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Övergripande mål
-

att stödja personer med förvärvade hjärnskador och deras närstående
att öka kunskapen om förvärvade hjärnskador och dess konsekvenser
att verka för effektiv rehabilitering och att minimera konsekvenserna av förvärvade
hjärnskador

Specifika mål för Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft Stockholms län
Verka för att samhället tar ett aktivt ansvar för den enskildes rehabilitering, genom att:
- arbeta för att personer med förvärvad hjärnskada får den rehabilitering de behöver
- arbeta för att det ska finnas en fungerande, sammanhängande rehabiliteringskedja
t.ex. vid överlämning från landsting till kommun och att den som drabbats av
förvärvad hjärnskada får en Individuell plan (IP) eller Samordnad individuell plan (SIP)
- påverka politiker och delta i informationsmöten
- delta i samverkansorgan inom landsting och kommun
- samverka med sjukvården i Stockholms län
- följa upp och utveckla tjänsten Vägledare på Habilitering&Hälsa Forum
Funktionshinder
- samverka inom barnfrågor, t.ex. samarbeta med Astrid Lindgrens Barnsjukhus
Samarbeta med andra intresseorganisationer genom att:
- samarbeta intressepolitiskt med föreningar inom HSO (Funktionshinderrörelsens
samarbetsorgan)
- samarbeta med närliggande föreningar (t.ex. RTP, Afasi, Stroke, EPI) vad gäller
intressepolitik och aktiviteter
Stödja förbundets verksamhet i länet och i andra län, genom att:
- stödja närliggande föreningar inom Hjärnkraft i form av att bjuda in till aktiviteter och
föreläsningar
- stödja verksamheter som bedrivs i Stockholms län

Ge möjlighet till social samvaro, genom att:
- anordna aktiviteter i enlighet med medlemmarnas önskemål så som t.ex. öppet hus,
studiecirklar och utflykter
- erbjuda samtalsgrupper för personer som drabbats av en förvärvad hjärnskada samt
samtalsgrupper för anhöriga
- stödja initiativ till lokalföreningar
Ge information, råd och stöd till våra medlemmar genom att:
- anordna informationsträffar för våra medlemmar i aktuella och angelägna frågor
- kontinuerligt se till att vi har aktuell information om lagar och förordningar så att vi
kan ge våra medlemmar bästa möjliga stöd
Medlemsrekrytera/uppsökande verksamhet, genom att:
- besöka vårdinrättningar, dagliga verksamheter m.fl. och berätta om vår verksamhet
samt dela ut informationsmaterial

