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Annonsera i Hjärnbladet!
Hjärnbladet är Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft
Stockholms läns medlemstidning. Med en annons i Hjärnbladet når du länets skadade
och anhöriga – direkt i brevlådan. Tidningen når också ut
till patienter och personal på
vårdcentraler, sjukhus och
dagliga verksamheter samt
tjänstemän inom landstinget.
helsida

4800:-

1/2 sida

2200:-

1/4 sida

1000:-

För mer information om alternativ och
priser, se vår hemsida:
www.sthlm.hjarnkraft.se

Kansliet har ordet
Nu är det januari och vi har ett nytt år av medlemsaktiviteter och intressepolitiskt arbete framför oss. I
januari-mars erbjuder föreningen bland annat en filmkväll, nystart för Mindfulnesskursen, samtalsgrupper
mm och i slutet av mars är det dessutom årsmöte. Läs
mer om hur du nominerar en ledamot till styrelsen eller
lämnar in en motion på sidan 8.
Vi har en glad nyhet! Förutom de vanliga bidragen
från landstinget och Stockholm stad har föreningen
erhållit ett speciellt bidrag för att kunna anordna
träning för medlemmar enligt Ronnie Gardiners
rehabiliteringsmetod. Läs mer om när Ronnie Gardiner
fick hela salen att gunga när han föreläste på vår
utbildningsdag om hjärnan på nästa sida. Och håll
utkik i kommande Hjärnblad för mer information om
när föreningen erbjuder tillfällen för dig att prova på
metoden.
/ kansliet

Sid 2

Stockholmsfika ”nere i valven” med Eliane Högberg
Elianes Stockholmspromenader lockar alltid medlemmar.
Istället för att ge oss ut bland gator, torg och gränder
möttes vi istället den 20 oktober på café Under kastanjen i
Gamla stan. I de medeltida valven en trappa ned fick vi ett
eget rum för en eftermiddag. Eliane behöver inga speciella
omgivningar för att fängsla oss med sitt berättande om
Stockholm. Vi fick åter igen ta del av historier om byggnader, personligheter och spännande händelser i Stockholms
historia.
Psssst, Eliane har lovat en ny guidning på Söder till våren.
Håll utkik i kommande Hjärnbladet för mer information.

Full fart i salen på utbildningsdagen för omvårdnadspersonal!
Utbildningsdagen den 7 november förra året samlade över 150 personer i Z-salen på ABF-huset. Först
ut på scenen var professor och hjärnforskare Martin
Ingvar som gav oss mycket nyttig information på
temat hjärnan och motivation - hur hjärnan fungerar
vid hälsa och efter en skada. Efter en god lunch
inledde föreningens styrelseledamot Anita
Ruotsalainen med att förmedla erfarenheter från sin
långa väg tillbaka efter den svåra olyckan då hon
blev påkörd av en rattfyllerist. Hennes föreläsning
”Evigheten Tur & Retur” lämnade ingen oberörd.
Psykologen Rikard Wicksell berättade sedan om
kronisk smärta och ACT, en alternativ väg att gå när
livet krympt men värken ändå finns kvar. Metoden
har framgångsrikt används som behandling vid
Karolinska universitetssjukhuset. Sist ut för dagen
var Thomas Fogdö som föreläste om träning och
motivation. Han gav oss mycket inspiration och
handfasta råd hur man kan tänka och handla när
man stöttar någon annan som vill träna.
Under dagen fick vi dessutom vid två tillfällen möta
Ronnie Gardiner som berättade om och lät oss prova
på hans rehabiliteringsmetod RGM. Salen gungade
av musik, klapp och stamp när han utmanade vår
koordinationsförmåga. Tack alla föreläsare och
deltagare för en innehållsrik dag!
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Medlemmar studerar patientlagen tillsammans
Den 6 december samlades ett gäng medlemmar för att lära sig mer om nya patientlagen
som trädde i kraft i januari 2015. Lagen ska
reglera vad som gäller, ur patientens
perspektiv. Syftet är att stärka patientens
ställning och ge patienten bättre förutsättningar till integritet, självbestämmande och
delaktighet i sitt möte med vården.
Föreläste gjorde Ewa Printz från landstinget
som projektledde införandet av den nya
lagen. Bland lagarna finns bland annat 12
olika områden som patienten ska få information om och att informationen ska vara
individuellt anpassad. Vill du veta mer om
dina rättigheter som patient, kontakta gärna
kansliet så skickar vi dig presentationen
som användes vid föreläsningen.

Hjärnkraft på plats på den stora manifestation ”Assistans är
frihet! Rädda LSS!”
Under hela hösten har frågan om personlig assistans
och övriga LSS-insatser varit flitigt debatterad i
medierna. Inför manifestationen den 3 december var
det flera funktionshinderorganisationer som gått
samman för att anordna en landsomfattande manifestation, en möjlighet att göra våra röster hörda
även på gator och torg. Evenemang anordnades från
Malmö i söder upp till Gällivare i norr, på sammanlagt 25 olika platser och de har uppmärksammats i
både nationell och lokal media.
I Stockholm var vi över 1000 personer som
samlades i kylan på Norra Bantorget. Vi fick ta del
av många inspirerande tal och påminnelser som hur
livsviktig LSS-insatserna är för många människor.
Bland talarna fanns bland annat Hjärnkrafts nya
förbundsordförande Maria Lundqvist Brömster.
Tack alla organisatörer och alla ni som slöt upp för
att manifestera för våra rättigheter!
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Medlemsporträttet
Michael Lundquist
Det var en dag 2002 när Michael tog liften upp och skulle åka skidor, för första gången i sitt liv. Det
var den svarta pisten han av misstag hade hamnat i. Backen var väldigt brant och han drog iväg utför.
Det gick väldigt fort och efter ett tag såg han det där guppet, det var stort och han kom i hög fart mot
det. Michael flög 10 meter upp i luften och landade med arm och huvud i backen. Det blev såklart
ilfart till Falu lasarett där det konstaterades att han hade krossat sin arm och fått en stor hjärnblödning. Sedan blev det helikopter till Astrid Lindgrens barnsjukhus där rehabiliteringen höll på i sammanlagt 1,5 år. Efter det hade Michael sporadisk kontakt med sjukhuset om han behövde fråga någonting.
Livet fungerade hyfsat bra på högstadiet och de två sista åren på gymnasiet då Michael hade en elevassistent. Sen fyllde han18 år och det var då livet plötsligt blev mycket svårare. Han upplevde det
som att han blev utskriven till ingenting.
- Vart skulle jag vända mig? Jag kände mig som en fågelunge som helt plötsligt skulle klara mig
själv. Tur att jag hade min familj!
Det blev dags för jobb. Det fanns ingen som helst förståelse på hans första jobb för hans problematik.
Men tillslut hamnade han på en arbetsplats där de hade förståelse och lät honom komma tillbaka i sitt
tempo. Men han kände att något var fel, en känsla som han haft i många år.
- Jag kände att jag inte var ”frisk”. Jag gick till husläkaren som skickade remiss till en neurolog som i
sin tur skickade remiss till Danderyds sjukhus rehabilitering för unga vuxna. Då var jag 24 år, tänk
att det skulle ta 10 år innan jag fick stöd och hjälp.
Michael kom i kontakt med föreningen genom en träff som Hjärnkraft bjöd in till. Nu är han
medlem, suppleant i styrelsen och har fått sitt första uppdrag i föreningen: att representera
Hjärnkraft i en referensgrupp för barn, unga vuxna och deras närstående som anordnas av HSO
- Det känns bra för jag brinner verkligen för att hjälpa personer. Jag vill vara ett bollplank för unga
personer som drabbats av förvärvad hjärnskada. Jag vill också åka ut till sjukhus, rehabiliteringskliniker och informera, stötta och berätta att jag finns, att vi finns.
Michael är i dag 28 år och deltar i den relativt nystartade grupp för unga vuxna som föreningen har.
”Micke” är full av entusiasm, ivrig och känner att nu har jag äntligen hittat rätt.

Filmkväll i novembermörkret
Den 1 november så hade vi vår allra första filmkväll här på kansliet,
då vi visade Rosa Pantern årgång 1963. Vi var 12 stycken
medlemmar som hade samlats och vi inledde kvällen med att äta lite
lättare förtäring tillsammans. När det sedan blev dags för filmen satte
vi oss ned med popcorn, godis och läsk. Precis som på bio, fast i lite
lugnare och mindre format. En jättetrevlig kväll och rolig film tyckte
vi som var där. Eftersom det blev så lyckat så kommer vi att ha fler
filmkvällar med start i början av 2017, se sidan 9.
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TIPS: Samordnad

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.

TIPS: Hjärnskadevägledaren

Mikael Hjalmarson
Du som är över 18 år och har en förvärvad
hjärnskada, är närstående eller arbetar inom
området kan vända dig till Mikael Hjalmarson
på Forum Funktionshinder. Du kan få
information och vägledning kring samhällets
vård - och stödinsatser.

Mikael Hjalmarson
Vägledare och socionom
Tfn: 08-123 350 11
Telefontider
Måndagar 09.00-11.00
Onsdagar 13.00-15.00
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Mer information om SIP
På Socialstyrelsens hemsida kan du
hitta mer information om SIP. Du får
svar på frågor som tex: Vad är en SIP?
Vem kan få en SIP? Vad ska ingå i en
SIP?
Gå in på www.socialstyrelsen.se och
sök på ordet SIP så hittar du rätt.

TIPS: Rådgivning

i Forum
Funktionshinders bibliotek,
endast Drop In
Du som har en funktionsnedsättning eller är
närstående kan ställa frågor om samhällets
stöd i vårt bibliotek. Frågetjänsten bemannas
av en socionom och besöket kan vara upp till
20 minuter. Du kan vara anonym, vi har
tystnadsplikt och vi för inte journal. Det går
inte att förboka tid.

Rådgivningen ges i Forum funktionshinders bibliotek, Tideliusgatan 12
Öppettider:
Måndag-torsdag 12.30-16.30

TIPS: Ledsagning

på SL:s
tunnelbanestationer
För att du som är blind eller har nedsatt
syn ska kunna orientera dig på tunnelbanestationerna finns kännbara
markeringar i biljetthallarna och på
perrongerna.
Du kan också beställa ledsagning på alla
tunnelbanestationer, bussar, vissa båtar
och övrig SL-trafik. Ledsagaren lotsar
dig vid byten. Dessa tjänster gäller för
dig med nedsatt synförmåga.
För mer information, kontakta SL på
tfn: 020– 120 20 22 eller titta in på:
www.sl.se

RAPPORT: Undersökningen

om

Daglig verksamhet
I de senaste två numren av Hjärnbladet har vi skickat
med en enkät med frågor kring Daglig verksamhet
(DV). Vi frågade bland annat om orsakerna till eventuellt avslag och om någon varit tvungen att byta DV
mot sin vilja. Vi har fått in sex svar och har varit i
personlig kontakt med alla som svarat. Svaren visar att
det finns en möjlighet att man måste byta DV då den
kommun man bor i gör en ny upphandling. Då får man
välja mellan de DV som den kommunen upphandlat
även om den DV inte är just för personer med
förvärvad hjärnskada. Det finns också möjligheter att
kommunen köper en plats på en DV som ex. Resursteamet eller Misa. Tre av de svar vi fått in visar att
personer fått indirekta problem med DV på grund av
förlorade assistanstimmar.
Föreningen kommer att gå vidare med denna fråga
genom att ta reda på vilka gemensamma riktlinjer alla
kommuner och stadsdelar i Stockholms län har kring
Daglig verksamhet.

Annons
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Annons

Nya medlemsavgifter - ny
bättre kollektiv försäkring
Enligt ett beslut på Förbundsstämman, som är
Hjärnkrafts högst beslutande organ, höjs medlemsavgiften från och med 2017. För enskild
medlem höjs priset från 200 kr till 220 kr och
för en familj på samma adress höjs priset från
300 kr till 340 kr. I de nya avgifterna ingår en
ny kollektiv olycksfallsförsäkring från UNIK
Försäkring som innebär att du som medlem är
försäkrad 24 timmar per dygn, alla dagar året
runt. Den tidigare försäkringen gällde endast
vid deltagande i aktiviteter.
Vill du veta mer om de nya medlemsavgifterna eller den nya försäkringen,
kontakta förbundet på tfn: 08-447 45 30

Kommande aktivitet: Årsmötet 2017 den 23 mars
Kl 18-20, St Göransgatan 82A, Fridhemsplan
Vad hände i föreningen under 2016? Hur ser
planerna ut för 2017? 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 slutet av februari
2017.
Föreningen bjuder på förtäring, vi är därför
tacksamma om du anmäler dig till kansliet
senast den 14 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.
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Motioner och nomineringar
Varje enskild medlem har rätt att nominera
personer till föreningens styrelse eller skriva
motioner till årsmötet. En motion är ett skriftligt
förslag i en fråga man tycker är extra viktig.
Styrelsen måste ta ställning till motionen innan
årsmötet och ge ett förslag på beslut.
Motioner eller nominering skickas till kansliet på
mejl: kansli@sthlm.hjarnkraft.se eller via vanlig
post till: Nybohovsgränd 16, 117 63 Stockholm.
De ska vara kansliet tillhanda senast 22
februari 2017. Gäller det en nominering märk ditt
mejl/brev: Att: Valberedningen.

Kommande medlemsaktiviteter
Filmkväll på kansliet
Vi visar:
En man som heter Ove
24 januari kl 17-20
Som på bio, fast i lugnare och mindre format!
Anmälan: till kansliet senast 17 januari på
tfn: 08-447 45 31 eller via mejl:
kansli@sthlm.hjarnkraft.se. OBS! begränsat
antal platser.
Var: i föreningens lokaler på Nybohovsgränd
16, Liljeholmen.

Arrangemanget sker
i samarbete med:

Tre träffar för unga vuxna
31 jan, 14 mars och 25 april
17.00-19.00
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 men som ny
kan du komma med i gruppen när du vill. Varje
träff får ett tema som vi diskuterar, eller en rolig
aktivitet.
Anmälan: till kansliet senast en vecka innan på
tfn: 08-447 45 31 eller via mejl:
kansli@sthlm.hjarnkraft.se. Meddela vid
anmälan om du kommer ensam eller tillsammans med ledsagare/assistent.
Var: i föreningens lokaler på Nybohovsgränd
16, Liljeholmen.

Mindfulnesskurs
Sju tisdagar i rad kl. 11-12.30 (start tisdag 7 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 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.

Anmälan: senast den 23
februari till kansliet på tfn:
08-447 45 31 eller via mejl:
kansli@sthlm.hjarnkraft.se
Kostnad: 300kr för 7 tillfällen som betalas kontant på
plats vid första tillfället.

Mindfulnesskursen leds av Marlou Mönnig Vislie, certifierad
Mindfulnesslärare. Marlou har många års erfarenhet av att arbeta
med Mindfulness.
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Minnesträning

Insiktssamtal

Individuell träning i grupp
vissa måndagar 14-16.30

i grupp
vissa torsdagar 14-16
Insiktsgruppen arbetar med olika frågor
kring hur man kan gå vidare i det ”nya
livet”, efter en hjärnskada. Samtalen rör sig
kring teman som sorg, insikt, relationer,
sysselsättning och framtid.
Gruppen leds av Anita Ruotsalainen och
är för dig med egen skada.
Anmälan: till kansliet på tfn:08-447 45 31
eller via mejl: kanli@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 funktioner samt läxa mellan varje
tillfälle.
Har du fler frågor om föreningens 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
mejl: kansli@sthlm.hjarnkraft.se

TIPS! Aikido Balansträning
Måndagar och onsdagar 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

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. Du kan börja
träningen när du vill under terminen.
Träningen sker i Iyasaka Aikidoklubbs
lokaler på Tavastgatan 26 B, Södermalm.
För mer info och kostnad ring Urban
Aldenklint: 0706-25 38 44

Sid 10

PUB-kväll
för umgänge och trevnad

Samtalsträffar för anhöriga
28 feb, 11 april och 9 maj
17.30-19.30

23 feb och 6 april 18-20.30
Välkommen på PUB-kvällarna, för dig som
vill träffas ute, äta gott och umgås. Från
föreningen kommer Rolf, Mats, och Anna
att finnas på plats.
Anmälan: till kansliet på tfn: 08-447 45 31
eller via mejl: kansli@sthlm.hjarnkraft.se,
en vecka innan.
Var: Rosenhof Bar och kök, Rosenlundsgatan 48 D, nära Södra station
Kostnad: du betalar själv för det du äter och
dricker.

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. Kvällarna leds av Björn Boquist, Lilia
Kalmér och Janne Hagström 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. Föreningen
bjuder på fika.
Anmälan: till kansliet på tfn: 08-447 45 31 eller
via mejl: kansli@sthlm.hjarnkraft.se senast
1 vecka innan.
Var: i föreningens lokaler på Nybohovsgränd 16

UPPROP: Skicka

in dina ansökningar

till kansliet
Vi vet att det är svårt för många av oss att fylla i
blanketter, ansökningar mm som vi behöver göra för
att få den hjälp och stöd som vi kan ha rätt till. Det
kan handla om tex Färdtjänst och rehabilitering. Nu
samlar vi in era gamla ansökningar för att skapa en
Kunskapsbank. Lämna/mejla/posta in dina blanketter till kansliet så hjälper de till att kopiera handlingarna och ta bort era namn och personuppgifter.
Lämna in både de ansökningar som blivit beviljade
och de du fått avslag på. Alla kommer att samlas i
en pärm som blir vår gemensamma Kunskapsbank
och ett stöd för oss alla nästa gång vi vill skriva en
ansökan.
Mvh / Anna, Tommy och Mats i arbetsgruppen för
Kunskapsbanken

Hjärnet-aktiviteter
Hjärnet är Hjärnkrafts sociala nätverk av
och för människor med egen skada.
Vill du hänga med? För mer information
och anmälan, kontakta Stockholmsföreningens Hjärnetansvarige Mats
Schalling på tfn: 0768-76 27 16 eller via
mejl: mschalling@hotmail.com
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Öppet Hus
Onsdagar 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
ledamöter från styrelsen på plats.
Besöker du oss för första gången, ring
gärna innan.
Öppet Hus pågår onsdagar från och
med 11 januari till och juni 2017.
OBS inget Öppet Hus 24 maj.

