
På Neurocampus finns samlad kompetens inom neurologisk och ortopedisk 
fysioterapi. Ökat kunskapsutbyte och kontinuerlig utveckling av patientomhänder-
tagande för dessa patientgrupper är en viktig del i vårt uppdrag. Därför vill vi 
främja samarbeten som stärker vårdkedjan för dessa patientgrupper och sprida 
kunskap om rehabilitering vid neurologiska och ortopediska besvär. 

Till hösten startar vi därför Neurocampus Academy som framöver kommer att 
erbjuda fortlöpande utbildning inom neurologi. Vi inleder med en grundläggande 
utbildning om några av våra vanligaste neurologiska sjukdomar. Kursen kommer 
delvis att genomföras i mindre grupper anpassade till aktuell yrkesgrupp och dess 
behov.

MÅLGRUPP

Till dig som i din profession, kliniskt såväl som administrativt, möter personer med neurologiska 
sjukdomar och som önskar få en ökad förståelse om våra vanligaste neurologiska sjukdomar, t ex 
vårdgivare i primärvård, försäkringskassehandläggare, hemrehabteam, personliga assistenter och 
beslutsfattare i vården.

Hur ser den kliniska bilden ut? Hur ser prognosen ut? Hur och vad kan man rehabilitera? Vart 
vänder man sig för att få hjälp och information avseende olika behov, hur ser vårdorganisationen 
ut? Vi kommer även att gå igenom aspekter på förflyttningar vid olika funktionstillstånd m.m. 
Utrymme kommer att ges för deltagarnas egna behov och frågeställningar.

Neurocampus Academy
Grundkurs Neurologi

Samarbetspartner vid Sophiahemmet Stockholm



Föreläsare är Specialistsjukgymnaster i neurologi från Neurocampus och specialistläkare 
i neurologi från Neurology Clinic på Sophiahemmet, alla med lång erfarenhet av att 
möta och behandla personer som lever med en neurologisk sjukdom.

KURSINNEHÅLL

Dag 1   Neurologi översikt, Stroke - traumatisk hjärnskada 
  inklusive hjärnskakning – Yrsel 

Dag 2   MS – Parkinson – Muskeldystrofier

Datum:  Tors 18 okt 13-17:30, Kurstillfälle Dag 1
  Tors 15 nov 13-17:30, Kurstillfälle Dag 2

Kostnad:   1900 kr ex moms. I priset ingår 2 halvdagar kurstillfällen. 
  Betalning sker mot faktura. Kursplatsen är garanterad först 
  när fakturan är betald.

Plats:   Sophiahemmets högskola 

Anmälan och betalning:   Läs mer och anmäl dig på 
  www.neurocampus.se/forelasningar-och-utbildningar

Neurocampus är en specialiserad mottagning vid Sophiahemmet som erbjuder fysioterapi/sjukgymnastik för 
personer med neurologiska eller ortopediska besvär. Vi träffar patienter, ger råd och regim samt behandlar personer 
inom ramen för specialiserad öppenvård. De största diagnosgrupperna som kommer till oss är personer som haft en 
stroke, personer med parkinsons sjukdom, multipel scleros, polyneuropati, neuromuskulär sjukdom. Vi träffar också 
personer med mer ovanliga sjukdomar som t ex cervikal dystoni, cerebellär ataxi, sviter efter traumatisk hjärnskada m.m.

Neurology Clinic är en specialiserad läkarmottagning som erbjuder en fullständig neurologisk öppenvårdsverk-
samhet för utredning, diagnostik och uppföljning av neurologiska symptom/sjukdomstillstånd. 

Camp Pro ingår i Allard support for Better Life Group som är ett globalt företag inom ortopedtekniska hjälpmedel. 
Camp Pro har utvecklat ett unikt helhetstänk där man knyter samman ortopedteknik, fysioterapi, fotbiomekanik och 
produkter med syfte att ge kunden ett så komplett och individuellt omhändertagande som möjligt.

Besöksadress:
Södra Fiskartorpsvägen 15 H
114 33 Stockholm


