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INBJUDAN  till Hässleholm

Utbildningen ger insikt i de medicinska orsakerna till den problematik många får efter 
en förvärvad hjärnskada, arbetet inom hjärnskaderehabilitering, samt hur det är att leva 
med förvärvad hjärnskada. 

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, anhörigkonsulen-
ter, politiker och beslutsfattare, brukarorganisationer, personer med egen skada, närstå-
ende och andra intresserade.

Välkommen!

Snacka om hjärnskada
Efter utbildningsdagen arrangerar Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft ett informations-
möte. Vi diskuterar hur situationen ser ut för personer med förvärvad hjärnskada 
samt anhöriga/närstående. Vi bjuder på kaffe och smörgås!

Delta gärna på mötet även om du inte kan vara med under dagen.
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Tema:   Rehabilitering efter förvärvad hjärnskada.
Plats:   Norra Station i Hässleholm.
Tid:       Den 23 september 2020 kl. 9-16.00. Beroende på coronapandemin  
 kan utbildningen komma att bli webbaserad, då till reducerad kostnad.

Säkra en plats 
Anmäl dig 
redan nu!
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Föreläsare
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EmmaEmma  
Jag är 29 år fyllda och kommer från Kristianstad. Jag är aktiv inom Jag är 29 år fyllda och kommer från Kristianstad. Jag är aktiv inom 
luftgevärsskytte och tränar regelbundet på gym. Jag älskar att träna luftgevärsskytte och tränar regelbundet på gym. Jag älskar att träna 
och har alltid gjort, kanske för att jag är en riktig vinnarskalle?och har alltid gjort, kanske för att jag är en riktig vinnarskalle?

Föreläser om:Föreläser om:  Jag vill berätta för er om mitt liv innan och efter ett Jag vill berätta för er om mitt liv innan och efter ett 
mordförsök. Offret var jag men jag är en kämpe!mordförsök. Offret var jag men jag är en kämpe!

Hélène Pessah-RasmussenHélène Pessah-Rasmussen
Överläkare, docent, sektionschef vid Hjärnskadeenheten på Orups- Överläkare, docent, sektionschef vid Hjärnskadeenheten på Orups- 
sjukhuset, Skånes Universitetssjukhus.sjukhuset, Skånes Universitetssjukhus.

Föreläser om:Föreläser om:  Beskriver den fantastiska hjärnans funktioner. Beskriver den fantastiska hjärnans funktioner. 
 Â Körtlarna i hjärnan, hur fungerar de? Vad händer när de skadas?
 Â Hjärnan kan påverkas hos covid-19 patienter, men hur?
 Â Uppföljning efter en stroke, redovisning av  resultat från ett  

genomfört projekt.

Ursula HeldmannUrsula Heldmann
Överläkare, med dr, enhetsansvarig läkare hjärnskadeenheten vid Överläkare, med dr, enhetsansvarig läkare hjärnskadeenheten vid 
Orupssjukhuset, Skånes Universitetssjukhus.Orupssjukhuset, Skånes Universitetssjukhus.

Föreläser om:Föreläser om: Rehabilitering efter en förvärvad hjärnskada Rehabilitering efter en förvärvad hjärnskada
 Â Anhörigas betydelse vid rehabiliteringen.
 Â Tips och råd till personliga assistenter/omsorgsgivare till en nyss 

hemkommen person med förvärvad hjärnskada. 
 Â Rehabiliteringen på Orup är certifierad av CARF, vad är det? Hur 

påverkar det rehabiliteringen?

Ingela Ljunggren TörnbladIngela Ljunggren Törnblad och  och Marianne StemarkMarianne Stemark
Hjärnskadekoordinatorer vid Orupssjukhuset, Skånes Universitets- Hjärnskadekoordinatorer vid Orupssjukhuset, Skånes Universitets- 
sjukhus.sjukhus.

Föreläser om: Hjärnskadekoordinatorfunktionen i Region Skåne 
2001-2020. En arbetsmodell som ger stöd och gör skillnad för per-
soner med förvärvad hjärnskada och deras anhöriga.
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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 reha-
biliteringen 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. Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft är 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 reha-
bilitering och att leva med samhällsstöd är mycket värdefullt, både för personliga 
assistenter och även för de som beviljar dessa insatser.   

Utbildningsdagens tider

8.30 – 9.00 Registrering/kaffe 
09.00 – 09.15 Presentation Hjärnkraft 
09.15 – 10.15 Emma 

10.15 – 10.25 Paus   
10.25 - 11.10  Helen Pessah Rasmussen 
11.10  – 11.20 Paus    

11.20 – 12.00 Helen Pessah Rasmussen forts. 
12.00 – 13.00 Lunch    
13.00 - 13.40 Ursula Heldmann 

13.40 - 13.50 Paus    
13.50 – 14.30 Ursula Heldmann forts. 
14.30 – 14.50 Kaffe    

14.50 – 15.30 Ingela Ljunggren Törnblad  
  och Marianne Stemark.  
15.30 – 16.00 Avslutande diskussion samt   
              frågestund med föreläsarna 
----------------------------------------------------------------
16.15 – 17.45 Informationsmöte  

Övrig information
När:  Onsdagen den 23 september, 
  kl 09.00 – 16.30  (registrering från 08.30) 
  Informationsmöte 16.15 – 17.45.
Var:  Norra Station i Hässleholm, 
  Informationsmöte ”Snacka om hjärn-   
  skador” hålls i lokal Kristinehamn kl 16:15.
Pris:  950:- inkl. kaffe & lunch. Pris för medlem   
   i Hjärnkraft 475:- inkl. kaffe & lunch.
  Beroende på läget i corona-pandemin kan  
  utbildningen komma att bli webbaserad,   
  då till reducerad kostnad.
 Anmälan: Via länken: www.hjarnkraft.se/utbildning  
      e-post anmalan@hjarnkraft.se eller   
  bifogad anmälningsblankett. Vi behöver   
  din anmälan senast den 16 september   
  2020. Begränsat antal platser. Anmälan är  
  bindande men inte personlig.
Intyg:  Mejla oss på nedanstående adress så   
  skickar vi utbildningsbevis.
Mer info: Ring 0704-41 32 55 alt 0478-109 30, 
  eller mejla: per-erik.nilsson@hjarnkraft.se.
Hitta:   Norra Station ligger några minuter från   
  Hässleholms centralstation.  
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ANMÄLAN
Vi behöver din anmälan senast den 16 september 2020. 
Mejla till per-erik@hjarnkraft.se eller posta till Hjärnskadeförbundet,  
Hjärnkraft, Per-Erik Nilsson, Videslund, Vidhem, 365 91 Lessebo.

Jag anmäler till utbildningsdagen i Hässleholm den 23 september 2020:

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 16:15.
r Jag är medlem i Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft (reducerad avgift).
r  Specialkost, eller allergier ......................................................

Anmälan är bindande men inte personlig.

Varmt välkommen!

Anmälan senast

ONSDAG

16
SEPTEMBER

 2020


