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INBJUDAN till

Webbinarium om konsekvenser
efter förvärvad hjärnskada

Tema:

Konsekvenser vid förvärvad hjärnskada.

Plats:		
		

Via Zoom, länk och information om hur det går till 		
skickas ut före webbinariets start.		

Tid:		
		

Onsdag 11 november 10.00 – 15.30 				
(webbinariet öppnas från 9.30).

Pris:		

300 kr. Medlemmar betalar 150:-

Anmälan:

https://hjarnkraft.se/utbildning/ (direktlänkar på sid 3).

Mer info:

per-erik.nilsson@hjarnkraft.se

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, samt hur det är att leva med
förvärvad hjärnskada.

Varmt välkommen!
Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft			
					
Nybohovsgränd 12, 1 tr				
117 63 Stockholm 				
Webbinarium 20201111 - program.

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

Föreläsare
Lena och Hans och deras dotter Amalia Stigter
Det äkta paret Hans och Lena, plus deras nyligen
födda dotter, Amalias, liv förändrades för evigt
hösten 2009 när Hans hjärntumöroperationer
slutade med allvarliga konsekvenser.
Familjen beskriver hur de har byggt upp sina nya liv
och hur det måste fortsätta.
Föreläser om: Enormiteten av nödvändiga 		
förändringar och hur de fungerar som en familj.
Nils Berginström
Psykolog vid Neurorehab Norrlands 			
universitetsjukhus i Umeå (Region Västerbotten)
och universitetslektor vid institutionen för psykologi
vid Umeå universitet. Han har doktorerat i rehabiliteringsmedicin med fokus på mental trötthet.
Trötthet efter skallskada är ett vanligt symtom som
påverkar patienternas vardag, detta har Nils utarbetat diagnosmetoder för att kunna upptäcka samt
behandla.
Föreläser om:
Â Den fantastiska hjärnans uppbyggnad.
Â Vad händer i hjärnan vid en skada.
Â Rehabilitering efter en traumatisk hjärnskada.
Â Vad är hjärntrötthet/mental trötthet.
Â Vanliga symptom vid hjärntrötthet.
David Kolonej, och
Rebecca Hummelgård
Arbetar på ett assistansbolag som jurist respektive
områdesansvarig. (Lagar och regler gäller alla som
utför dessa tjänster oavsett om det är i kommunal
eller privat/kooperativ regi). 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.
Webbinarium 20201111 - program.

David Kolonej föreläser om: Personlig assistans
och vad som händer inom juridiken på området.
Â
Personkretsarna.
Â
Grundläggande skillnader mellan LSS – SoL.
Â
De grundläggande behoven.
Â
Vad är viktigt för en fungerande/bra 			
assistans för alla inblandade parter.
Â
Lagstiftningen med nya riktlinjer och domar 		
samt intentionerna med lagstiftningen.
Rebecca Hummelgård föreläser om:
Â Rekryteringen av assistenter, nu och i framtiden,
i konkurrens med vård & omsorg.
Â Framtiden för LSS? Alternativen för personer		
med omfattande funktionsnedsättningar, är det		
bara hemtjänst, mer tekniska lösningar, eller 		
tillbaka till institutioner/gruppboende.
Maud Stenberg
läkare knuten till Institutionen för samhällsmedicin
och rehabilitering. Verksam vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå.
Föreläser om:
Â Projektet ”Rehabilitering efter en förvärvad		
hjärnskada” vid SBU (Statens beredning för 		
medicinsk och social utvärdering).
Â Långtidsuppföljning av svår traumatisk 			
hjärnskada.
Â Vetenskapliga underlag för rehabilitering.

Övrig information
När:
Var:
Pris:

Onsdag den 11 november kl 10.00 – 15.30.
Utbildningen är digital.
300:- per person som deltar. Medlem i Hjärnkraft 150:- .

Anmälan: sker på https://hjarnkraft.se/utbildning/

Tider
De exakta tiderna för respektive
föreläsning, bifogas bekräftelsen
efter anmälan.

Anmäl dig här

Anmälan medlem

Vi behöver din anmälan senast den 9 november. 		
Anmälan är bindande men inte personlig.
GDPR: Dina personuppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs om hur vi värnar om din integritet och
behandlar dina personuppgifter i vår integritetspolicy på vår
hemsida https://hjarnkraft.se/om-hjarnkraft/policy-och-gdpr/gdpr/
Mer info: Ring 0704-41 32 55 alt 0478-109 30,
eller mejla: per-erik.nilsson@hjarnkraft.se..

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. 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 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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