
Neuro Blekinge arrangerar varje år en Neurodag med olika teman och vi har nöjet att
bjuda in er till en heldag på årets tema hjälpmedel. Under hela dagen kommer ni att
kunna titta på olika utställare och lyssna på intressanta föreläsningar. I år är vår
samarbetspartner Frösunda Personlig Assistans.

Neuro är en oberoende organisation specialiserad på neurologi. Organisationens mål är att personer som
lever med neurologiska diagnoser ska få samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter som alla andra.

 
 

Agenda
10:00    Neurodagen öppnar och det går bra att besöka utställare (hjälpmedel mm.)
10:30    Inledning och information om Neuro & Neurodagen                
10:45    Neurorapporten presenteras av Fanette Caudron från Neuro
11:30    Lunchpaus / tid att besöka utställare
13:00    Frösundas jurist Johan berättar om personlig assistans och "Stärkt assistans"
14:15    Marina Lindberg från "Tass om Hand" informerar och visar upp assistanshund
14:30    Inspirationsföreläsning med Mikael Andersson från Frösunda 
16:00    Avslutning

 
 

Välkommen till vår Neurodag

Datum:  3 oktober
Klockan: 10.00-16.00
Adress:  Blekinge Convention Center (fd. RON), Fridhemsvägen 6, Ronneby
Anmälan: sker via e-post eller telefon

Övrigt: Neuro bjuder på kaffe och fralla (finns serverat kl. 10-11). För den som önskar
köpa lunch, finns det flera närliggande restauranger. För dig som är hundallergiker -
runt kl.14 kommer en servicehund finnas på plats

Vid anmälan och frågor, kontakta:
Carina Mattisson
blekinge@neuro.se
070 – 595 67 40 

Fri entré

Läs mer om programmet 
på nästa sida

mailto:blekinge@neuro.se


Frösunda Personlig Assistans bjuder in till unik föreläsning med en av Sverige, 
Norge och Finlands populäraste föreläsare. Mikael Andersson, har sedan 2001 
föreläst för 100 0000-tals människor inom näringsliv, sjukvård, statliga verk, 
kommuner, fackförbund och folkrörelsen.

I sina inspirerande och uppskattade föreläsningar berättar han med ett 
smittande leende om mod, normalitet, motivation och en stark drivkraft att 
nå målen och förverkliga sina drömmar.

Kl.14.15
Marina Lindberg från "Tass om Hand" informerar om arbetet kring assistanshundar 
och hur de tillsammans utbildar superhjältar för en tillgängligare, enklare vardag
Assistanshunden Balder kommer vara med på plats.

Riksdagen beslutade i juni att anta det nya lagförslaget till stärkt assistans, vilket väntas ge fler
personer rätt till personlig assistans. Den nya lagen kommer innebära bland annat att fler
insatser så som viss motivering, tillsyn och egenvård kommer att räknas 
som grundläggande behov. Den individuella bedömningen av föräldra-
ansvar tas bort och ersätts av ett schabloniserat föräldraansvar.

Under föreläsningen informerar Frösundas jurist Johan mer om vad lag-
ändringen innebär och hur det kan påverka dig eller någon i din närhet. 

Kl.14.30

Kl.13.00

Fanette Caudron presenterar årets Neurorapport utifrån 
vad som kom fram när Neuros medlemmar svarat på 
frågor som rör hjälpmedel i Region Blekinge.

Kl.10.45


