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FÖRENINGEN 

NORMALTRYCKSHYDROCEPHALUS 

FÖR PATIENTER OCH ANHÖRIGA 

 

Påsken är nu över och ljuset ökar för var dag och solpanelerna på vår lada jobbar för 
högtryck. Även NPH-föreningen och dess styrelse har många olika aktiviteter för sig. 
Det viktiga i detta brev är att berätta för er att Fråga Doktorn från Umeå på måndag 
den 19 april kommer att till stor del handla om hydrocephalus så jag hoppas ni tittar 
18.45 eller på SVT Play där alla deras gamla program finns. Vår medlem och 
lokalrepresentant i norra Sverige, Curt Wiklund visste att berätta att professorn i 
neurovetenskap i Umeå, Jan Malm, kommer att delta som expert. Jag har sänt 
programledaren vår broschyr som ju både handlar om NPH, om vår förening och om 
kvalitetsregistret. Skall bli spännande att se hur det blir. Tillsammans med Curt 
förbereder jag också lite andra aktiviteter för att synliggöra vår förening men detta är 
inte helt klart än. 
 
Vårt medlemsmöte den 30/3 om vikten av träning före och efter shuntoperation med 
fysioterapeuterna Lena Kollén och Johanna Rydja var återigen så givande upplevde 
jag att alla vi 33 deltagare tyckte. Efter mötet fick alla medlemmar ut 
mötesanteckningar och powerpointpresentation med träningsförslag. Hoppas ni 
kommit igång om ni kan! Nästa medlemsmöte har vi som sagt planerat ha den 2/6 
16.00-17.00 och skall handla om shuntfunktion. Omställning av shuntens ventil, när, 
hur och varför? Ni som vet att ni kan deltaga får gärna anmäla er till mig redan nu.  
 
I förra medlemsbrevet fick ni reda på att vi var 56 medlemmar och nu är vi redan 65 
så det går fort för föreningen. Väldigt kul att fler blir medlemmar och att vår 
geografiska spridning ökar hela tiden.  
 
Vill upprepa att vår patientrepresentant i Skåne och en medlem till har startat NPH-
föreningens facebooksida eftersom jag har uppfattat att några hade missat denna 
kontaktmöjlighet. Jag uppmuntrar er verkligen att gå in och kolla om där finns något 
ni har lust att diskutera mm. Den nås via: 

https://m.facebook.com/groups/3159142127525494?group_view_referrer=search     

 
Vi i styrelsen önskar er allt gott och en trevlig helg, NPH-föreningen genom Ingrid  

 

https://m.facebook.com/groups/3159142127525494?group_view_referrer=search

