Inbjudan till KUNSKAPSDAG i Skellefteå
Lättare hjärnskada behöver inte vara lätt!
Tisdag 18 september 2018 kl 09.00-16.00
Medlefors folkhögskola, Skellefteå
FÖR DIG SOM PÅVERKAR EN HJÄRNSKADADS SITUATION, AKUT eller
LÅNGSIKTIGT!
Du är anställd i myndighet, vård, omsorg och rehabilitering, skola, elevhälsa,
ungdomshälsa, är politiker, idrottsledare, har egen skada eller är anhörig.
-

-

En dag om barn, ungdomar och unga vuxna med förvärvade/icke medfödda
hjärnskador. Fallolyckor, slag och skador under lek hemma, i skolan eller under
idrott av olika slag.
Livet förändras ... När det som inte får hända ändå händer. Hjärnskada och
sedan konsekvenser som ingen kunnat föreställa sig. När man själv eller någon
närstående drabbas av en skada förändras hela livet.

Vi erbjuder dig ett unikt tillfälle att fördjupa dina kunskaper och få ökad insikt i frågor
som berör skadade och deras nätverk – individuellt stöd och delaktighet.
Anmälan

Epost till katharina.eriksson@abf.se senast den 20 augusti.
Ange namn, eventuellt medlemskap i funktionsrättsförening,
gärna befattning/arbetsplats, epost, adress samt
fakturaadress och behov av anpassning, t ex specialkost.

Frågor

Gun Ingvarsson 070-570 86 06 eller epost
gunelisabet48@hotmail.se

Bekräftelse

En deltagarförteckning och program skickas via epost
ca 2 veckor innan Kunskapsdagen.

Avgift

600 kr per deltagare. För medlemmar i Hjärnkraft samt
deltagare från funktionsrättsrörelsens föreningar i Skellefteå
är deltagaravgiften 300 kr. OBS! Ange förening i anmälan.
Fika, lunch och material ingår i deltagaravgiften.
Faktureras i efterhand.

Information

Vägbeskrivning till Medlefors - www.medlefors.se

PROGRAM
09.00-10.00

Registrering och fikabuffé

10.00-10.10

Dagens moderator Maria Lundqvist Brömster,
förbundsordförande och ordförande i
Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft i Västerbottens län.
www.hjarnkraft.nu

10.10-10.20

”Från funktionsrättskonventionen till Ett Skellefteå för
alla”, Alexandra Sundberg, delaktighetssamordnare
Skellefteå kommun

10.20-10.30

Representant från Skellefteå kommun

10.30-11.15

”Konsten att le när livet rasar”
Jessica Falk, mamma, musikartist och
Hjärnskadeförbundet Hjärnkrafts ambassadör
www.jessicafalk.se

11.15-11.30

Paus

11.30-12.15

”Modeller för livslång, individanpassad rehabilitering,
stöd och service för personer med traumatisk
hjärnskada”, Marie-Jeanette Bergvall, projektledare
förbundets Modellprojekt
www.levamedtraumatiskhjarnskada.se

12.15-13.30

Lunch

13.30-14.15

”Lättare hjärnskador har inte alltid lätta konsekvenser”
Peter Soijka Överläkare vid Neurorehabilitering, Neuro-,
huvud-, halscentrum, Norrlands Universitetssjukhus,
Umeå. Pensionerad professor i rehabiliteringsmedicin,
docent i fysiologi.

14.15-14.30

Paus

14.30-15.30

"Att lära sig förlora" - Vägar till styrka i svåra
situationer”, Igor Ardoris, Lic. Mental Tränare och
Pedagogisk konsult www.igorardoris.se

15.30-16.00

Sammanfattning av dagen, Maria Lundqvist Brömster
förbundsordförande och ordförande i
Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft i Västerbottens län.
Fika, hemresa

Kunskapsdagen genomförs i samarbete med Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft,
Hjärnkraft Skellefteå, ABF Västerbotten och Skellefteå kommun.

