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CENTRE 

1-3 februar 2010 
 

Invitation til Brickless Centre 1. - 3. februar 2010.   
 
RehabiliteringsCenter for Muskelsvind har atter fornøjelsen af at invitere til Brickless 
Centre, som denne gang afholdes på Odense Congress Center på Fyn (www.occ.dk). 
 

Med ønske fra forrige års deltagere skal vi blandt andet diskutere; 
- ”Overgange” i systemer – hvordan sikrer vi som fagpersoner en god overgang for 

brugerne, så de oplever sammenhæng i tilværelsen. 
 

- Respirationsbehandling; iværksættelse og afslutning – kriterier og begrundelser for 
hvilken behandling brugerne tilbydes og hvilke overvejelser og valgmuligheder 
brugerne har for at kunne leve et selvstændigt liv. 

 

For 13. gang siden 1992 mødes skandinaviske fagpersoner inden for rehabilitering, 
behandling og diagnostik af neuromuskulære sygdomme inden for både børn- og 
voksenområdet. 
 

Overordnet program: 
Mandag d. 1. februar: Rehabiliteringskonference med workshops  
Tema:   ”Overgange” i systemer.  
Mødesprog:   Skandinavisk 
 

Tirsdag d. 2. februar:  Brickless Centre møde 
Tema:   Respirationsbehandling; iværksættelse og afslutning 
Mødesprog:  Kl. 9-15 på engelsk og resten af dagen på skandinavisk 
 

Onsdag d. 3. februar:  Brickless Centre møde 
Tema:   Konsensusprogrammer samt ENMC og TREAT-NMD. 
Mødesprog:  Skandinavisk 
 

Deltagerne opfordres til tirsdag eftermiddag, på 5-10 minutter, at præsentere 
igangværende projekter/studier i plenum via Power Point. Venligst angiv titel på 
tilmeldingsblanketten. 
 

Brickless Centre finder sted på Odense Congress Center (www.occ.dk) på Fyn, Danmark. 
Konferencestedet ligger centralt placeret i landet, tæt på motorvej E20 og gode tog- og 
busforbindelser. Ca. 1 times kørsel i bil eller tog fra Københavns Lufthavn i Kastrup. 
 

Priserne dækker mødedeltagelse inklusiv overnatning m/morgenbuffet samt forplejning i 
henhold til programmet. Se vedlagte foreløbige program samt pris og tilmelding.  
 

Tilmeldingsfrist er 15. december 2009 og skal ske skriftligt på vedlagte tilmeldingsblanket. 
 

Kontaktperson: Lisbeth Sander Frid. Pr. email: lisa@rcfm.dk eller telefon +45 8948 2222 
 

På gensyn 
RehabiliteringsCenter for Muskelsvind 
 

Jes Rahbek 
Cheflæge, direktør 


