
Den nya boken handlar om det som vi 
i dagligt tal kallar hjärntrötthet, men 
som i själva verket är en energilöshet 
och känsla av orkeslöshet, orsakad av 
sjukdom eller skada. 

Ett par korta personliga berättelser är 
avsedda att ge en djupare förståelse för 
vad hjärntrötthet innebär och hur det 
faktiskt upplevs att vara hjärntrött.

Boken vänder sig till studenter inom 
vården, till vårdpersonal i primärvår-
den och inom kommunal verksamhet, 
som hemtjänst och boendestöd, samt 
till myndigheter såsom Försäkringskas-
sa och försäkringsbolag.

Självklart vänder vi oss till drabbade 
och anhöriga och alla andra som önskar 
fördjupad kunskap och förståelse. 

Du kan köpa boken och få den personligt 
signerad i samband med föreläsningen.
Utgiven av Studentlitteratur 
29 november 2019

Den ofattbara hjärntröttheten
Birgitta Johansson Lars Rönbäck

Afasiföreningen har inbjudit Birgitta Johansson och 
Lars Rönnbäck att föreläsa om hjärntrötthet.
Föreläsningen vänder sig till dig som lider av hjärntrötthet, 
dina anhöriga och assistenter samt personal inom vård, om-
sorg och kommunal verksamhet. 
Du får en introduktion till vad hjärntrötthet egentligen är, hur den upp-
kommer och hur den kan diagnostiseras och behandlas.

Föreläsning om 
Hjärntrötthet

Birgitta Johansson, docent och neuropsykolog. Lars Rönnbäck, seniorprofessor 
och tidigare överläkare i neurologi. De är verksamma vid Sahlgrenska akademin, 
Göteborgs universitet och Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg. De har 
under lång tid arbetat både med forskning och kliniskt med hjärntrötthet.

Huvudarrangör:

Afasiföreningen Skåne

Postadress:
Afasiföreningen i Skåne län
c/o Birgitta Eggert
Köpenhamnsvägen 2
217 43 Malmö

Internet:
afasi.skane@)gmail.com
www.skane.afasi.se
Angående förläsningen:
afasi.hbg@gmail.com

Telefon:
040-12 30 15

Angående förläsningen:
0709-968 752

Datum: 16 december 2019

Frukost: 09:00 – 10:00 ( & registrering)

Tid: 10:00 – 13:45

Plats: Lunds Universitetssjukhus  
 Jubileumsaulan  
 Entrégatan 7 
 222 42  Lund

Arrangör: Afasiföreningen Skåne län 
i samarbete med Afasi Helsingborg.

Föreningsmedlemmar:
Afasi Skåne län erbjuder medlemmar i:

 Afasi 
 Hjärnkraft 
 Neuro 
 Stroke

Pris 100:- (ord.pris 500:-)

I priset ingår entré samt frukostfika och  
fika i paus.

Anmälan: skane.afasi.se/hjarntrotthet

 event@afasihbg.se

 0709-968 752


