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Kansliet har ordet
Kära medlemmar!
Det har kommit till vår kännedom att några av er varit
tvungen att byta daglig verksamhet mot er vilja. Finns
det fler bland er medlemmar som hamnat i samma
situation? Ta dig gärna tid att läsa vår förfrågan på
sidan 9 och skicka in ett enkätsvar så hjälper du oss att
arbeta vidare med frågan.
För att sprida kunskap om förvärvade hjärnskador och
rehabilitering fortsätter vi att anordna utbildningar för
omvårdnadspersonal. Årets program är nu klart och
kommer bland annat att behandla hjärnan, hjärnskador
och motivation, hur man kan hantera långvarig smärta
med hjälp av ACT och hur man kan stötta någon som
vill ta ansvar för sin hälsa och motionera mer.
Medlemmar är så klart också välkomna att delta,
då till reducerat pris. Läs mer om utbildningsdagen på
baksidan.
Vi har också många roliga medlemsaktiviteter framför
oss. Denna termin bjuder bland annat på en bouleturnéring, en heldagsutflykt till Norrtälje, en ny
omgång Mindfulness och mycket mer. Läs om våra
kommande aktiviteter från och med sidan 6.
Med önskan om en varm sensommar och fina
höstdagar!
/kansliet
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Utflykt till Etnografiska museet
En riktigt solig och varm majdag samlades 10 medlemmar på
Etnografiska museet för att få en guidad tur i utställningen
”Japan byter om”. I och med att museets tehus fyllde 25 år
presenteras denna utställning om japansk kultur. Det första
som möttes oss var montrar med Cosplay-dräkter. Cosplay är
en sorts maskerad där hängivna manga- och animee- eller
dataspelfans skapar och klär ut sig i dräkter för att föreställ en
specifik figur. I Japan finns också en stark kultur av att samla
på dockor, inte för lek utan som symboler för exempelvis
välgång eller skydd. Idag finns det människor i Sverige som
beställer specialtillverkade dockor från Japan som de sedan
skapar kläder och miljöer till.
Vår guide visade oss sedan vidare till en del av utställningen
som handlade om pigmentet Indigo. I japan finns ett speciellt
sätt att färga tyg med Indigo som kallas för Shibori, en form av
batik som skapar vackra mönster. Vi fick också se en brandmansdräkt från 1700-talet och beundra konsten att lappa kläder
på ett snyggt sätt. Efter den guidade turen fikade på museets
soliga uteservering. Vi njöt av den intressanta utställning och
den vackra omgivningen ute på Gärdet!

Guidad vandring på söder
Den 9 juni fick föreningens medlemmar en underbar guidad tur på
söder av Eliane Högberg som driver företaget Stockholmspromenader.
Vi samlades på Nytorget på Söder och inte långt därifrån visade Eliane
oss Werner Gröns malmgård som numera är en handelsträdgård och
drivs av Antroposoferna. Hon berättade också om Vita Bergen som
antagligen fått sitt namn av sin vita bergrund. En annan förklaring till
namnet är att tvätterskorna la ut sina lakan på tork efter tvätt så att
hela berget blev täckt av vita lakan. I Vita bergen bodde Elsa Borg
”Vita Bergens drottning”. Hon blev kallad så eftersom hon gick runt i
området och lärde ut sedlighet, då hon var kristen och en bibelkvinna.
Hon hjälpte många människor från prostitution och hon förde även
upp barnhem utanför området eftersom hon ansåg att barn inte skulle
växa upp i det sedelösa samhället. Promenaden gick sedan vidare till
Färgargården som numera rymmer lägenheter. Det är ett underbart
hus, centralt beläget men ändå avskilt från stadens larm. Vandringen
avslutades vid Barnängen där Eliane berättade om fabrikens historia.
Visst är det underbart på Södermalm där det finns så många härliga
hus och kulturminnen!
Text: Anna Kilander
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Medlemsporträttet
Jaroslaw Hordyk
Jarek är 51 år och jobbade på LM Ericsson när han drabbades av en stroke
2014. Det var när han gick på rehabklinikens dagvård på Huddinge sjukhus han fick information om Hjärnkraft. Jarek berättar att Rolf och Mats
från Hjärnkraft var där på besök och informerade om föreningen. Just då
kändes det inte aktuellt, berättar Jarek. Men det var när jag kom hem som
problemen började. Jag letade fram informationen jag fick från Rolf och
Mats och kontaktade föreningen. Jag har varit medlem sedan augusti 2015.
Jag visste inte hur jag skulle klara min vardag: träna min svaga högersida,
träna upp mitt tal, arbetsförmedling, försäkringskassa, färdtjänst, läkarbesök, tandvård. Och hur skulle jag klara mig ekonomiskt? Det var så
mycket att hålla reda på att ingenting blev gjort. Jag hade svårt med mitt
tal, eftersom stroken gav mig afasi. Det var svårt att göra sig förstådd.
Det känns som att föreningen hjälpt mig till 150 %, säger Jarek. Hjärnkraft
har också tipsat mig om BOSSE Råd Stöd & Kunskapscenter, där jag fått
mycket hjälp. Nu börjar alla bitar falla på plats. Dessutom så har mitt tal
blivit bättre och bättre, det är lättare att göra sig förstådd.
Mitt liv har blivit förändrat och det är det som jag får förhålla mig till nu.
Det är först nu som jag kan börja anpassa mig till mitt nya liv. Snart så
tänker jag besöka Polen och det ska bli roligt. Det är där jag är född men
jag har inte besökt landet på många år.

Gör som Jaroslaw, kom på föreningens

Öppet Hus
Onsdagar 12.00-15.00
i föreningens lokaler
Nybohovsgränd 16

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!

(port 18-14, egen ingång)
Öppet Hus pågår onsdagar från och med 17 augusti
till och med 14 december 2016.
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TIPS: Nu

kan du få rådgivning i
Forum Funktionshinders
bibliotek - endast ”Drop In”

TIPS: Vägledare

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.

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.

Rådgivningen i biblioteket har öppet:
Måndag-torsdag
12.30-16.30 (dag före röd dag till 15.00)
OBS! Sommarstängt 4 juli-12 augusti

Hej Medlemmar!
Vi vill gärna kunna nå er via mejl.
Får du inte redan våra informationsmejl, kontakta kansliet på
kansli@sthlm.hjarnkraft.se

för personer
med förvärvad hjärnskada
och anhöriga

Mikael Hjalmarson
Vägledare och socionom
Tfn: 08-123 350 11
Telefontider
Måndagar 09.00-11.00
Onsdagar 13.00-15.00
Övriga tider svarar han i mån av möjlighet
eller så kan du kan du lämna ett meddelande
på telefonsvararen.
OBS! Tjänsten har sommarstängt
11 juli - 12 augusti

Funktionshinderguidens frågetjänst:
Tfn: 08-123 350 10
Mail: forumfunktionshinder@sll.se

Annons
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Kommande aktivitet: Heldag i Norrtälje, tisdag 6 september
Följ med på en härlig dag i Norrtälje med god mat
och en rolig guidning i den vackra omgivningen!
För dig som vill ansluta redan i Stockholm tar vi bussen
tillsammans från Tekniska högskolan. Det är buss 676
som går kl. 10.05 från hållplats G. För dig som åker färdtjänst är adressen till busstationen i Norrtälje Hantverkaregatan 18, Norrtälje. Alla samlas kl 11.30 vid bussstationen i Norrtälje och strosar sedan tillsammans
genom stan mot Åtellet där det blir lunch från 12.30.
14.00 möter Michael Blom oss på Åtellet och kommer
att guida oss genom stan längsmed ån. Michaels stadsvandringar är i ord & ton och handlar om staden och dess
byggnader, badortsliv, invånare och kulturpersonligheter
som har satt sina avtryck i staden. Michael Blum är född
och uppvuxen i Roslagens huvudstad Norrtälje och
började redan i skolan att framföra Albert Engströms
Roslagshistorier på äkta Roslagsdialekt. Han har
mottagit flera hederspriser för sitt arbete och medverkat i
både TV och radio bland annat som den klurige gubben
Mattsson som gjorde hela 2008 års TV- reklam för
Allsång på Skansen.
Den gemensamma dagen avslutas ca kl. 15 nära bussstationen. Boka din färdtjänst i förväg, tidigast till 15.30.
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Anmälan: senast 29 augusti till kansliet på
tfn: 08-447 45 31 eller mejl:
kansli@sthlm.hjarnkraft.se. OBS! Meddela
vid anmälan om du har några matallergier.
Kostnad: 100 kr som betalas kontant på
plats. I priset ingår guidningen och ”dagens
rätt” på Åtellet. Vill du beställa någon dryck
utöver det som ingår betalar du det själv.
Vi har med oss mobilen: 070-092 36 06

Vill du tjuvkika på guiden sök på
Youtube sökord: ”Michael Blum
Roslagen”

Kommande aktivitet: Mindfulness
Tisdagar kl. 11-12.30, 7 tillfällen med start 13 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.

Kommande aktivitet:
Bouleturnering
1 september 15.00
I början av september utmanar vi Epilepsiföreningen, Strokeföreningen, RTP, och Afasiföreningen i Boule. Vill du vara med i Hjärnkrafts
lag?
Anmälan: till kansliet på 08-447 45 31 eller via
mejl: kansli@sthlm.hjarnkraft.se senast 24
augusti.
Kostnad: gratis
Var: Boule&Berså, Sjöqvarnsbacken 13, Nacka
Med buss: nr. 53 eller 71 (alt Nacka, Värmdöbussarna) från Slussen till hållplats Henriksdal på
Värmdövägen. Följ gångväg mot Danvikstullsbron och ta trapporna ner vid brofästet.
Med tåg: Saltsjöbanan station Henriksdal

Anmälan: senast den 5
september 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.

Kommande aktivitet:
Tre träffar för unga vuxna
20 sept, 18 okt och 29 nov 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 och har fortsatt med tre träffar
under våren 2016. Varje träff får ett tema som vi
diskuterar, eller en rolig aktivitet.
Anmälan: till kansliet senast en vecka innnan 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.

Rolf Brewitz telefonnummer: 070-660 52 08
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TIPS: Stöd

och hjälp i din vardag via SoL (Socialtjänstlagen)

Om du känner att din vardag inte riktigt fungerar och du
behöver stöd och hjälp, då ska du kontakta ditt socialkontor där du bor. Du ringer och berättar att du behöver
hjälp i ditt dagliga liv och att du vill träffa en biståndshandläggare. När du träffar din biståndshandläggare så
berättar du vad det är som inte fungerar i din vardag och
vad du känner att du skulle kunna behöva stöd med. Då
kan du efter en ”behovsbedömning” exempelvis få hjälp
och stöd med din ekonomi, hemtjänst, boendestöd,
ledsagare, anhörigstöd och hjälp med att få en
meningsfull fritid mm.
OBS! Alla kan ansöka om hjälp via SoL. Du kan
även få daglig verksamhet via SoL.

Mer information om SoL
Socialtjänstlagen handlar om dina
rättigheter till socialbidrag, vård och
omsorg. Den innehåller regler för hur
samhället ska hjälpa alla som behöver
hjälp och inte kan få det av någon
annan. Socialtjänstlagen ska göra så
att du kan leva ett normalt liv.
Kommunen bestämmer hur stora
insatserna och eventuella bidrag ska
vara. Socialnämnden måste först göra
en individuell bedömning av vad just
du behöver.

K
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.
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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.

Intressepolitiskt arbete

Rapport från vår undersökning om
tillgång och efterfrågan på gruppboenden

Är du LSS-klassad har du rätt till daglig verksamhet (DV). Du har också möjlighet att få DV
via SoL. Läs mer om SoL på föregående sida.
Vi undrar hur det ser ut bland er medlemmar.
Har du ansökt om DV men fått avslag? Har du
blivit av med din DV eller tvingast byta DV mot
din vilja? Hjälp föreningen med information
genom att fylla i enkäten nedan och skicka den
till:
Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft Stockholms län
Nybohovsgränd 16, 117 63 Stockholm
Du kan också mejla svaren till:
kansli@sthlm.hjarnkraft.se
Vi behöver ditt svar senast 15 september!

De enkätsvar vi tog emot från er medlemmar
visar att efterfrågan på nya platser i gruppboende inte är stor. Den information som kommer från de kommuner vi fått kontakt med
visar att 0-3 ansökningar från vår målgrupp
mottages per år och kommun. Alla de 11 kommuner vi har kommit i kontakt med kan
erbjuda gruppboende i egen regi eller köper
vid behov platser från en annan kommun. I
enstaka fall har situationen lösts genom att
personen bor kvar hemma med assistans. Ett
nytt boende för 6 personer kommer att öppnas
i Södertälje under 2016.
Du som fortfarande är intresserad av ett
gruppboende, ta kontakt med din kommun!

Ditt namn (frivilligt):

Har du DV?

Ja

Nej

Vilken kommun bor du i:

Har du LSS? Ja

Nej

Om du fått avslag, när ansökte du?

Av vilken anledning fick du avslag?

Har du blivit av med din DV eller tvingats byta DV mot din vilja? Beskriv:
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Samtalsgrupp

Minnesträning

Stöd genom samtal
vissa torsdagar 16-18

Individuell träning i grupp
vissa måndagar 14-16.30

Självhjälpsgruppen 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.

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.

Gruppen leds av Anita Ruotsalainen och är
för dig med egen skada.

!

Vi vill starta en ny samtalsgrupp för dig
som blivit medlem de senaste 5 åren. Vi
startar gruppen i början av 2017 om det
finns ett tillräckligt stort intresse. Har
du behov av att prata om din livssituation, gör din intresseanmälan till
kansliet på kontaktuppgifter till höger.

Har du fler frågor om föreningens 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
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
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Kommande aktivitet:
Två samtalsträffar för anhöriga
27 sep och 15 nov 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? 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
i förväg

Kommande aktivitet:
PUB-kvällar
för umgänge och trevnad

11 okt och 22 nov 18-20.30
Under hösten har vi bokat in två PUB-kvällar för
er som vill träffas ute, äta gott och umgås. Från
föreningen kommer Rolf, Mats, Anna och Micke
att finnas på plats.
Anmälan: till kansliet på tfn: 08-447 45 31 eller
via mejl: kansli@sthlm.hjarnkraft.se, minst en
vecka innan träffen.
Var: meddelas vid anmälan. Vi letar lämplig pub.
Hör gärna av dig till kansliet om du har tips!
Kostnad: du betalar själv för det du äter och
dricker.

Var: i föreningens lokaler på Nybohovsgränd 16

Annons

Hjärnet-aktiviteter
Hjärnet är Hjärnkrafts sociala nätverk av och
för människor med egen skada. Under hösten
kommer bland annat dessa aktiviteter att
erbjudas:
- båtresor till Åland
- gemensamma luncher/middagar
- utflykt till Fjäderholmarna
- utflykt till Naturhistoriska inkl. Cosmonova
- minigolf
Vill du hänga med? För mer information och
anmälan, kontakta Stockholms-föreningens
Hjärnetansvarige Mats Schalling på
tfn: 0768-76 27 16 eller via mejl:
mschalling@hotmail.com
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