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Ledare
Nu är augusti här, ett nytt nummer av Hjärnbladet och
en sensommar och höst full med medlemsaktiviteter.
Föreningen erbjuder bland annat en guidad tur i
Hagaparken, en ny omgång Mindfulnesstillfällen, en
träff för anhöriga till unga vuxna med skada och mycket mer. Även våra fasta aktiviteter som Minnesträning,
Samtalsgrupper och MAD-kvällar tar nya tag från och
med slutet av augusti. Läs mer om aktiviteterna längre
fram i tidningen. Och du, kom ihåg att anmäla dig!
Här på kansliet sker det förändringar. Sedan slutet av
maj jobbar inte längre Eliane Högberg här. Hon är
saknad av både personal och medlemmar! Som tur är
kan vi hälsa Lena Hagelin, som tidigare jobbat i föreningens kansli och nu senast som Hjärnskadekoordinator inom landstinget, varmt välkommen tillbaka! Hon
kommer från och med mitten av augusti att ta över
tjänsten som kansliansvarig och jobba tillsammans med
mig. Det blir en nystart som vi båda ser fram emot!

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

Ansvarig utgivare: Björn Boquist
Redaktör: Lena Nygren

Föreningen jobbar också vidare med det intressepolitiska arbetet och nu behöver vi er hjälp! Bifogat med
detta Hjärnbladet hittar ni ett brev med frågor till er
medlemmar. Det handlar om det stöd som skadade kan
ha rätt till och som också behöver ansökas om från exempelvis Försäkringskassa, landsting, kommun eller
privata aktörer. Vi vill skapa en kunskapsbank som
samlar olika blanketter, tips och råd som kan vara till
hjälp vid ansökningar. Läs brevet, fundera och återkom
till oss med era egna erfarenheter.
En riktigt skön höst till oss alla!
Lena Nygren, kansliet

Nästa nummer av Hjärnbladet kommer ut
i oktober 2015!
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Tack Eliane för ditt fantastiska arbete i föreningen!
När föreningen sökte efter en ny kansliansvarig för fyra år
sedan fick de in ett 60-tal ansökningar och styrelsen intervjuade
över 20 personer för tjänsten. Som en av de sista träffade de
Elaine Högberg och då visste de att de hittat rätt, varpå hon anställdes. Ett val som styrelsen aldrig ångrat!
Eliane har gjort ett fantastiskt arbete i kansliet, inte minst med
de nya medlemsaktiviteter som hon anordnat. Hon har genom
museibesök och sina egna guidade vandringar tagit med medlemmarna på många nya spännande turer i Stockholm och dess
historia. Föreningens Öppet Hus är något annat som legat Eliane varmt om hjärtat. Med sin värme och sitt glada sätt har hon
gjort det till en än mer välbesökt mötesplats. Vi kommer att
sakna Elaine!
I slutet av maj avslutade Eliane sin tjänst på Hjärnkraft Stockholms läns kansli för att fokusera helt på sitt företag Stockholmspromenader som anordnar guidade vandringar och bussturer i Stockholm. Som tur är har vi möjlighet att träffa Eliane
redan den 1 september igen då föreningen erbjuder en guidad
tur av Eliane i Hagaparken. Missa inte det! Läs mer på sidan 6.

Eliane tillsammans med styrelsen vid
hennes avtackning i slutet av maj.

Text och foto: Lena Nygren

Anna Kilander, välkommen som ny suppleant i styrelsen!
Det är näst intill ofattbart att Anna för 15 år sedan låg på Karolinska sjukhuset och vickade ja och nej med foten för att meddela sig med sin omvärld.
Den Anna vi känner här på föreningen pratar gärna och lockar till många leenden med sitt smittande skratt. Det var när Anna skulle föda sina tvillingar
som hon fick en blödning i lillhjärnan. Det var också tanken på barnen som
sedan drev Anna att kämpa för att bli frisk. Och visst fixade hon det, med
hjälp av personlig assistans bodde Anna snart hemma och kunde på så vis
finnas där för sina barn.

Anna på föreningens 25års
-jubileum i april 2013.

Text och foto: Lena Nygren

Men det är som sagt många år sedan nu. I mars i år valdes Anna Kilander in i
styrelsen som suppleant på ett år. Det som för några år sedan lockade Anna
till Hjärnkraft var organisationens slogan ”Ett liv som räddas, ska också levas” en devis som hon hittade kraft och inspiration i. Nu som invald i styrelsen önskar hon lägga sin energi på frågor som rör de ”dolda funktionsnedsättningarna” och arbeta för att människor med kognitiva funktionsnedsättningar ska ha möjligheter att leva ett fullvärdigt liv. Hon ser också fram emot
att arbeta med skrivelser, så att föreningen kan nå fram med sina budskap till
beslutfattare både skriftligen och genom att delta på möten. Det finns många
viktiga uppgifter att ta sig an i föreningens styrelse!
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Medlemsporträttet
Eva Kristoffersson
Jag träffar Eva i föreningens lokaler, hon har kommit lite tidigare innan
Öppet Hus för att jag ska hinna intervjua henne. Hon ropar glatt hej när
hon kommer in och berättar att hon precis varit hos kiropraktorn. Hon
går dit regelbundet då hon ”blev lite sned” efter operationen.
Det var 2009 efter några år av olika problem med bland annat synen som
Eva till slut fick reda på att hon hade tre godartade hjärntumörer som behövde opereras. Läkaren gav henne 14 dagar att förbereda sig för ett
ingrepp som gav henne 50% chans att överleva. Operationen tog 16 timmar och Eva hamnade i koma. Efter två månader vaknade Eva äntligen
upp och då med ett skrik. Hon hade så ont! Men hon berättar att hon
sedan dess blivit sakta men säkert bättre.
Idag bor Eva i samma lägenhet i Danderyd som innan olyckan. Hon
jobbar inte längre på det jobb hon älskade, som systemansvarig inom
Swedbank, men hon tycker att livet är underbart i alla fall. Sin tid använder hon gärna till att tillverka smycken, umgås med sin son eller lyssna
på någon storslagen musik i Berwaldhallen. Och så Hjärnkraft förstås!
När Eva kom in på vårt Öppet Hus för första gången i början av april
fann hon sig direkt bland de ”gamla” medlemmarna. Hon berättar att hon
fick ett fint mottagande. Eliane mötte henne i dörren och placerade
henne bland ett gäng kortspelare. Nu deltar Eva även i Minnesträning,
MAD-kvällar, Samtalsgrupper och på föreningens utflykter. Hon trivs
här i föreningen!

Eva nära Gröna Lund på
föreningens guidade vandring
i Djurgårdsstaden i slutet av
maj. Läs mer om utflykten på
nästa sida.

Text och foto: Lena Nygren

Guidad tur i Stockholms Stadshus
Stockholms stadshus, invigt år 1923, är den
främsta symbolen för vår huvudstad. Här äger
Nobelfesten rum varje år i december och härifrån styrs staden. Bakom den pampiga fasaden
finns bland annat kontor för ca 200 politiker och
tjänstemän. Detta och mycket mer fick ett tjugotal medlemmar höra om på den guidade visningen den 28 april. Efteråt bjöd föreningen på fika i
Ragnars café i Stadshuset och många medlemmar passade då på att prata om vad de upplevt
samt om andra händelser i stadens historia. För
en sak är säker – intresset för Stockholms historia är mycket stort bland föreningens medlemmar!
Text: Eliane Högberg, foto: Lena Nygren
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Medlemmar i Gyllene Salen i Stadshuset

Vårvandring i Djurgårdsstaden
Den 26 maj var det åter dags för en av föreningens härliga
vandringar i Stockholm. Den här gången i Djurgårdsstaden,
några kvarter som ligger i närheten av Gröna Lund på Djurgården. Några medlemmar tog sig dit med en båttur som lägger till
vid Allmänna gränd, andra med spårvagn från centralen eller
med färdtjänst, men vi strålade alla samman vid Liljevalchs
konsthall där Eliane Högbergs guidade tur tog sin början. Via
gamla Djurgårdsvarvet tog vi oss ned mot Gröna Lund medan
vi fick höra den spännande historien om de två nöjesparkerna
Gröna Lund och Nöjesfältet och den livslånga fejd som pågick
mellan ägarna. Turen fotsatte och bjöd bland annat på gamla
Djurgårdens brandstation från 1800-talet, Bellmanshuset, Djurgårdskyrkan och Gröna Lunds gamla entré på Långa gatan. När
vi gick in bland de gamla kvarteren och upp på Breda gatan
berättade Eliane om Djurgårdsbageriet och Skampålens torg.
Vilken intressant guidning som innehöll många spännande berättelser om allt från dödgrävare till omöjlig kärlek! Dagen avslutades på Hasselbacken där föreningen bjöd alla på fika. En
fantastisk dag!
Text och foto: Lena Nygren

Boule i Rålambshovsparken
Den 9 juni lyckades vi pricka av en av försommarens
soligaste dagar för föreningens bouleträff. Vi samlades
utanför Bouelbar i Rålambshovsparken där vi bokat en
bana. Det blev många kastade klot och glada tillrop innan
vi skildes åt. Ett roligt sätt att umgås! I höst byter vi
boulekloten mot bowlingklot och samlas någon dag i
november i Åkeshovshallen för att spela. Hänger du med
då? Mer info kommer i nästa Hjärnbladet.
Text och foto: Lena Nygren
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Upprop till Hjärnkraft
Stockholms läns medlemmar
Bifogat med detta Hjärnbladet hittar ni ett brev med några frågor till er medlemmar.
Det handlar om det stöd som skadade kan ha rätt till och som också behöver ansökas
om från exempelvis Försäkringskassa, landsting, kommun eller privata aktörer. Som
funktionshindrad kan det många gånger vara svårt att formulera sig på ett övertygande
sätt vid ansökningar om olika stödinsatser. Därför vill vi vill skapa en kunskapsbank
som samlar olika blanketter, tips och råd som kan vara till hjälp vid ansökningar.
Läs det bifogade brevet, fundera och återkom till oss med era egna erfarenheter!

Tack på förhand!

Kommande aktivitet:

Guidad vandring i Hagaparken
Tisdagen den 1 september kl. 10.15-ca kl. 15
Följ med på en dag i Hagaparken, en grön oas mitt i
staden och en del av världens första nationalstadspark!
Ca 10.30 inleder vi med fika i caféet i ett av koppartälten
och går sedan vidare till Parkmuseet där var och en kan gå
runt och titta.
Ca 11.45 samlas vi igen utanför museet för att ta del av en
presentation om Hagaparken. Du får höra om parkens spännande historia, byggnader som Turkiska kiosken, Kinesiska
templet, Gustav III:s paviljong, Ekotemplet, slottsruinen
och, förstås, Haga slott, idag hem för kronprinsessan Victoria och hennes familj. Eliane, som tidigare arbetade på
kansliet och som är stockholmsguide, kommer att berätta
om parken och sevärdheterna.
Ca 13.00 äter vi lunch tillsammans i restaurangen. Efter
finns det möjlighet för dig att på egen hand utforska
Hagaparkens platser och historier som Eliane berättat om.
Kom med och njut av en dag i härlig natur och med
historiska inslag!
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Anmälan: senast den 26
augusti till kansliet på tfn:
08-447 45 31 eller via mail:
kansli@sthlm.hjarnkraft.se
Kostnad: 150kr, för morgonfika med smörgås och
lunch samt guidningen,
som betalas kontant på
plats.
Hitta dit: ta buss 515 från
Odenplan till hållplats
”Haga Norra” och promenere ca 200m. Med färdtjänst till: ”Koppartälten i
Hagaparken”
Hjärnkrafts mobil:
070-092 36 06

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 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 19 augusti
till och med den 16 december 2015

Välkommen!

Annons
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Kommande aktivitet:

MAD-träffar (Mobil App Data)
Tre tillfällen: 3 sept kl. 16-18,
8 okt kl. 10-12 och 19 nov kl. 16-18

Kommande aktivitet:

Tjejkväll
15 september kl. 17.00-19.30

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. Kursen är
för alla intresserade. Ta med dig din
smartphone eller läsplatta. Har du ingen kan
du ändå komma, vi lär oss tillsamans! Träffarna leds av våra experter och styrelseledamöter Tommy, Mats och Rolf.

Äntligen, nu blir det en tjejkväll igen!
Kvällen är för dig som är kvinna och
har en egen skada. Kom för att träffa
andra kvinnor i föreningen. Vi äter
gott tillsammans och pratar om allt
som är viktigt. Välkommen!

Anmälan: till kansliet på tel: 08-447 45 31 eller via
mail: kansli@sthlm.hjarnkraft.se

Var: i föreningens lokaler på Nybohovsgränd 16, Liljeholmen

Var: i föreningens lokaler på Nybohovsgränd 16

Anmälan: till kansliet senast den
7 september på tfn 08-447 45 31 eller
via mail: kansli@sthlm.hjarnkraft.se
Kostnad: 50 kr/person. Har du assistent, betalar de samma pris.

Kommande aktivitet: kväll för dig som är förälder eller
syskon till ung vuxen (18-29 år) med förvärvad hjärnskada
22 september kl. 18.00-20.00
Är du förälder eller syskon till ung vuxen (åldern 18-29 år) som har
en förvärvad hjärnskada? Nu anordnar vi en träff för just dig. Vi tror
att du möter frågor som; Hur kan jag ta hand om mig själv samtidigt
som jag behöver vara ett stöd? Hur ska jag sätta gränser för min
son/dotter? Vad ska jag engagera mig i, vad ska jag släppa? Hur kan
vi förstå varandra i familjen när vi reagerar på olika sätt? Under
kvällen kommer du att få möjlighet att berätta om din situation, träffa
andra anhöriga och dela med dig av dina önskemål för kommande
anhörigträffar. Föreningen önskar dig varmt välkommen!
Träffen kommer att ledas av Ann Hellströmmer, socialarbetare som
jobbat med ungdomar med olika problemställningar och deras föräldrar hela sitt yrkesliv och just nu är projektledare för Hjärnkrafts
anhörigprojekt. Björn Boquist och Åke Grapengiesser från föreningens styrelse och själva anhöriga kommer också att finnas på plats.
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Anmälan: till kansliet på tfn:
08-447 45 31 eller via mail:
kansli@sthlm.hjarnkraft.se
senast den 14 september.
Var: beroende på hur många vi
blir.
Kostnad: 20kr för smörgås och
kaffe/te

Kommande aktivitet: Mindfulness
Måndagar kl. 11.30-12.30 (start 21 september)
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.

Anmälan: senast den 7
september till kansliet på
tfn: 08-447 45 31 eller via
mail:
kansli@sthlm.hjarnkraft.se
Kostnad: 200kr för 8 tillfällen som betalas kontant
på plats vid första tillfället.

Kommande aktivitet:

Kommande aktivitet:

Herrkväll

Samtalsträff för anhöriga

6 oktober kl. 17.00-20.00

20 oktober kl. 17.30-19.30

Ja! Nu blir det en herrmiddag igen. Tanken med
kvällen är att du som är man och skadad ska
kunna träffa andra män i föreningen. Vi äter gott
och pratar om allt som är viktigt och allt som är
roligt förstås. Vi räknar med att avrunda kvällen
vid kl. 20. Välkommen önskar Svante, Mats och
Rolf. Har du inte träffat oss tidigare, passa på
denna gång!

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 Mats Schalling på tfn: 076-876 27
16 eller via mail: mschalling@hotmail.com
senast den 29 september.
Kostnad: 50 kr som betalas kontant på plats
Var: i föreningens lokaler på Nybohovsgränd 16

Anmälan: till kansliet på tfn: 08-447 45 31 eller via
mail: kansli@sthlm.hjarnkraft.se senast den 12 oktober.
Var: i föreningens lokaler på Nybohovsgränd 16
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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 funktioner samt läxa mellan
varje tillfälle. Har du fler frågor om
Minnesträningen 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

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.
För mer info och kostnad ring
Urban Aldenklint: 0706-25 38 44
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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!
Träningen startar i september med du kan också
hoppa på när du vill under terminen.

Annons

Skrivarcirkel
tre tisdagar kl. 12.30-14.30
8 sept, 13 okt och 3 nov
Var du med på skrivarkursen här på föreningen i våras eller är du aktiv med ett
eget skrivande? Det här är en studiecirkel för dig som skriver dikter, artiklar,
böcker eller annat. Vi har ingen ledare
utan stöttar varandras skrivande genom
att läsa och ge varandra feedback. Vi utbyter också tips kring rutiner och
metoder som fungerar.
Anmälan: vill du delta i skrivarcirkeln,
kontakta kansliet på tfn: 08-447 45 31
eller via mail: kanli@sthlm.hjarnkraft.se

Personligt hjärnskadekort
Ett enkelt sätt att nå ut med information
om din hjärnskada
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 nu även en
engelsk version av kortet.
För att beställa kortet hämta ett beställningsfomulär på vår
hemsida: www.sthlm.hjarnkraft.se eller hör av dig till kansliet, så hjälper vi dig.

Hjärnskadekoordinatorn
Tjänsten Hjärnskadekoordinator inom landstinget
är under omorganisation. Behöver du rådgivning
gällande frågor som rör funktionshinder, ring
Rådgivningen på Forum Funktionshinder

Forum Funktionshinder
Rådgivningen
Tfn: 08-123 350 10
Mail: forumfunktionshinder@sll.se
Hemsida:
www.handikappupplysningen.se
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Utbildningsdag om hjärnan
och förvärvade hjärnskador
22 oktober 2015
Vi är stolta över att kunna presentera årets program!
Per Hamid Ghatan, läkare med mångårig klinisk erfarenhet i
rehabilitering av patienter med förvärvad hjärnskada kommer att
föreläsa om hjärnan och dess läkningsförmåga efter en hjärnskada.
Sara Vive guidar oss genom alla frågor kring träning efter en
förvärvad hjärnskada så som tex; Vad bör man träna? Hur
intensivt? Hur kan man motivera? Till ljudet av medryckande
musik utmanar sedan Itte Nygren vår koordinationsförmåga och
sensomotorik genom Ronnie Gardiners rehabiliteringsmetod, som
har visat goda resultat i rehabilitering av förvärvad hjärnskada.
Till sist hjälper oss Jan Blomström att göra det omöjliga möjligt;
att i familjekonstellationer jobba med hållbar personlig assistans
som värnar om den assistansberättigade och familjens integritet
samtidigt som den professionella yrkesrollen stärks. Missa inte
denna dag!

Fullständigt program hittar du på:
www.sthlm.hjarnkraft.se/utbildning
eller kontakta kansliet så skickar vi det till dig!

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

