Kunskapsdag
Ryggmärgsskada

?adakssgrämggyr ne rä daV
iveL drahciR rosseforP

•

,sibannac ksnicideM
gniltluH sealC rosseforP

•

,ragam adalg röf taM
mörtsregaL niraC-annA hcaocosläH

•

FÖREDRAG
Ett axplock ur programmet:

10.15 -11.00 Vad är en ryggmärgsskada? Professor Richard Levi
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Vad är en ryggmärgsskada?

11.00-11.30 Mingel,
utställning
Professor
Richard Levi
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09.30-10.00 Registrering och utställning. Kaffe och macka så långt det räcker.
10.00-10.15 Dagens arrangörer hälsar välkomna
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Lördag
den 13 oktober
Spinalis Connect
Frösundaviks allé 13

PROGRAM
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11.30-12.00 • MatMedicinsk
för glada magar,
fysioterapeut, hälsocoach Anna-Carin Lagerström
cannabis,

Professor
Claes
Hultling mingel, utställning. Louise Linderoth
12.00-13.00 Lunch,
sponsrad
av Coloplast,
		

upp
framtagna
• visar
Mat
förjeans
glada
magar, för sittande position (samarbete med Dr Denim).
Hälsocoach
Lagerström
13.00-13.30 Blåsa
och tarm, Anna-Carin
hur får man det
att fungera?
		

Sjuksköterska, uroterapeut Malin Nordin

UTSTÄLLNING
13.30-14.00 Se
Kaffe
kaka sponsrat
av Invacare,
mingel,
utställning.
det &
senaste
inom cyklar,
rullstolar,
drivaggregat,
kläder och
bilanpassning.
14.00-14.30 gångskelett,
Trycksår, förebygga
& läka,
arbetsterapeut Carin Bergfeldt & usk Madde Stenius
14.30-15.00 Smoothieshot sponsrat av Intramedic, mingel, utställning

MIDDAG OCH UNDERHÅLLNING
15.00-15.30 Den
Smärta!
leg fysioterapeut
Norrbrink
som önskar
avslutar docent
dagen Cecilia
med gemensam
Under
kvällen framträder
Theoch
Confidence
15.30-16.00 middag.
Testa salsa
i Spinalisköket
eller mingel
utställning
Men, världens kanske enda band med en
16.00-16.30 Medicinsk cannabis, snart i Sverige? Professor Claes Hultling
totalförlamad sångare.

16.45-17.30 Guidad rundvandring Rehab Station Stockholm. Samling i receptionen.

OCH PLATS
17.30-21.00 TID
Middag,
sponsrad av Panthera. Kvällens band: The Confidence Men
Lördag den 13 oktober
Föredrag och utställning kl 9.30-17.00
Därefter middag och underhållning
Spinalis Connect, Frösundaviks allé 13

UTSTÄLLARE

Anpassarna Läs
Gunnérius,
Coloplast,
Dr Denim,
Hjälpmedelsexperten, Intramedic, Invacare, Panthera,
r e b ot k
mer och
anmäl dig
på www.ryggmärgsskada.se
Permobil, RG - Aktiv Rehabilitering, Ryggmärgsskadecentrum Göteborg, Wellspect, Welltrips.

Föredrag, utställning och lunch är kostnadsfritt,
anmälan obligatorisk. Middag kostar 100 kr per
person, begränsat antal platser.
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Märk inbetalningen med namn.
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