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Konferensen Hjärnskadeforum 2016
Datum:

15 januari 2016

Lokal: 		

ABF-huset Sveavägen 41, Stockholm

Målgrupper:
		
		
		

Politiker och beslutsfattare, professionen,
personer med egen skadeerfarenhet och
närstående samt övriga som kommer i kon-		
takt med personer med förvärvad hjärnskada.

Moderator:

Per Hamid Ghatan.

Program: kl 10:00 - 16:30 (registrering från kl 9.00)
09.00

Registrering och kaffe.

10.00

Invigning.

10.15

Kampen tillbaka - Niklas Håkansson och Rita Ehrenfors.

Case Management - erfarenheter nationellt
och internationellt - Catherine Johnson.
		
12.00 Lunch

10.45

13.00

Paneldiskussion med korta inledningsanföranden:
Inga-Lill Boman, Tekniska hjälpmedel för kognition.
Aniko Bartfai, Kan man träna kognition?
Susanne Palmcrantz, Teknik som stödjer rehabilitering i 		
vårdkedjan efter stroke.
Daniel Berggren, Neuropsykologisk gruppbehandling och 		
datoriserad arbetsminnesträning för vuxna.

14.15

Nationell e-hälsa, hur ser det ut idag?
Jean-Luc af Geijerstam.

15.00

Kaffe

15.30

Nya arbetssätt med stöd av modern teknik.
Marja-Leena Komulainen.

16.15

Avslutning/sammanfattning.
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Medverkande:
Per Hamid Ghatan
Specialist inom rehabiliteringsmedicin. Han har bl a medverkat i utvecklingen av en traumavårdkedja och en specialenhet för rehabilitering av patienter med mycket svåra hjärnskador.
Disputerad i kognitiv neurovetenskap och forskar idag kring stress och hjärnskador vid Karolinska Institutet.
Niklas Håkansson
En ung man på 22 år som när han var 16 år fick ett slag med en flaska i huvudet. Varje dag
sedan dess har Niklas kämpat sig tillbaka till ett liv som är hanterbart i stort och smått. Han
samtalar med leg. arbetsterapeut Rita Ehrenfors om vad som hjälpt honom på vägen och hans
erfarenheter av det som brustit.
Catherine Johnson
BABICM, British association of brain injury case managers, har arbetat inom hjärnskadeområdet
sedan 1984 och byggde upp Skottlands första enhet för hjärnskaderehabilitering. Startade Rehab
without walls 1994 vilket är världens första CARF-ackrediterade case-manager-företag, som för
både vuxna och barn med hjärnskador. Hon har varit med att ta fram standarder för case manager
och hjärnskaderehabilitering samt var med och utvecklade BABICM, (som ordförande 2007-2010)
och är fortsatt aktiv inom organisationen. Är även engagerad i Headway och är socionom i botten.
Jean-Luc af Geijerstam
Utredare eHälsomyndigheten. Läkare med erfarenhet från hjärnskaderehabilitering, pågående
forskning inom bl a lätta traumatiska hjärnskador. Erfarenhet från medicinsk utvärdering från
SBU, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering.
Marja-Leena Komulainen
Koordinator av e-hälsa i Norrbottens län, projektledare i Remo Age, ett införandeprojekt som
finansieras via EU och omfattar Norge, Skottland och Norrbotten. Socionom med lång erfarenhet av kommunal socialtjänst. Anställd på kommunförbundet i Norrbotten.
Inga-Lill Boman
Med.dr och leg.arbetsterapeut. Forskare och rehabiliterings/vårdutvecklare vid rehabiliteringsmedicinska universitetskliniken, Danderyds sjukhus.
Aniko Bartfai
Adjungerad professor vid inst för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus, Karolinska Institutet.
Susanne Palmcrantz
Leg. sjukgymnast, specialist i neurologi,med.dr, Rehabvårdutvecklare, Koordinator av rehabiliteringsmedicinska
teknikprojekt, Rehabiliteringsmedicinska universitetskliniken
Danderyds sjukhus.
Daniel Berggren
Leg. psykolog och ST-psykolog i klinisk neurospykologi vid
Östersunds rehabcentrum.
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Övrig information
Anmälan: 		
			
			
			

Anmälningsformulär finns på www.hjarnkraft.se/
sv/vart_arbete/hjarnskadeforum_2016/forumform
Anmälan är bindande men kan överlåtas till annan person.

Pris: 			
			
			
			
			

1.975 kr (ingen moms tillkommer). Vid anmälan
senast den 15 december 1.675 kr.
Medlemmar (senast den 1 november 2015) i
Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft respektive
Personskadeförbundet RTP, 500 kr.

Frågor:		
			
			

Besvaras av Marie-Jeanette Bergvall,
marie-jeanette.bergvall@hjarnkraft.se
08-447 45 34 eller 070 206 03 51.

Arrangörer:		
Hjärnskadeforum 2016 arrangeras av Hjärn			
skadeförbundet Hjärnkraft i samarbete med
			
Personskadeförbundet RTP, Rehabiliterings-		
		
medicinska Universitetskliniken Stockholm 		
			
DSAB, Förbundet Sveriges arbetsterapeuter, 		
			
Fysioterapeuterna, Skånes universitets-		
			
sjukhus Rehabiliteringsmedicinska kliniken,
			
Norrlands universitetssjukhus, Misa, Enabling
			
people samt Frösunda och genomförs med stöd av
			
Arvsfonden.
Modellprojektet
			
Konferensen är en del i Modellprojektet för livslång
för livslång, individanpassad
			
individanpassad rehabilitering, stöd & service
rehabilitering,
stöd & service.
			
(läs mer om projektet på hemsidan
			
www.levamedtraumatiskhjarnskada.se).
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