Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft

Utbildar
INBJUDAN till

Utbildningsdag i Uppsala
om förvärvad hjärnskada

Tema: Konsekvenser vid förvärvad hjärnskada.
Plats: Missionskyrkan i Uppsala.
Tid: Tisdagen den 8 mars 2016 kl. 9.00 – 17.00
(registrering från 8.30)
Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med eller kring någon med
förvärvad hjärnskada: personliga assistenter, biståndsbedömare, personal
i gruppboenden eller annan vård och omsorg, skolpersonal, politiker och
beslutsfattare, brukarorganisationer, närstående och andra intresserade.
Utbildningen ger en insikt i de medicinska orsakerna till den problematik
många får efter en förvärvad hjärnskada, lagstiftningen som styr personlig
assistans och andra LSS-insatser samt erfarenheter från personer som själva
har lång erfarenhet av att leva med förvärvad hjärnskada.

Välkommen!
Efter utbildningsdagen arrangerar Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft ett informationsmöte. Vi diskuterar hur situationen ser ut i Uppsala för personer med förvärvad
hjärnskada och för deras anhöriga/närstående. Vi bjuder på kaffe och smörgås!
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Föreläsare

9.15

Niklas Håkansson
Niklas, en ung man på 23 år som håller på att förverkliga sin dröm att föreläsa.
Niklas vill bidra till ett bättre samhälle och minska förekomsten av gatuvåld
bland unga. Han blev själv utsatt för gatuvåld när han var 16 år. Varje dag sedan
dess har Niklas kämpat sig tillbaka till ett liv som är hanterbart i stort och smått.
Filmen Motorsågar bygger på Niklas historia.
Föreläser om: Konsekvenser av gatuvåld och förvärvad hjärnskada.

10.45

Rita Ehrenfors
Leg. arbetsterapeut och doktorand, med lång erfarenhet av rehabilitering av
personer med förvärvad hjärnskada. Arbetar ofta som handledare inom personlig assistans. Var expert i Socialstyrelsens kartläggning av rehabilitering av
traumatisk hjärnskada.
Föreläser om: Konsekvenser av en förvärvad hjärnskada. Vad är viktigt för att
		
skapa ett gott liv?

13.00

Staffan Stensson				
Neuropsykolog verksam vid Akademiska Sjukhuset på avdelningen Rehabiliteringsmedicin. Arbetar företrädesvis med rehabilitering av vuxna som drabbats
av förvärvad hjärnskada.
Föreläser om: Kognitiva och känslomässiga förändringar efter skada och hur
		
de behandlas.

15.00

Tre parallella program - Klockan 15:00 - 16:45 finns
tre alternativ - välj ett av alternativen vid anmälan.

Bo Kälvemark
Sjukgymnast på Friskhuset, en avdelning på Akademiska Sjukhuset i Uppsala.
Utbildar sjukvårdspersonal i arbets/lyftteknik, arbetar även med rehabilitering
till patienter och hälsofrämjande/förebyggande åtgärder för personalen.
Föreläser om: Ergonomi, att använda rätt arbets/lyftteknik i arbetet. Under
		
föreläsningen kommer Bo att visa praktiska övningar tillsam		
mans med deltagarna.
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Christina & Gunnar Jacobson
Gunnar fick stroke 2010 vid 62 års ålder, efter tidigare hjärtinfarkt. Efter stroken
inlagd på rehabilitering i 8 mån. Kom hem 2011 med personlig assistans, bodde
då i hus. Hustrun Christina arbetade då heltid, anställdes senare som en av
Gunnars assistenter, de bor i dag i lägenhet.
Föreläser om: Trots funktionsnedsättningar är Gunnar mycket aktiv. Paret ger
		
tips om lämpliga aktiviteter. Gunnar har personlig assistans,
		
hur är det? Hur är det att alltid ha folk hemma? Hur kan 		
		
brukare/anhöriga/assistenter göra dagen lättare och bättre?
Mia Boive
Maria Boivie är Sveriges första utbildade vårdhundsförare. Maria är utvecklingsledare för vårdhundsverksamheten i Uppsala kommun Vård & omsorg.
Föreläser om:
		
		
		

Att använda hundar i rehabiliterande syfte för vuxna med 		
förvärvad hjärnskada, hundarna motiverar-stimulerar-lockar
patienten till rörelser/moment som ingen människa har möjlighet till. Föreläser utan hundar pga allergirisken. 		

Lisa Warström
Chefsjurist i Särnmarkbolagen som arbetat med juridik på assistanslagstiftningens område sedan 2011. Hon har drivit ärenden för assistansberättigades
räkning i förvaltningsdomstolen och även varit intressepolititiskt engagerad i
nätverk och branschorganisationer.
Föreläser om:
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LSS och SoL. Skillnaderna, personkretsarna, bedömningsgrunder, utveckling. Vad är viktigt för en bra assistans,
för brukare/anhöriga/assistenter? Vad bör/får/ska en 		
assistent göra? Socialstyrelsens råd angående assistenternas
kompetens.

Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft
Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft arbetar för att personer med förvärvad hjärnskada ska få god rehabilitering och stöd i sitt
dagliga liv samt att de närstående ska få stöd och information. Många skadade omfattas efter rehabiliteringen av lagstadgade SoL – LSS-insatser, t ex personlig assistans. Förbundet vill naturligtvis att dessa insatser genomförs så bra som möjligt.
Utbildningsdagar som denna är ett led i detta. Från Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft är vi övertygade om att en motiverad
och välutbildad yrkeskår är ett av sätten att uppnå dessa mål.
På våra utbildningsdagar medverkar kunniga och välmeriterade föreläsare men också personer som efter sin egen skada
är beroende av samhällets stödinsatser. Att få ta del av erfarenheter av egen rehabilitering och att leva med samhällsstöd
mycket värdefull, både för de som arbetar som personliga assistenter men även för de som beviljar dessa insatser.
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UTBILDNINGSDAGENS TIDER
08.30 – 09.00		

Registrering

09.00 – 09.15		

Presentation av Hjärnkraft

09.15 – 10.15		

Niklas Håkansson/Rita Ehrenfors

10.15 – 10.45		

Kaffe

10.45 – 12.00		

Arbetsterapeut Rita Ehrenfors

12.00 – 13.00		

Lunch				

13.00 – 14:30		

Neuropsykolog Staffan Stensson

14:30 – 15.00		

Kafferast

15.00 – 16.45		

Tre parallella program - välj ett av dem på anmälningsblanketten.

Alt. 1				
15.00 - 16.45			
Sjukgymnast Bo Kälvemark
Ergonomi: Att lyfta och arbeta
rätt

		
Missionskyrkan i Uppsala.

Alt. 2				
15.00 - 16.00
Kristina & Gunnar Jacobson
Lämplig sysselsättning och
personlig assistans.

16.00 - 16.45
Mia Boive
Rehabiliteringen med
hjälp av hundar.

Alt. 3
15.00 - 16.45			
Lisa Warnström, jurist BAS
LSS-lagen

16.45 – 17.00		

Återsamling och sammanfattning.

17.00 – 18.30		

Informationsmöte. Hur vill du att Hjärnkraft Uppsala län ska utvecklas och fungera

			

i framtiden? Kaffe och smörgås serveras.

Övrig information

Önskas utbildningsbevis?
Mejla ditt namn och din adress till:
per-erik@hjarnkraft.se
så skickar vi ett utbildningsbevis
efter genomförd utbildning.

När:

Tisdagen den 8 mars 2016 kl. 9.00 – 17.00 (registrering från 8.30)

Var:

Missionskyrkan St Olofsgatan 40 i Uppsala. Busshållplats Uppsala 		
Stadsbibliotek, linje 22.

Pris:

900:- Medlemmar i Hjärnkraft (senast den 20151215) betalar 500:Priserna inkl. mat under dagen (kaffe/lunch).

Anmälan:
		
		
		

Via e-post eller blankett som bifogas. Vi behöver din anmälan senast måndagen den 2 mars.
Begränsat antal platser. Anmälan är bindande men inte 		
personlig.

Mer info?

Ring 0704-41 32 55 eller mejla per-erik@hjarnkraft.se.

Arrangeras av							
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i samarbete med:

Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft

Utbildar

ANMÄLAN
Vi behöver din anmälan senast den 2 mars 2016.
Maila till per-erik@hjarnkraft.se eller posta till Hjärnskadeförbundet,
Hjärnkraft, Per-Erik Nilsson, Videslund, Vidhem, 360 50 Lessebo.

Anmälan senast

MÅNDAG

2

Jag anmäler till utbildningsdagen i Uppsala den 8 mars 2016:
Titel/funktion:..........................................................................................

MARS
2016

Namn:......................................................................................................
Adress:.....................................................................................................
.................................................................................................................

?
Tre parallella program - Klockan 15:00
- 16:45 finns tre alternativ
- välj ett av alternativen per
deltagare.

Jag/vi väljer

(ett alternativ/person)

r Alt 1 antal.........
r Alt 2 antal.........
r Alt 3 antal.........

Fakturaadress om annan än ovan:
................................................................................................................
................................................................................................................
E-postadress: ...........................................................................................
Mobilnummer: ........................................................................................
Ytterligare deltagare på samma adress:
.................................................................................................................
.................................................................................................................

r Ja, tack. Vi kommer också på informationsmötet kl 17:00.
r Jag är medlem i Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft.
Anmälan är bindande men inte personlig.

Varmt välkommen!
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