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Kansliet har ordet
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.
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För mer information om alternativ och
priser, se vår hemsida:
www.sthlm.hjarnkraft.se

Nu när våren är här erbjuder föreningen flera
utflykter, både på havet och i natur- och stadsmiljö.
Under maj och juni har du möjlighet att följa med på
en kryssning till Åland, guidade vandringar runt
Kyrksjön nära Åkeshov, i Tyresö slottspark och med
Eliane Högberg på Södermalm. Läs mer om utflykterna
från sidan 7.
Och så är det äntligen dags att använda vårt nya
bidrag från landstinget! Från och med 25 april startar
en nybörjarkurs i Ronne Gardiners Metod (RGM). Det
är ett både roligt och utmanande sätt att öva motorik,
koordination och minnesförmåga. Läs mer på sidan 9.
Vi vill gärna veta mer om vilka aktiviteter ni medlemmar önskar att föreningen anordnar. Vad saknar just
du bland vårt utbud? Vad önskar du dig av oss? Hör av
dig till kansliet och tyck till! Kansliet når du som
vanligt på tfn: 08-447 45 31
eller via mejl: kansli@sthlm.hjarnkraft.se
Vi har nytt telefonnummer till utflyktsmobilen:
0769-13 57 79. OBS! Mobilen används endast vid
utflykter. Vid övriga tider, använd vårt vanliga telefonnummer: 08-447 45 31
/ kansliet
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Årsmötet visade på stort engagemang av många slag!
Den 23 mars samlades ett 40-tal medlemmar i HSO:s lokaler på St Göransgatan för att delta på årsmötet. Som inledning berättade ordförande Björn
Boquist om några viktiga insatser föreningen gjort under året. Bland det
nämnda fanns föreningens engagemang i projektet Hjärna tillsammans, det
intressepolitiska arbetet med att stödja implementeringen av SIP och alla de
sociala/stödjande aktiviteter som vi anordnar för personer med en skada och
anhöriga (läs mer i föreningens verksamhetsberättelse 2016).
Detta år hade medlem Susan Abrams lämnat in en motion till årsmötet
angående utskick av information till årsmötet och årsmötets form. Vice
ordförande Janne Hagström redogjorde för styrelsens förslag till svar. Alla
medlemmar får en årsmöteskallelse hemskickad minst 2 veckor innan årsmötet (i år gick den ut redan 23 februari). I kallelsen ingår dagordning,
eventuella motioner, verksamhetsplan och budget för året samt valberedningens förslag. Verksamhetsberättelsen för föregående år skickas till alla
som anmäler sig. Föreningens årsmöte är formellt och är något vi behöver
genomföra, bland annat för att kunna ansöka om bidrag till verksamheten.
Men det finns alltid möjlighet att ställa frågor och komma med synpunkter.
Årsmötet godkände styrelsen förslag på svar. Susans motion ledde även till
att vi detta år hade en extra frågestund efter det formella årsmötet då alla
närvarande kunde ställa fler frågor.
I och med årsmötet fick vi tacka av två stora profiler i Hjärnkrafts Stockholmsförening. Björn Boquist lämnar sitt uppdrag som ordförande efter 14
år (16 år i styrelsen). Och Anita Ruotsalainen lämnar sitt uppdrag som
ledamot i styrelsen, också hon efter 16 år. Vi är dock glada att kunna meddela att de båda kommer att fortsätta engagera sig. Anita kommer bland
annat att fortsätta hålla i Minnesträning, Insiktssamtal och ta hand om
Öppet Hus då och då. Björn kommer att sitta kvar som suppleant ett år för
att stödja den nya styrelsen. Hela årsmötet kunde enas om att de gjort ett
fantastiskt arbete för föreningen! I samband med detta årsmöte lämnade
även Marlou Mönnig Vislie, som inte kunde närvara, sitt uppdrag efter ett
år som suppleant i styrelsen. Marlou har bland annat hållit i föreningens
uppskattade Mindfulnesskurs. Hon lyckades även på ett fantastiskt sätt
guida 150 personer genom utbildningsdagen, då i sin roll som konferencier.
Stort tack för ditt arbete Marlou! Vi kunde samtidigt välkomna två nya
ledamöter i styrelsen. Christer Nygren är anhörig och gick in som ordinarie
ledamot på två år. Zerya Güler som själv deltar i föreningens grupp för
unga vuxna med en egen skada gick in som suppleant på ett år. Mats
Schalling, Lilia Kalmér, Anna Kilander, Rolf Brewitz och Michael
Lunkvist fortsätter sitt arbete i styrelsen även det kommande året. Vi kunde
konstatera att valberedningen gjort ett mycket bra jobb i år igen. Lottie
Filipsson, Airi Kärkkäinen Karlsson och Cecilia Lundberg fick även de
förnyat förtroende. Vill du ha mer information om årsmötet, ta del av
protokoll eller handlingar, kontakta kansliet.

Profilerna Björn Boquist och
Anita Ruotsalainen tackades
efter 16 år i styrelsen

Valberedningens representant
Lottie Filipsson tackades av
Lena Hagelin från kansliet

Sid 3

Fullt hus när Hjärnkraft bjöd in till vårmingel!
Den 12 mars bjöd föreningen in till vårmingel i kansliets
lokaler på Nybohovsgränd. Ett 50-tal personer dök upp för att
ta del av dagens program. Ordförande Björn Boquist inledde
med att berätta om föreningen för de som besökte oss för
första gången. Så mycket aktiviteter! Minnesträning, samtalsgrupper, anhörigstöd, museibesök, guidade stadsvandringar,
rehab-träning och pubkvällar är bara några av de aktiviteter
som vi erbjuder för medlemmar.
Eftersom det kommer att starta en kurs i Ronnie Gardiners
metod (RGM) i april fanns det sedan möjlighet att prova på
rehabträningen med läraren Itte Nygren. Hon har jobbat länge
med metoden i nära samarbete med grundare Ronnie Gardiner
och delade med sig av både RGM:s positiva effekter och sin
egen entusiasm. Mindfulness är en annan träning som
visat goda effekter i rehabilitering av bland annat hjärntrötthet.
Marlou Mönnig Vislie, som leder föreningens kurs, gav oss ett
smakprov på hur hon lär ut metoden och hur vi kan ha nytta av
de olika övningarna och förhållningssätten.
I andra delen av lokalen fanns det under hela minglet möjlighet
att fika, umgås och träffa kollegor och andra medlemmar. Vid
slutet av dagen kom Andrea Arlid förbi och spelade och sjöng
visor. Det blev ett trevligt mingel med god mat, aktiviteter,
allsång och mycket vårkänslor.

TIPS: Hjärnskadevägledaren

Mikael Hjalmarson
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.
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Mikael Hjalmarson
Vägledare och socionom
Tfn: 08-123 350 11
Mejl: mikael.hjalmarson@sll.se
Telefontider
Måndagar 09.00-11.00
Onsdagar 13.00-15.00

Medlemsporträttet
Christina Solberg Jönsson
Christina fyllde 65 år i februari. Grattis säger vi!
Allting började år 2002 då Christina fick en hjärninflammation. Det
har varit jobbigt men Christina har kämpat på och gör det fortfarande.
-Jag var jättesjuk under många år, berättar Christina. Men 2008 så
började jag en datakurs på Komvux och det var då jag fick tillgång till
internet och hittade föreningen Hjärnkraft. Jag fick då information
som gjorde att jag kunde gå vidare, berättar hon. 2013 så blev jag sjuk
igen och det var riktigt jobbigt, berättar Christina. Men i den vevan så
blev jag samtidigt farmor och det var ljuset i mitt mörker.
- All den medicin jag åt på den tiden, bland annat kortisonet gjorde så
att jag fick kotkompressioner i ryggen. Jag levde med en fruktansvärd
värk och jag krympte faktiskt 3 cm på mindre än ett halvår. Till slut
fick jag färdtjänst och det har varit oerhört värdefullt. Färdtjänsten
fungerar för det mesta bra för mig.
När Christina blev medlem i Hjärnkraft deltog hon i samtalsgruppen
för personer med egen skada. Hon tyckte att det kändes bra att få
träffa andra som var i samma situation.
-Jag kommer ihåg precis vilka som deltog i samtalsgruppen, även fast
det var så längesen.
Christina har också deltagit på våra tjejkvällar och tyckt det varit
trevlig att träffa andra kvinnor i föreningen, under kvällar med
middag och bra samtal. Hon bor utanför Stockholm och har många
vänner. Av dem får hon mycket stöd och hjälp med tex strykning och
fix i hemmet och det tycker hon är värdefullt. De gör roliga saker tillsammans också, de har bland annat varit ute och rest.
- Förra året så var jag i Turkiet med min väninna i en vecka. Jag gör
mycket på min fritid. Jag går på bio, umgås med vänner, besöker
antroposoferna i Järna första torsdagen i varje månad och går på gratis
konserter där. Jag tränar också två gånger i veckan och har fått ett
rehabiliteringsårskort på Hofsjö rehab.
Christina berättar också att hon är på många mässor vilket hon uppskattar mycket. Hon har varit på exempelvis chokladmässor och trädgårdsmässor.
- Nu har jag börjat på Mindfulness, här på Hjärnkraft. Det känns bra
då jag vet och känner att andningen är så viktig.
Hur ser framtiden ut?
-Jag lever här och nu, svarar Christina klokt.
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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. 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.

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.

Källa: skl.se Sveriges Kommuner och landsting

Annons
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Annons

Häng med och bowla!
Tisdag 18 april kl. 15
Vill du hänga med och bowla på New Bowl
Center vid Gullmarsplan? Rolf från styrelsen
kommer att finnas på plats.
Anmälan: senast 12 april tillkansliet på tfn:
08-447 45 31 eller kansli@sthlm.hjarnkraft.se.
Kostnad: 20 kr/person som betalas kontant
på plats.
Hitta dit: New Bowl center ligger i Enskedehallen nära tunnelbanan och tvärbanan vid
Gullmarsplan. Adress:
Simlångsvägen 50 .

Hjärnet-aktivitet: Dagskryssning

till Åland lördag 6 maj

Tycker du om havet och god mat? Följmed oss på en
dagskryssning till Åland!
Båten utgår från Grisslehamn i Roslagen och i resan
inkluderas buss tur och retur från Cityterminalen, gate 2.
Avresa sker kl. 12.30 och vi är åter i Stockholm ca
kl. 21.00. Har du färdtjänst eller bil kan du självklart
ansluta direkt i Grisslehamn. På utresan serveras räksmörgås och på hemvägen skärgårdsbuffé. På båten blir
det också underhållning, musik, dans, frågesport, önskelåtar och taxfreeshopping för den som vill. Resan är ett
samarrangemang med Epilepsiföreningen i Stockholm.
Initiativtagare till kryssningarna är Mats Schalling från
Hjärnkraft Stockholms län och Leif Källström från
Epilepsiföreningen i Stockholm.

Kostnad: 300kr för både resa och mat.
Kostnad för eventuell dryck till middagen
tillkommer
Tillgänglighet: Det finns två hissar ombord
och handikappanpassad toalett. För
personer med nedsatt rörlighet gäller
specifika regler kring assistans, kontakta
rederiet om du vill veta mer om detta
OBS: giltigt identitetsbevis med fotografi
ska alltid medtas på resan och uppvisas mot
begäran.
Anmälan och frågor: senast 28 april till
Mats Schalling på tfn: 0768-76 27 16 eller
mejl: mschalling@hotmail.com
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Vårpromenad runt Kyrksjön
Onsdag 17 maj kl. 14 till ca 16.30
I samarbete med Epilepsiföreningen och föreningen
Skogstur erbjuder vi en gemensam promenad runt
Kyrksjön. Promenaden är tillgänglig. ”Den lättgångna stigen runt Kyrksjön leder genom en magisk alskog där träden står på socklar i vattnet. På två ställen längs stigen
leder bryggor en bit ut i vattnet. Det gör det lätt att titta på
änder, doppingar och andra simfåglar – eller ta sig ett
dopp. I reservatets östra del finns en ås där spännande stigar leder mellan väldiga stenblock som lämnats kvar av
inlandsisen.” (www.naturkartan.se)
Du kan antingen starta vid spärrarna vid Åkeshovs tunnelbanestation kl. 14, eller åka färdtjänst till Möjbrovägen
37. Föreningen kommer att möta upp på båda ställena.
Det är 600 meter från tunnelbanan till sjön. Underlaget är
till en början asfalt, sedan hårt packat grus. Lite småbackigt, men inga branta backar. Vi stannar och gör paus.
Föreningarna bjuder på fika. Promenaden slutar ca 16.30
vid vändplanen på adress Möjbrovägen 37.

TIPS:

Kostnad: Hjärnkraft subventionerar
hela priset. Föreningarna bjuder på fika
när vi tar paus.
Anmälan: senast11 maj till kansliet på
tfn: 08-447 45 31 eller mejl:
kansli@sthlm.hjarnkraft.se
Hjärnkrafts mobil: 0769-13 57 79
OBS! Nytt nummer!

Njut av försommaren i Tyresö Slottspark!

Tisdag 23 maj kl. 11- ca 14
Följ med Martina Kiibus och njut av Tyresö slottspark i försommarskrud. Slottsparken är en av Sveriges äldsta engelska parker
med välordnade gångvägar, en konstgjord bäckravin med broar
och omväxlande vyer. Här växer gamla grovstammiga lövträd
som al, bok, ek och lind och blommande fruktträd. Betande får
bidrar till att hålla landskapet öppet och ger en artrik försommarflora.
Vandringen är cirka 3 km lång och tar 3 timmar inkl. paus. Vi
vandrar i lugnt tempo i parken och ut på Notholmen där vi äter
vår matsäck vid havet. Ta med egen matsäck. Tillgänglighet:
Det går att ta sig fram med rullstol och rullator i slottsparken och
ut på bryggan på Notholmen. Ibland när gångvägarna är nygrusade kan det vara lite tyngre. Sista backen tillbaka upp mot slottet
är något ansträngande. Men vi hjälps åt!

Hitta dit: Samling: Busshållplats
Tyresö kyrka kl. 11.00 (buss 875).
Buss 875 från Gullmarsplan eller
Tyresö Centrum, gå av vid ”Tyresö
kyrka”. Martina möter upp vid
bussen. Med bil kör du Tyresövägen
österut till Tyresö kyrka och slott.
(handikapparkering finns). Kommer
du med Färdtjänst uppge adress:
Tyresö slott.
Kostnad: gratis. Aktiviteten
arrangeras av Tyresö kommun
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Nybörjarkurs i Ronnie Gardiners
Metod 6 tillfällen 25 april - 30 maj,
på tisdagar 15-16.30

I samarbete med Afasiföreningen erbjuder vi denna vår en
nybörjarkurs på 6 tillfällen i Ronnie Gardiners Metod
(RGM). Rehabiliterings-metoden fungerar som en cirkelträning för hjärnan där färger, symboler, ord, rörelser och
rytm blandas och får båda hjärnhalvorna att arbeta på ett
lekfullt sätt, samtidigt som balanssinne, minne, motorik,
koncentrations- och rörelseförmåga stimuleras. RGM har
med stor framgång använts för personer med förvärvade
hjärnskador, parkinson och utbrändhet. Varje kurstillfälle
är träningen ca 45 minuter, sedan fikar vi tillsammans.

Itte Nygren, som leder kursen, är musikterapeut och har 10
års erfarenhet av att jobba med Ronnie Gardiners metod i
nära samrörelse med grundaren och jazztrummisen Ronnie
Gardiner. Om du vill veta mer om metoden, gå in på youtube och sök på ”RGM” så hittar du olika demonstrationsvideor.

Var: Afasiföreningens lokaler på
Sabbatsbergsvägen 6, nära
St Eriksplan.
Kostnad: 100 kr för 6 tillfällen för
medlemmar i Hjärnkraft/Afasi. 500 kr
för icke medlemmar. Avgiften betalas
kontant på plats vid första tillfället.
(Fikat kostar 20 kr/tillfälle och ingår ej
i avgiften).
Anmälan: senast 12 april till
tfn: 08-447 45 31 eller mejl:
kansli@sthlm.hjarnkraft.se
OBS! Begränsat antal platser!

Sid 9

Guidad promenad på söder med Eliane Högberg
Torsdag 15 juni kl. 13 till ca 16
I år är det 100 år sedan Per Anders Fogelström föddes. Följ
med på en guidad vandring i hans romanfigurers fotspår,
denna gång från Nytorget till Åsögatan. Vi startar på
spännande Nytorget, tar oss förbi barnrikehusen på Skånegatan till Bondegatan, där Per Anders Fogelström växte
upp i ett av husen, och går sedan till träkåksbebyggelsen
vid Åsögatan. Vi avslutar högst upp på Kvastmakarbacken
med en vidunderlig utsikt över staden. Vid fint väder
stannar vi där ett tag innan vi går och fikar på caféet Ersta
terrass.

Hitta dit: Vi ses vid fontänen/dammen
på norra delen av Nytorget kl. 13.00.
Buss 3 går från Slussen till hållplats
”Åsögatan”, därefter en kort promenad
till Nytorget.

Vandringen tar ca 1,5 timme. Vi går på trottoarer, lite uppför ibland men inte några tuffa backar. Behöver du
assistans eller ledsagning ordnar du med det själv. Boka
färdtjänst från Ersta terrass ca 16.00.
(Adress: Fjällgatan 45)

Hjärnkrafts mobil: 0769-13 57 79
OBS! Nytt nummer!

Kostnad: Den guidade promenaden är
gratis för medlemmar. Du betalar själv
för ditt fika på caféet.
Anmälan: senast7 juni till kansliet på
tfn: 08-447 45 31 eller mejl:
kansli@sthlm.hjarnkraft.se

I samarbete med:

Minnesträning
Insiktssamtal
i grupp
vissa torsdagar 14-16
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.
Anmälan: till kansliet på tfn:08-447 45 31
eller via mejl: kanli@sthlm.hjarnkraft.se
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Individuell träning i grupp
vissa måndagar 14-16.30
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 föreningens minnesträning, 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

Samtalsträffar för anhöriga
11 april och 9 maj
17.30-19.30

PUB-kväll
för umgänge och trevnad

6 april 18-20.30
Välkommen på PUB-kvällarna, för dig som
vill träffas ute, äta gott och umgås. Från
föreningen kommer Rolf, Mats, och Anna
att finnas på plats.
Anmälan: till kansliet på tfn: 08-447 45 31
eller via mejl: kansli@sthlm.hjarnkraft.se,
en vecka innan.
Var: Rosenhof Bar och kök, Rosenlundsgatan 48 D, nära Södra station
Kostnad: du betalar själv för det du äter och
dricker.

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. 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.
Anmälan: till kansliet på tfn: 08-447 45 31 eller
via mejl: kansli@sthlm.hjarnkraft.se senast
en vecka innan.
Var: i föreningens lokaler på Nybohovsgränd 16
Kostnad: 20 kr för fika

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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Öppet Hus
Onsdagar 12.00-15.00
i föreningens lokaler
Nybohovsgränd 16
(egen ingång bredvid porten)
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 28 juni 2017. OBS! inget Öppet
Hus 24 maj.

