
 

 
 
Inbjudan till Neurodagar den 1--2 oktober 2020. 
 
Neuroföreningarna i Blekinge och Skåne inbjuder Dig som har någon neurologisk 
diagnos/symtom eller funktionsnedsättningar, anhörig, eller arbetar med neurologisk 
rehabilitering, politiker, sjukvårdspersonal, alla som är intresserade av två intressanta dagar 
är välkomna. Men man kan också välja att medverka en av dagarna.  
 
Moderator kommer att vara Bosse "Bildoktor" och det är vi mycket stolta över. 
Programmet har som tema; rehabilitering och hjälpmedel och utgår i sitt upplägg bl.a. från 
Neurorapporten 2020. Det blir ett omväxlande program med flera prominenta talare men 
också möjligheter till gemenskap och samtal. 
 
Datum och kostnader mm: Den 1--2 oktober 2020. Dagtid 9.00--16.00 respektive 9.00--
15.00. Du kan välja att komma båda dagarna eller bara en dag. Du kan också välja 
övernattning i anpassade rum med helpension och festmåltid/musikalisk föreläsning till starkt 
subventionerade priser. Kostnad per person för deltagande 2 dagar med 
helpension/övernattning och festmåltid torsdag kväll: 480 kronor/person (gäller del i 
dubbelrum) För enkelrum gäller 680 kronor med helpension. 
Kostnad per person för deltagande dagtid (Ni som väljer att inte sova över eller väljer att vara 
med en dag) /; 100 kronor/per dag inkl. välkomstkaffe, lunch och eftermiddagskaffe. 
 
Plats: Valjeviken Folkhögskola och Rehabilitering, Herrgårdsvägen 97, Sölvesborg. 
 
Anmälan; Senast den 30 augusti, till Neuro Blekinge; Carina Mattisson, Tfn/sms 070 - 595 67 
40 eller mail; carina.ronny@telia.com 
 
Ni kan också anmäla Er till Lena Appelquist Tfn/sms: 076 - 111 76 92 eller på mail; 
jonnie_app@hotmail.com 
 
Vid anmälan uppge namn, telefonnummer, allergier och om Ni vill åka med bussen och från 
vilken ort. Ni kommer att få en bekräftelse antingen via mail, tfn eller brev. 
 
Transport: Neuro erbjuder resa med handikappanpassad buss (10 platser) från Karlskrona 
samt Olofström för endast 100 kronor tur och retur. Ni som anmäler Er får mera information.  
 
Preliminärt program: 
Torsdagen den 1 oktober 
 
 09.00  Kaffe och registrering 
 09.30                    Välkommen och presentation av dagarna 
 09.40                           Föreläsning Titti Mattsson, Titti, överläkare och medicinsk   
                    ansvarig Valjeviken. Multimodala rehabteam och en   
                    sammanhållen plan för rehabilitering. Så här arbetar vi med   
                    smärt rehab - Andersson, Bengt och Gunilla, kurator: KBT som  
                    metod i smärtrehabilitering 



10.25  Bensträckare 
10.30  Susanne Ivarsson, Lund "Att leva med Parkinson". 
11.20  Bensträckare 
11.30  Emmanuel Bäckryd, Smärt- och rehabiliteringscentrum  
  Linköping, Aktuell forskning om neuropatisk smärta 
12.15  Lunch med möjlighet att prova på rullstolsteknik eller  
                    hälsopromenad 
 
13.15                              Eric och Richard Sandström. Om att träna sina kognitiva förmågor  
                                       samt koordination. Rytmiska alfabetet.                                                                                                    
13.30                              Sara de Haas, Neurorapporten 2020  
 
14.30                              Kaffe 
15.00  Niklas Almers, flerfaldig mästare i rullstolsdans, paralympier.  
  Vägen till OS. En inspirationsföreläsning 
16.00  Sammanfattning av Bosse "Bildoktor" - Moderator 
16.30  För Dig som väljer att övernatta på Valjeviken. Fri tid och  
  möjlighet till att prova på aktiviteter och SPA. Lättare förtäring. 
18.30  Medelhavsbuffé med Father & Sons, Vägen tillbaka efter en  
  förvärvad hjärnskada. En musikalisk föreläsning. 
 
Fredagen den 2 oktober 
 
08.00--09.00 Frukost för övernattande deltagare. Kaffe och registrering för  
                    nytillkommande 
09.15  Inledning av Eric Sandström, styrgrupp och moderator 
09.30  Anne Wickström, Fysioterapeut och doktorand, Linköping  
  Universitet. Ida Sandberg, fysioterapeut, Valjeviken. 
                                       Hälsa och livskraft 
10.25  Bensträckare 
10.30  Jan Lexell, överläkare och professor rehabiliteringsmedicin  
  Lund - Akademiska sjukhuset Uppsala/Lina Rosengren, dokto- 
  rand; "Att leva med Parkinsons sjukdom - livstillfredsställelse och    
                                       upplevelser av rehabilitering" 
11.20  Bensträckare  
11.30  Christina Brogård, Lunds universitet - Ny behandlingsmetod  
  vid skulder smärta efter stroke 
12.15  Lunch med möjlighet till att prova på aktiviteter och  
  hälsopromenad 
13.15  Lätt sittgympa med Valjevikens fysioterapi 
13.30  Håkan Larsson, Kristianstad. Tekniska hjälpmedel och  
                    rehabilitering i logopedin för att underlätta kommunikation i  
  vardagsliv. 
14.25  Sammanfattning av moderator och tack.  
                                       Avslutning Daniel Unnerbäck, stiftelsechef Valjeviken 
14.30  Kaffe och hemfärd 
 
                                       Med vänliga hälsningar  
                                       Styrgruppen för Neurodagarna 2020 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 


