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QBFkk 7.5.3 Program for samverkanskurs 

Fastställd/godkänd av: Jan Karlsson 
Framtaget av: Thorbjörn Bertilsson 

 

Utgåva: 5 
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Kursnamn: 
 

Rehabilitering och hälsa för dig med 
funktionsnedsättning 

 

Kursansvarig: 
Eric Sandström 

 

Måltider vardagar 
Frukost  08,00  
Lunch 12,30  
Middag 17,00  
Fikapauser   

Måltider helger  
Frukost 08,00  
Lunch 12,30  
Middag 17,00 
Fikapauser 

 

Syfte: 
Att genom föreläsningar och aktiviteter få kunskap om hur man motverkar 
negativa konsekvenser av sin diagnos genom rehabinsatser och friskvård. 

  

Till SPSM: 
Kursen vänder sig till personer med neurologisk diagnoser samt deras anhöriga. Ibland kan 
dessa diagnoser medföra omfattande funktionsnedsättningar och har olika eskalerande 
förlopp. Trots utveckling av verksamma mediciner så är en av de viktigaste metoderna (i 
flertalet av dessa diagnoser) för att motverka en förlust av olika fysiska och kognitiva 
funktioner, regelbunden träning. Kursen syftar till att visa på vardagliga 
rehabiliteringsmöjligheter i inre och yttre miljö. Hur man med träningsformer i sin 
idrottshall/sitt gym på hemorten eller utomhus kan upprätthålla funktioner och finna aktiviteter 
som stimulerar till ett mer hälsosamt liv.  
Kursen vill också visa på att en aktiv fritid inte behöver vara omöjligt att uppnå trots 
omfattande funktionsnedsättningar och hur friluftsliv och träning kan samverka och inspirera 
till ett delaktigt liv. I kursen används förebilder och samtalsledare (kurator), även dessa i syfte 
att inspirera. 

 

Datum 190906    

Tid Undervisningsmoment Lokal Kursledare 

12:30-13:00 Ankomst-lunch-inkvartering   

13:00-13:30 
Presentation, information och 
kursintroduktion 

 Valjeviken:  

13:30-15:00 

Föreläsning och prova på: 
Rullstolsteknik / Föreläsning och prova 
på: MediYoga, ett anpassat sätt att 
träna. Två grupper. 

Utegym, 
aktivitetsområ
de.  
Bobatharum
met. 

Valjeviken:  
Ft:  
 

15:00-15:15 Kaffe   

15:15-16:30 

Föreläsning och prova på: MediYoga, 
ett anpassat sätt att träna. / 
Föreläsning och prova på: 
Rullstolsteknik Byte av grupp. 

Utegym, 
aktivitetsområ
de. 
Bobatharum
met. 

Valjeviken:  
Ft:  
 

17:00 Middag   

18:00-19:00 
Anpassade fysiska aktiviteter för dig 
med neurologisk diagnos. Pinngympa, 

Sporthall Valjeviken:  
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ballongbadminton och fläskboll. 
Avsikten är att motivera till träning 
även om rörelseförmågan är 
begränsad. 

19:00 
Candle light swim med juice, frukt och 
nyttigheter. 

 
Ass 
förbereder 

 

 

Datum 190907    

Tid Undervisningsmoment Lokal Kursledare 

08:00-09:00 Frukost   

09:00-12:15 

Hur får man ihop livspusslet när man 
utöver sin sjukdom även förväntas vara 
förälder, passa barnbarn, ta hand om 
åldrande föräldrar och helst jobba 
samtidigt. Hur gör man för att sätta 
sina egna behov i centrum? 
Föreläsning/seminarie, grupparbeten 
erfarenhetsutbyte. 

Boken 

Valjeviken: 
Kurator/ 
NF K-berg: 
 

12:15-13:15 Lunch   

13:15-14.15 
Fysisk aktivitet, innebandy, 
ballongbadminton inkl. Fika och 
förflyttning. 

 Valjeviken 

14:30 Kaffe   

15:00-16:30 Föreläsning Motiverande samtal  Valjeviken 

17:00-19:00 
Fria aktiviteter, bad och/eller 
promenad. Flottetur. 

Simhall/ute 
Valjeviken/
NF K-berg 

19:00 Vickning och underhållning Nya matsalen 
Emmanuel 
Sandström 
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Datum 190908    

Tid Undervisningsmoment Lokal Kursledare 

08:00-09:00 Frukost   

09:00-10:30 

Handikappidrott/parasport som en väg 
till ett aktivt liv och ett sätt att hålla 
viktiga funktioner igång. Familjebaserat 
så att alla kan vara med och se vad 
man kan göra tillsammans för att 
motverka isolering. Utcheckning. 

 
Valjeviken/
NF 
Kronoberg:  

10:30-12:30 
Vad innebär en neurologisk diagnos? 
Nytt om mediciner och forskning. 
Parallell aktivitet för barn. 

 
Valjeviken: 
Neurolog 

12:30-13:15 Lunch   

13:15-13:45 
Vikten av rehabilitering. Information 
och gruppsamtal, erfarenhetsutbyte. 

 
NF 
Kronoberg 

13:45-14:15 
Sammanfattning och utvärdering, 
avslutning 

Boken NF K-berg 

14:15 Kaffe och Hemresa   

Flottetur kan, beroende på väder, komma att läggas in utanför kurstid. 

190228 ES 


