Utbildningsdag
om hjärnan
och förvärvade
hjärnskador
22 oktober 2015

Program
08.15-09.00

Fika och registrering

09.00-09.20

Förbundssekreterare Johan Beckman presenterar
Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft

09.20-10.10

Per Hamid Ghatan om Hjärnan och dess läkningsförmåga efter en förvärvad hjärnskada

10.10-10.30

Paus

10.30-11.45

Per Hamid Ghatan forts... (inkl. bensträckare)

11.45-13.00

Lunch

13.00-13.50

Sara Vive om träning efter en förvärvad hjärnskada

13.50-14.05

Paus

14.05-14.45

Itte Nygren om Ronne Gardiners rehabiliterings-

metod

14.45-15.10

Fika

15.10-15.50

Jan Blomström om att Jobba som personlig
assistent i familjesituationer (inkl. bensträckare)

15:50-16.05

Paus

16.05-16.50

Jan Blomström forts...

16.50-17.00

Hjärnkraft avslut

Föreläsningar
Per Hamid Ghatan är legitimerad läkare med specialistkompetens i
rehabiliteringsmedicin och företagshälsovård. Han har en mångårig
klinisk erfarenhet i rehabilitering av patienter med förvärvad hjärnskada. Han har doktorerat i kognitiv neurovetenskap samt bedriver
forskning och undervisning inom området förvärvad hjärnskada,
stress och psykisk ohälsa vid Karolinska Institutet. Han är rådgivare
i projekt som rör psykisk ohälsa, innovation och digital medicin.
Ghatans föreläsning kommer att handla om hjärnan och dess läkningsförmåga efter en hjärnskada.

Sara Vive, legitimerad fysioterapeut har ägnat hela sitt yrkesliv åt
att fördjupa sig inom neurologisk sjukgymnastik, innehar en magisterexamen samt en specialistexamen inom Neurologisk Fysioterapi.
Sedan ett par år tillbaka är Vive doktorand vid Göteborgs Universitet där hennes forskning handlar om intensivrehabilitering i en berikad miljö, för individer i kronisk fas efter stroke. Föreläsningen
kommer handla om träning/rehabilitering efter hjärnskada. Vad
bör man göra, vad finns det för evidens för rehabiliterande åtgärder?
Hur intensivt bör man träna? Och hur motiverar man till aktivitet?

Itte Nygren är musikterapeut och har 10 års erfarenhet av att jobba
med Ronnie Gardiners rehabiliteringsmetod i nära samrörelse med
grundaren och jazztrummisen Ronnie Gardiner. Till ljudet av medryckande musik utmanas såväl kognitiva funktioner som koordinationsförmåga och sensomotorik genom olika rörelsekombinationer.
Metoden har med stor framgång använts för personer med förvärvade hjärnskador, parkinson och utbrändhet. I denna föreläsning får du
som deltagare veta mer om metoden och prova på övningar.

Jobba som personlig assistent i familjesituationer. Jan Blomström
hjälper er att göra det omöjliga möjligt. Att i familjekonstellationer
jobba med hållbar personlig assistans som värnar om den assistansberättigade och familjens integritet samtidigt som den professionella
yrkesrollen stärks. Jan är neuropsykologspecialist och författare till
bl.a. inspirationsboken Älskade assistent som kommer att finnas att
köpa på plats. Han jobbar idag med inspiration och förändring på
jobbet. Mer information finner du på www.janblomstrom.se

Information
Tid:

Torsdag 22 oktober 2015 kl. 08.15-17.00

Plats:

Z-salen, ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm

Kostnad:

1300 kr / person. I priset ingår utbildningen,
morgonfika med smörgås, lunchwrap med dryck och
eftermiddagsfika.
Vid samlad anmälan av 25 deltagare från samma
företag/kommun/annat erhålles speciellt pris. Enskild
medlem i Hjärnkraft sedan minst 6 månader som
betalar avgiften privat har reducerat pris. Kontakta
kansliet för priser.

Anmälan:

senast den 23 september på bifogad anmälningsblankett. OBS! Begränsat antal platser.
Din anmälan är bindande

Kontakt:

Har du frågor, hör av dig till kansliet på 08-447 45 31
eller via mail: kansli@sthlm.hjarnkraft.se

