
LÄTT OCH MEDELSVÅR HJÄRNSKADA  
 ERFARENHETER - KONSEKVENSER - NULÄGE - FRAMTID

MÅLGRUPP  

Personer med lättare eller medelsvår hjärnskada 

och deras anhöriga. Personal inom hälso- och 

sjukvård, inklusive primärvård, rehabilitering, 

elevhälsa och akutsjukvård. Beslutsfattare och 

politiker samt övriga personer med intresse för 

ämnet till exempel inom skola och idrott. 

OM KONFERENSEN

Konferensen ger en insikt i den problematik många 

med lätta eller medelsvåra hjärnskador drabbas av, 

erfarenheter och konsekvenser. Hur ser det ut med 

När:

Plats:         

Pris:     

Mer info:    

Anmälan:      
     

KORT OM

rehabiliteringen idag och vad behövs framöver. 

Konferensen arrangeras på plats i Skellefteå och kan 

även följas digitalt via länk.

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 samt information. Många 
personer med hjärnskada omfattas 
efter rehabiliterin en av lagstadgade 
SoL – LSS-insatser,  t.ex personlig 
assistans. Förbundet vill naturligtvis 
att dessa insatser genomförs så bra 
som möjligt.

INBJUDAN TILL KONFERENS

OM HJÄRNKRAFT

Den 10 november 2022.

Medlefors folkhögskola.

Konferens inkl lunch/kaffe: 695 kr.

Konferens inkl lunch/kaffe medlem: 495 kr.

Delta via länk: 395 kr.

Delta via länk medlem: 195 kr. 

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

Via qr-koden eller länk till formulär:

https://forms.office.com/r/FGi0wthzvL



NIKLAS MARKLUND

Niklas Marklund, professor och överläkare i neuro- 
kirurgi , Lunds universitet.

Föreläser om: Mekanismer och patofysiologi vid 
lätta/medelsvåra hjärnskador. Betydelsen av och 

problemet med idrottsskador.

BEATRICE MAGNUSSON

Beatrice Magnusson, med.dr, leg.läkare, region 
Västerbotten.

Föreläser om: Lätta och medelsvåra hjärnskador; 
Hur vanligt är det egentligen?

OLLI TENOVUO

Olli Tenovuo, professor i neurotraumatologi 
universitetet i Åbo, Finland. 

Föreläser om: Vad är en lindrig hjärnskada? 
Symptom och diagnostik. Hur sköter man och 
rehabiliterar hjärnskador i grannländerna.

FÖRELÄSARE

Nybohovsgränd 12, 1 tr 

117 63 Stockholm

              E-post: info@hjarnkraft.se

                                   Tel: 08 - 447 45 30

MAUD STENBERG, MATTIAS HEDLUND 
OCH NILS MALMSTRÖM

Maud Stenberg med.dr, överläkare. Mattias Hedlund, 
fysioterapeut, Nils Malmström, psykolog, med 
dr, Umeå universitet.

Föreläser om: Hur är och hur sker rehabiliteringen 
av lätta och medelsvåra hjärnskador i Västerbotten?

NILS BERGINSTRÖM
Nils Berginström, leg psykolog, Neurorehab Nus,  
och universitetslektor, Umeå universitet.

Föreläser om: Lovande metod för diagnos av 
trötthet efter skallskada.

MODERATORER
Under konferensen är Cecilia Boestad, Hjärnkrafts 
förbundssekreterare och Lars-Owe Koskinen, professor  
i neurokirurgi moderatorer.  

Konferensen har initierats av Hjärnkraft i Västerbotten och 
arrangeras i samarbete med Hjärnkraft Skellefteå och Umeå, 
ABF och Funktionsrätt Västerbotten. 


