
FORSKNING

YOGA FÖR ALLA

KOM OCH LÅT DIG INSPIRERAS!
Fokus är hälsofrämjande livsstil och vi bjuder på flera föreläsningar bl.a. med Louise Hoffsten.

Lär dig mer om att leva med smärta, hälsa och livskvalitet, den senaste forskningen m.m.
Allt detta och mycket mer – helt kostnadsfritt.

För mer information se rehabstation.se eller spinalis.se
För övrigt mässprogram se hjultorget.nu

Rehab Station Stockholm och Stiftelsen Spinalis bjuder in till

INSPIRATIONSDAGARNA
I SAMARBETE MED HJULTORGET

24 -25 maj 2016, Kistamässan

TRYCKSÅR FÖRÄLDRASKAP

RESOR

BLÅSA & TARM

LOUISE & CLAES

TETRAHAND FILOSOFI



TID

10.00-10.45

11.00-11.45

12.15-12.45

13.00 -13.45

14.00 -14.45

15.00 -15.45

LOKAL : M1

Hälsosam livsstil för dig med  
funktionsnedsättning 
Nedsatt rörelseförmågan innebär en lägre för-
bränning vilket gör det svårare att hålla vikten. 
Hur ska man då äta för att få i sig tillräckligt 
med näring men inte för många kalorier? 
Anna-Carin Lagerström, fysioterapeut och hälso-
pedagog samt medförfattare till Livsstilsboken.

Låt inte smärtan styra hela livet
Rikard Wicksell är psykolog och forskare och har 
varit med och utvecklat en metod för att hjälpa 
människor som lever med långvarig och inte 
behandlingsbar smärta. 

Rekonstruktiv Handkirurgi
Nya och förfinade kirurgiska metoder och kombi-
nationer av gamla och nya metoder har gjort att 
rekonstruktiv handkirurgi får allt bättre resultat. 
Carina Reinholdt är  handkirurg och arbetar till-
sammans med arbetsterapeut Johanna Wangdell. 

Att åldras med ryggmärgsskada 
Claes Hultling är läkare och grundare av Spinalis. 
Han skadade sig för 30 år sedan och är nu del 
av den första generationen som åldras med en 
ryggmärgsskada.

LOKAL : M4 

Småbarnsförälder i rullstol  
Hur fungerar det att vara småbarnsförälder när 
man sitter i rullstol? Anna Oredsson från projek-
tet Mamma Pappa Lam berättar utifrån egna 
erfarenheter och ger goda råd. 

Drivkraft
Åke Norsten är idrottslärare och rehab -
instruktör och har startat den mycket  
uppskattade Rullstolsskolan. 

Resa med rullstol
Sebastian Forsén arbetar som rehabinstruktör på 
Rehab Station och har rest världen runt. 

Hälsa och livskvalitet ur ett MS-perspektiv
Hur kan du själv få syn på vad du kan göra för 
att förbättra din livssituation?
Eleonor Hellsberg, leg arbetsterapeut
Monica Ring, rehabinstruktör

Kan du andas kan du utföra yoga! (M1)
Rose-Marie Jungeby 
Passa på att testa sittande yoga under lunchpausen.

Ett samtal om blues, livet, en näve grus och horisonter…  (M1)
Kom och lyssna på Louise Hoffsten i ett samtal med läkaren Claes Hultling. 
Louise har under sin långa karriär som sångerska fått otaliga utmärkelser 
och är hedersdoktor vid Linköpings universitet. Sedan mitten av 90-talet lever 
hon med MS.

INSPIRATIONSDAGARNA
24  maj 2016, Kistamässan

Hälsofrämjande Livsstil



TID

10.00-10.45

11.00-11.45

12.15 -12.45

13.00 -13.45

14.00 -14.45

15.00 -15.45

LOKAL : M1

Att leva med ryggmärgsbråck 
Hanna Gabrielsson, leg sjuksköterska
Martina Bendt, leg fysioterapeut
Dorothee Riedel, leg arbetsterapeut

Motivation till Motion 
Hur kommer man igång med träning?
Få handfasta tips av Anna-Carin Lagerström leg 
fysioterapeut och hälsopedagog

Senaste nytt inom ryggmärgsskade-
forskningen
Docent, leg läkare Elisabet Åkesson rapporterar 
om de senaste forsknings rönen – både från 
Sverige och internationellt.

Sexualitet, rehabilitering och hälsa
Dorthe Forsell är sjuksköterska och  
sexualrådgivare. Hon här även skrivit  
”Sex efter ryggmärgsskada”. 

Urologi
Elisabeth Farrelly är urolog och har lång  
erfarenhet av att hjälpa personer med  
neurologiska skador.

LOKAL : M4 

Trycksår – med livet som insats 
Hur kan man förebygga trycksår och vad gör 
man när de uppkommit?
Madde Stenius, undersköterska och  
Carin Bergfeldt, leg arbetsterapeut på Rehab 
Station Stockholm

”Rulle”
En teaterföreställning i rulle,  
av och med Max Nilén.

Neurologisk Tarm
Hur får man tarmen att fungera så bra som 
möjligt trots en neurologisk skada?
Lena Lindbo är leg sjuksköterska och uroterapeut

Filosofi inom rehabilitering
Hur kan filosofi vara ett stöd i en ny livssituation? 
Malin Sallstedt leg fysioterapeut och
Kicki Epstein Orzolek leg arbetsterapeut

Forskning på gång!
Rehab Station Stockholms doktorander delar 
med sig av det viktigaste inom respektive 
område.
Emelie Butler Forslund – Fall och fallskador vid 
ryggmärgsskada
Lisa Bergmark – Arbetsåtergång
Inka Löfvenmark – Ryggmärgsskador i Botswana 
Tobias Holmlund – Energiomsättning vid rygg-
märgsskada

Kan du andas kan du utföra yoga! (M1)
Rose-Marie Jungeby 
Passa på att testa sittande yoga under lunchpausen.

INSPIRATIONSDAGARNA
25  maj 2016, Kistamässan

Hälsofrämjande Livsstil


