
Plats 

Anmälan 

Kontakt 

ANMÄLAN 

MMCUP-dagar 19 – 21 september 2018 

Eugeniahemmet, T3, ingång 13, Karolinska sjukhuset, Solna 

Karta 

Senast den 1 september i nedanstående formulär och skickas till gunilla.petersson@skane.se 

Bekräftelse på anmälan kommer tillsammans med namnskylt att skickas ut via mail. 

Namnskylten ska tas med till mötet som biljett till mat/fika.

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 programansvarig.

Anmälan eller praktiska frågor kring mötet – kontakta Gunilla Petersson på 
info@mmcup.se 

Namn 

Titel/funktion 

Enhet 

Ort 

E-postadress

Telefon 

Specialkost/allergi 

http://www.karolinska.se/globalassets/global/kommunikationsavdelningen/kommunikationsavdelningen-centrala-block/oversiktskarta_karolinska_universitetssjukhuset_solna_webb.pdf
mailto:lw@mmcup.se
mailto:annika.lundkvistjosenby@skane.se
mailto:info@mmcup.se


Onsdagen den 19 september 

Onsdag är ”brukarnas dag” för speciellt inbjudna deltagare. Eftermiddagen är öppen för alla 
deltagare.  

09.30 – 10.00 Samling och fika 

10.00 – 12.00 Arbetsgrupp brukare 

12.00 – 13.00 Lunch för brukare 

13.00 – 16.00 Öppna föreläsningar för alla 

Fika/frukt på eftermiddagen 

Torsdagen den 20 september 

09.00 – 09.30 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 

14.30 – 15.00  Fika/frukt 

Fredagen den 21 september 

08.30 – 15.00 Arbetsgrupp arbetsterapeuter 

08.30 – 16.00 Neurokirurgi arbetsgrupp 

08.30 – 16.00 Arbetsgrupp ortopedi 

13.00 – 16.00 Yrkesgrupp barnneurologer 

08.30 - 12.00 Yrkesgrupp fysioterapeuter 

08.30 – 15.00 Arbetsgrupp vuxen 

08.30 – 12.00 Arbetsgrupp uro 

10.00 Fika 

12.00 – 13.00 Lunch 

14.30 Fika/frukt 
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