Utbildningsdag
om hjärnan
och förvärvade
hjärnskador
7 oktober 2014

Utbildningen vänder sig till dig som jobbar med
eller kring någon med förvärvad hjärnskada: du
som är personlig assistent, biståndsbedömare,
personal på gruppboende eller inom vård- och
omsorg. Även brukarorganisationer, närstående
och människor med egen skada är välkomna!

Program
08.30

Registrering och fika

09.00

Presentation av föreningen Hjärnskadeförbundet
Hjärnkraft Stockholm län.

09.15

Åke Pålshammar, Hjärna och beteende

10.30

Bensträckare

10.45

Åke Pålshammar Hjärna och beteende forts…

11.50

Lunch

13.00

Energi Drama, Interaktiv teater

13.50

Bensträckare

14.00

Birgitta Johansson, Hjärntrötthet

15.00

Fika

15.15

Energi Drama, Interaktiv teater

16.10

Hjärnkraft avslut

Föreläsningar
Åke Pålshammar är neuropsykolog, univer sitetslektor vid Psykologiska institutionen i Uppsala samt frekvent föreläsare, anlitad av
bland annat Utbildningsradion, Karolinska institutet, Folkhälsomyndigheten och Utbildningsradion. Åke är även ambassadör, föreläsare
och skribent för Hjärnfonden. Kuriosa: har även föreläst om kärleken
i hjärnan för kronprinsessan Viktoria och om hjärnans kemi för nobelpristagaren Arvid Carlsson. Under förmiddagen har vi chansen att
ta del av Åkes föreläsning Hjärna och beteende - om hur tankar,
känslor, upplevelser och beteenden formas av relationen mellan
omgivning och hjärnans förutsättningar.
Beatrice Hennings är gr undare av Energi Drama. Hon och hennes medskådespelare kommer att ta oss med i en fiktiv verklighet. En
verklighet som liknar vår egen. Deltagarna på denna utbildningsdag
kommer att involveras i reflektion, samtal och interaktion med skådespelarna och varandra kring aktuella ämnen. Syftet är dels att få ventilera vardagliga utmaningar med andra i liknande situationer, dels att
få hjälp till perspektivbyten. Perspektivbyten som ger ökad förståelse
för andras upplevelser och verklighet. Teatern ger möjlighet att med
ett stråk av humor och värme ge ny energi in i frågor som behöver
processas igen och igen.

Birgitta Johansson är fil dr och specialist i neuropsykologi och
har arbetat i flera år med att försöka klarlägga mekanismer bakom
hjärntrötthet efter skada eller sjukdom i nervsystemet, utveckla diagnostiska instrument och genomför behandlingsstudier. Hjärntrötthet
eller mental trötthet innebär att hjärnan inte klarar av att sortera och
bearbeta inkommande information på ett effektivt sätt. Till skillnad
från normal trötthet, som vi alla kan uppleva, kan personen som lider
av hjärntrötthet inte göra något åt sitt förlamande tillstånd: en paus,
en kopp kaffe eller att prata om något annat
hjälper inte. I denna föreläsning berättar Birgitta
om detta osynligt handikapp som är vanligt vid
skada eller sjukdom i nervsystemet och som kan
bli ett långvarigt problem. Nu verkar behandlingsmöjligheter vara i sikte! Tillsammans med
sin kollega Lars Rönnbäck har Birgitta skrivit
boken När hjärnan inte orkar – om
hjärntrötthet.

Information
Tid:

Tisdag 7 oktober 2014 08.30-16.30

Plats:

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

Kostnad:

1200 kr/person. I priset ingår utbildningen
+ morgonkaffe med smörgås, lunch-wrap med dryck
och eftermiddagskaffe med kaka.

Medlem:

Enskild medlem sedan minst 6 månader som betalar
privat får rabatterat pris.

Anmälan: Senast 17 september på bifogad
anmälningsblankett
Begränsat antal platser. ”Först till kvarn…”
Din anmälan är bindande
Frågor:

Om du undrar över något hör av dig till kansliet på
tfn: 08-447 45 31 eller via mail:
kansli@sthlm.hjarnkraft.se

