
Vård och rehabilitering
Neuro Halland inbjuder till Vård och rehabilitering         
- en konferens om nyttan med neurologisk 
rehabilitering.

Vi kommer att få information och diskutera betydelsen 
av en bra rehabilitering och hur den neurologiska 
rehabiliteringen kan bli bättre.

I pausen får vi fika och underhållning av Mats 
Börjesson. Mats spelar piano och sjunger allt från visor 
till blues och brukar även kunna dra ner ett och annat 
skratt.

Neuroförbundet
ska tillgodose och företräda medlemmarnas intressen i 
allt. Genom insamling till Neurofonden bidrar förbundet 
till forskning inom neurologi. De ska kämpa för ett 
samhälle där alla med neurologiska diagnoser ska ha 
samma möjligheter som andra.

Hälsa och funktionsstöd                       
Regionens konsulent inom området funktionshinder  
ger råd och information i frågor som rör personer med 
funktionsnedsättning. Huvuduppgiften är att utifrån 
gällande funktionshinderlagstiftning uppmärksamma 
rättigheter och intressen för personer med 
funktionsnedsättning. Målet är full delaktighet i 
samhällslivet och jämlikhet i levnadsvillkoren. 
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Neuro Hallands län och Hälsa och 
funktionsstöd, Region Halland 
inbjuder till Vård och Rehabilitering –
en konferens om nyttan med neurologisk
rehabilitering.

Utbildningen vänder sig till personer som lever med 
en neurologisk sjukdom, deras anhöriga och övriga 
intresserade.

Vid frågor, kontakta Yvonne Danielsson, 
tfn 035 - 14 61 11 eller e-post: 
yvonne.danielsson@regionhalland.se

När?     28 april 2022, kl 12.45 – 16.30

Var?     Laxbutiken, Heberg

För medlemmar i Neuroförbundet är konferens-
avgiften 100 kr (inkl moms), för övriga är avgiften        
200 kr (inkl moms). Betalas till Neuroförbundet
bankgiro 140-9424
I priset ingår kaffe och kaka. 
Möjlighet finns att äta lunch i restaurangen innan
konferensen.

Anmälan görs till 
christina.fehrman@regionhalland.se
eller på telefon 035-14 61 03 senast den 
22 april 2022. Ange namn och kontaktuppgifter 
och eventuella önskemål, t ex specialkost. 
Vid återbud senare än 3 dagar innan konferensen
återbetalas ej avgiften.

Program 28 april
Konferens om Vård och rehabilitering

Moderator under dagen Anna Kinch, 
Vice ordförande i Regionala funktionshinderrådet

12.45 Välkomnande av Carina Holgersson,ordf Neuro
Hallands län och Yvonne Danielsson, konsulent 
inom området funktionshinder, Region Halland

13.00 Nyttan med neurologisk rehabilitering   
Jan Lexell, professor i rehabiliteringsmedicin,              
Lunds universitet

13.30 Min berättelse
Lovisa Moberg-Berlin, kanslist, studerande                 
och medlem i Neuroförbundet

13.50    Min berättelse och mitt arbete
Imre Czifrik, rehab/träningsinstruktör, Rehab                                                   
kliniken, Hallands sjukhus Halmstad 

14.10      Fika och underhållning med Mats Börjesson

15.00 Panelfrågestund Rehabkliniken och               
Närsjukvården 
Marie Sjödén, verksamhetschef/sjukgymnast, 
Rehabiliteringskliniken Hallands sjukhus
Magnus Hansson, fysioterapeut och Marlene 
Wahlström, arbetsterapeut på Neurorehab,             
VC Falkenberg
Maj-Britt Nilsson, medlem i Neuroförbundet
Carina Holgersson, ordf Neuro Hallands län                                                                                                              

16.00 Hur skall vi inom Neuro
Halland jobba med rehab frågor?

16.30 Avslut av dagen 
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