
REHABILITERING AV BARN OCH UNGA 
MED FÖRVÄRVAD HJÄRNSKADA

MÅLGRUPP  

Barn och ungdomar med förvärvad hjärnskada, 

deras föräldrar och andra anhöriga. Personal 

inom rehabilitering, habilitering och övrig 

sjukvård som kommer i kontakt med barn 

och ungdomar med förvärvad hjärnskada. 

Beslutsfattare och politiker samt övriga 

personer med intresse för ämnet. 

OM UTBILDNINGSDAGEN

Utbildningen ger en insikt i den problematik många 

barn och ungdomar drabbas av efter en förvärvad 

När:

Plats:         

Pris:     

Mer info:    

Anmälan:      
     

KORT OM

hjärnskada. Det handlar också om tidig  intensiv 

rehabilitering, barnrehab och ögonmotorikträning. 

Hjärnkraft arbetar för att personer med 
förvärvad hjärnskada ska få mycket 
god rehabilitering och stöd i sitt 
dagliga liv samt att närstående ska få 
stöd & 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.

UTBILDNINGSDAG

OM HJÄRNKRAFT

Den 5 april 2022 kl 10 - 14:15

Via Zoom, länk mejlas efter anmälan.

395:-, medlem i Hjärnkraft 150:-.

info@hjarnkraft.se eller 08-447 45 30

Via qr-koden nedan eller länk till formulär:

https://forms.office.com/r/vamxnUVJZx

https://forms.office.com/r/vamxnUVJZx


ELOF ZETTERBERG OCH    
CAMILLA CHRISTIANSSON

Elof Zetterberg och hans mamma Camilla 
Christiansson. När Elof var fyra år upptäcktes en 
hjärntumör som senare ledde till en stroke. Tennisen 
blev hans räddning och tillsammans med Hässleholms 
tennisklubb startade han världens första tennistävling 
anpassad för människor med en funktionsvariant. 

Föreläser om: Elofs hjärnskada, rehabiliteringen och 
livet. 

 

SOFIE NILSSON OCH 
CHRISTINA JACOBSSON

Specialpedagog Sofie Nilsson och psykolog Christina 
Jacobsson vid Barnrehab Lund. De är med i SVERE: 
Svenska rehabnätverket för barn och ungdomar med 
förvärvad hjärnskada. https://snpf.barnlakarforeningen.
se/arbetsgrupper/svere-svenskt-rehab-natverk/ 

Föreläser om: Barnrehab Lund, rehabilitering av 
förvärvad hjärnskada hos barn och unga, stöd till familj 
och samverkan med skola

”

Nybohovsgränd 12, 1 tr 

117 63 Stockholm

              E-post: info@hjarnkraft.se

                                   Tel: 08 - 447 45 30

”
    Elof, 4 år, fick 
en hjärntumör som 
senare ledde till en 
stroke.

SABINA JOHANNESSON LÖVGREN,
NILLA HOVÉN OCH
MARIE OLAUSSON
Arbetsterapeut Sabina Johannesson Lövgren, logoped 
Nilla Hovén samt sjukgymnast Marie Olausson

Föreläser om: Tidig intensiv rehabilitering.

HELENA MAGNUSSON OCH
JULIA FALKENSTRÖM

Överläkare Helena Magnusson och specialpedagog 
Julia Falkenström 

Föreläser om: Ögonmotorikträning.

MODERATORER

Under utbildningsdagen kommer Hjärnkrafts 

förbundssekreterare Cecilia Boestad och 

föreningsutvecklare Lotta Näslund att vara 

moderatorer.

Varmt välkommen!

REHABILITERING AV BARN OCH UNGA MED FÖRVÄRVAD HJÄRNSKADA

FÖRELÄSARE


