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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
Sedan förra året har föreningen varit delaktig i
skapandet av projektet Hjärna Tillsammans. Projektet
ska fungera som ett nav i Stockholms län för utbildning,
samverkan och aktiviteter kring kunskap om förvärvad
hjärnskada. Nu äntligen är hemsidan:
www.hjarnatillsammans.se igång. Titta gärna in för att
se vad projektet har att erbjuda dig som har en egen
skada, är anhörig eller tillhör profession. Mer
information om projektet hittar du på sidan 8.
I höst har vi flera roliga aktiviteter framför oss. I slutet
av oktober finns det möjlighet att träffa vår Stocholmsguide Eliane igen. Vi har bokat ett eget hörn på ett café
i gamla stan för att kunna samlas och dryfta stans
historia. Vi erbjuder även en filmkväll, en föreläsning
om patientlagen, PUB-kvällar på en ny pub och så
klart Öppet Hus varje onsdag.
Är du en av de medlemmar som vi inte träffar på våra
vanliga aktiviteter? Hör gärna av dig till kansliet. Vad
skulle du vilja få ut av ditt medlemskap? Vad kan vi
göra för dig?
Vi ser fram emot en höst med er!
/ kansliet
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En fin sensommardag i Norrtälje
Från busstationen i Norrtälje tog vi en långsam promenad
genom stan. Vi gick bland annat förbi Radio Roslagen. I
deras nya lokaler på Stora Brogatan, med insyn in i
inspelningsstudion från gatan, sänder de lokalradio några
timmar per dag. Denna dag hade vi turen att få en spontan
rundtur av en av de ideella entusiasterna som driver verksamheten. Solen sken på oss när vi sedan strosade vidare
till Åtellet där vi bokat lunch. Den trevliga personalen
serverade oss torsk med trattkantarellsås, potatis och
sallad. Efter en god lunch och kaffe kom Roslagsguiden
Michael Blum och mötte upp oss utanför Åtellet. Under
hans ledning promenerade vi sedan genom staden, förbi
Lilla torget, gamla polisstationen, brandstationen och vidare längs efter ån. Vi fick ta del av många nya och gamla
historier om Norrtälje, och även lite skönsång av Michael,
innan turen avslutades tillbaka vid busstationen igen.
Vilken fin sensommardag vi fick tillsammans!

Bouleturnering med Epilepsi– och afasiföreningen på Boule och Berså
Den 1 september samlades medlemmar från
Afasiföreningen, Epilepsiföreningen och
Hjärnkraft för en bouleturnéring på
Boule&Berså vid Danviksstulls-bron. Dagen
bjöd på fint väder och det blev en jämn match.
Hoppas vi kan utmana varandra nästa säsong
igen. Tack Boule&Berså för att ni bjöd på
boulebanan!
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Personligt hjärnskadekort
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 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.

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/hjarnbladet eller kontakta oss via mail: kansli@sthlm.hjarnkraft.se

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 till och med
14 december. Första Öppet Hus efter jul–
och nyårsuppehållet är 11 januari 2017.
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TIPS: Vägledare

för personer
med förvärvad hjärnskada
och anhöriga

TIPS: Nu

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.

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.

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.

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

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

Rådgivningen ges i Forum funktionshinders
bibliotek, Tideliusgatan 12
Rådgivningen i biblioteket har öppet:
Måndag-torsdag
12.30-16.30 (dag före röd dag till 15.00)

Hjärnkrafts kansli har juloch nyårsstängt från och med
23 december 2016 till och
med 8 januari 2017. Första
Öppet Hus efter uppehållet
är onsdag 11 januari.

Annons
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Kommande aktivitet: Stockholmsfika med Eliane Högberg
20 oktober kl. 14-15.30 på kafé Under kastanjen
Följ med på spännande eftermiddag i Gamla Stan. Vi
samlas på café Under Kastanjen, nere i de medeltida källarvalven, där vi fikar och tillsammans med stockholmsguiden
Eliane Högberg, tittar på bilder och bläddrar i böcker om
Stockholm. Kanske känner du igen dig och vill berätta
utifrån dina egna erfarenheter från ett speciellt område? Ta
gärna med dig en bok och visa. Vi talar om Stockholms
utveckling, från en smutsig småstad till en vacker storstad
- Nordens Venedig. Kanske hinner vi med en kort
promenad i någon medeltida gränd innan vi skiljs åt.

Kommande aktivitet:
Två träffar för unga vuxna
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 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.
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Anmälan: till kansliet senast 17 oktober på
tfn: 08-447 45 31 eller via mejl:
kansli@sthlm.hjarnkraft.se. Meddela ev.
allergi vid anmälan
Var: på Kafé Under kastanjen,
Kindstugatan 1 i Gamla Stan. Närmaste
T-bana: Gamla stan.
Kostnad: 50 kr inkl. fika och
föreläsning/samtal med Eliane

Kommande aktivitet:
Filmkväll på kansliet
Vi visar: Rosa Pantern
1 november kl 17-20
Anmälan: till kansliet senast 26 oktober 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.
Kostnad: det kommer att finnas enkel förtäring
och godis till självkostnadspris.
Arrangemanget sker i samarbete med:

Kommande aktivitet:
Samtalsträff för anhöriga
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
9 november.

Kommande aktivitet:
PUB-kväll
för umgänge och trevnad

22 nov 18-20.30
Välkommen på höstens andra PUB-kväll, för dig
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, senast
16 november.
Var: meddelas vid anmälan.
Kostnad: du betalar själv för det du äter och
dricker.

Var: i föreningens lokaler på Nybohovsgränd 16

Kommande aktivitet: Föreläsning om Patientlagen 6 december
kl. 17-18.30 OBS! begränsat antal platser
Syftet med patientlagen är att öka dina möjligheter att
vara delaktig i, och få ett medbestämmande över din
vård. Studier visar att om patienten upplever ökad
kontroll och får vara delaktig i vården, så har det flera
positiva effekter. Patientlagen innehåller grundläggande
bestämmelser av generell karaktär som har direkt
betydelse för vården, eller som tydliggör möjligheter till
inflytande för patienten. Lagen gäller alla sjukdomar
och skador. Källa: www.neuroförbundet.se

Anmälan: till kansliet senast 29 november 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.
Kostnad: gratis
Arrangemanget sker i samarbete med:

Kom och lär dig mer om patientlagen och hur du kan ha
nytta av den. Föreläsningen är ca 1h lång. Efter finns
det tid för frågor och diskussion.
Föreläsare är Ewa Printz som jobbar inom landstinget,
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Hon har lett arbetet
med att införa och informera om Patientlagen.
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TIPS: Hjärna

tillsammans - ett nav för kunskap kring förvärvad

hjärnskada
Hjärna tillsammans är ett treårigt samverkansprojekt
mellan ideella organisationer, vårdgivare och fristående
aktörer för att uppnå bästa möjliga stöd och rehabilitering för personer med förvärvad hjärnskada. Detta ska
skapas genom mötesplatser, samverkan, utbildning och
en kunskapsbas.

Besök hemsidan och se vad
projektet kan erbjuda dig som har
en egen skada, är anhörig eller
tillhör profession:

Hjärna tillsammans är tänkt som navet i Stockholms län
för råd och stimulans, att samla och utveckla kunskap
och arbetssätt, kontaktvägar och långsiktigt stöd.

www.hjarnatillsammans.se

Hjärnkraft Stockholms län är med och driver projektet
tillsammans med Afasiföreningen, Strokeföreningen,
Neuroförbundet, Stiftelsen Stockholms sjukhem, Rehabmedicinska universitetskliniken Danderyds sjukhus,
Stiftelsen Stora sköndal, Rehab Station Stockholm,
Hjärnskadecenter, Hab&Hälsa, Misa och Resursteamet
med stöd från Allmänna arvsfonden.

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
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 10 november

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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Insiktssamtal

Minnesträning

i grupp
vissa torsdagar 14-16

Individuell träning i grupp
vissa måndagar 14-16.30

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.

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.

!

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: MAD-träffar (Mobil App Data)
Två tillfällen: 25 okt kl. 16-18 och 29 november kl. 13-15
Dessa träffar är för dig som vill lära dig om hur du kan
använda din smartphone, läsplatta eller dator på det sätt
som passar dig. Kanske vill du lära dig att ladda hem och
använda app:ar, få tips om användbara app:ar eller få
inspiration till hur du kan använda din dator/läsplatta.
Kursen är för alla intresserade. Om du har egen, ta med
dig din smartphone eller läsplatta.
Träffarna leds av styrelseledamöterna Tommy, Mats och
Rolf. De bidrar med det de kan, resten av alla deltagare
tillsammans.
Anmälan: till kansliet på tel: 08-447 45 31 eller via mejl:
kansli@sthlm.hjarnkraft.se
Var: i föreningens lokaler på Nybohovsgränd 16
Kostnad: gratis

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

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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