HABILITERINGSCENTRUM
Kolbäckens habilitering

Spelar orsaken någon roll?
Likheter och skillnader i symtom, rehabilitering och stödbehov hos familjen när
barnet/ungdomen drabbats av traumatisk hjärnskada jämfört med hjärnskada
efter hjärntumör, stroke eller encefalit.

Nationella nätverket för barn och ungdomar med förvärvad hjärnskada är en
tvärprofessionell sammanslutning av representanter för de regionala
rehabiliteringsteamen. Nätverkets uppgift är att sprida och fördjupa kunskap om
förvärvade hjärnskador hos barn och ungdomar. Nätverket arrangerar vart annat
år konferenser. Årets värd är det regionala barnrehabiliteringsteamet i Umeå.
Huvudtalare är Professor Vicki Anderson, neuropsykolog och bl.a. chef för
forskningscentret vid Murdock Children´s Research Institute i Melbourne,
Australien.
Konferensen är öppen för alla som arbetar med rehabilitering av barn och
ungdomar. Ett unikt tillfälle att få nya kunskaper och att byta tankar och
erfarenheter med kollegor! Konferensen genomförs med bidrag från
Barncancerfonden, Jerringfonden och Hjärnkraft samt Habiliteringscentrum
Västerbotten.

Tid
Plats

17-18 november 2016
Umeå Folkets Hus, Skolgatan 59

Kontakt: För konferensinformation kontakta sif.leijon@vll.se

eller carina.folkesson@vll.se
Problem med anmälan, kontakta Ann-Sofie Eriksson,
tel 090-785 10 18 alt Annsofie.Eriksson@vll.se

Anmälan till konferens senast 15 september 2016.
Kostnad:
Anmälan före 15 augusti
Anmälan senast 15 september
Logi:

Konferens
700 kr
1000 kr

Middag
300 kr
400 kr

Bokas av deltagarna själva. Förbokade hotellrum i anslutning
till konferenslokalen finns tillgängliga tom den 15 augusti på
Comfort Hotel Winn och Hotel Aveny.

Comfort Hotel Winn – Uppge bokningsnr GR001840 eller Nationell
konferens.
Priset är 1095 SEK per enkelrum och 1195 SEK per dubbelrum per natt. Pris inkl moms och frukost.
Gästerna (eller resebyråerna om de använder det) kan maila eller ringa och uppge bokningsnummer
GR001840 eller Nationell konferens. Ange telefonnummer, mailadress och information om betalsätt.

Tel: +46 (0)90 71 11 00 | |kim.orre@choice.se, Skolgatan 62B | SE-903 29 Umeå
| www.choice.se.

Hotel Aveny – Uppge bokningsnr 17144114
Priset är 1195 SEK per enkelrum och 1395 SEK per dubbelrum per natt. Pris inkl moms och frukost.
Gästerna (eller resebyråerna om de använder det) kan maila eller ringa och uppge bokningsnummer
17144114 eller Nationell konferens. Ange telefonnummer, mailadress och information om betalsätt.

Tel: +46 (0)90 1341 00 | HotelAveny@profilhotels.se, | Rådhusespl 14 | SE-903 28 Umeå

Preliminärt program. För mer information se
www.vll.se/Barnhab - Nätverkskonferens 17-18 nov 2016

Torsdag den 17 november
9.00-10.30
Registrering och kaffe
10.30-11.00
Inledning
Nationella nätverket
11.00-12.30
Vicki Andersen
"Current knowledge of factors that contributes to recovery and outcome after ABI”

12.30- 13.30
13.30- 15.00
15.00-15.30
15.30-17.00
18.30

Lunch
Vicki Andersen, fortsatt föreläsning
Kaffe
Presentation av aktuella studier och projekt
Konferensmiddag på Gitarrmuseet

Fredag den 18 november
08.30-10.45
Nätverksmöten i yrkesgrupper. Kaffe
under tiden
10.45-11.45
Egna erfarenheter av förvärvad hjärnskada
11.45-12.15
Nätverksmöte
12.15-13.15
Lunch
13.15-15.00
Spelar orsaken någon roll?
Kunskapsutbyte och diskussion
Moderator: Erik Domellöf
15.00
Avslutning

Hitta hit: Från flygplatsen går flygbuss in till centrala Umeå. Stig av vid
Vasaplan, där ligger Umeå Folket Hus. Från järnvägsstationen
Umeå C är det ca 5-7 minuters promenad till UFH.
Gå Rådhusesplanaden, ta vänster vid Skolgatan. Se bifogad
karta över centrala Umeå.

