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Omslagsfoto: Medlemmar
utanför Myntkabinetten vid
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mer på sidan 5.

Ledare
God fortsättning på det nya året!

Ett nytt år har börjat och vi kan summera 2014, ett händelserikt och spännande år med många aktiviteter bland annat:
utflykter, stadspromenader, museibesök, tjej- respektive
herrmiddagar, Mobil/App/Data-träffar, minnesträning och
en ny cirkel i Mindfulness som blivit mycket uppskattad och
som fortsätter med nio nya tillfällen under våren. Läs mer
på sidan 7.
Den 17 december avslutades Öppet Hus för i år, 25 medlemmar samlades för att önska varandra god jul och gott nytt
år, dricka glögg och ha det trevligt tillsammans. Utanför
kansliets fönster föll snön, en fin inramning på jul-Öppet
Hus. I år startar Öppet Hus redan den 7 januari och fortsätter till och med den 17 juni.
Under det gångna året har föreningen ordnat flera uppskattade anhörigträffar där de närvarande kunnat utbyta tankar
och erfarenheter med varandra. Vid några tillfällen i höst
har vi också haft möten med politiker; vi har lyft fram och
tydliggjort våra medlemmars behov och önskemål, vilket för
flera närvarande politiker blev en aha-upplevelse. De fick
en hel del att fundera över. Så vi fortsätter vårt arbete med
att öka kunskapen om traumatiska hjärnskador bland våra
politiska företrädare. Ökad kunskap = bättre och klokare
beslut!
Lördagen den 21 mars hålls årsmöte i föreningen. Se sidan
10. Har du någon fråga du tycker är viktig? Vill du vara
med och arbeta aktivt i föreningen? Eller kanske starta en
lokalförening i ditt område? Hör av dig till oss på kansliet.
Nu blir dagarna längre, och vi går mot vår. När nästa nummer av Hjärnbladet kommer ut i mars kanske några vårblommor hunnit komma upp. Till dess, sköna vinterdagar!

Nästa nummer av Hjärnbladet kommer ut
i slutet av mars 2015!
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Eliane Högberg

Utflykt till museet Tre Kronor
Slottets historia från försvarsborg till renässanspalats
Längst ner i Slottets norra länga, genom den fem
meter tjocka försvarsmuren från 1200-talet tog sig
ett 15-tal medlemmar den 21 oktober för att se
och höra om Museum Tre Kronor. Där visas utställningen om det ursprungliga slottet i Stockholm som förstördes i en våldsam brand år 1697.
Med hjälp av föremål som räddades undan branden och nyskapade modeller, skildrade guiden det
gamla slottet Tre Kronors utveckling från försvarsborg till dagens renässanspalats. Efter visningen styrde gruppen kosan mot Medelhavsmuseet där vi fikade och hade det trevligt tillsammans.

Mångfald&Företagande 2014
Även i år deltog Hjärnkraft Stockholms län i
mässan Mångfald och Företagande som ägde
rum den 10 november. Mässan har som syfte att
företagare ska få berätta om sin verksamhet och
besökare med olika funktionsnedsättningar
mingla och tala med arbetsgivare och lyssna på
föreläsningar. Bland årets föreläsare fanns bland
andra nationalekonom Ingvar Nilsson och f d
VD:n för Sveriges Television Eva Hamilton.

Text: Eliane Högberg, Foto: Lena Nygren

Herrmiddag
Mat och trevlig samvaro, bara för män
Vi var ett härligt gäng på 18 män i föreningen som
hade förmånen att träffas 4 november på Kansliet,
som bytte skepnad under middagen. Det var tända
ljus i hela lokalen och klassisk musik strömmade ut i
rummet under middagen. Det gav ett lugn som gjorde
att vi hann diskuterade både det ena och andra under
kvällens lopp (Bra Svante!). Vi inledda med en egentillverkad drink baserad på Cider och med en touch
av svartvinbär (Bra Rolf!). När alla kommit följde vi
upp med kycklingspett och potatissallad som sköljdes
ned med öl och vatten. Det följdes upp med en god
ostbricka. Efter det var vi redo att avsluta med te/
kaffe och några goda bakverk.
Mätta och nöjda tog vi oss hemåt. Och vi som arrangerade middagen kände oss verkligen nöjda, så nöjda
att vi tänker planera en ny middag i vår. Detta för att
öppna dörren för dig som inte hade möjlighet att delta denna gång. Text och foto: Mats Schalling

Har du idéer om innehållet till nästa Hjärnbladet som kommer ut i slutet av mars
2015, kontakta kansliet på 08-447 45 31
eller via mail: kansli@sthlm.hjarnkraft.se
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Medlemsporträttet
Ann-Marie ”Mimmi” Kasström
Det glittrar i ögonen på Ann-Marie, eller Mimmi som hon kallas, när jag
frågar om jag får intervjua henne för Hjärnbladet och hon svarar: ”ja,
gärna”. Hon berättar att hon är född i Nyköping 1970 och har tre yngre
syskon. När hon var tre år konstaterade läkarna en elakartad hjärntumör
och hon opererades snabbt.
- Ingen trodde att jag skulle överleva, berättar hon.
En tid efteråt visade det sig att hon drabbats av cystor i käken, något
som var mycket besvärligt. Hon opererades flera gånger och fick strålbehandling.
- Behandlingarna har gett mig bestående problem med minnet och balansen, säger hon.
Som 10-åring flyttade Mimmi med familjen till Umeå där de bodde
många år. - Där träffade jag en kille som jag flyttade ihop med. När min
pojkvän kom in på Chalmers i Göteborg bestämde vi oss för att bosätta
oss där. Vi levde ihop i många år.

Text: Eliane Högberg
Foto: Lena Nygren

För några år sedan kom Mimmi till Stockholm och flyttade efter en tid
in i en egen lägenhet i Bandhagen. I Stockholm har hon sin familj; bland
annat sin syster och hennes familj som betyder mycket för henne. Mimmi har varit medlem i Hjärnkraft i många år.
– Hjärnkraft är som en andra familj för mig, säger hon. Här kan jag vara
mig själv, jag känner mig helt enkelt starkare när jag är med andra
”hjärnkraftare”, säger denna mysiga kvinna.

Anhörigträffar
Tre givande träffar för anhöriga och närstående under hösten 2014
Den 20 november samlades ett 20-tal personer i HSO:s
lokaler vid Fridhemsplan för att delta i föreningens anhörigträff. Åke Grapengiesser från styrelsen inledde kvällen
med sin personliga berättelse. Vi fick ta del av hans erfarenheter och upplevelser både från akutvården och senare,
efter det att hans son fick en hjärnskada i en allvarlig trafikolycka. Efter en fika-paus informerade Hjärnskadekoordinator Lena Hagelin om Forum Funktionshinder och
vilket stöd de kan erbjuda anhöriga. Kvällen avslutades
sedan med en introduktion till Mindulness med Eva Rozgoni.

Under hösten har föreningen även haft två samtalsträffar
för anhöriga och närstående där det funnits möjlighet att
mötas, samtala och få tips från andra i liknande situationer.
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Åke Grapengiesser och Lena Hagelin vid anhörigträffen den 20 november. Text och foto: Lena
Nygren

Möte med våra kommun– och landstingspartier
På föreningens styrelsekonferens 2014 tillsattes en grupp
för att arbeta med att uppvakta våra lokala politiker kring
frågor om hur rehabiliteringskedjan för människor med
förvärvad hjärnskada fungerar. Arbetsgruppen bestod av
Tommy von Hellens, Lilia Kalmér och Anita Ruotsalainen. Under hösten samlade de in frågor och önskemål
kring ämnet från styrelsen och medlemmar i föreningen
och bjöd sedan in representanter från alla kommun- och
landstingspartier till ett möte.
Träffen ägde rum den 19 november och föreningen fick
besök av representanter från 6 partier; Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Folkpartiet, Kristdemokraterna, Sverigedemokraterna och Moderaterna. Förutom arbetsgruppen
deltog även Hjärnskadekoordinator Lena Hagelin, Lena
Nygren från kansliet och Hjärnkrafts förbundssekreterare
Marie-Jeanette Bergvall som tog rollen som moderator.
Under mötet togs en rad frågor upp bland annat synpunkter på hur dåligt överföreningen från landsting till kommun fungerar i praktiken för många ur vår målgrupp och
vilka brister de möter i kontakten med primärvården. Mötet i sin helhet visade på stor samsyn och politikerna kunde lyhört ta till sig våra synpunkter. Under kvällen knöts
även viktiga kontakter för framtida intressepolitiskt
arbete.

Text och foto: Lena Nygren

På vår hemsida:
www.sthlm.hjarnkraft.se/intressepolitisktarbete kan du inom kort läsa en längre rapport
från mötet.

Där kan du även läsa Hjärnskadekoordinatorns
skrivelse Lätt– medel eller svår hjärnskada.
Oavsett så behövs rehabilitering livet ut.

Arbetsgruppen kommer nu att utvärdera mötet för att se
vad som blir nästa steg i det intressepolitiska arbetet för
en bättre livslång hjärnskaderehabilitering.

Skrivelse till Trafikförvaltningen
Efter att kvinnliga medlemmar vittnat om att de blivit utsatta för sexuella trakasserier av färdtjänstpersonal lämnade föreningen in en skrivelse till Trafiknämnden där vi
frågade om de är medvetna om situationen med en uppmaning att skicka en enkät till färdtjänstkunder där de
anonymt kan beskriva sina erfarenheter. I svaret från Trafikförvaltningen meddelar de att de känner till att det förekommer och att de behandlar inkomna anmälningar med
förtur och på största allvar.

Har du varit med om någon situation i
en färdtjänsttaxi där du känt obehag på
grund av taxichaufförens beteende?
Kontakta Färdtjänst så snart som möjligt på tfn: 08-720 80 80 så vidtar de åtgärder direkt med aktuell förare.
Anser du att det är en brottslig kränkning, kontakta polisen!

Läs skrivelsen och svaret från Trafikförvaltningen i
sin helhet på vår hemsida: www.sthlm.hjarnkraft.se
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Vad är pengar?
Guidad visning och jullunch på Myntkabinettet
Den 9 december samlades 26 medlemmar på Kungliga
Myntkabinettet i Gamla Stan för en guidad visning på
utställningen om betalningsmedel och därefter äta julmat
i restaurangen Myntkrogen på museet. På utställningen
visas allt från de första mynten till dagens plastkort. Den
inspirerande och duktiga guiden berättade om vad man
betalade med innan det fanns pengar och hur mynt och
sedlar sett ut i olika tider och olika länder. Vi fick också
se världens största mynt och prova på att lyfta det samt
veta mer om polletter, aktiebrev, plånböcker och mycket
mer. Våra medlemmar passade på att komma med fyndiga kommentarer som lockade till många skratt. Efter visningen avnjöts en härlig jullunch vid vackert dukade
bord som följdes av kaffe och efterrättstallrik med smaskiga godsaker. En fin avslutningsaktivitet för året 2014!
Redan den 20 januari är det dags för nästa museibesök – då har vi
bokat en guidad visning på Medeltidsmuseet. Läs mer om detta på
sidan 7

Annons

Kommande aktivitet: Utflykt till Medeltidsmuseet
Tisdagen den 20 januari kl. 13.15

Anmälan: till kansliet senast den 15
januari på tfn: 08-447 45 31 eller via
e-post: kansli@sthlm.hjarnkraft.se
Pris: Hjärnkraft bjuder på entrén och
guidad visning. Fikat betalar du för
själv

Vi fortsätter att upptäcka Stockholms museer med
ett besök på Medeltidsmuseet och en guidad visning i den intressanta miljön. Medeltidsmuseet är
ett upplevelsemuseum med uppbyggda medeltida
miljöer. Genom utställningen löper en del av Gustav Vasas stadsmur från 1530-talet och här finns
miljöer som torg, galgbacke, kyrka och ett skepp
från medeltiden. Vi får se och höra om stockholmarnas vardag och fest, lycka och sorg under medeltiden. Efter visningen går vi och fikar tillsammans.
Vi ses vid nedgången till museet kl 13.15.
Adress: Strömparterren 3

Kommande aktivitet: Mindfulness
Tisdagar kl. 10.30-11.30
2015 startar med möjligheten att lära dig Mindfulness, ett sätt att bli medveten och närvarande medan
du lever ditt liv. Du kommer att få lära dig enkla sätt
att slappna av samt kunna hantera stress och smärta.
Grunderna i mindfulness ger dig enkla tekniker och
förhållningssätt som du sedan kan träna på hemma, i
jobbet eller på fritiden. Närvaro blir något du alltid
har med dig, lika naturligt som att andas.
Kursen startar tisdagen den 10 februari och pågår under åtta tisdagar. Vi håller till i föreningens
lokaler på Nybohovsgränd 16. Kursledare är Eva
Rozgoni, diplomerad mindfulnessinstruktör med
mångårig erfarenhet av meditation, yoga och qi
gong. Läs mer om Eva på www.sprakligheter.se

Anmälan: till kansliet på tfn:
08-447 45 31 eller via mail:
kansli@sthlm.hjarnkraft.se
senast 29 januari
Kostnad: 200:- som du betalar
kontant på plats vid första
kurstillfället.
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Kommande aktivitet: Skriv

ditt liv -

skrivarkurs Tisdagar kl. 12.30-14.00
Längtar dui efter
att skriva? Eller att skriva av dig?
Kurs
Mindfulness
Anmäl dig till en nybörjarkurs i skrivandets konst.

Ingen tidigare
av skrivande behövs. KurTisdagar
kl.erfarenhet
10.30-11.30

Anmälan: till kansliet tfn:
08-447 45 31 eller via mail:
kansli@sthlm.hjarnkraft.se
senast den 29 februari
Kostnad: 300kr som du
betalar kontant på plats vid
första tillfället
Kursen är öppen både för
dig med egen skada och för
dig som anhörig.

sen vänder sig till dig som är nyfiken på att lära dig
skriva, vare sig det handlar om att berätta om ett
minne eller skapa en påhittad historia. På kursen får
du svar på frågor som: Vad krävs det för att börja
skriva? Hur börjar jag? Måste jag ha en idé från
start? Är papper och penna bättre än dator? Kursen
startar i mars 2015 och är 5 tillfällen. Börja skriva
ditt liv, och få tips och råd av en professionell
skrivcoach.

Kursen startar tisdagen den 10 mars och pågår
under fem tisdagar. Vi håller till i föreningens lokaler på Nybohovsgränd 16. Kursledare är Eva
Rozgoni Läs mer om Eva på www.sprakligheter.se

Kommande aktivitet: Mobil- App- och Dataträffar
19 februari, 26 mars och 16 april kl. 16-18
Dessa träffar är för dig som vill lära dig om hur du
kan använda din smartphone, läsplatta eller dator på
bästa sätt. Kanske vill du lära dig att ladda hem och
använda app:ar eller bara få tips app:ar som kan
vara användbara och passande för dig och ditt liv.

Anmälan: till kansliet senast den
11 februari på tel: 08-447 45 31
eller via e-post:
kansli@sthlm.hjarnkraft.se
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Kursen är för alla intresserade. Ta med dig din
smartphone eller läsplatta. Har du ingen kan du
ändå komma, vi lär oss tillsammans!
Träffarna leds av våra experter tillika styrelseledamöter Tommy, Mats och Rolf.

Samtalsgrupper

Minnesträning

Stöd genom samtal
vissa torsdagar kl. 16-18

Individuell träning i grupp
Måndagar kl. 14-16.30

Självhjälpsgrupperna arbetar med olika
frågor kring hur man kan gå vidare efter
en hjärnskada. Samtalen rör sig kring teman som sorg, insikt, relationer, sysselsättning och framtid.
Grupperna leds av Anita Ruotsalainen,
Mats Schalling och Svante Norbäck som
alla har egen erfarenhet av att ha en skada. Grupperna är endast för dig med
egen skada!
Anmälan: vill du delta i en Samtalgrupp,
kontakta kansliet på tfn: 08-447 45 31
eller via mail: kansli@sthlm.hjarnkraft.se

På minnesträningen får du möjlighet att
öva ditt minne genom till exempel ordförståelse, matematik, taktövningar, historia och geografi, på din individuella
nivå. Varje tillfälle inleds med en avslappningsövning till musik. I Minnesträningen ingår även viss genomgång av
hjärnans funktion samt läxa mellan varje
tillfälle. Har du fler frågor om hur Minnesträning kontakta ledaren Anita Ruotsalainen på tfn: 073-508 27 83.

Anmälan: vill du delta i Minnesträning,
kontakta kansliet på tfn: 08-447 45 31 eller
via mail: kansli@sthlm.hjarnkraft.se

Aikido Balansträning
Måndagar och onsdagar kl. 10.00-11.00
Du får lära dig att ta kontroll över din kropp, övningarna går ut på balansträning och smidighet som utövas
på mjukt under lag. En mycket uppskattad träningsform som Hjärnkraft verkligen rekommenderar! Medlemmar från Hjärnkraft Stockholms län och medlemmar från Strokeföreningen i Stockholms län deltar tillsammans i dessa träningspass.
Foto: Jonathan Broberg

Träningen sker i Iyasaka Aikidoklubbs lokaler på Tavastgatan 26 B,
Södermalm.
För mer info och kostnad ring
Urban Aldenklint: 0706-25 38 44

Du kan komma och delta en gång för att se om det här
är något som skulle passa för just dig och sedan hoppa
in på kursen. Nyttig och rolig träning där du lär känna
nya människor!
Terminen startar 7 januari 2015. Du kan även
hoppa på senare under terminen.
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Annonser

Annons MISA

Kommande aktivitet: ÅRSMÖTET 2015
Lördag 21 mars kl. 13 i HSO:s lokaler, St Göransgatan 82A
Anmälan: till kansliet senast den
9 mars på tfn: 08-447 45 31 eller via
mail: kansli@sthlm.hjarnkraft.se

Ta chansen att vara med och påverka föreningens
verksamhet, var med på Årsmötet 2015! Separat
kallelse kommer att skickas ut med vanlig post i
början av februari. När du anmäler dig så skickar
vi dig samtliga årsmöteshandlingar.
13.00 Föreläsning: Mjölkerskan, journalisten, konstnärinnan, adelsdamen – hälften av Stockholms befolkning har
genom tiderna varit kvinnor – få finns omnämnda i historieböckerna. Eliane Högberg som arbetar på kansliet och
som är stockholmsguide, kommer att berätta om visa bilder
kring några av de spännande kvinnor som bott eller verkat i
staden genom seklerna.

13.40 Fika
14.00 Årsmöte
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Information från kansliet

Personligt hjärnskadekort

Vi finns till för er medlemmar!

Ett enkelt sätt att nå ut med information
om din hjärnskada

På kansliet finns Eliane Högberg och Lena Nygren. Kontakta kansliet om du vill anmäla dig till
någon av våra aktiviteter eller om du har frågor
om vår verksamhet.
På onsdagar mellan kl. 12 och 15 har vi Öppet
Hus på kansliet för våra med medlemmar och
andra intresserade. För besök övrig tid vill vi att
du ringer först så att vi kan boka en tid. För att
hitta hit, åk tunnelbana, buss eller tvärbana till
Liljeholmen och ta Nybohovshissen upp. Vi finns
på Nybohovsgränd 16 på bottenvåningen, egen
ingång vid porten!

!

Upplever du ibland att din omgivning inte möter
dig med förståelse? Har du ibland behov av att på
ett enkelt sätt nå ut med information om din hjärnskada? Vi erbjuder ett personligt hjälpkort, som du
själv är med och formulerar, som kan vara ett stöd
för dig i vardagliga situationer. Kortet är lagom
stort för att få plats i din plånbok och är gratis för
medlemmar i Hjärnkraft Stockholms län. För dig
som reser utomlands har vi nu även en engelsk
version av kortet.
För att beställa kortet hämta ett beställningsfomulär på vår
hemsida: www.sthlm.hjarnkraft.se/personligt-hjarnskadekort
Eller hör av dig till kansliet, så hjälper vi dig.

Vi vill gärna kunna nå dig via mail! Vill
du ta del av våra mailutskick om aktuella
aktiviteter och erbjudanden, maila oss på
kansli@sthlm.hjarnkraft.se. TACK!

Kommande aktivitet:

Anhörigträff
17 februari kl. 17.30-19.30
Välkommen på en samtalsträff för dig som är
anhörig eller närstående till någon med en förvärvad hjärnskada. Kom och dela med dig av
dina erfarenheter tillsammans med andra i samma situation. Vad behöver du som anhörig stöd
med? Hur ser just din situation ut? Vad kan föreningen göra för dig? Kvällen leds av Åke Grapengiesser och Lilia Kalmér som båda själva är
anhöriga och sitter i föreningens styrelse. Kom
för att dela med dig av ditt, få råd och tips eller
träffa andra i samma situation som dig.
Anmälan: till kansliet på tfn: 08-447 45 31 eller
via mail: kansli@sthlm.hjarnkraft.se senast den
10 februari.

Hjärnskadekoordinatorn
Lena Hagelin
Välkommen att ta kontakt med hjärnskadekoordinatorn när du behöver få information och råd om
rehabiliteringsmöjligheter, dagligverksamhet, boende, sysselsättning, fritid m m. Hjärnskadekoordinatorn finns också till för dig som behöver samtalsstöd eller för dig som är anhörig. Denna tjänst
är kostnadsfri och till för dig som bor i Stockholms län.
Hjärnskadekoordinatorn Stockholms län
Forum Funktionshinder
tfn: 08-123 350 14
mail: lena.hagelin@sll.se
hemsida: www.habilitering.se/forumfunktionshinder
På onsdagar finns Hjärnskadekoordinatorn här hos oss på föreningens Öppet Hus.
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Öppet Hus
Onsdagar kl. 12.00-15.00 på kansliet,
Nybohovsgränd 16 (port 18-14) egen ingång
På onsdagar mellan kl. 12.00-15.00 har vi Öppet Hus på kansliet för våra medlemmar och
andra som är intresserade av vår verksamhet.
Kom för att få information om föreningen,
prata med folk, låna våra datorer eller bara för
att sitta ned och fika en stund! På vårt Öppet
Hus finns alltid Hjärnskadekoordinatorn,
kanslipersonal och två medlemmar från styrelsen på plats. Besöker du oss för första
gången, ring oss gärna innan!
Öppet Hus pågår onsdagar från och med den 7
januari till och med den 17 juni 2015. OBS!
Onsdag den 13 maj är Öppet Hus inställt.

Foton från sista Öppet Hus i december 2014

Nybohovsgränd 16, 117 63 Stockholm
Tfn: 08-447 45 31
Mail: kansli@sthlm.hjarnkraft.se
Hemsida: www.sthlm.hjarnkraft.se

