
NEURO Förbundet Östergötland Telefon Org. Nr: E-post:
Gamla Övägen 23 Kansli: 011-16 99 97 82 2002 - 0963 ostergotland@neuro.se
603 79 NORRKÖPING Fax: 011-16 99 97

Bankgiro: 865-7504 Webb:
www.neuro.se/ostergotland

Inbjudan till: Diagnoskurs – Multipel skleros
NEURO Förbundet Östergötland anordnar en 4 dagars internatkurs. 

Målgrupp: Till medlemmar med epilepsi.

Kursplats: Kursen startar på Missionskyrkans Konferens i Linköping på måndagens 
morgon med kursintroduktion och en föreläsning neurolog. På eftermiddagen 
åker vi gemensamt i buss till Valjevikens rehabiliteringsanläggning som ligger i 
Sölvesborg. 
Kursen genomförs med bussresa och vissa avsnitt gemensamt med kursen 
”Nystart”.

Datum: 14 – 17 oktober 2019

Avresa: Var och en får själv ta sig till Missionskyrkans Konferens i Linköping, 
Drottninggatan 22 för gående, Isidor Kjellbergs gränd 6 för färdtjänståkande 
(kyrkans "baksida", ring på dörren och personal öppnar, hiss). Bussen avgår 
efter lunch, ca kl 13.00 den 14 oktober 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   
strategier för att hushålla med resurser och minska dina problem
- 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 7 oktober. Vid sjukdom med giltigt sjukintyg återfås avgift, 
utom 500 kr.

Program: Bifogar preliminärt program

Anmälan: På bifogad blankett senast den 9 september 2019, insändes till: 

NEURO Förbundet Östergötland Eller: ostergotland@neuro.se
Gamla Övägen 23
603 79 Norrköping

Antagningsbesked skickas under vecka 38.

Frågor: Malin Bager Hermansson 011 – 16 99 97 

Välkommen med din anmälan!

Med vänlig hälsning 
NEURO Förbundet Östergötland/ Genom Malin Bager Hermansson kansliet


