
Inbjudan
 till

Nordiskt Tvärfackligt Forum
för Dysmeli och Armamputation

9-10 februari 2017
på

Scandic Star Sollentuna
norr om Stockholm



Hjärtligt välkommen 
till

Nordiskt Tvärfackligt Forum för Dysmeli och Armamputation
torsdagen den 9 februari kl. 10.00 - fredagen den 10 februari kl. 15.00

i Sollentuna norr om Stockholm

Denna gång träffas vi på Scandic Star Sollentuna 1,5 km norr om Stockholm. 
Hotellet ligger alldeles vid pendeltågsstationen. Här finns också SPA med bastu, 
pool och gym. Adressen till hotellet är Aniaraplatsen 8, Sollentuna.

Preliminärt program
Vi kommer bland annat att få höra:
• Kristin Östlie, överläkare, Ottestad - Nationella riktlinjer i Norge för rehabilitering efter 

amputation på övre extremiteter
• Marianne Arner, handkirurg, Stockholm - Handtransplantation
• Liselotte Hermansson, docent, leg arbetsterapeut - PP hand
• Max Ortis, forskare Chalmers/Integrum, Göteborg - Behandling av fantomsmärta med 

virtual reality teknik
• Hanna Isaksson, hälsopedagog - Föreningen för de Neurosedynskadades hälsoprojekt
• Alexandra Andersson och Katarina Morgner, som båda är amputerade på alla fyra extre-

miteterna på grund av sepsis pratar om sina erfarenheter.

Inkom gärna med fler förslag på programpunkter som du själv kan stå för eller förslag på 
föreläsare. Kontakta Anita Stockselius, anita.stockselius@brackediakoni.se
Mer information och slutgiltigt program skickas ut i början på januari till alla som anmält sig.

Anmälan
Vi behöver din bindande anmälan senast den 1 december. Skicka bifogad anmälningsblan-
kett till EX-Center, Rehabcenter Sfären, Bräcke diakoni, Box 7023, 170 07 Solna, Sweden eller 
maila den till marie.wikstrom@ex-center.org

Konferensavgift
Deltagaravgiften 950 kr/person betalas till plusgiro 46 37 80-7 senast den 15 /1 2017. 
Ange ditt namn och ”Tvärfackligt forum”. Vid betalning från uttlandet ange:
IBAN: SE77 9500 0099 6034 0463 7807, BIC-kod (SWIFT-adress): NDEASESS

Utställare
Utställare anmäler sig senast den 15 oktober till Marie Wikström. En utställarperson äter 
gratis och ytterligare personer betalar konferensavgift. V g se särskild anmälningsblankett 
för utställare. 



Boende
Hotellrum med frukost bekostar och bokar du själv via grupp-och konferensbokningen på 
Scandic Star, på tel: 08-517 264 10 eller på e-post:
meeting.starsollentuna@scandichotels.com Boka senast den 14 december, därefter i mån 
av plats.

Pris för enkelrum med frukostbuffé: 1050 kr/natt (inkl moms)
Pris för del i dubbelrum med frukostbuffé: 625 kr/natt (inkl moms)

Vid bokningen uppger du följande:
• Bokningsnummer: 46007167
• För- och efternamn
• Ankomst- och avresedatum
• Typ av rum,
• E-postadress
• Telefonnummer

Frågor
Ring Anita Stockselius +46 8 791 14 33 eller Marie Wikström +46 8 791 14 67

Adress och vägbeskrivning
Scandic Star Sollentuna ligger vid E4:an: 
Kommer du norrifrån följ E4 mot Södertälje, sväng av vid avfarten Sollentuna, följ skyltarna 
mot Sollentuna Centrum, kör förbi Mässan och under järnvägsviadukten. Sväng höger i ron-
dellen och sen första höger igen. Följ vägen förbi en skogsdunge sen är du framme vid den 
allmänna parkeringen vid hotellet.
Kommer du söder ifrån följ E4:an norrut mot Arlanda, sväng av vid avfarten Sollentuna, följ 
skyltarna mot Sollentuna Centrum, kör förbi Mässan och under järnvägsviadukten. Sväng 
höger i rondellen och sen första höger igen. Följ vägen förbi en skogsdunge sen är du fram-
me vid den allmänna parkeringen vid hotellet. Garage finns för den som behöver.

Att åka kommunalt till hotellet:
Från Centralstationen tar man Pendeltåget från spår 15-16 till Sollentuna. Gå av tåget mot 
färdriktningen, hotellet ligger precis vid pendelstationen.
Från Arlanda tar man Uppsalapendeln (riktning Stockholm) mot Älvsjö eller Tumba och går 
av vid Sollentuna Station.

Välkommen önskar teamet i Stockholm


