
 
 

Välkommen till sektionens årsmöte och utbildningsdag 29 mars 2019 

 

Utbildningsdagen har tema Hjärntrötthet; träning och behandling 

 

08:30   Årsmöte 

 

09:00  Kaffe och registrering 

 

09:30-11.30 Kan konditionsträning vara en intervention vid 

hjärntrötthet efter stroke 

 Anna Bråndal 

   

11.30-13.00  Lunch på egen hand 

 

13:00-16.00  ”Vad är hjärntrötthet – forskning, nya rön, strategier och 

behandling” 

(ca 14:30 kaffe) Lars Rönnbäck 

 

När:  Fredag 29 mars 2019.  

  

Var: Göteborgs Universitet, Hälsovetarbacken. Gatuadressen är Arvid 

Wallgrens backe, hus2, Entré F. Salen 2119 ligger direkt till höger vid entré F. 

Närmaste busshållplats är Annedalskyrkan, närmaste spårvagnshållplats är 

Sahlgrenskas huvudentré eller Linnéplatsen. P-platser syns på kartan över 

Medicinareberget (se sid 2). 
 

Om dagen 

Antalet platser är begränsade.  

Utbildningsdagen är kostnadsfri för medlemmar i Fysioterapeuterna. För dig 

som inte är medlem är kostnaden 1000 kr, som faktureras i efterhand.  

För- och eftermiddagskaffe ingår. Lunch på egen hand.  

 

Anmälan är bindande och ska ske senast den 8 mars, via mail till 

neurologi@fysioterapeuterna.se. 

I anmälan ska framgå namn, e-postadress, medlemsnummer  och önskemål om 

specialkost. Du som inte är medlem anger fakturaadress med eventuell referens.  

 

 

 

 



 
 

Föreläsarna:  
Anna Bråndal har arbetat nästan 30 år med strokepatienter. Anna disputerade 2016 med 

avhandlingen; Rehabilitation after stroke with focus on early supported discharge and post-

stroke fatigue. Avhandlingen bestod av två delar; utvärdering av Strokehemrehab (ESD) och 

översättning, validering och reliabilitetstestning av Fatigue Assessment Scale. 

Avhandlingen innehöll även ett studieprotokoll för en randomiserad kontrollerad studie för att 

utvärderar konditionsträning vid hjärntrötthet efter stroke. Den randomiserade kontrollerade 

studien; Does a cardiorespiratory interval training program improve post-stroke fatigue 

startade mars 2018. 

 
Lars Rönnbäck är seniorprofessor vid Sahlgrenska Akademin och har arbetat som överläkare 

på Sahlgrenska Universitetssjukhuset inom neurologi under många år och är nu pensionerad. 

Lars fortsätter dock med utveckling och undersöker vidare behandlingsmöjligheter av 

hjärntrötthet, ett stort problem för många personer med neurologisk sjukdom och efter skada i 

nervsystemet. 

 

 

 

 

 


