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Ledare
När du läser detta så har föreningens utbildningsdag precis ägt rum. Det blev en intressant,
inspirerande och lärorik dag med föreläsningar
av neuropsykolog Åke Pålshammar kring hjärna
och beteende, specialisten i neuropsykologi Birgitta Johansson om hjärntrötthet och interaktiv
teater med gruppen Energi Drama. Tack alla
som deltog för en mycket givande dag! Läs mer
på sidan 6.
Under hösten fortsätter våra aktiviteter som Öppet Hus, museibesök, Qigongkväll, caféträff,
herrmiddag m m. Vi har också två anhörigträffar den 6 november och den 20 november, läs mer
om dem längre fram i Hjärnbladet. Och så fortsätter vårt intressepolitiska arbete med bland annat en politikerutfrågning den 19 november. Har
du frågor som du vill ställa till politiker? Då kan
du mejla dem till oss på så ser vi till att ta upp
dem på mötet.

www.sthlm.hjarnkraft.se

Ansvarig utgivare: Björn Boquist
Redaktörer: Eliane Högberg och Lena Nygren

Många möten och mycket skrivbordsarbete – det
gäller att också koppla av, kanske blir det en
stund i naturen för att njuta av de sprakande
höstfärgerna, skönt och avstressande.
En fin fortsättning på hösten!

Eliane Högberg

Nästa nummer av Hjärnbladet kommer ut
i januari 2015!
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Bouleturnéringen i Rålambshovsparken
Stort tack för en fin kamp!
Det blev en trevlig eftermiddag när stockholmsföreningen utmanade medlemmar från Epilepsi

-, Stroke- och

Afasiföreningarna i boule i Rålambshovsparken på
Kungsholmen den 19 augusti. När första klotet skulle
kastas ut öppnades himlen och det började ösregna. Efter
en stund upphörde regnet och solen kom fram igen. Under spelets gång passade medlemmarna från föreningarna på att bekanta sig med varandra och när turneringen
var över stannade flera deltagare kvar för att fika tillsammans. En eftermiddag som gav mersmak.
Text: Eliane Högberg, Foto: Rolf Brewitz

Utflykten till Tyresö slott
Skön dag i historisk miljö

Strålande sol och skön sommarvärme – för tredje året i rad!
Ja, det var underbart sommarväder när föreningens årliga
medlemsutflykt, som i år gick till Tyresö slott, ägde rum
den 2 september. Efter förmiddagsfika och smörgås gick
gruppen en guidad vandring från slottet till Prinsvillan,
idag vandrarhem. Kunnig guide var föreningens medlem
Gunnar Johnsson som bland annat berättade om konstnärskolonin på Tyresö i slutet av 1800

-talet/början av 1900 -

talet. Prins Eugen, kallad målarprinsen, bodde många somrar i Prinsvillan, därav namnet. Tillbaka på den sköna verandan på slottet samlades alla för en god lunch varefter
några deltagare promenerade i slottsparken och andra passade på att spela kort. Dagen avslutades med fika på terrassen.
Text: Eliane Högberg Foto: Lena Nygren
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Guidade vandring på Riddarholmen
En sällan besökt ö mitt i Stockholm
Det blev en spännande tidsresa från kloster till adelspalats
och centrala ämbetsverk när 38 personer samlades den 12
september för en guidad vandring på Riddarholmen. Gruppen fick bland annat höra om en av Stockholms äldsta byggnader, vårt första riksdagshus, de vackra palatsen och några
av människor som bott eller verkat på ön. Det blev också tid
för ett kort besök i Riddarholmskyrkan. Vandringen leddes
av Eliane Högberg som arbetar på kansliet och som även är
stockholmsguide. Efter guidningen åt gruppen lunch tillsammans i Wrangelska palatset från 1600

-talet, säte för Svea

Hovrätt sedan mer än 250 år. En givande träff med Sveriges
historia i fokus!
Text Eliane Högberg, Foto: Lena Nygren och Rolf Brewitz

Tjejkvällen
Ännu en lyckad träff för kvinnor
12 kvinnor träffades i föreningens lokaler den 16 september
för att umgås och äta gott. Kvällen inleddes med bubbel i
soffgruppen medans tjejerna droppade in en efter en. Vi fortsatte sedan med gemensam middag. Under tiden fick var och
en presentera sig, berätta om sig själv, sin skada och hur livet ser ut idag. Det fanns så mycket att berätta och fråga varandra att vi knappt han hela rundan runt innan den första
färdtjänstbilen parkerade utanför. Vilken trevlig kväll!
Nästa tjej-träff blir på ett café i Kulturhuset den 25 november, läs mer på sidan 8!
Text och foto: Lena Nygren

Sid 4

Medlemsporträttet
Lotta Lindersson
Det är en kvinna med varm utstrålning och stort engagemang som varje vecka
kommer till Öppet Hus. Lotta Lindersson blev medlem i år och har redan varit
med på många av föreningens olika aktiviteter. Jag ber henne berätta om sig
själv.
- Jag är utbildad undersköterska och mentalskötare och har arbetat inom vården hela mitt arbetsliv; bland annat i hemsjukvården, på intensiven och hematologen på Huddinge sjukhus och som mentalskötare på låsta avdelningar
Beckomberga sjukhus. Där lärde jag känna många olika människor något som
gav mig perspektiv på livet, säger Lotta. År 1995 genomfördes den stora psykiatrireformen, där psykiskt sjuka personer skulle integreras med resten av
samhället. Lotta fick arbete i en stockholmskommuns boende för kroniskt sjuka (f d inlåsta patienter). Där trivdes hon utmärkt.
En sommardag år 2008 på pendeltåget på väg till arbetet drabbades hon av en
fruktansvärd huvudvärk, så svår att hon inte kunde stå upprätt utan kröp ut
från tåget, ner till gatan där hon fick en taxi att köra henne till jobbet. Hon vilade en stund på jobbet men bestämde sig för att ta sig hem. Hon började gå
men efter att ha vinglat hit och dit, slagit emot lyktstolpar och bilar satte hon
sig på en bänk där några byggkillar såg att hon mådde dåligt och ringde efter
en ambulans. Hon kom först till Södersjukhuset men blev sämre och skickades till Karolinska sjukhuset där man konstaterade fem proppar i lillhjärnan.
När hon kom hem efter en lång tid på sjukhus började problemen med Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.
- Jag testade att arbetsträna men det fungerade tyvärr inte, säger Lotta. Idag,
efter sex år, har Lotta äntligen fått sjukpension. – Men utan min systers hjälp
hade jag inte orkat, avslutar Lotta. Vi är glada att hon hittat till oss, denna fina
kvinna med stort hjärta.

Mindfulness
En ny uppskattad medlemsaktivitet!
På tisdag förmiddagar stuvas borden i föreningens lokal undan och
stolarna ställs i en cirkel. Under ledning av diplomerad Mindfulness
instruktör Eva Rozgoni tränar sig sedan några medlemmar på bland
annat andningsmeditation och body scanning De är två av grundteknikerna i Mindfulness och verktyg för att bli mer medvetna och kunna
hantera stress eller smärta. Forskning visar att Mindfulness har goda
effekter för människor med förvärvad hjärnskada och visst är aktiviteten uppskattad! Vi känner oss nog alla lugnare och mer närvarande
när vi lämnar träningen för att fortsätta våra tisdagar.
Mindfulness-kursen denna termin är redan full men vi planerar att
Text : Lena Nygren

starta en ny redan i början av februari 2015. Passa på att vara med då!
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Utbildningsdagen 2014
En inspirerande och innehållsrik dag!
Den 7 oktober samlades över 100 personer i Z -salen i ABF-huset för att delta i Hjärnkraft Stockholms läns
utbildningsdag om hjärnan och förvärvade hjärnskador. Först ut att föreläsa var neuropsykolog Åke Pålshammar om Hjärna och beteende - om hur tankar, känslor, upplevelser och beteenden formas av relationen mellan omgivningen och hjärnans förutsättningar. Under denna föreläsning fick vi ta oss en titt i Åkes
enorma kunskapsbank kring hjärnan och vad som kan hända vid en skada på hjärnan. Han tog oss med på
en resa till allt från nervceller och Amygdalan till olika minnessystem och inte minst hjärnans plasticitet;
om dess möjligheter att utvecklas och förnyas och hur viktigt det är att vi använder och tränar den. Use it,
or loose it, som han uttryckte det!
På eftermiddagen lämnades scenen över till Beatrice Hennings, grundare av Energi Drama, och hennes
medskådespelare Lena. De spelade upp en situation som föreställde ett möte mellan en brukare och dess
assistent. Situationen avbröts mitt i och skådepelarna bjöd in deltagarna i en kreativ process där de fick
möjlighet att tänka, tycka och till och med gå upp på scenen för att prova hantera situationen på sitt sätt.
Efter en kort bensträckare föreläste specialist i neuropsykologi
Birgitta Johansson om hjärntrötthet, detta osynliga funktionshinder som är väldigt vanligt vid förvärvad hjärnskada. Hon berättade om hur livet kan se ut för någon som lider av hjärntrötthet och
vilka problem de kan stöta på. Birgitta tog också upp olika tips
som kan vara till hjälp så som att ta regelbundna pauser, arbeta
med en sak åt gången och att planera medvetet så att man inte har
för många saker att göra på samma dag. Tillsammans med sin
kollega Lars Rönnbäck bedriver Birgitta forskning om olika behandlingsmöjligheter. Hon berättade om olika typer av medicinering och även om vilka goda effekter träning i Mindfulness
kan ge.
Dagen avslutas med ännu en process tillsammans med Energi
Drama. Även denna situation, som rörde ett möte mellan en assistent och en anhörig, engagerade och mickarna gick varma bland
deltagarna i publiken.
Tack alla deltagare, föreläsare och utställare för en inspirerande
och innehållsrik dag!
Text och foto: Lena Nygren

Till vänster: Energi Dramas Beatrice fångar upp synpunkter från publiken.
Till höger: Beatrice i sin roll som brukare och en deltagare som kommit upp
på scenen för att delta med sina kunskaper i processen.
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Våra styrelseledamöter Lilia Kalmer, Mats
Schalling och Rolf Brewitz mitt i förberedelserna. Högst upp: Åke Pålshammar

Samtalen fortsatte i foajén på rasterna.

Kommande aktivitet: Utflykt till Museum Tre Kronor
Tisdagen den 21 oktober kl. 13.30
Följ med på en guidad visning av spännande Museum Tre Kronor 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, skildras det gamla slottet
Tre Kronors utveckling från försvarsborg till dagens
renässanspalats.
Museet är tillgängligt och beläget längst ned i slottets norra länga (mot Norrbro och Gustav Adolfs
torg). Efter visningen går vi och fikar tillsammans.
Vi samlas på Mynttorget kl 13.30 och promenerar den sista biten tillsammans. ”Mynttorget” är
också den adress du använder om du åker färdtjänst.

Anmälan: till kansliet SÅ SNART
DU KAN på tel: 08-447 45 31 eller
via e-post:
kansli@sthlm.hjarnkraft.se
Pris: 100 kr för guidad visning på
museet, som betalas kontant på
plats.

Kommande aktivitet: Gemensam jul-lunch och visning

på Myntkabinetten Tisdagen den 9 december kl. 11.45
Vad betalade man med innan det fanns pengar?
Hur har mynt och sedlar sett ut i olika tider och
länder? Hur tungt är världens största mynt? Kom
med till en utställning om betalningsmedel, från de
första mynten till dagens plastkort. På Myntkabinettet kan du se världens största mynt och också
prova att lyfta det. Här visas vad man betalade
med innan det fanns pengar och hur mynt och sedlar sett ut i olika tider och olika länder. På museet
finns också polletter, aktiebrev, bankmaterial, plånböcker, sparbössor och mycket som hör till den
ekonomiska historien. Kom och lär dig mer om
pengars betydelse genom tiderna!

Tips: passa på och besök julmarknaden på Stortorget
Anmälan: till kansliet senast den 23
november på tel: 08-447 45 31 eller
via e-post:
kansli@sthlm.hjarnkraft.se
Pris: 150 kr för guidad visning och
jultallrik, som betalas kontant på

Vi samlas på Slottsbacken kl 11.45. Adress:
Slottsbacken 6. Efter visningen går vi till museets restaurang och äter julmat tillsammans.
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Kommande aktvitet:

Kommande aktivitet:

Herrmiddag

Tjejfika

Tisdag 4 november kl. 17-20

På Kulturhuset 25 november kl. 15

Jo, du läste rätt. Detta är den första Herrkvällen,
men inte den sista hoppas vi som arrangerar denna gång. Men det kräver förstås att du vill vara
med på den här middagen. Den kommer att äga
rum tisdagen 4 november från klockan 17 då vi
hälsar dig välkommer. Sen middag och prat Tanken är att du som man med egen skada, ska träffa
andra män i föreningen. Vi äter gott tillsammans
och pratar om allt som är viktigt plus allt som är
roligt förstås. Vi räknar med att avrunda kvällen
vid kl. 20. Välkommen önskar
Mats&Rolf&Svante. Om du inte träffat oss tidigare, passa på nu!

Denna tisdag eftermiddag träffas vi på Café Panorama på Kulturhuset för att fika och ha trevligt
tillsammans. Sist var vi 12 kvinnor som åt middag
i föreningens lokaler, kanske blir vi fler den här
gången? Personal från föreningen kommer att finnas där till ca 16.30.

Anmälan: till kansliet senast den 28 oktober på
tfn: 08-447 45 31 eller via mail:
kansli@sthlm.hjarnkraft.se
Kostnad: 50 kr som betalas kontant på plats
Var: i föreningens lokaler på Nybohovsgränd 16

Anmälan: till kansliet senast 18 november på
tfn: 08-447 45 31 eller via mail:
kansli@sthlm.hjarnkraft.se
Kostnad: du betalar för ditt eget fika
Hitta dit: Café Panorama ligger på våning 5 i Kulturhuset vid Sergels torg. Åker du färdtjänst, åk till
adressen Beridarbansgatan 5, gå under portalen i
Kulturhuset mot Sergelstorg och gå in
i entrén direkt till vänster. Ta sedan
hissen upp till våning 5.
Föreningens utflyktsmobil:
070-092 36 06

Kommande aktivitet: Mobil- App- och Dataträff
OBS! Bara ett tillfälle kvar: 30 oktober kl. 16-18

Anmälan: till kansliet senast den
23 oktober på tel: 08-447 45 31
eller via e-post:
kansli@sthlm.hjarnkraft.se
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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 tillsammans!
Träffarna leds av våra experter tillika styrelseledamöter Tommy von Hellens, Mats Schalling och Rolf
Brewitz.

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.

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.

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 in en Samtalsgrupp,
kontakta kansliet på tfn: 08 -447 45 31 eller
via mail: kansli@sthlm.hjarnkraft.se

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

Aikido Balansträning
Måndagar och onsdagar kl. 10.00-11.00 (Nyhet: även på måndagar)

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 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.
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! På Hjärnkraft
Stockholms läns hemsida finns en film om balansträningen: http://www.sthlm.hjarnkraft.nu
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Anhörigkväll med Qigong
Torsdag 6 november kl. 17-19
Anmälan: till kansliet senast den 31
oktober på tfn: 08-447 45 31 eller
via mail: kansli@sthlm.hjarnkraft.se
Kostnad: kvällen är gratis
Var: i föreningens lokaler på Nybohosvgränd 16, Liljeholmen
Kvällen är endast för dig som är
anhörig eller närstående till någon
som har en förvärvad hjärnskada.

Kom och dela med dig av dina erfarenheter
som anhörig tillsammans med andra i samma
situation! Vi börjar träffen med lätt förtäring
och att tala om det som känns viktigt. Vi diskuterar också planer på att starta ett anhörignätverk - vad kan du och respektive föreningen
göra. Innan vi skiljs åt kopplar vi av med en
stunds Qigong för mer energi och livskraft.
Qigongen leds av föreningens styrelseledamot
Lilia Kalmér som även är anhörig.

Anhörigkväll
Torsdag 20 november kl. 18-20
Kvällens program:
18.00 Välkomna!
18.10 Hur påverkas man personligen och hur blir de efterföljande livsbetingelserna när ens son har råkat ut för en
allvarlig trafikolycka? Erfarenheter och upplevelser utifrån
en anhörigs perspektiv. Vice ordförande Åke Grapengiesser berättar.
18.40 Fika
19.00 Hjärnskadekoordinator Lena Hagelin informerar
om vilken hjälp du som anhörig har rätt till och om vilket
stöd Forum Funktionshinder kan erbjuda.
19.20 Mindfulness är ett sätt att bli medveten och närvarande medan du lever ditt liv. Det lär oss 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. Diplomerad instruktör Eva Rozgoni ger
oss en introduktion.
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Anmälan: till kansliet senast den 12 november på tfn: 08-447 45 31 eller via mail:
kansli@sthlm.hjarnkraft.se
Kostnad: kvällen är gratis
Var: i HSO:s lokaler på St Göransgatan 82
A, T-bana Fridhemssplan
Kvällen anordnas i samarbete med Hjärnskadekoordinatorn i Stockholms län och
Forum Funktionshinder.

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 varje onsdag till och
med den 17 december 2014.

Välkomna!

Annons

Om du vill delta i minnesträning anmäler du dig till
kansliet på tel: 08-447 45 31
eller via mail:
kansli@sthlm.hjarnkraft.se
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Annonser

Annonsera i vårt medlemsblad!
Medlemsbladet är Hjärnskadeförbundet
Hjärnkraft Stockholms läns medlemstidning. Med en annons i Medlemsbladet
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
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För mer information om alternativ och priser, se vår
hemsida www.sthlm.hjarnkraft.se/vierbjuder/medlemsbladet eller kontakta oss via mail.

Information från kansliet

Personligt hjälpkort

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

!

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

Jul– och nyårsstängt
Kansliet stänger den 23 december och
öppna igen onsdag den 7 januari 2015.

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

Vad vill du förmedla
till våra lokala kommun och landstingspolitiker?
Vi har bjudit in representanter från
samtliga av våra kommun– och landstingspartier för ett samtal kring hur rehabiliteringskedjan för människor med
förvärvad hjärnskada ser ut.

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.

Har du specifika frågor som du vill att
vi ställer eller ämnen du vill att vi tar
upp med politikerna? Kontakta i så fall
kansliet senast den 18 november via
mail: kansli@sthlm.hjarnkraft.se eller
via telefon: 08-447 45 31.
Ert engagemang behövs!
Sid 13

Är du intresserad av att
starta lokala träffar
där du bor?
Kansliet kan stötta dig i att
komma i kontakt med de medlemmar som bor nära dig
och delta vid en första träff!

Norrtälje 7st

Vallentuna 6st
Upplands Väsby 12st
Täby 27st
Järfälla 18st Sollentuna 30st
Hässelby 13st
Solna 13st

Lidingö 11st

Hägersten 21st
Älvsjö 5st

Tyresö 18st

Huddinge 16st
Haninge 6st
Södertälje 13st

Nynäshamn 6st

Här bor det flest
medlemmar

Ta gärna kontakt med oss!

Tfn: 08-447 45 31

Mail: kansli@sthlm.hjarnkraft.se

Hemsida: www.sthlm.hjarnkraft.se

