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Detta enorma evenemang gick av stapeln 24-27 september i Brasilia, huvudstaden i Brasilien. Arrangörer var 

World Federation for NeuroRehabilitation tillsammans med Lucia Braga, president för SARAH Network of 

Rehabilitation. Kongressen ägde rum i en imponerande anläggning mitt i den futuristiska staden, några härliga 

vårdagar med 30-gradig värme. Tänk om det ändå vore vår här! 

Programmet utgav sig för att fokusera på hur vi bäst utvecklar bättre samarbete och kommunikation inom och 

mellan olika professioner. Workshops och andra utbildningstillfällen ägnades åt att sprida kunskap om specifika 

tekniker och medicinska tillstånd. Ett ambitiöst upplägg och mycket att välja på. Många upplevde stroke som 

underrepresenterat i programmet, vilket kanske hängde ihop med att 6th World Stroke Congress anordnades 

samtidigt i Wien. 

Den första dagen ägnades åt interventioner mot CNS-skador. James Fawcett från England öppnade starkt med 

olika tekniker att stimulera plasticitet för bättre effekt av rehabilitering. Mate Dobrossy, Eng, följde upp med 

transplantationer till CNS (på djur) där miljöfaktorer och specifik träning båda visade sig nödvändiga för bra 

resultat. Leonardo Cohen, USA, och Nick Ward, Eng, talade om sina områden hjärnstimulering inom rehab 

respektive neuroimaging med ffa fMRI. John Steeves, Canada, tipsade om hur bäst designa studier på 

ryggmärgsskadade. www.icord.org kan ge mer hjälp i detta. 

Dag två var mer inriktad mot fysiska och neuropsykologiska metoder i återhämtningen. Barbara Wilson, Eng, 

gjorde en fin presentation av de kognitiva och emotionella konsekvenserna av traumatiska hjärnskador. Jennie 

Ponsford, Aus, fokuserade på den svåra tröttheten efter TBI och Anthony Ward, Eng, talade om vårdkedjor inom 

rehabilitering. Jürgen Broeren, arbetsterapeut på rehabmedicin i Göteborg presenterade sin uppmärksammade 

forskning om tillämpningen av virtuell rehabilitering i strokerehab. Ett bra tips var nätsidan www.psycbite.com, en 

psykologisk databas om behandlingen av traumatiska hjärnskador. 

Den svenska delegationen var måttlig i övrigt. Västkusten var representerade, i övrigt inget. Vi har ju närmast, 

förstås. Överlag mycket matnyttigt som bjöds. Det vetenskapliga värdet är svårt skatta för oss ”lekmän” men det 

var mycket stimulernade att ta del av entusiasmen och kunnandet av presentatörerna. Inte minst var det roligt att 

se att vi svenskar verkar ligga väl framme på många fronter. Många diskussioner kändes igen och det var inga 

svårigheter att ta del av föredragen. Nästa år går 5th congress of ISPRM i Istanbul, 13-17e 

juni. www.isprm2009.org Kanske vi ses där… 
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