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Afasi innebär en försämrad förmåga att tala, läsa, skriva och förstå
talat språk.
Afasiforumet vänder sig till dig som är sjuksköterska, logoped,
arbetsterapeut, läkare, kurator, sjukgymnast, personlig assistent,
hemtjänstpersonal, enhetschef, handläggare inom kommun,
försäkringskassa och arbetsförmedling, afasidrabbad, anhörig samt
alla övriga intresserade.
Afasiföreningen vill med dagens program ge kunskap om olika former
av afasi, utvecklingspotential och betydelsen av långsiktig
rehabilitering.
Genom att prova olika uttryckssätt kan individen öka sin förmåga till
kommunikation som bidrar till en god livskvalitet.

VARMT VÄLKOMMEN!

PROGRAM
08.15 – 08.30

Landshövding Kenneth Johansson hälsar välkommen

08.30 – 10.00

Lisbeth Åkerman, leg. logoped
Annelie Hedlund, leg. logoped
Ann-Christine Ivarsson, leg. logoped
- Hur kan afasi yttra sig?
- Hur kan behandling inriktas?

10.00 – 10.30

Kaffepaus

10.30 – 12.00

Ann-Cathrin Jönsson
Docent, specialistsjuksköterska med Dr. i neurologi
- God återhämtning efter stroke – Hur kan det uppnås?
- Anpassning till en ny livssituation- Vad innebär det?
- Att förebygga återinsjuknande i stroke- Hur kan det gå till?

12.00 – 13.00

Lunch

13.00 – 14.30

Monica Blom Johansson
Leg. logoped och universitetslektor, Uppsala Universitet
- Vilka är de psykosociala konsekvenserna av afasi – för personer
med afasi och närstående?
- Vad vill de ha hjälp med och vad kan vi göra för att hjälpa?

14.30 – 16.00

Ingrid E Michaelsen, musik/bildterapeut och kursledare
Torunn Lindkjölen-Engloo, specialist i neuropsykologi
Kristina Lindgren, överläkare Neurologi- och Rehabkliniken CSK
LIVET - LUSTEN - LÄRANDET
- Olika aspekter på rehabilitering efter hjärnskada
- Att se människan bakom

16.00 – 16.15

Avslutning

Moderator: Jonny Ohlsson, journalist

BOENDE
Önskas övernattning finns flera hotell i centrala Karlstad:
Scandic Karlstad City, enkelrum från 1041 kr. Tel. 054 - 770 5500
Scandic Winn, enkelrum från 939 kr. Tel. 054 - 776 47 00
Clarion Hotel Plaza, enkelrum från 1282 kr. Tel. 054 - 10 02 00
PLATS
Marmorsalen – Gamla Wermlandsbanken, Stora Torget i Karlstad, Tingvallagatan 13.
Fem minuters promenad från Centralstationen.
Det finns gott om parkeringshus i närheten.

DELTAGARAVGIFT
995: - inkl. fika samt lunch.
Begränsat antal platser, först till kvarn gäller.
ANMÄLAN
054-21 90 01 eller 076-100 22 52
Kontaktperson: Susanne Björkegren
Mail: susanne@afasivarmland.se
Anmälan är bindande

Afasiforum arrangeras av:

