
PROGRAM 

 

MMCUP-dagar 20-22 september 2017  

Eugeniahemmet, Karolinska sjukhuset, Solna 

Onsdag och torsdag eftermiddag öppna föreläsningar för alla. 

Plats Eugeniahemmet, T3, ingång 13, Karolinska sjukhuset, Solna 

 

 Karta 

Anmälan Senast den 1 september. 

Kontakt Är det något du undrar över? 

Program och dylikt – kontakta Lena Westbom på lw@mmcup.se eller Annika 

Lundkvist Josenby på annika.lundkvistjosenby@skane.se eller respektive 

programhållare. 

Anmälan eller praktiska frågor kring mötet – kontakta Gunilla Petersson på 

info@mmcup.se 

 

 

Onsdag 20 september – Brukardag 

Lokal Förmiddagen Astra och eftermiddagen Leksell 

 

09.30  Samling och fika 

10.00 – 12.00  Arbetsmöte - arbetsgrupp brukare 

12.00  Lunch för arbetsgrupp brukare 

13.00 – 16.00 Föreläsningar - öppet för alla brukare, anhöriga och andra intresserade 

Följande ämnen är önskade, fokus främst vuxna med ryggmärgsbråck 

 Rapport från aktuella möten/konferenser gällande RMB – Sven Mattsson och 
Gunilla Glad Mattsson 

 Mental hälsa – Renée Höglin 

 Enligt önskemål diskussion kring förslaget från brukargruppen att inrätta ett 
nationellt resurscenter för RMB  

 

Kontakta programansvariga Renée Höglin rhoglin03@gmail.com eller Gunilla Glad Mattsson 

gunilla.glad.mattsson@liu.se med önskemål/frågor. 

 

http://www.karolinska.se/globalassets/global/kommunikationsavdelningen/kommunikationsavdelningen-centrala-block/oversiktskarta_karolinska_universitetssjukhuset_solna_webb.pdf
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Torsdag 21 september  

Lokal Förmiddagen Aga och eftermiddagen Leksell  

 

09.00  Samling och fika 

09.30 – 13.00 Styrgruppsmöte tillsammans med koordinatorer 

12.00 – 13.00  Lunch för styrgrupp och koordinatorer 

13.00 – 17.00  Föreläsningar - alla intresserade välkomna 

13.00 – 13.30  ”Född med ryggmärgsbråck – ett liv att leva” Sven Mattsson 

13.30 – 14.30   ”Årsrapport och aktuellt i MMCUP” Centrala arbetsgruppen   

14.30  Fika 

15.00 – 15.20 ”Tonåringarna med ryggmärgsbråck - inventering 2016” Lisa Bondjers 

15.20 - 15.50  ”Fosterkirurgi vid MMCUP – var står vi idag?” Ingrid B Olsson  

15.50  Bensträckare 

16.00 – 16.20 ” Topografiskt arbetsminne hos barn och ungdomar med funktionsnedsättningar” 

Åsa Bartonek 

16.20 – 17.00  ”Ryggmärgsbråck och MMCUP i framtiden” Lena Westbom och alla 

 

 

Fredag 22 september – Arbets- och yrkesgrupper 

Kontakta respektive programansvarig (e-postadress) med önskemål/frågor om innehåll och 

tider 

08.30 – 09.15 Koordinatorsmöte (registerhållare deltar)  

Programansvarig Annika.LundkvistJosenby@skane.se 

09.30 – 12.00 Yrkesgrupp fysioterapeuter, öppet för alla intresserade i både barn- och 

vuxenverksamheter  

Programansvarig Annika.LundkvistJosenby@skane.se 

08.30 – 16.00 Arbetsgrupp vuxen   

Programansvarig ulrica.jonsson@vgregion.se 

08.30 – 16.00  Arbetsgrupp arbetsterapeuter   

Programansvarig marie.peny-dahlstrand@vgregion.se 

09.30 – 16.00  Arbetsgrupp uro 

Programansvarig svenmattsson@telia.com 

09.30 – 12.00 Yrkesgrupp barnneurologer, öppet för alla intresserade  

Programansvarig ingrid.b.olsson@vgregion.se 
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