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En härlig dag
i Hagaparken!
Återblick på sidan 3
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Ledare
Föreningen anordnar varje höst en utbildningsdag om
hjärnan och förvärvade hjärnskador. Vi försöker sätta
samman program som ska vara till nytta för
omvårdnadspersonal som jobbar kring personer med
förvärvad hjärnskada och deltagarna brukar vara bla
arbetsterapeuter, personliga assistenter och fysioterapeuter. På detta sätt sprider vi viktig kunskap!
Årets utbildningsdag blir extra välbesökt med nästan
250 deltagare. Vi tycker det är riktigt roligt att så
många verksamheter väljer att utbilda sin personal hos
oss!
Föreningen fortsätter också det intressepolitiska arbetet för att skapa bättre förutsättningar för personer med
förvärvad hjärnskada och deras anhöriga. Just nu jobbar vi extra mycket för att sprida kunskap om Samordnad Individuell plan (SIP), en lagstadgad samordningsinsats som få känner till. Läs mer på sidan 6.
Och så klart medlemsaktiviteter...oktober och november bjuder bland annat på MAD-kvällar, skrivarcirkel,
en träff för anhöriga och inte minst en MEDLEMSFEST! I slutet av november bjuder vi till en fest med
god mat och underhållning på Bällstabro Wärdshus.
Läs mer om kommande medlemsaktiviteter längre fram
i tidningen.

Ansvarig utgivare: Björn Boquist
Redaktör: Lena Nygren och Lena Hagelin

Tillslut vill vi tipsa er om förbundets välgörenhetskonsert med Jessika Falk 26 oktober. Mellan musikinslagen berättar Jessika om sin resa som mamma och anhörig efter dotterns fallolycka. Läs mer på Hjärnbladets baksida!
/ kansliet

Nästa nummer av Hjärnbladet kommer ut
i januari 2016
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Medlemsutflykt till Hagaparken
Den 1 september samlades ett gäng medlemmar för att spendera
dagen i Hagaparken. Det var en regnig dag så det varma och
torra mottagandet i Koppartälten gjorde oss gott. Där fikade vi
och lyssnade på Eliane Högbergs fantastiska berättande om
Hagaparken och dess historia. Parken räknas som en del av
världens första Nationalstadspark som även inkluderar bland
annat Stora Skuggan, Gärdet och Djurgården. Parken initierades
av Gustav III i slutet av 1700-talet och ritades och skapades av
honom tillsammans med många skickliga konstnärer, arkitekter,
lantmän och trädgårdsmästare. I museet kunde vi sedan se mer
av parkens historia, bland annat gamla byggnadsdelar från
parkens olika byggnader så som Ekotemplet, Turkiska kiosken
och Gustav III:s paviljong. Och dem blev vi nyfikna på att se på
riktigt så vi trotsade det grå vädret och tog en promenad i
parken. På vår tur ned från Koppartälten mot Brunnsviken
kunde vi se några exempel på vad som kännetecknar en så
kallad ”engelsk park”, bland annat de stora mjuka gräsytorna
och slingrande vägar. Lunchen serverades även den i Koppartälten där vi också så småningom avslutade dagen mätta och nöjda.
En härlig dag!

Eliane föreläser

Lars-Göran, Peter och Adam vid en
karta över parken i museet.

Lilia, Barbro, Antti och Florence på väg
ned mot Gustav III:s paviljong.

Satsning på Unga Vuxna (18-29år) och deras närstående
14 personer kom till den andra träffen som föreningen anordnat för unga vuxna med egen skada
den 29 september. Under träffen samlade vi in
önskemål och planerade för kommande träffar. Det
finns ett stort intresse att träffa andra i samma ålder
som har liknande erfarenheter, gärna 1gång/månad.
Nästa tillfälle blir den 3 november i föreningens
lokaler på Nybohovsgränd 16. För mer informtion,
kontakta kansliet.

Den 22 september anordnade föreningen en träff för
föräldrar och syskon till unga vuxna med förvärvad
hjärnskada. Kvällen leddes av Ann Hellströmer som
jobbar med förbundets projekt för anhöriga. Ann
samlade in de anhörigas behov och önskemål och
gruppen kommer att ha en återträff i oktober.
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Medlemsporträttet
Arne Ekström
Arne och jag sittter och pratar i vår soffhörna på kansliet. Det är
onsdag och föreningen har öppet hus. Arne kommer alltid på
våra onsdagsträffar för att ta en fika, träffa andra medlemmar i
föreningen. Då och då blir det korsordslösning också.
Arne har i sitt yrkesliv arbetat med städning och varit tidningsbud.
- Innan jag fick min stroke så hade jag en bipolär sjukdom, så
jag har lite att handskas med, berättar Arne. Jag är i dag sjukpensionär.
Arne är 57 år och blev medlem 2014. Det var när han gick på
rehabilitering på Reagerakliniken som han fick tips om oss.
Arne berättar att arbetsterapeuten sa: -att nu finns det ingenting
mer vi kan göra för dig,
-jag fick ett telefonnummer till er och jag kontaktade föreningen
ganska direkt.
-Förutom öppet hus så tycker jag att föreningens pubkvällar är
trevliga och deltar gärna på dom. Det är i princip det jag deltar
på och det är alldeles lagom för mig.
Arne har också deltagit i föreningens Minnesträning och gjort
stora framsteg där. Under en period kombinerade han det med
studier i matematik. Studierna är avklarade för nu, och i dagsläget finns inget annat inplanerat. Det kanske dyker upp något
annat intressant och då får jag se.

Annons
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En fantastisk sommar med Aktivitetsgruppen!
Nu har sommaren passerat och vi går in i en ny säsong med härliga
aktiviteter och inte att förglömma alla veckor med onsdagarnas
Öppet Hus. Men vad hände under sommaren? Vi som är med i
Aktivitetsgruppen passade på att utforska några intressanta utflyktsmål. Här kommer foton på några av de vi besökte. Och jag kan säga
att några finns kvar på agendan att återkomma till. Kanske under
hösten? Ja, några hann vi inte ens att upptäcka...Fotona är när vi
varit på Boule banan i Rålambshovsparken, en Skärgårdstur till ön
Grinda med lunch på Grinda Wärdshus, utforskade Bergianska
trädgården i Frescati, en härlig dag på Fjäderholmarna 20 min från
Stockholms city och pausen i det lilla lusthuset var när vi höll att
spela boule. På alla utflykter har vi haft tur med vädret, ja kanske
inte då vi åt lunch inne i ett växthus på Bergianska trädgården, men
då var vi torra i alla fall.

Kontakt: Mats Schalling
076-876 27 16
mschalling@hotmail.com

Aktivitetsgruppen: vi gör saker tillsammans. Alla som vill och är
medlemmar i Hjärnkraft Stockholms län kan anmäla sig till Mats
Schalling (uppgifter till höger). Men vi har även gjort aktiviteter
med andra föreningar till exempel då vi åkte Eckerö-linjen till
Åland med bland annat deltagare från epilepsi-föreningen.Vad har
vi kvar att besöka? Några alternativ som står på listan är Millesgårdens på Lidingö, ger intressanta inblickar i konstens värld, Cosmonova med fina natur-filmer, beläget nära Naturhistoriska Riksmuseet, Hellasgården som är ett naturskönt friluftsområde 15min från
Slussen, Konserthuset/Berwaldhallen för musikupplevelser och
Boule inomhus i Prins Bertils boulehall på Djurgården.
(Aktivitetsgruppen har redan nu möjlighet att besöka en
stående tid tisdagar kl 12-14 på Prins Bertils boulehall.
Kontakta Mats för mer information!)
Valet beror på vad ni som är med i gruppen önskar. De vanliga
aktiviteterna brukar vara dagtid och ofta i kombination med en
lunch eller fika. Allt bygger på att vi hittar på något som är intressant och sen lite gemensam glädje och skratt runt ett bord. Då hinner vi också koppla av och ta det lugnt. Verkar det kul? Följ med!
Text och foto: Mats Schalling
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Intressepolitiskt arbete
Föreningen jobbar kontinuerligt för att skapa bättre
förutsättningar för personer med förvärvad hjärnskada och deras närstående. Styrelseledamöterna sitter
med i olika funktionshinderråd inom Stockholms
stad och finns representerade i samverkansråd på de
olika sjukhusen vad det gäller akutvård och rehabilitering. Föreningen jobbar också med specifika
frågor i egna arbetsgrupper. Just nu lägger föreningen extra mycket tid på att förbättra den sammanhållande rehabiliteringskedjan genom att uppvakta
tjänstemän och informera kring Samordnad individuell plan (SIP), en sedan 2010 lagstadgad samordningsinsats.

SKL. Det har visat sig svårt att implementera denna lag, bland annat kring hur man ska utse vem
som ska ha det yttersta samordningsansvaret. Det
pågår en pilotutbildning inom psykiatrin i Sörmland, där man ska ha en uppföljning på de personer
som fått en SIP och där man tar reda på om det
blev någon skillnad i personens liv och om
personal har ändrat sitt sätt att tänka. Emma och
Maj menade att det är en lång resa innan den här
lagen kan fungera fullt ut. Ett sätt är att vi som förening visar att den finns och att människor frågar
efter SIPen. Vi fortsätter vårt arbete och nästa steg
är att få till stånd ett möte med Kommunförbundet
i Stockholms län (KSL).

Den 25 augusti träffade Lena Hagelin, Tommy von
Hellens och Björn Boquist representanter på SKL
för att prata om SIP. De träffade Emma Everitt och
Maj Rom som båda arbetar som handläggare på

Mer info om föreningens intressepolitiska arbete:
www.sthlm.hjarnkraft.se/intressepolitiskt-arbete/

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.
Bestämmelsen inbegriper alla kommun och landstingsfinansierade verksamheter. Det finns även andra samverkansparter som kan vara aktuella att medverka i en SIP,
exempelvis Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen,
Kriminalvården eller närstående.
Syftet med 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.i-nod.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.i-nod.se/
webbutbildning/sip-vuxna/

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 till och med den 16
december 2015. Första Öppet Hus efter
Jul- och Nyårsuppehållet är den 13 januari
2016.

Välkommen!
Information från kansliet
Sedan augusti arbetar Lena Haglin på
kansliet igen. Lena kommer främst
ansvara för medlemsaktiviteter och
intressepolitiskt arbete.
Jul– och Nyårsstängt: kansliet stänger
den 23 december och öppnar igen
den 11 januari 2016.
Kontakta kansliet:
Telefon: 08-447 45 31
mail: kansli@sthlm.hjarnkraft.se
Adress: Nybohovsgränd 16
117 63 Stockholm

Tips: kurser på Forum Funktionshinder
Forum Funktionshinder anordnar många bra
föreläsningar för dig som är skadad eller
anhörig. Dessa är de kurser i utbudet som vi
tycker kan passa medlemmar i Hjärnkraft:
15 oktober: Hur får man parrelationer att fungera?
17 november: Bara för syskon (15-25år) till någon med
funktionsnedsättning
23 november: SoL och LSS
8 december: Hjärnan och minnessystemet
14 december: smärta hos personer med funktionsnedsättning

För anmälan och mer information om respektive tillfälle, se Forum Funktionshinders hemsida: www.habilitering.se/kalendarium eller kontakta kansliet så hjälper vi till.
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Kommande aktivitet:

MAD-träffar (Mobil App Data)
Två tillfällen: 8 okt kl. 10-12 och
19 nov kl. 16-18
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.
Anmälan: till kansliet på tel: 08-447 45 31 eller via
mail: kansli@sthlm.hjarnkraft.se

Skrivarcirkel
två tisdagar kl. 12.30-14.30
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

Var: i föreningens lokaler på Nybohovsgränd 16

Kommande aktivitet:

Kommande aktivitet:

Samtalsträff för anhöriga

Bowling

20 oktober kl. 17.30-19.30

10 november kl. 15.00

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 den 12 oktober.
Var: i föreningens lokaler på Nybohovsgränd 16
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Vill du följa med och bowla i New Bowl Center vid Gullmarsplan? Anmäl dig till kansliet på
08-447 45 31 eller kansli@sthlm.hjarnkraft.se.
Kostnad: 20 kr/person som betalas kontant på
plats. Ansvariga för aktiviteten är Rolf och
Mats från styrelsen Adress: Simlångsvägen 50

Kommande aktivitet:

Medlemsfest!
26 november kl. 18-21.30
Nu blir det fest! Torsdag den 26 november bjuder
föreningen in till medlemsfest med god mat och
underhållning på Bällstabro Wärdshus i Sundbyberg.
Underhållning: NAjKA är en grupp som arbetar med
musik, berättande och scenkonst. De väver ord och
ton i lekfulla kombinationer. Med avstamp i folkliga
klanger utforskar de musikalitet, uttryck, poesi och
närvaro. Under kvällen kommer Andréa och Annika,
två av de medverkande i NAjKA att bjuda på ett
sinnligt och musikaliskt program med stämningsfull
musik, visor, allsång och ett utdrag ur en av deras föreställningar som heter Profeten.: Kahlil Gibrans
kända livsverk Profeten har av NAjKA arbetats om
till en scenisk musikberättelse. Det är en resa där ord
och ton samspelar i en närvarande, lekfull och poetisk
väv. Texten är allmänmänsklig, ord som ger styrka
och tröst, men som också manar till handling och
kraft.
Senare på kvällen spelar vi dansvänlig musik från
egen spellista. Har du tips på låtar? Kontakta kansliet!

Välkomna!
Anmälan: senast den 11 november
till kansliet på tfn: 08-447 45 31
eller via mail:
kansli@sthlm.hjarnkraft.se
Meddela vid anmälan om du har
några allergier eller andra
kostavvikelser.
Reducerat medlemspris: 150kr för
välkomstdrink, buffé, efterrätt och
underhållning som betalas kontant
på plats. Det är samma pris för
medföljande assistent eller
ledsagare.
Hitta dit: Ta tunnelbana eller pendel till Sundbyberg. Adress:
Esplanaden 3D, Sundbyberg
Hjärnkrafts mobil: 070-092 36 06

NAjKA. Foto: Anna-Malin Salona Andersdotter
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Samtalsgrupper

Minnesträning

Stöd genom samtal
vissa torsdagar kl. 16-18

Individuell träning i grupp
vissa 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 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

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.

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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Annonser
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