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Vårterminen är full gång och vi vill betona vikten av att öka kunskapen
om akne och behandlingar vid liv. Vi finns tillhands med stöd och startar
nu i gång årets kampanj Prata om finnar med en hel del matnyttigt
material som ni kan använda er av. Förra årets kongress var startskottet
på vår kampanj och den har nu rullat på under året som gått. Vi hoppas
att skolsköterskekongressen i maj blir ett tillfälle att följa upp hur det
har gått, med bra diskussioner om hur vi kan fortsätta hjälpa alla de
ungdomar som lider av sin akne.

Prata om finnar – nu startar vi kampanjen för 2014!

Nu kan du beställa en mängd olika material; affischer att sätta upp på
skolan, broschyrer till ungdomarna, presentation om akne för
undervisning i klassrummet samt föräldrabrev. I din Prata om finnar-
folder får du förklaringar till materialet och också tips av
skolsköterskekollegor om hur du kan jobba med materialet (som är
kostnadsfritt).

Läs mer här om hur du gör för att ta del av materialet. Fota eller berätta
om hur du använder vårt material. Tar du med detta till kongressen får
du en "goodie-bag".

Du kan också sätta din skola på kartan och visa att ni är en skola där
man pratar om finnar. Många skolor är redan med men din är kanske
inte med än? Titta in på www.omfinnar.se/skolskoterska.

Ska du till kongressen och vill delta på en lunchföreläsning?

Galderma kommer att vara närvarande på de kongresser och möten
som går av stapeln under året. Men om ni vill ha utbildning och
information kring finnar på ett regionalt möte så hör av er här!

Interaktiv lunchföreläsning – Prata om finnar

Även 2014 kommer Galderma Nordic att
arrangera interaktiva lunchföreläsningar. En nyhet
för 2014 är att Galderma Nordic erbjuder två olika
föreläsningar; en grundutbildning och en
fördjupningsutbildning.

 

 

Om Galderma

Galdermas ambition är att
sprida information till ungdomar
och deras föräldrar om akne.
Många lider av akne i onödan
utan att veta om att det finns
behandling för alla

svårighetsgrader. 

Galderma är ett
internationellt
läkemedelsföretag som är
ledande inom dermatologi.
I Sverige har vi läkemedel för
behandling av ett flertal
hudsjukdomar såsom akne,
rosacea, psoriasis,
nagelsvamp och vårtor. Vi har
även läkemedel och
produkter för estetiska
behandlingar.
20 procent av
intäkterna investeras årligen i
forskning och utveckling
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fördjupningsutbildning.

Ansök om aknestipendiet före sista
februari

Vi vill återigen slå ett slag för Galderma Nordics aknestipendium.
Ansökningstiden gick ut den 28 februari för årets stipendium. Vi hoppas
att du hinner ta en stund till att fundera över hur du kan hjälpa de elever
som lider av sin akne. Kommer du på en idé om hur du kan öka
kunskapen hos ungdomar om finnar och behandling - fyll i ansökan här
så kan du bli mottagare av nästa års stipendium på 10 000 kronor.
Välkommen med ditt bidrag!

Skolläkardagarna 30-31 januari i Alingsås

Nyligen samlades nästan 150 av landets skolläkare för sitt årliga möte.
Galderma Nordic var på plats för att lyfta fram samarbetet med er
skolsköterskor samt det aknematerial som ni gemensamt kan använda
för att hjälpa ungdomar. Intresset bland deltagarna var stort och
skolläkarna underströk vikten att behandla ungdomars akne med
läkemedel och att samarbetet med skolsköterskorna fungerade bra.
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