Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft

Utbildar
INBJUDAN till

Utbildningsdag i Gävle
om förvärvad hjärnskada

Tema:
Plats:		
Tid:		

Konsekvenser vid förvärvad hjärnskada.
Bomhus Folkets hus i Gävle.		
Onsdag 25 september 9.00 – 16.30 (registrering från 8.30).

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med personer med förvärvad
hjärnskada eller vill veta mer om hjärnskador, till exempel personlig assistent,
biståndsbedömare, personal i gruppboenden eller annan vård och omsorg,
skolpersonal, anhörigkonsulenter, politiker och beslutsfattare, brukarorganisationer, personer med egen skada, 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 hur det är att leva med förvärvad hjärnskada.

Välkommen!
Snacka om hjärnskada

Efter utbildningsdagen arrangerar Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft ett informationsmöte i lokalen Lilla konferensen (kl 16:45 -18:00). Vi diskuterar hur situationen ser ut
i Gävleborgs län för personer med förvärvad hjärnskada samt anhöriga/närstående.
Vi bjuder på kaffe och smörgås!
Du är välkommen att delta på mötet även om du inte kan vara med under dagen.
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Föreläsare

9.20

Linda Hellqvist

Linda är 36 år och vill sprida kunskap om förvärvad hjärnskada. Linda var 19 år när
en bakterie satte sig i hjärtat och orsakade en propp som sedan släppte och gick
upp i hjärnan. Hon hade gått ut gymnasiet, teaterlinjen. Jobbade på äldreboende i
Storuman när hon blev sjuk. Idag har hon sjukersättning på heltid. Hon är suppleant
i Hjärnkraft Västerbotten, revisor i Hjärnkraft Umeå och med i Hjärnet, Västerbottens
län.
Föreläser om: “Nya Linda” - livet efter olyckan och om hur dansen räddade
hennes liv.

10.20

Jan Blomström

Neuropsykolog Jan Blomström ger sina bästa råd för hur man agerar för att ge personer med funktionsvariation rätten till sitt egna liv. Lika viktigt för alla yrkesgrupper
i processen, allt från sjukvårdspersonal, rehab, utredare, handläggare, omsorgspersonal som personliga assistenter.
Föreläser om: Hur man fokuserar på ett professionellt yrkesutövande, hanterar
kniviga lägen och agerar i komplexa familjesituationer. Tar upp anhörigperspektivet,
kommunikationen runt personen med hjärnskada och hur var och en av oss agerar.
Tillsammans lägger vi grunden för ett förhållningssätt för personliga assistenter och
andra närstående yrkesgrupper.

13.10

Paulina Stein

Arbetar som jurist på ett assistansbolag. Hjälper till med att ansöka om assistans,
att överklaga beslut från kommuner och Försäkringskassan, att driva processer i
domstol och mycket annat som kan tänkas dyka upp som rör LSS.
Föreläser om: Personlig assistans och vad som händer inom juridiken på området.

13.45

Marianne Lannsjö

överläkare, rehabiliteringsmedicinska avdelningen, Sandvikens sjukhus.
Föreläser om: Den fantastiska hjärnan, vad händer vid en skada?

15.15

Anna-Lena Hagström & Ann-Katrin Östling

Anna-Lena Hagström är leg. arbetsterapeut och Ann-Katrin Östling leg psykolog,
de är båda verksamma vid rehabiliteringsmedicinska avdelningen på Sandvikens
sjukhus, i ett team bestående av psykolog, kurator, arbetsterapeut och sjukgymnast.
Föreläser om:
 Rehabkedjan i Region Gävleborgs län för vuxna med förvärvad hjärnskada.
 Kognitiva funktioner/nedsättningar efter hjärnskada.
 Mental trötthet.
 Anhörigas roll vid rehabilitering.
 Tips och råd för en aktiv och meningsfull vardag.
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Utbildningsdagens tider

Övrig information

09.00 – 09.30 Presentation av Hjärnkraft
09.20 – 10.10 Linda Hellqvist			
10.10 – 10.20 Rast				
10.20 – 11.00 Jan Holmström			
11.00 – 11.10 Rast
11.10 – 12.20 Jan Holmström fortsätter
12.20 – 13.10 Lunch				
13.10 – 13.45 Paulina Stein		
13.45 – 14.55 Rehabläkare Marianne Lannsjö
14.55 – 15.15 Kafferast			
15.15 – 16.30 Rehabmedicin i Sandviken
---------------------------------------------------------------16.45 – 18.00 Informationsmöte

När:		
		
		
Var:		
		
Pris:		
Anmälan:
		
		
		
		
Intyg:		
		
Mer info:
		
		
Hitta: 		

Onsdagen den 25 september,
kl 09.00 – 16.30 (registrering från 08.30)
Informationsmöte 16.45 – 18.00
Bomhus Folkets hus. 				
Klockar-Calles gata 3 i Gävle
900:- inkl. kaffe & lunch. Pris för medlem 		
i Hjärnkraft 450:- inkl. kaffe & lunch.
Via e-post eller bifogad anmälnings-		
blankett. Vi behöver din anmälan senast 		
den 18 september 2019. Begränsat antal
platser. Anmälan är bindande men inte 		
personlig.
Mejla oss på nedanstående adress så 		
skickar vi utbildningsbevis.
Ring 0704-41 32 55 eller 0478-109 30. 		
Du kan också mejla: 				
per-erik.nilsson@hjarnkraft.se.
Buss linje 1 och 12, hållplats Bomhus.

Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft arbetar för att personer med förvärvad
hjärnskada ska få god rehabilitering och stöd i sitt dagliga liv samt att närstående
ska få stöd och information. Många personer med hjärnskada omfattas efter rehabiliteringen av lagstadgade SoL – LSS-insatser, t ex personlig assistans. Förbundet
vill naturligtvis att dessa insatser genomförs så bra som möjligt.
Utbildningsdagar 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. Vid utbildningarna medverkar kunniga och välmeriterade föreläsare och
personer som är beroende av samhällets stödinsatser. Att få ta del av erfarenheter
av rehabilitering och att leva med samhällsstöd är mycket värdefullt, både för personliga assistenter och även för de som beviljar dessa insatser.
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Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft

Utbildar
Anmälan senast

ONSDAG

18

SEPTEMBER
2019

ANMÄLAN
Vi behöver din anmälan senast den 18 september 2019.
Mejla till per-erik@hjarnkraft.se eller posta till Hjärnskadeförbundet,
Hjärnkraft, Per-Erik Nilsson, Videslund, Vidhem, 365 91 Lessebo.
Jag anmäler till utbildningsdagen i Gävle den 25 september 2019:
Titel/funktion:..........................................................................................
Namn:......................................................................................................
Adress:.....................................................................................................
.................................................................................................................
Fakturaadress om annan än ovan:
................................................................................................................
................................................................................................................
E-postadress: ...........................................................................................
Mobilnummer: ........................................................................................
Ytterligare deltagare på samma adress:
.................................................................................................................
.................................................................................................................
r Ja, tack. Jag/vi kommer också på informationsmötet kl 16:45.
r Jag är medlem i Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft (reducerad avgift).
r Specialkost, eller allergier ......................................................
Anmälan är bindande men inte personlig.

Varmt välkommen!
Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft

www.hjarnkraft.se

Nybohovsgränd 12, 1 tr
117 63 Stockholm

E-post: info@hjarnkraft.se
Tel: 08 - 447 45 30

