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Ledare
Föreningen avslutade förra året med en medlemsfest på
Bällstabro Wärdshus i Sundbyberg. Där njöt vi av
underhållning och god mat. Det blev en välbehövd
stund av glädje och gemenskap i novemberrusket. Läs
mer om festen på nästa uppslag.
Men nu är det nytt år och vi har många roliga aktiviteter och mycket arbete framför oss. Januari-mars bjuder
bland annat på en tur till Etnografiska museet, en sångkväll och inte minst Årsmötet: Vad har egentligen hänt
i föreningen under 2015 och hur ser planerna ut för
2016? Vill du vara med och påverka verksamheten, var
med på årsmötet den 31 mars. Föreningen behöver ditt
engagemang! Mer information hittar du på sidan 6.
Även det intressepolitiska arbetet fortsätter: Föreningen
tror att det behövs fler gruppbostäder för personer med
förvärvad hjärnskada. För att kunna driva frågan vidare
behöver vi ditt svar på en enkät. Läs igenom informationen på sid 9 och skicka oss era svar senast 15
februari. Tack!
God fortsättning!
/ kansliet

Deltagarrekord på utbildningsdagen 2015!
Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft Stockholms län hade en stor utbildningsdag om hjärnan och förvärvade hjärnskador på ABF-huset den 22 oktober.
Det var många som deltog denna dag, hela 250 personer, vilket vi självklart
är glada och stolta över. Förbundssekreterare Johan Beckman var dagens
moderator och inledde med en kort presentation av Hjärnkraft. Därefter
bjöd Johan in Per Hamid Ghatan, leg. läkare som doktorerat i kognitiv neurovetenskap. Whiteboardtavlan fylldes snabbt med intressanta frågor som
Ghatan samlade in från deltagarna och utifrån dessa frågor tog han oss med
på en otrolig föreläsning om hjärnan och dess läkningsförmåga efter en
hjärnskada. En innehållsrik förmiddag som bland annat berörde intellektuella, sociala och beteendemässiga konsekvenser av en hjärnskada, hur stress
påverkar hjärnan, sömnens vikt för läkning och inte minst rehabilitering och
vad som visar sig fungera. Han påminde oss bland annat om hur viktig omvårdnadspersonalens samspel med patienten eller brukaren är. Det är viktigt
att lära känna personen, lyssna på vad personer själv säger och upplever och
individanpassa rehabilitering. Ett bra samspel möjliggör läkning!
Sara Vive, leg, fysioterapeut fortsatte att visa oss vägen kring träning och
rehabilitering efter en förvärvad hjärnskada. Hon berättade om olika träningsmetoder och lade stor vikt vid att ”efterfråga funktion”. Eftersom
hjärnan är lat och gärna vill ta lättaste vägen till målet är det viktigt att vid
en viss tidpunkt i rehabiliteringen titta på vad patienten/brukaren verkligen
har möjlighet att förmå så att personen inte stannar i utvecklingen och tex
fortsätter kompensera för en svagare sida istället för att träna upp den.
Dagens tredje föreläsare Itte Nygren berättade om Ronnie Gardiners rehabiliteringsmetod (RGRM) en cirkelträning för hjärnan, där färger, symboler,
ljud, ord och bild får båda hjärnhalvorna att arbeta och samarbeta. Till medryckande toner fick vi alla ”upp och hoppa” och testa vår koordinationsförmåga och sensomotorik. RGRM har visat ge goda resultat i rehabiliteringen
för personer med förvärvad hjärnskada.
Hur arbetar man som personlig assistent i en familj? I någons annans hem?
Hos en person, som helt plötsligt i livet, behöver assistans? Dessa och andra
svåra frågor tog sig Jan Blomström tillsammans med deltagarna an i dagens
sista föreläsning. Blomström är Neuropsykologspecialist och har skrivit
boken Älskade assistent, en inspirationsbok om coachande personlig assistans. Han visade på hur viktigt det är att värna om den assistentberättigande och dess familjs integritet men även hur viktigt det är att ha koll på vilken roll assistenten har enligt lag. Han delade med sig av en mycket lärorik
föreläsning som väckte eftertanke.

Deltagarerekord på utbildningsdagen 2015! Per Hamid Ghatan
föreläser .

Sara Vive föreläser.

Itte Nygren leder deltagarna i
RGRM-metoden .

Engagerade deltagare pratar
vidare i pausen.

Vilken bra dag med kunniga föreläsare och engagerade deltagare!
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En oförglömlig medlemsfest!
En kall novemberkväll samlades ett stort gäng medlemmar på
Bällstabro Wärdshus i Sundbyberg för att njuta av god mat och
underhållning. Kvällens program stod NAjKA för, en grupp som
arbetar med musik, berättande och scenkonst. De spelade på harpa
och dragspel och sjöng medan medlemmarna anlände och välkomstbubblet serverades. Kvällen fortsatte sedan med buffé, lotter, allsång
och visprogram med NAjKA, prisutdelning, efterrätt och så klart
många trevliga samtal bland borden. Vid slutet av kvällen äntrade
NAjKA scenen igen. De visade en del ur sin föreställning Profeten
där de arbetat om Kahlil Gibrans kända livsverk Profeten till en scenisk musikberättelse. Med dragspel, harpa, tal och sång berättade de
om människor, livet och kärleken på ett sätt som väckte mycket eftertanke. När musiken tystnat gjorde vi oss alla redo för att åka hem.
Tack alla för en oförglömlig kväll!
I mars bjuder föreningen in till sångkväll med NAjKA:s tredje
gruppmedlem. Se nästa sida!

Många var nyfikna på NAjKA och deras vackra musikinstrument.

Annons
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Ann-Marie och Björn hoppas på lotterivinst

Julmys på årets sista
Öppet Hus
Det gångna årets Öppna Hus har varit välbesökta och fortsätter att vara en viktig
mötesplats för föreningens medlemmar. På
Årets sista Öppet Hus fick vi besök av
tomten. Eftermiddagen bjöd även på julklappsutdelning, skinkmackor och många
skratt.

Kommande aktivitet: Sångkväll med NAjKA:s Kajsa
Torsdag 10 mars kl. 17-19
Att sjunga och musicera tillsammans är en av de äldsta mest grundläggande
egenskaperna hos människan. Detta tillfälle kommer att vara fyllt av musik, sång
och skapande. Utifrån enkla melodier ger vi oss in sången och musikens värld
tillsammans. Inga förkunskaper krävs. Kajsa Dahlström är utbildad på musikhögskolan med folkmusik som inriktning. Hon har också läst pedagogik och musikterapi.
Anmälan: till kansliet senast 29 februari på tfn: 08-447 45 31 eller via mail:
kansli@sthlm.hjarnkraft.se
Kostnad: 50 kr för sångkväll och fika
Var: i föreningens lokaler på Nybohovsgränd 16, Liljeholmen
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Kommande aktivitet: guidad
visning på Etnografiska museet
Tisdag 1 mars, samling i museets entré kl. 14.00
I april renoverades museets unika japanska tehus. Hela museet firar denna återinvigningen med att ge särskild plats åt
japansk kultur. ”Japan äger rum” är en mosaik av utställningar, filmer och aktiviteter med fokus på japansk estetik
och japanska rum.
Vi får en guidad visning i museets utställning ”Japan äger
rum” Efteråt fikar vi tillsammans i museets café
Matmekka. Följ med!
Anmälan: till kansliet senast 22 februari på tfn 08-447
45 31 eller via mail: kansli@sthlm.hjarnkraft.se
Kostnad: föreningen bjuder på inträde och guidning.
Du betalar själv för ditt fika.
Hitta hit: ta buss 69 till hållplats ”Museiparken” eller
med färdtjänst till adressen: Djurgårdsbrunnsvägen 34
Hjärnkrafts mobil: 070-092 36 06

Kommande aktivitet:
Samtalsträff för anhöriga
16 februari kl. 17.30-19.30

Kommande aktivitet:

ÅRSMÖTET 2016
Torsdag 31 mars kl. 18
Lokal: Åttitvåan, St Göransgatan 82A

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 Björn Boquist, Åke Grapengiesser och Lilia Kalmér som
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 9
februari
Var: i föreningens lokaler på Nybohovsgränd 16
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Vad hände i föreningen under 2015? Hur ser
planerna ut för 2016? Ta chansen att vara
med och påverka föreningens verksamhet,
var med på årsmötet! Separat kallelse till årsmötet kommer att skickas ut med vanlig post
i början av mars.
Föreningen bjuder på förtäring, vi är
därför tacksamma om du anmäler dig till
kansliet senast den 23 mars. När du anmäler
dig skickar vi dig alla årsmöteshandlingar via
post. Det kommer även att finnas handlingar
på plats. Vill du inte komma på årsmötet men
ändå ta del av alla handlingar, kontakta kansliet så skickar vi dem till dig.

Kommande aktivitet: Mindfulness
Tisdagar kl. 11-12 (start tisdag 1 mars)
Mindfulness är en vetenskapligt dokumenterad metod för att reducera stress, hantera sömnproblem samt öka förmågan att fokusera. Ett syfte med Mindfulnessträning är att underlätta återhämtning, att fylla på med energi samt att lindra smärttillstånd. När kursen är slut ska deltagarna ha fått en bakgrund och kunskap om användningsområden för Mindfulnessträning. De ska också fått kunskap om sambandet mellan kropp och sinne, samt stress och hälsa.
Vi kommer att varva praktisk träning, reflektion och samtal i grupp
om egna upplevelser och insikter. Deltagarna kommer att få enkla
verktyg som kan användas i den personliga vardagen.

Mindfulnesskursen leds av Marlou Mönnig Vislie, certifierad
Mindfulnesstränare genom Mindfulnesscenter och Dr. Ola Schenström, specialist i allmänmedicin och en av Sveriges ledande
experter på Mindfulness. Marlou har många års erfarenhet av att
arbeta med Mindfulness.

Kommande aktivitet:
Träffar för unga vuxna

Anmälan: senast den 15
februari till kansliet på tfn:
08-447 45 31 eller via
mail:
kansli@sthlm.hjarnkraft.se
Kostnad: 300kr för 8 tillfällen som betalas kontant
på plats vid första tillfället.

TIPS: Nu finns en sluten grupp på Facebook
för ungdomar i åldrarna 18-30 år

9 feb, 15 mars och 12 april kl. 17-19
Välkommen du som är ung vuxen (18-29 år) med
en egen skada! Hur ser ditt liv ut? Vad har du för
tankar och idéer? Kom för att träffa jämnåriga,
umgås eller diskutera idéer. Vi startade dessa träffar under 2015 och de kommer nu att fortsätta
med tre träffar under våren 2016. Varje träff får
ett tema som vi diskuterar, eller en rolig en aktivitet.
Anmälan: till kansliet senast en vecka före varje
träff på tfn: 08-447 45 31 eller via mail:
kansli@sthlm.hjarnkraft.se. Meddela vid anmälan
om du kommer ensam eller tillsammans med ledsagare/assistent.
Var: i föreningens lokaler på Nybohovsgränd 16,
Liljeholmen.
Kostnad: gratis

Namnet på gruppen är: Hjärnkraft - Forum
Hjärnskada Unga Vuxna (https://
www.facebook.com/
groups/1681273048784744/). Du hittar gruppen genom att gå in på din facebooksida och
söka på gruppnamnet.
Bakgrunden till gruppen är att Hjärnkraft
Stockholms län startat en träffpunkt för ungdomar som slagit väl ut. De har träffats några
gånger och utifrån ungdomarnas önskemål bestämt vad de ska göra på mötena framöver.
Gruppen konstaterade att behovet av kontakt
med andra i samma situation är stort. Därefter
beslöt Hjärnkraft förbundet att starta upp denna
grupp för att stötta kontakten mellan ungdomar
över hela landet.
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Personligt hjärnskadekort
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
hjärnskadekort, 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 även en engelsk version av
kortet.
För att beställa kortet hämta ett beställningsfomulär på vår hemsida: www.sthlm.hjarnkraft.se

TIPS: Samordnad

Hjärnskadekoordinatorn
byter namn
Tjänsten Hjärnskadekoordinatorn byter från och
med 2016 namn till ”vägledare för personer
med förvärvad hjärnskada och deras närstående”. Vägledaren finns på Forum funktionshinder och kan än så länge nås via den allmänna
rådgivningen:

Forum Funktionshinder
Rådgivningen
Tfn: 08-123 350 10
Mail: forumfunktionshinder@sll.se
Hemsida:
www.handikappupplysningen.se

individuell plan (SIP) - ett sätt att få ordning på tillvaron

Sedan 1 januari 2010 finns i 2 kap. 7§ Socialtjänstlagen
och i 3 f § Hälso- och sjukvårdslagen en bestämmelse
enligt följande: När den enskilde har behov av insatser
både från socialtjänsten och från hälso- och sjukvården
ska kommunen tillsammans med landstinget upprätta en
individuell plan. Planen ska upprättas om kommunen och
landstinget bedömer att den behövs, eller att du begär
den för att den du ska få dina behov tillgodosedda.
Syftet med en SIP är att individen ska ha inflytande och
vara delaktig i planeringen och genomförandet av sin
vård och omsorg. Den ska även tydliggöra ansvaret mellan olika huvudmän och förbättra den sammanhållande
rehabiliteringsprocessen. Målet med en SIP är att du som
behöver ska få den hjälp du har behov av och rätt till. En
SIP ska upprättas när du har insatser alternativt har behov
av insatser både från Hälso- och sjukvården och från
Socialtjänsten och ett samordningsbehov finns.
Källa: skl.se Sveriges Kommuner och landsting
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Mer information om SIP
På SKL:s hemsida kan du hitta mer
information om SIP. Gå in på
www.skl.se och sök på SIP så hittar du
bland annat en 3 minuter lång
introduktionsfilm.
SKL har drivit ett projekt som hette
prinSIP som finns här: www.inod.se/sip/. På hemsidan kan man hitta
instruktioner både för brukare, anhörig
eller personal som vill be om/inrätta
en SIP. Projektet har också tagit fram
ett web-utbildningsmaterial som
arbetsgrupper/brukare/anhöriga kan
studera på egen hand: www.inod.se/webbutbildning/sip-vuxna/

Intressepolitiskt arbete
Har du intresse av ett gruppboende?
Vi behöver ditt svar!
Föreningen tror att det behövs fler gruppbostäder speciellt för personer med förvärvad
hjärnskada. För att kunna driva frågan vidare
behöver vi ditt svar på frågorna nedan. Fyll
i, klipp ut talongen och skicka den till:
Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft
Stockholms län
Nybohovsgränd 16
117 63 Stockholm
Har du frågor, kontakta kansliet på
tfn: 08-447 45 31 eller
via mail: kansli@sthlm.hjarnkraft.se

Vad är ett gruppbonde?
Ett gruppboende är en samling av egna lägenheter som har gemensamma utrymmen som
kök, matsal och vardagsrum och där boende
har tillgång vård- och stödpersonal stora delar
- av eller hela dygnet. Gruppboende kan utnyttjas av personer med olika former av funktionsnedsättningar som till exempel förvärvad
hjärnskada.
Du kan få en gruppbostad enligt Lagen om
stöd och service till vissa funktionshindrade
(LSS) eller Socialtjänstlagen (SoL). Det är
dock lättare att få ett gruppboende om du tillhör LSS grupp 1, 2 eller 3. Bedömningen
görs av en biståndshandläggare i den kommun du bor i. Bor du i ett gruppboende kan
du inte samtidigt beviljas personlig assistans.

OBS! Vi behöver ditt svar senast 15 februari 2016!

Har du eller den du företräder intresse/behov av en gruppbostad?
Ja
Nej
Bor redan i gruppboende
När är du eller den du företräder intresserad av att flytta till en gruppbostad?
Inom 1 år

Inom 5 år

Inom 10 år

I vilket geografiskt område inom Stockholms län skulle du eller den du
företräder vilja att gruppbostaden låg?
Svar:
Är du eller den du företräder LSS-klassad?
Ja

Nej

Vet ej
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Annons

Samtalsgrupper
Stöd genom samtal
vissa torsdagar kl. 16-18
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 till 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

TIPS! 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.

Du kan prova träningen en gång för att se om det här är
något som skulle passa för dig och sedan hoppa in på
kursen. Nyttig och rolig träning där du lär känna nya
människor!

För mer info och kostnad ring
Urban Aldenklint: 0706-25 38 44

Du kan börja träningen när du vill under terminen.
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Öppet Hus
Onsdagar kl. 12.00-15.00
i föreningens lokaler
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 kanslipersonal och två medlemmar från
styrelsen på plats.
Besöker du oss för första gången, ring
gärna innan!
Öppet Hus pågår onsdagar från och med
den 13 januari till och med den 22 juni
2016. OBS! Inget Öppet Hus 4 maj 2016.

Välkommen!

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

