Inspirationskväll cancerrehab föreläsningar och kultur
Tema - Rehabilitering
Alla patienter som har cancer, och deras närstående, ska känna till möjligheten att genom egna
insatser underlätta tillfrisknandet och stärka den egna livskvalitén. Därför bjuder Akademiska
sjukhuset, i samarbete med Kultur och bildning, Region Uppsala, in patienter och närstående till inspirationskvällar med olika teman. Fokus är psykiska/sociala, fysiska och existentiella
rehabiliteringsbehov.
Målet är att ge grundläggande och praktiskt tillämpbara kunskaper om cancerrehabiliterande
egenvård genom korta föreläsningar och där konst och musik ingår som kulturella inslag.

Program torsdag 29 november kl 18.00 – ca 20.00
Välkomna & inledning

Fatane Salehi, projektledare cancerrehab, Akademiska sjukhuset.

Konst
Daniel Werkmäster, chef Uppsala konstmuseum

Rehabilitering
Jan Lexell, professor i rehabiliteringsmedicin vid Uppsala universitet och överläkare vid Akademiska sjukhuset

Konsert - Sani Scat Stevens
Sani Gamedze, Ambjörn Hugardt, Thomas Arnesen, Bobbo Andersson, Håkan Jansson
Datum: 2018-11-29
Plats: Uppsala konstmuseum, Plan 4
Tid: 18.00 till cirka 20.00
Frågor: Fatane Salehi tfn 070-611 01 23/ fatane.salehi@akademiska.se

För detaljerad information se baksidan

Medverkande
Fatane Salehi
Fatane Salehi, projektledare för cancerrehabilitering, redogör för vad är
på gång inom cancerrehabilitering inom Akademiska sjukhuset.

Konst - Daniel Werkmäster
Chef för Uppsala konstmuseum. Han berättar om konstupplevelsens
betydelse och vad museet kan erbjuda. Temat är kulturella upplevelsers
betydelse för välmående och livskvalitet.

Foto: Stewen Quigley

Rehabilitering- Jan Lexell
Jan Lexell är professor i rehabiliteringsmedicin vid Uppsala universitet
och överläkare vid Akademiska sjukhuset.
Jan forskar, undervisar och arbetar kliniskt inom neurologisk rehabilitering. Han är också författare till boken Rehabiliteringsmetodik och
leder kurser om modern rehabilitering och rehabiliteringsplaner.

Sani Scat Stevens
Den sydafrikanska sångerskan Sani Gamedze tolkar och hyllar
låtskaparen och världsartisten Cat Stevens tillsammans med Ambjörn
Hugardt på bas, Thomas Arnesen på gitarr, Bobbo Andersson på gitarr
och Håkan Jansson på trummor.

Evenemanget genomförs i samarbete med Kultur och bildning.
”Kulturenheten arbetar på olika sätt för att öka kunskapen om sambanden mellan kultur och hälsa. Kultur kan
fungera som en viktig friskvårdsfaktor i olika slag av hälsofrämjande arbete. Genom att se människan som en
helhet, där kultur blir ett komplement till den medicinska vården, främjas och stärks det friska i människan.”
Pia-Marit Ekström, Kulturstrateg, Kulturenheten, Kultur och bildning, Region Uppsala

