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Annonsera i Hjärnbladet!
Hjärnbladet är Hjärnkraft
Stockholms läns medlemstidning. Med en annons i
Hjärnbladet når du länets
skadade och anhöriga – direkt
i brevlådan.

Kansliet har ordet
Nu är det höst. Klarare luft och naturen bjuder på vackra färger.
Men också mycket regn och rusk, precis som det ska vara.

Utbildningsdag 21 november
Läs mer på vår hemsida www.sthlm.hjarnkraft.se eller kontakta
kansliet.
Utbildningsdagen vänder sig i första hand till dig som arbetar med
och kring en person med förvärvad hjärnskada. Men även till dig som
är anhörig och dig med egen skadeerfarenhet.
Torsdagen den 21 november klockan 9-16. Immanuelskyrkan i
centrala Stockholm. Tema: Beteendestörningar och personlighetsförändringar, bemötande och hjälpmedel.
Sista anmälningsdag 7 november.
Kostnad: 1250:-/person. 450:- för enskild medlem. Se mer info om
utbildningsdagen på sid. 5.

Tidningen når också ut till
patienter och personal på
vårdcentraler, sjukhus och
dagliga verksamheter samt
tjänstemän inom landstinget.

Intensiv planering av nya aktiviteter för vårterminen pågår.
Men redan i höst så har vi planerat in en extraaktivitet, en
herrmiddag. Herrmiddag har varit efterfrågad då vi haft
det tidigare med stor uppslutning. Läs mer i Hjärnbladet.
Tjejkväll och mixkväll kommer vi att anordna till våren 2020.

Helsida

5200:-

1/2 sida

2500:-

1/4 sida

1200:-

Vi på kansliet har märkt en ökning av behov av individuellt stöd
bland våra medlemmar. Detta är något vi prioriterar och vi samverkar
också kring medlemmar med BOSSE Råd Stöd & Kunskapscenter och
den nya Stroke och Hjärnskadevägledaren som nu finns på Danderyds
sjukhus. Du kan läsa mer om Stroke och Hjärnskadevägledaren i
Hjärnbladet.

För mer info om annonsalternativ, se vår hemsida:
www.sthlm.hjarnkraft.se
Plusgiro: 3511-3

Vi hoppas få se just dig på någon av våra aktiviteter. Har du frågor
kontakta gärna oss här på kansliet. Vi finns här måndag-torsdag.
08-447 45 31 | stockholm@hjarnkraft.se
OBS! Du måste alltid anmäla dig till våra aktiviteter,
dock ej till öppet hus på onsdagar.
Lena & Micke
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Kurser i Ronnie
Gardiners Metod
Har pågått sedan september och
grupperna är fulla för denna termin.
Rehabiliteringsmetoden fungerar som cirkelträning
för hjärnan. Färger, symboler, ord, rörelser och
rytm blandas och får båda hjärnhalvorna att arbeta
på ett lekfullt sätt. Samtidigt stimuleras balanssinne, minne, motorik, koncentrations- och rörelseförmåga. RGM har med stor framgång använts för
personer med förvärvad hjärnskada, Parkinson och
utbrändhet. Varje kurstillfälle är träningen ca 45
minuter.
Itte Nygren, som leder kursen, är musikterapeut
och har mer än 10 års erfarenhet av att jobba med
Ronnie Gardiners metod i nära samrörelse med
grundaren och jazztrummisen Ronnie Gardiner.

Kurserna sker i samverkan mellan Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft Stockholms län, Afasiföreningen i Stockholms län, Personskadeförbundet
RTP-S och ABF.
Vi hoppas kunna erbjuda RGM även under 2020.
Allt beror på om vi får bidrag för denna aktivitet.
Vi har ansökt om fortsatt bidrag och får svar under
december månad.
Håll utkik i Hjärnblad nr 1 2020

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 kort som du själv är
med och formulerar. Kortet ska vara ett stöd
för dig när du behöver hjälp att informera om
din hjärnskada. 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 beställningsformulär på vår hemsida:
www.sthlm.hjarnkraft.se eller hör av dig
till kansliet, så hjälper vi dig.
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Kalendarium för medlemmar
H ÖSTTE R M I N E N 2 0 1 9

√

oktober

Tis. 29/10

Lätt 14.30-15.15
Fika: 15.20-15.40
Medel 15.45-16.30

RGM

Ons. 30/10

12-16

Öppet hus
november

Tis. 5/11

Lätt 14.30-15.15
Fika: 15.20-15.40
Medel 15.45-16.30

RGM

Tis. 5/11

kl. 18-19.30

Musikkryss

Ons. 6/11

kl. 12-16

Öppet hus

Tis. 12/11

Lätt 14.30-15.15
Fika: 15.20-15.40
Medel 15.45-16.30

RGM

Tis. 12/11

kl. 17-19

Träff 30-49

Ons. 13/11

kl. 12-16

Öppet hus

Tis. 19/11

Lätt 14.30-15.15
Fika: 15.20-15.40
Medel 15.45-16.30

RGM

Ons. 20/11

kl. 12-16

Öppet hus

Tors. 21/11

kl 9.00-16.00

Tis. 26/11

Lätt 14.30-15.15
Fika: 15.20-15.40
Medel 15.45-16.30

Utbildningsdag om
hjärnan

Tis. 26/11

kl. 17.00-20.00

Herrmiddag

Ons. 27/11

kl. 12-16

Öppet hus

Tis. 3/12

kl. 12-15

Öppet hus – för dig
som vill ha hjälp med
tips på bra appar att
ladda ner till mobilen.

Ons. 4/12

12-16

Öppet hus

Ons. 11/12

12-16

Öppet hus

Ons. 18/12

12-16

Julavslutning med
skinka och klappar

√

√

Öppet hus

Kansliet reserverar sig för eventuella
ändringar i kalendariet.
Se detta Hjärnblad för mer info om respektive
aktivitet eller kontakta kansliet för anmälan.
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Kontaktuppgifter till kansliet:
Tfn: 08- 447 45 31
Mejl: stockholm@hjarnkraft.se

RGM

December

Denna sida
kan du klippa ut
och sätta på kylskåpet!

Kansliet har stängt mellan
20 december -7 januari 2020

SISTA ANMÄLNINGSDAG 7 NOVEMBER.

UTBILDNINGSDAG

Torsdagen den 21 november klockan 9 - 16.
Immanuelskyrkan Stockholm.
√√ Beteendestörning och personlighetsförändring
– Den stora utmaningen
√√ Bemötande
√√ Hjälpmedel
P R O G RAM

08.30 - 09.00

Registrering och fika/mingel

14.15 - 14.45

Bensträckare/fika

09.00 - 09.15

Hjärnkraft hälsar välkomna

14.45 - 15.45

09.15 - 12.00

Beteendestörning och personlighetsförändring vid förvärvad hjärnskada –
Den stora utmaningen

Hjälpmedel – Lena Tinglöf
Utbildningssamordnare och utbildare
på Hjälpmedelsverksamheterna.
Hjälpmedelsverksamheterna består
av Hjälpmedel Stockholm, KommSyn
Stockholm och Medicinteknisk Apparatur i hemmet (MAH).

Per Hamid Ghatan
Överläkare, sektionschef vid Rehabiliteringsmedicinska kliniken på Akademiska Sjukhuset.

Tidigare anställd 16 år som hjälpmedelskonsulent på Hjälpmedel Stockholm och
leg arbetsterapeut. Utöver rollen som
förskrivare och konsulent finns erfarenhet som undersköterska och vårdbiträde/personlig assistent inom LSS,
att i det dagliga praktiska vårdarbetet
använda arbetstekniska- och förskrivna
tekniska hjälpmedel.

Doktorerad i kognitiv neurovetenskap
vid Karolinska Institutet. Mångårig
klinisk erfarenhet av rehabilitering vid
förvärvad hjärnskada.
10.15 - 10.40

Bensträckare/fika

10.40 - 12.00

Forts. Per Hamid Ghatan

12.00 - 13.15

Lunch

13.15 - 14.15

Bemötande – Malin Blom
och Micke Lundkvist
Malin och Micke kommer båda från
Hjärnkraft, och har själva egen hjärnskada.
Malin blev påkörd av en bil 2015 och
sitter som suppleant i Hjärnkrafts styrelse. Nu arbetstränar hon deltid och
har b.la. skrivit en bok om sin olycka
och rehabilitering.

2019-10-17

Frågor

15.45 - 16.00

Plats: Waldenströmssalen, Immanuelskyrkan,
Kungstensgatan 17, Stockholm.

Svar
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Anmälan utbildningsdag den 21/11 om
beteendeförändringar, bemötande och
hjälpmedel e er en hjärnskada

Sammanfattning och avslutning

Har ni några frågor, vänligen kontakta kansliet på telefonnummer 08-447 45 31 eller på mejl
stockholm@hjarnkaft.se

Bildrubrik

Anmälan görs på:
Deltagare och yrke, ange om du är enskild medlem. Du kan ange fler än en deltagare. *
Lång svarstext

Eventuella matallergier (om inte, skriv nej) *
Lång svarstext
2019-10-17

Anmälan utbildningsdag den 21/11 - Google Formulär

Kort svarstext

Uppgiftslämnare/kontaktperson *
https://docs.google.com/forms/d/1zyLoTRB_seUJkDs5puRkDLsqhZBfzE0VJwGkLVrQDLE/edit

1/2

Telefon *
Kort svarstext

E-postadress *
Kort svarstext

Micke har varit med som suppleant i
styrelsen men jobbar nu på kansliet
sedan två år. Han råkade ut för en
skidolycka 2002.
https://forms.gle/fg5JkeZueeEsZa4n6

Information:
Tid: Torsdag 21 november 2019 kl. 09.00-16.00
(registrering och fika från kl. 08.30).

Anmälan utbildningsdag den 21/11 - Google Formulär

Anmälan utbildningsdag den 21/11

Anmälan är bindande men ni har möjlighet att skicka en ersättare. Avgiften 1250 kr/person
betalas mot faktura. Enskild medlem 450 kr/person. Fakturan skickas till er efter
Beskrivning (valfritt)

Ert fakturareferensnummer (eller

*

Kort svarstext

Fakturaadress *
Lång svarstext

Kostnad: Ordinarie pris 1250 kr/person.
300 kr/enskild medlem som varit medlem i mer
än 6 mån. I priset ingår utbildningen, morgonfika med smörgås, frukt, lunchwrap och eftermiddagsfika.
https://docs.google.com/forms/d/1zyLoTRB_seUJkDs5puRkDLsqhZBfzE0VJwGkLVrQDLE/edit
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Nu kör vi musik
och kryss igen!

Tisdag

5

november
kl. 18-19.30

Välkomna att kryssa med oss
tillsammans med musik från nu och då.
Vad heter gruppen?
Vem handlar den här melodin om?
Eller kanske frågan:
- vilket land kommer artisten ifrån?
Det finns fika till självkostnadspris 20:Var: Kansliet i Liljeholmen, Nybohovsgränd 16
Anmälan: Kansliet tfn 08- 447 45 31 eller mejl: stockholm@hjarnkraft.se

Träff för dig 30–49 år med förvärvad
hjärnskada hösten 2019
Är du mellan 30–49 år och har en förvärvad hjärnskada?
Vill du träffa andra i samma ålder? Särskilda träffar för dig
som är mitt i livet.

Torsdag

12

november
kl. 17-19

Träffarna leds av Michael Lundquist och Lena Hagelin
som jobbar i föreningens kansli.
Var: Nybohovsgränd 16, Liljeholmen.

gången:

Kostnad: 20kr för fika.

Meddela vid anmälan om du kommer ensam
eller tillsammans med assistent/ledsagare samt
om det finns något annat viktigt vi bör veta om
dig.

Anmälan: senast en vecka innan på tfn: 08-447
45 31 eller via mejl: stockholm@hjarnkraft.se
Speciellt för dig som kommer för första
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Mer information: www.sthlm.hjarnkraft.se

Kom med i Hjärnet
I Stockholm är vi ett gäng medlemmar som träffas,
pratar och har roligt tillsammans samtidigt som vi hittar på något
efter medlemmarnas önskemål.
Det kan vara besök på bio, museum eller utställningar.
Vi går också ut på pub och restaurang eller tar en gemensam fika.
Kanske du har något förslag på vad vi ska göra?
Ring Mats: på 076-876 27 16, maila: mschalling@hotmail.com
Ring Anna: på 070-944 48 89, maila: annakilander8@gmail.com
Välkommen att höra av dig om du har frågor eller bara vill vara med och testa hur det är.

Öppet hus
Välkommen på en av vår allra populäraste
verksamhet: Öppet hus.
Här får du träffa andra medlemmar i föreningen.
Kom in på en fika, spela kort, lös korsord, sitt ner
och prata en stund.
Det finns möjlighet att vila eller prata enskilt i
vårt vilrum.
Nytt för denna termin är att vi har öppet en
timme längre än tidigare. Nu har vi öppet till 16.
Du som vill, har också fr.o.m. denna termin möjlighet att syssla med lite kreativt skapande. Du
kan träna din finmotorik samtidigt som det är en
avkopplande och rolig aktivitet. Det kommer att
finnas ett eget bord dukat med pärlor, block och
färger, garn mm.

Onsdagar,
till och med

18

december
kl. 12-16

Det finns alltid fika till självkostnadspris på 20:-.
Kaffe, te, smörgås och fikabröd.
Sista öppet hus för denna termin är onsdagen
den 18 december. Då har vi julavslutning med
lite extra gott! Den som vill kan ta med sig en
inslagen julklapp för ca 100: - så byter vi klappar
med varandra.
Välkomna!
Observera att vi stänger kl. 16, så se till så att
du bokar din färdtjänst till senast kl. 15.50.
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Vi saknar fortfarande
böcker från vårt
bibliotek!
Titlar på böcker som vi fortfarande saknar och vill ha tillbaka. Vi
har andra medlemmar som också
vill låna dessa böcker, så försök
leta fram dom så fort som möjligt.
»» Hotet mot din hjärna
»» Trimma hjärnan
»» Vägen till 2.0
»» Från kaos till klarhet

Tjejkväll och Mixkväll
med middag
Vi kommer att bjuda in till detta
under vårterminen.
Håll utkik i Hjärnbladet nr 1, 2020

Gruppboende
för unga vuxna?
Vi har en anhörig i föreningen som undrar om det
finns behov och intresse av gruppboende i
Stockholms län.
Ett gruppboende som vänder sig enbart
till unga vuxna med förvärvad hjärnskada?
(som ung vuxen tror vi åldersspannet kan ligga
på mellan 18–29 år)
Hör av dig till kansliet och berätta.
Ring oss eller skicka ett mail:
08- 447 45 31 | stockholm@hjarnkraft.se
Lena & Micke

Det pratas väldigt
mycket om appar
nuförtiden.
Men vad är egentligen
en app?

Tisdag

3

december
kl. 12-15

Välkomna på ett öppet hus om Appar där du får
tips, råd och hjälp av Malin, Roffe och Mats.
Du behöver ha med dig din smartphone eller surfplatta. En smartphone är exempelvis en Iphone
eller Samsung.
Välkomna!

När: Tisdagen den 3 december kl. 12-15
Var: I våra lokaler på Nybohovsgränd 16,
Liljeholmen.
Kostnad: Fika till självkostnadspris 20: -
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Herrmiddag
Det var ett tag sen sist. Men nu äntligen
blir det herrmiddag igen!
Mat och trevlig samvaro, bara för dig som
är man. Förra gången vi hade vår middag
för män, så var det stor uppslutning och vi
hade en jättetrevlig kväll.
Vi samlas på kansliet för att i lugn och
ro prata, umgås och tillsammans inta en
härlig middag.
I middagen ingår:
»»
»»
»»
»»

Välkomstdrink
Huvudrätt & dryck
Ost & Kex/bröd
Kaffe/te & kaka

Vi hoppas att det blir stor uppslutning.
Välkomna!

Tisdag

26

november
kl. 17-20

Praktisk information
När: Tisdagen den 26 november kl. 17-20
Var: Hjärnkrafts lokaler på Nybohovsgränd
16, Liljeholmen.
Kostnad: 50:- som du betalar kontant på plats.
Anmälan: Senast 20 november på tfn:
08- 447 45 31 eller mejl till
stockholm@hjarnkraft.se
OBS! Om du exempelvis har någon matallergi, meddela oss detta!

Nu finns en stroke- och hjärnskadevägledare
i Stockholms län
Nu finns det en stroke- och hjärnskadevägledare som du kan kontakta för rådgivning
och vägledning. Vägledaren vänder sig till patienter, närstående eller vårdgivare inom
Stockholms län.
Vägledaren heter Emma Schött och hon arbetar
på Danderyds sjukhus. Hon har erfarenhet som
logoped inom neurologisk rehabilitering.

Patienter och/eller närstående
Stroke- och hjärnskadevägledaren Emma Schött tar
emot förfrågningar från personer som har drabbats
av stroke eller annan förvärvad hjärnskada. Även
närstående är välkomna att kontakta vägledaren.
Vägledaren kan informera om rehabiliteringsmöjligheter eller hur man kommer i kontakt med andra
i samma situation. Frågorna kan även handla om
familjeliv, sysselsättning eller fritid.
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Vårdgivare
Alla inom öppenvården kan vända sig till vägledaren om vilken typ av vård och övriga typer av stöd
som finns i samhället. Om en vårdgivare behöver
rådgöra om en enskild patient går det bra, om patienten samtycker till det.

När: Mån - Fre. kl. 08:00 - 16:00
Tel: 08-123 596 67
Mejl: hjarnskadevagledare.ds@sll.se

s!
Tip

s!

Tip

s!
Tip

Tips på användbara APP:ar

KATEGORI

APP

B E S K R IVN I N G

KATEGORI

A PP

B E S K R IVN I N G

Finans

Bank id

Talar om för myndigheter,
banker m.m. att du är du

Socialt

Calculator

Miniräknare

Finans

Bankomat

Visar närmaste bankomat

Socialt

Documents

Sparar dokument

Hälsa

Aerox

Håller igång finmotoriken

Socialt

Face time

Videokonferens med alla
iPhone och apple-ägare

Hälsa

Kring of math

Mattespel minnesträning

Gratisappar

Hälsa

Montezuma
puzzel

Socialt

Minnesträning

Få information och erbjudande om nya appar

Hälsa

Next

Minnesträning

Socialt

Hangaouts

Telefon med möjlighet att
prata med fler

Hälsa

Numbers

Kalkylhantering från Apple
(jfr Excel)

Socialt

Hitta vänner

Håller reda på var mina
vänner är

Hälsa

StepsApp

Stegräknare

Socialt

Office Mobile

Microsofts Word, Excel och
Powerpoint (till Iphone)

Karta

Google maps

Var är jag, gps

Köp & Sälj

Blocket

Begagnat till salu

Socialt

Onenote

Onenote från Office-sviten
för IOS och Android

Köp & Sälj

Pricerunner

Billigast på nya varor

Motion

Empatico

Minnesträning (19 kr)

Socialt

OWA för
Iphone

E-postklient för Iphone (på
Exchange Server eller Office
365)

Motion

Fit brains

Minnesträning

Socialt

Pages

Ordbehandling

Musik

Spotify

Musik för alla

Socialt

Penultimate

Anteckningsbok

Nöje

Legimus

Ljudbok

Socialt

SAOL

Svenska akademins ordlista

Nöje

Omni

Bästa svenska nyhetsappen
enligt IDG (se www.omni.se )

Socialt

Skype

Videokonferens med alla
som har Skype

Nöje

Simple mind

Tankekarta

Socialt

Spy voice

Nöje

Singit

Text till sånger

spelar in dina samtal om du
behöver för minnet

Nöje

Solar walk

Solsystemet

Socialt

Tunein radio

Alla värdens radiokanaler

Nöje

Star chart

Stjärnkarta

Socialt

WiFi finder

Hittar gratis nätverk

Nöje

SVT play

TV

Socialt

Wifog

Gratis internet telefon och
sms

Nöje

Ted

Föreläsningar

Nöje

Tv.nu

Alla tv kanaler

Socialt

Voice
translator

Översätter talande språket
till valfritt språk SMHI väder

Resa

På sjön

Sjökort

Resa

Reseplanerare SL tidtabeller

Socialt

Översättare

Översätter svenska till ett
stort antal olika språk

Resa

Sista minuten

Rese-app för billiga resor

Spel

+bublesx

Sifferspelet

Socialt

abcNotes

Kom-ihåg lappar

Spel

Soltaire free

Kortspel

Socialt

Birthday.se

Håller reda på födelsedagar

Spel

Sudoku

Sifferspelet

Socialt

Blufire reader

Biblioteks och bokläsare

Tips

Scan

Skannar in så att du lättare
hittar till den sida du vill.

IOS
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Onsdagar,
med start

21

augusti
kl. 12.00-16.00

Öppet hus på Onsdagar
Välkommen att delta på vårt populära öppna hus
och träffa andra medlemmar i föreningen.
Kom in på en fika, spela kort, lös korsord, sitt ner
och prata en stund.
Det finns alltid fika till självkostnadspris på 20:-.
Kaffe, te, smörgås och fikabröd.
Sista öppet hus för denna termin är onsdagen den
18 december. Då har vi julavslutning med lite extra
gott! Den som vill kan ta med sig en inslagen julklapp för ca 100: - så byter vi klappar med varandra.
Välkomna!
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