Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft

Utbildar
INBJUDAN till

Utbildningsdag i Borås
om förvärvad hjärnskada

Tema:
Plats:		
Tid:		

Konsekvenser vid förvärvad hjärnskada.
Nykterhetsgården Lönnen Kasernvägen 6 i Borås
Onsdagen den 21 mars 9.00 – 16.30 (registrering från 8.30).

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med eller kring någon med
förvärvad hjärnskada: personliga assistenter, biståndsbedömare, personal
i gruppboenden eller annan vård och omsorg, skolpersonal, anhörigkonsulenter, politiker och beslutsfattare, brukarorganisationer, personer med egen
skada, närstående och andra intresserade.
Utbildningen ger en insikt i de medicinska orsakerna till den problematik
många får efter en förvärvad hjärnskada, lagstiftningen som styr personlig
assistans och andra LSS-insatser samt en inblick i hur det är att leva med
förvärvad hjärnskada.

Välkommen!
Efter utbildningsdagen arrangerar Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft ett informationsmöte. Vi diskuterar hur situationen ser ut i Region Västra Götaland för personer med
förvärvad hjärnskada samt anhöriga/närstående. Vi bjuder på kaffe och smörgås!
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Föreläsare

9.15

Niklas Håkansson
Niklas, 24 år, vill bidra till ett bättre samhälle och minska förekomsten av gatuvåld bland
unga. Han blev själv utsatt för gatuvåld när han var 16 år. Varje dag sedan dess har Niklas
kämpat sig tillbaka till ett liv som är hanterbart i stort och smått. Filmen Motorsågar som
skildrar händelsen visas som introduktion till föreläsningen.
Föreläser om:

10.40

Rita Ehrenfors
Leg. arbetsterapeut och doktorand, med lång erfarenhet av rehabilitering av personer
med förvärvad hjärnskada. Arbetar ofta som handledare inom personlig assistans. Var
expert i Socialstyrelsens kartläggning av rehabilitering av traumatisk hjärnskada. Driver
kunskaps- och utbildningsföretaget Enabling People och arbetar deltid vid Myndigheten
för delaktighet.
Föreläser om:

13.30

Konsekvenser av en förvärvad hjärnskada.

Erik Wahlgren
Informatör, assistanssamordnaren Humana. Lagar och regler gäller alla som utför dessa
tjänster oavsett om det är i kommunal eller privat/kooperativ regi.
Föreläser om:
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

15.05

Konsekvenser av gatuvåld och förvärvad hjärnskada.

- Grundläggande skillnader mellan LSS – SoL
- Personkretsarna
- De grundläggande behoven.
- Vad är viktigt för en fungerande assistans - både för assistansan		
vändaren och assistanssamordnaren.
- Socialstyrelsens råd angående assistenternas kompetens.
- Rekryteringen av assistenter, nu och i framtiden, i konkurrens
med vård & omsorg, hur ska vi klara det?
- Framtiden för LSS? Alternativen för personer med omfattande
nedsättningar, är det bara hemtjänst,, mer tekniska lösningar, 		
tillbaks till institutioner/gruppboende.

Rehabiliteringsmedicinska kliniken vid Borås sjukhus
Ett team från Södra Älvsborgs sjukhus, neuro- och rehabiliteringsklinik redogör för
arbetssätt och metoder som används vid kliniken. Teamet leds av överläkare Sara Degerman-Carlsson. Övriga deltagare, undersköterskorna Hanna Hermansson och Eva Händen, dessutom deltar fysioterapeut, arbetsterapeut samt kurator/psykolog.
Föreläser om: Hur teamet arbetar med patienter/anhöriga i rehabiliteringsprocessen.
		
Anhörigas/närstående/personliga assistenters är ofta en stor del av 		
		
resultatet.
		
Utskrivningsprocessen- överlämnandet till kommun/primärvården. Ett 		
		
ofta kritiskt moment för patient/anhöriga
		
Efter utskrivning vad händer då? Vad får patienten med sig hem?
		
En Hjärnskadekoordinator i länet? Vad hade det betytt för vårt reha-		
		
biliteringsarbete?
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Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft
Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft arbetar för att personer med förvärvad hjärnskada ska få god rehabilitering och stöd i sitt
dagliga liv samt att de närstående ska få stöd och information. Många skadade omfattas efter rehabiliteringen av lagstadgade SoL – LSS-insatser, t ex personlig assistans. Förbundet vill naturligtvis att dessa insatser genomförs så bra som möjligt.
Utbildningsdagar som denna är ett led i detta. Från Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft är vi övertygade om att en motiverad
och välutbildad yrkeskår är ett av sätten att uppnå dessa mål.
På våra utbildningsdagar medverkar kunniga och välmeriterade föreläsare men också personer som efter sin egen skada
är beroende av samhällets stödinsatser. Att få ta del av erfarenheter av egen rehabilitering och att leva med samhällsstöd
mycket värdefull, både för de som arbetar som personliga assistenter men även för de som beviljar dessa insatser.

UTBILDNINGSDAGENS TIDER

Önskas utbildningsbevis?

Mejla ditt namn och din adress till:
per-erik@hjarnkraft.se
så skickar vi ett utbildningsbevis efter genomförd utbildning.

09.00 - 09.15
09.15 - 10.15
10.15 - 10.40
10.40 - 11.30
11.30 - 11.40
11.40 - 12.30
12.30 - 13.30
13.30 - 14.45
14.45 - 15.05
15.05 - 16.30
16.45 - 18.00

Presentation Hjärnkraft
Konsekvenser av gatuvåld Niklas Håkansson		
Kaffe
Medicinska konsekvenser- Rita Ehrenfors			
Kort rast
Medicinska konsekvenser forts
Lunch					
LSS-SoL Erik Wahlgren		
Kaffe							
Rehabiliteringsmedicinska kliniken
Informationsmöte

Övrig information
När:
Var:
Pris:
Anmälan:
Mer info:

Onsdagen den 21 mars 2018 kl 09.00 – 16.30 		
(Informationsmöte till kl 18:00)
Nykterhetsgården Lönnen Kasernvägen 6 i Borås
900:- inkl. kaffe/lunch.
Medlem i Hjärnkraft, 171215 , 450:Via e-post el anmälningsblankett som bifogas. Vi
behöver din anmälan senast den 14/3. Anmälan är
bindande men inte personlig.
Ring 0704-41 32 55 eller maila per-erik@hjarnkraft.se

Utbildningsdagen arrangeras av:				

med stöd av Nykterhetsgården Lönnen:
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ANMÄLAN
Anmälan senast

ONSDAG

14

MARS
2018

Vi behöver din anmälan senast den 14 mars 2018.
Maila till per-erik@hjarnkraft.se eller posta till Hjärnskadeförbundet,
Hjärnkraft, Per-Erik Nilsson, Videslund, Vidhem, 365 91 Lessebo.
Jag anmäler till utbildningsdagen i Västerås den 21 mars 2018:
Titel/funktion:..........................................................................................
Namn:......................................................................................................
Adress:.....................................................................................................
.................................................................................................................
Fakturaadress om annan än ovan:
................................................................................................................
................................................................................................................
E-postadress: ...........................................................................................
Mobilnummer: ........................................................................................
Ytterligare deltagare på samma adress:
.................................................................................................................
.................................................................................................................

r Ja, tack. Jag/vi kommer också på informationsmötet kl 16:45.
r Jag är medlem i Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft.
r Specialkost, eller andra allergier ......................................................
Anmälan är bindande men inte personlig.

Varmt välkommen!
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