
 
Inbjudan till 

Att leva med en neurologisk diagnos - Nystartskurs 
 

NEURO Förbundet Östergötland anordnar en 4 dagars internatkurs.  
 

Målgrupp: Nya medlemmar och gärna en anhörig. 
 
Kursplats: Kursen startar på Fontänen i Linköping på måndagens morgon med 

kursintroduktion och en föreläsning av Neurolog om epilepsi. På eftermiddagen 
åker vi gemensamt i buss till Valjevikens rehabiliteringsanläggning som ligger i 
Sölvesborg. 
 Kursen genomförs med bussresa och vissa avsnitt gemensamt med kursen 
”diagnoskurs epilepsi”. 

 
Datum: 8 – 11 april 2019 
 
Avresa: Var och en får själv ta sig till Fontänen i Linköping. Bussen avgår efter lunch, 

ca kl 13.15 den 8 april 2019. På hemresan går bussen via Linköping till 
Norrköping. 

 
Syfte. Syftet med kursen är att du som deltagare skall få: 
 - Ökad kännedom om din diagnos, olika rehabiliteringsmöjligheter och 

hjälpmedel 
 - Kunskap om samhällets stöd till dig och dina anhöriga 
 - Ökad förståelse för psykologiska reaktioner i samband med en förändrad 

livssituation 
 - Möjlighet att möta andra i en liknande situation och utbyta erfarenheter 
 
Kostnad:  För kursen tar vi en avgift på 500 kr per person (återbetalas ej). Ordinarie 

medlemsavgift för 2019 i Neuro skall vara betald. OBS, betala inte förrän du 
fått antagningsbesked. 

 
Assistenter:   3 500: -/ assistent, insättes på NEURO Förbundet Östergötlands Bankgiro 865 – 

7504 senast den 1 april. Vid sjukdom med giltigt sjukintyg återfås avgift, utom 
500 kr. 

 
Program: Bifogar preliminärt program 
 
Anmälan: På bifogad blankett senast den 10 mars 2019, insändes till:  
  
 NEURO Förbundet Östergötland  Eller: ostergotland@neuro.se 
 Gamla Övägen 23 
 603 79 Norrköping 
 
 Antagningsbesked skickas under vecka 12. 
 
Frågor: Malin Bager Hermansson 011 – 16 99 97  
 
Välkommen med din anmälan! 
 
Med vänlig hälsning  
NEURO Förbundet Östergötland/ Genom Malin Bager Hermansson kansliet 
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