
TBE − FÄSTINGBUREN HJÄRNINFLAMMATION 
FRÅN BETT TILL TBE − VAD HÄNDER I KROPPEN?

MÅLGRUPP  

Personer som drabbats av TBE, deras familj och 

andra anhöriga. Personal inom rehabilitering 

och övrig sjukvård samt skolan som kommer i 

kontakt med TBE-drabbade. Beslutsfattare och 

politiker samt övriga med intresse för ämnet.

OM UTBILDNINGEN

Utbildningen kommer att ge kunskap om TBE av 

professionen - från själva bettet, via insjuknandet 

till vägar mot inflammationens utläkning. Lyssna 

även till en TBE-drabbad som delar med sig av sin 

berättelse.

När:

Plats:         

Pris:

     

Mer info:    

Anmälan:      

KORT OM

Läs in qr-koden för att komma till anmälsformuläret.

Varmt välkomna önskar vi på Hjärnkrafts TBE-sektion!

Hjärnkraft arbetar för att personer 
med förvärvad hjärnskada ska få 
tillgång till rehabilitering och stöd i 
sitt dagliga liv samt att närstående 
ska få stöd samt information. 
TBE-sektionen inom Hjärnkraft 
vänder sig till dig som har kognitiva 
besvär efter TBE och till anhöriga.

INBJUDAN TILL DIGITAL UTBILDNING

OM HJÄRNKRAFT

Den 27 april 2022 kl. 13-16.

Via Zoom, länk mejlas ut efter anmälan.

Kostnadsfritt. Stöd oss genom att bli medlem, 

https://hjarnkraft.se/bli-medlem/

TBESektionen@hjarnkraft.se eller 08-447 45 30.

Via qr-koden nedan eller länk till formulär:

https://forms.office.com/r/gNTzM1hauX



MADELAINE NYREMO

Madelaine Nyremo drabbades av TBE efter ett 

fästingbett sommaren 2013. Hon är en av alla 

medförfattare i TBE-sektionens informationsskrift 

”Berättelser & fakta om TBE” som utkom 2021. 

Föreläser om: Hela sin resa med TBE - utredning, 

diagnos, rehabilitering till livet idag.

FÖRELÄSARE

”

Nybohovsgränd 12, 1 tr 

117 63 Stockholm

              E-post: info@hjarnkraft.se

                                   Tel: 08 - 447 45 30

”

    Hjärnskadad? Jag?
Väl där fick jag 
göra tester om jag 
var ’tillräckligt 
hjärnskadad’ för att 
börja där. Och det 
var jag.

MALIN VEJE
Malin Veje är överläkare, PhD, Infektionskliniken, 
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg.

Föreläser om: Vad som sker i kroppen från bett till 
TBE-infektion.

PER HAMID GHATAN

Per Hamid Ghatan är specialistläkare i rehabiliterings-

medicin och hjärnforskare, arbetar som forsknings och 

utvecklingschef på Bragée kliniken i Stockholm.

Föreläser om: Vad som händer i hjärnan under en 
pågående TBE-infektion och därefter? 

ÖVRIGA MEDVERKANDE

Medverkar gör också Thomas Brenemark, TBE-drabbad 

som driver podden Livet på paus. 

TBE-sektionen presenteras av styrgruppen.

BERÄTTELSER & FAKTA OM TBE
TBE-sektionen har gett ut en informationsskrift om TBE. I skriften beskriver 57 
personer i korthet hur det är att leva med TBE eller nära en TBE-drabbad. Ett stort 
antal ledande TBE-experter svarar på frågor om TBE, viruset och fästingar. 
Beställ skriften på https://hjarnkraft.se/produkt/berattelser-och-fakta-om-tbe/

DET HÄNDE MIG
De fullständiga berättelserna av TBE-drabbade och anhöriga går att läsa eller lyssna 
till på sektionens webbplats: https://hjarnkraft.se/tbe-det-hande-mig/


