
HJÄRNTRÖTTHET 

 

Afasiföreningen i Halland 

Afasiföreningen arbetar utifrån FN:s Konvention om 

rättigheter för personer med funktionsnedsättning,            

för att personer med afasi ska kunna delta i  

samhället på lika villkor som andra. Människor med  

afasi eller annan språkstörning och anhöriga ska få 

kunskap och information om vilken hjälp och vilket stöd 

som finns. 

Afasiföreningen är en partipolitiskt och religiöst obunden 

intresseorganisation. De arbetar intressepolitiskt mot 

riksdag, regering och myndigheter och andra  

organisationer där de för fram frågor kring bland annat 

rehabilitering, hälso- och sjukvård, utbildning och 

arbetsmarknad. 

 

RHR 

Regionhandikapprådet i Halland är ett samrådsorgan                         

för olika handikapporganisationer och myndigheter i 

Halland. Rådet sprider information om funktionsned-

sättningar, behandlar remisser och bevakar frågor inom 

funktionshinderområdet.  

Fri entré 

Murtans Trafikskola 

Konferensdelen 

Falkenberg 

     Regionhandikapprådet  

Lördagen 

den 15 september 2018 

  efter skallskada eller stroke 



  

 

 

 Birgitta Johansson är specialist i neuropsykologi och 

har även en neurobiologisk bakgrund. I kontakten med 

alla människor som haft en skallskada, stroke eller 

andra neurologiska sjukdomar har uttröttbarheten varit 

ett centralt problem. Förståelsen för hur stor betydelse 

uttröttbarheten har, både för ett fungerande arbetsliv 

och för de vardagsnära relationerna, har vuxit fram. 

Forskningen som vi bedriver idag ger möjlighet att 

förena den kliniska erfarenheten med neurobiologi  

 och neuropsykologi. 

 

 

 

 

 

 Lars Rönnbäck har en bakgrund som neurobiolog 

med intresse av hjärnans stödjeceller, de så kallade 

gliacellerna. Lars Rönnbäck har arbetat med metodik 

för att försöka förstå signaleringen mellan hjärnans 

celler, inte minst mellan nervcellerna och gliacellerna. 

Med denna kunskap har Lars Rönnbäck formulerat  

 en hypotes om uppkomsten av den mentala uttrött-

barheten, där svikt av hjärnans gliaceller, framför allt 

astrogliacellernas omhändertagande av glutamat,  

 står i centrum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program 
 

10.00 Ingrid Holmvall, ordförande i  

 Afasiföreningen i Halland, 

 hälsar välkomna 

  

 Dako Resurscentrum för  

 kommunikation informerar om 

 sin verksamhet och visar hjälpmedel 

 Ann Johansson, leg logoped 

 Dako, Varberg, Region Halland 

  

11.00 Paus 

 

11.15 Hjärntrötthet efter skallskada  

 eller stroke 

 Birgitta Johansson, docent,  

 psykolog, specialist i neuropsykologi   

 Lars Rönnbäck, professor, neurolog 

 Sahlgrenska Akademin,  

 Göteborgs Universitet 

 

12.15 Paus (frukt och vatten) 

  

12.45 forts föreläsning 

 Hjärntrötthet… 

 

14.15 Avslutning 

 

  


