HJÄRNBLADET

Medlemstidning för Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft Stockholms län

NR 1 2020

Årsmöte
S. 3

Vårens härliga och spännande aktiviteter
S. 3, 6-11, 14

Medlemsbladet utges av
Hjärnskadeförbundet
Hjärnkraft Stockholms län:
Besöksadress:
Nybohovsgränd 16
Postadress:
Nybohovsgränd 12
117 63 Stockholm
08-447 45 31
stockholm@hjarnkraft.se
www.sthlm.hjarnkraft.se

Ansvarig utgivare:
Christer Nygren
Redaktörer:
Micke Lundquist
Lena Hagelin
Lena Lassmyr
Grafisk formgivning:
Malin Blom
Föreningens telefontider:
Måndag-torsdag kl. 10–14
Annonsera i Hjärnbladet!
Hjärnbladet är 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

5200:-

1/2 sida

2500:-

1/4 sida

1200:-

För mer info om annonsalternativ, se vår hemsida:
www.sthlm.hjarnkraft.se

Plusgiro: 3511-3

Kansliet har ordet
Hej och god fortsättning på det nya året.
Hoppas ni haft en fin jul och nyårshelg. Nu blir dagarna lite
längre och lite ljusare. Vi ser fram emot ett fint verksamhetsår
tillsammans med er alla i föreningen.
Som ni säkert kommer att märka när ni läser hjärnbladet, så
har vi lagt några aktiviteter vilande och några nya har tillkommit.
Kalendariet sträcker sig fram tom april, detta för att vi ska kunna
få tid för planering av eventuellt fler aktiviteter, när vi skickar ut
nästa nummer av Hjärnbladet, nr 2.
Årsmötet kommer att äga rum måndagen den 23 mars. Innan
årsmötet börjar så kommer vår Stockholmsguide Eliane Högberg
och berättar om delar av Stockholms historia. Mer information
finns att läsa i hjärnbladet, och kallelse med ännu mer information
kommer till dig i god tid.
Lena Nygren slutar hos oss. Lena har varit tjänstledig för studier
under en period, och har nu valt att avsluta sin tjänst hos oss. Hon
har under sina studier befunnit sig i Dalarna och kommer nu att
bosätta sig där fortsättningsvis. Lena har under sina år på Hjärnkraft lagt ner ett stort arbete och engagemang i föreningsarbetet.
Vi kommer att sakna dig, och vi önskar ett stort lycka till med det
nya livet i vackra Dalarna. Tack Lena!
Lena & Micke
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Måndag

23

mars
kl. 18.45-20.00

ÅRSMÖTE
Måndag den 23 mars klockan 18.45-20.00.
Vi kommer att vara i Funktionsrätt Stockholms läns lokaler
på S:t Göransgatan 82 A, T Fridhemsplan
Obs! Innan årsmötet, mellan klockan 17.30-18.30, så har vi
bjudit in Eliane Högberg, Stockholmsguide. Eliane kommer
att visa bilder och berätta om delar av Stockholms historia.
Separat kallelse till årsmöte, information om bildvisning
av Stockholm, tid och plats, kommer till dig i god tid innan
årsmötesdagen.
Välkomna!
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Inbjudan till en dag med viktiga föreläsningar

Hjärnskakning hos
barn och ungdomar
Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft arrangerar en
halvdag med föreläsningar om hjärnskakning i
Stockholm onsdagen den 29 januari 2020. Missa
inte tillfället att få information, tips och råd om
hjärnskakning av ledande experter.
FÖRELÄSNINGAR
Hjärnskakning hos barn och ungdomar: Diagnos,
riskfaktorer för långdragna symtom och handläggning
Ingela Kristiansen, barnneurolog och överläkare vid
Akademiska sjukhuset i Uppsala beskriver vad som händer i
hjärnan vid en hjärnskakning och medicinska konsekvenser.

MER OM FÖRELÄSARNA
Ingela Kristiansen är överläkare i barnnerurologi vid
Sektionen för barnneurologi, habilitering och rehabiliteringsmedicin vid Akademiska barnsjukhuset. Hon
har sedan många år arbetat kliniskt med rehabilitering
för barn- och ungdomar med förvärvade hjärnskador,
och deltagit i att utarbeta nationella och internationella vårdprogram. Ingela har deltagit i arbetet i SVERE
sedan 2001 och är dessutom ordförande i SAREB
samt vice ordförande i IPBIS.
Petra Boström är legitimerad psykolog sedan 2009
och har efter det arbetat med barn inom neurologi och
habilitering. Tidigare i rehabiliteringsteamet vid Folke
Bernadotte regionhabilitering, Akademiska barnsjukhuset i Uppsala och nu inom Barn- och ungdomspsykiatrin i Stockholm.

Ska jag gasa eller bromsa
Petra Boström, psykolog, Cristina Eklund, specialpedagog och
Frida Berg, fysioterapeut, är författarna till den nya boken Ska
jag gasa eller bromsa. De föreläser om bokens tre huvuddelar:

Cristina Eklund utexaminerades som mellanstadielärare 1980. Hon utbildade sig till specialpedagog och
blev färdig 2000. Sedan 2002 arbetar hon i rehabiliteringsteamet vid Folke Bernadotte regionhabilitering,
Akademiska barnsjukhuset i Uppsala.

• Hjärnskakning – kognitiva och psykologiska konsekvenser.
• Återgång till skolan efter hjärnskakning.
• Återgång till fysisk aktivitet efter hjärnskakning.

Frida Berg är legitimerad fysioterapeut sedan 2014
och arbetar med barn och ungdomar i primärvård på
Uppsala Barncentrum & Vårdcentral. Frida har även
arbetat på Alviksstrandsskolan i Stockholm, som erbjuder förskole- och skolinriktad rehabilitering för barn
och ungdomar med förvärvad hjärnskada.

ANMÄLAN & INFO
Tid:
Plats:

Onsdag 29 januari 2020, kl. 13.00-16.30
Immanuelskyrkan, Kungsstensgatan 17,
Stockholm
Pris:
295 kronor, inkl kaffe
Anmälan: Skicka ett mejl till: anmalan@hjarnkraft.se
Ange att det gäller Hjärnskakning 29/1, 2020
i ämnesraden och skriv namn på alla deltagare,
kontaktuppgifter samt fakturaadress.
Anmäl dig redan nu, antalet platser är begränsat!

William Olsen har tävlat på elitnivå i enduro.Kraschade
hårt 2016 och fick en kraftig hjärnskakning. Rehabiliterade sig på Alviksstrandsskolan. Går nu sista året på
idrottsprogrammet på Vackstanäsgymnasiet.
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Ljuset som trängde in genom nyckelhålet
William Olsen, 19 år, berättar om sin resa efter kraschen då
han tävlade i enduro och fick hjärnskakning.

Nya boken Ska jag gasa eller bromsa. Här beskrivs symtom
och svårigheter efter hjärnskakning samt konkreta förslag
på åtgärder. Boken bygger på erfarenheter från författarnas
möten med barn som deltagit i rehabilitering efter hjärnskakning.

Kalendarium för medlemmar
Denna sida kan du
klippa ut och sätta
på kylskåpet!

VÅRTE R M I N E N 2 0 2 0
√

januari

Ons. 8/1 kl. 12-16
Ons. 15/1 kl. 12-16
Tors. 16/1 kl. 13-16.

30

Ons. 22/1 kl. 12-16
Tors. 23/1
Ons. 29/1 kl. 12.16
Tors. 30/1 kl. 18–20

Öppet hus
Öppet hus
Hjärna Tillsammans
Öppet hus

Ons. 5/2 kl. 12-16
Mån. 10/2
Tis. 11/2 kl. 18–20
Ons. 12/2 kl. 12-16
Lätt 14.30-15.15
Fika: 15.20-15.40
Medel 15.45-16.30

Ons. 19/2 kl. 12-16
Tis. 25/2

Öppet hus
Pubkväll
Öppet hus
Start RGM
Öppet hus

Tis. 3/3
Ons. 4/3
Tors. 5/3
Tis. 10/3

Lätt 14.30-15.15
Fika: 15.20-15.40
Medel 15.45-16.30
kl. 12-16

Öppet hus
Tjejmiddag

kl. 17–20
Lätt 14.30-15.15
Fika: 15.20-15.40 RGM
Medel 15.45-16.30

Ons. 11/3 kl. 12-16
Ons. 18/3 kl. 12-16

Öppet hus
Öppet hus

Mån.
23/3

kl. 18.45-20.00

ÅRSMÖTE!
och Guidning
i bilder,
Stockholms
historia

Tis. 24/3

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

kl. 18-19.

30

Föreläsning
Pensionsmyndigheten
√

Ons. 1/4

kl. 12-16

Tors. 2/4

kl. 18–20

Tis. 7/4

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

RGM

Ons. 8/4

kl. 12-16

Öppet hus

Tis. 21/4
√

RGM

Tis. 31/3

14.30 -15.15

Lätt
Fika: 15.20 -15.40
Medel 15.45-16.30

Ons. 15/4 kl. 12-16
Mån. 20/4 kl. 18-20

Öppet hus

mars

Tis. 31/3

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

Tis. 14/4

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

Ons. 26/2 kl. 12-16

Öppet hus

april

√

februari

Tis. 18/2

Ons. 25/3 kl. 12-16

Öppet hus
Anhörig kväll

√

mars

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

Tis. 21/4 kl. 18-19.30
Ons. 22/4 kl. 12-16
Tors. 23/4 kl. 11–14

Öppet hus
Anhörig
kväll

RGM
Öppet hus
Pubkväll
RGM
Musikkryss
Öppet hus
Naturvandring
Kolardammarna

Lätt 14.30-15.15
Avslutning
Tis. 28/4 Fika: 15.20-15.40
RGM
Medel 15.45-16.30
Ons. 29/4 kl. 12-16
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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Tisdag

Tisdag

18

25

Tisdag

3

Tisdag

10

Tisdag

24

februari

februari

mars

mars

mars

Lätt kurs:
kl. 14.30-15.15
Medel kurs:
kl. 15.45-16.30

Lätt kurs:
kl. 14.30-15.15
Medel kurs:
kl. 15.45-16.30

Lätt kurs:
kl. 14.30-15.15
Medel kurs:
kl. 15.45-16.30

Lätt kurs:
kl. 14.30-15.15
Medel kurs:
kl. 15.45-16.30

Lätt kurs:
kl. 14.30-15.15
Medel kurs:
kl. 15.45-16.30

Tisdag

Tisdag

Tisdag

Tisdag

Tisdag

31

7

14

21

28

mars

april

april

april

april

Lätt kurs:
kl. 14.30-15.15
Medel kurs:
kl. 15.45-16.30

Lätt kurs:
kl. 14.30-15.15
Medel kurs:
kl. 15.45-16.30

Lätt kurs:
kl. 14.30-15.15
Medel kurs:
kl. 15.45-16.30

Lätt kurs:
kl. 14.30-15.15
Medel kurs:
kl. 15.45-16.30

Lätt.kurs:
kl. 14.30-15.15
Medel kurs:
kl. 15.45-16.30

Gemensam fika för båda grupperna mellan kl. 15.20-15.40
(Fikat kostar 20 kr/tillfälle som du betalar på plats)

Kurser i Ronnie Gardiners Metod
Lätt grupp och Medelsvår grupp 10 tillfällen på tisdagar,
med start 18 februari.
Begränsat antal platser så skynda in med din anmälan!
Rehabiliteringsmetoden 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 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.
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Kurserna sker i samverkan mellan Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft Stockholms län, Afasiföreningen i Stockholms län, Personskadeförbundet
RTP-S och ABF.
Anmälan: Till Hjärnkrafts kansli på tfn: 08447 45 31 eller mail: stockholm@hjarnkraft.se
Var: Afasicenters lokaler på Sabbatsbergsvägen 6, nära St. Eriksplan.
Kostnad: 100 kr. för 10 tillfällen för
medlemmar i Hjärnkraft/Afasi/Personskadeförbundet RTPs.
OBS! Avgiften betalas kontant på plats.

Torsdag

23

april
kl. 11-14

Kolardammarna i Alby naturreservat
Lättvandrad guidning anpassad för rullstolar och barnvagnar.
Kolardammarna ligger i Alby naturreservat och utgör ett vackert inslag i
landskapet. Längs strandkanten möts du av grovstammiga aspar, tallbackar,
små berghällar och öppna gräsmarker. Här blommar vitsippor, blåsippor,
vårfryle, nagelört och andra vårblommor. I dammarna renas också dagvattnet från Bollmora och Öringe på sin väg till Albysjön.
När: Torsdag 23 april kl. 11.00-14.00.
Praktisk information: Vandringen är 2 km
lång och tar cirka 3 timmar med paus.
Vi vandrar i lugnt tempo. Det finns inga toaletter.
Det finns picknickbänkar på en skogsbacke och
bänkar på en brygga där vi äter vår matsäck.
Ta med egen matsäck.
Samling och avslutning:

» Busshållplats Öringe kl 11.00 (buss 875 från
Gullmarsplan).
» Färdtjänst uppge adress Ridskolevägen 2
i Tyresö.
» Bil, samlas vi på parkeringen vid Fårdala
ridskola.

En av guiderna möter upp vid busshållplatsen.
En av guiderna möter upp vid adressen.
Tillgänglighet: Underlaget är bra för att ta sig
fram med rullstol och rullator. Det finns en något
längre backe som har medellutning, här hjälps vi
åt om det behövs.
Guidningen är gratis. Ingen anmälan behövs.
Vid frågor och funderingar, kontakta:
Martina, martina.kiibus@tyreso.se eller
Sofia på sofia.arnsten@studieframjandet.se,
08-555 352 67 (även mobil).
Guidningen genomförs i samarbete mellan
Tyresö kommun och Studiefrämjandet Stockholms län.
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Tisdag

11

Måndag

20

februari

april

kl. 18-20

kl. 18-20

PUB-kvällar
för umgänge och trevnad

Välkommen på PUB-kvällarna, för dig som vill träffas ute,
äta gott och umgås. Från föreningen kommer styrelseledamöter att finnas på plats.
Om du vill vara med på våra pubkvällar så kontaktar du Rolf
eller Mats. Då får du också mer information om puben som
vi ska träffas på.
Välkomna!

Kontakt: Rolf: 070-660 52 08 eller Mats: 076-876 27 16
Kostnad: Du betalar själv för det du äter och dricker.
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Torsdag

5

mars
kl. 17-20

Välkomna alla kvinnor
till en kväll med middag
Den här kvällen är endast för oss kvinnor i föreningen.
Tid för att umgås, äta och dricka gott.
Vi kommer att servera en matnyttig vegetarisk sallad, bröd,
dryck och efterrätt till en kostnad av 50: -, som du betalar
kontant på plats.
Hoppas att just du har lust att komma.
Välkommen.

När: Torsdag 5 mars kl. 17-20
Var: Hjärnkrafts lokaler på Nybohovsgränd 16, Liljeholmen
Kostnad: 50: - som du betalar kontant på plats
Anmälan: Senast en vecka innan på tfn 08- 447 45 31
eller mejl stockholm@hjarnkraft.se
OBS! om du exempelvis har någon matallergi, meddela oss detta.
Vi serverar ingen alkohol.
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Torsdag

31

Torsdag

2

januari

april

kl. 18-20

kl. 18-20

Träffar för anhöriga, närstående
och för personer som på annat
sätt stöttar en person med
förvärvad hjärnskada
Det är många bollar att hålla i luften som anhörig.
Fixa med skola, sysselsättning, rehabilitering, försäkringskassa, läkarkontakter och mycket mer. Dessutom ska man
orka med sitt arbete, familj och umgås med vänner.
Hur får vi tiden att räcka till? Finns tid att ta hand om mig
själv? Vem ger oss det stöd vi behöver för att orka med vardagen? Hur ska jag på bästa sätt hjälpa den som drabbats av
hjärnskada? Det finns många olika frågeställningar och man
behöver stöd på olika sätt i sin vardag.
Välkomna!
Ansvariga är Christer Nygren och Jenny Sillén Österman
som själva är anhöriga.

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

onsdag
kl. 12-16

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.
På öppet hus har du också möjlighet att få prata enskilda
ärenden med någon i personalen, i mån av tid.
Det finns möjlighet att vila eller prata enskilt i vårt vilrum.
Du som vill, har också 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 litet bord där du kan sitta och pyssla med med pärlor,
block och färger, garn mm.
Det finns alltid fika till självkostnadspris på 20: -. Kaffe, te,
smörgås och fikabröd.
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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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 biobesök, teater, museibesök, utställningar
eller bara pub-och-restaurangbesök eller 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

För vilka frågor ni än har eller om ni bara vill vara med
och testa hur det är!
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Föreningen hade en utbildningsdag
om hjärnan den 21 november
En spännande och lärorik dag i ett grått och regnigt Stockholm.
Dagen inleddes med att Per Hamid Ghatan,
överläkare och sektionschef vid rehabiliteringsmedicinska kliniken på Akademiska sjukhuset,
föreläste med temat ”Beteendestörning och personlighetsförändring-Den stora utmaningen”.
Hamid fångade åhörarna och pratade som vanligt med inlevelse och stor kunskap kring ämnet.
Hamid har mång-årig erfarenhet av rehabilitering vid förvärvad hjärnskada.
Efter lunch föreläste Malin Blom och Michael
Lundkvist om ”Bemötande”. Malin och Micke
delade med sig av sina egna erfarenheter efter
förvärvad hjärnskada. Micke skadades i en skidolycka 2002 och Malin i en trafikolycka 2015. De
berättade om sina olyckor och hur vägen fram till
nu har kantats av motgångar, men också många
positiva erfarenheter i möten med människor.

Efter föreläsningen hade vi ”gofika” med kaffe
och kaka och tid för mingel.
Dagen avslutades med temat ”Hjälpmedel”. Vi
hade bjudit in Lena Tinglöf som arbetar som
utbildningssamordnare och utbildare på Hjälpmedelsverksamheterna. Lena berättade hur man
får tag på olika hjälpmedel. Vem som förskriver
hjälpmedel och vad som finns att tillgå. Mycket praktisk och nyttig information om hur hela
processen går till. Lena har mångårig erfarenhet
som hjälpmedelskonsulent på Hjälpmedel Stockholm och leg arbetsterapeut.
Vi vill rikta ett stort tack till alla föreläsare,
deltagare och till personalen på Immanuelkyrkan
för en bra genomförd dag.
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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
beställningsformulär på vår hemsida:
www.sthlm.hjarnkraft.se eller hör av
dig till kansliet, så hjälper vi dig.

Vad händer med min
ekonomi, när jag blir
pensionär?

Tisdag

31

mars
kl. 18-19.30

Vi har fått den frågan från medlemmar, och många
känner en oro för sin ekonomi, särskilt när man börjar
närma sig pensionsålder.
Vi har bjudit in Ulrik Sundin som är
informatör på Pensionsmyndigheten.
Han kommer till oss och berättar om
pension, bostadstillägg mm.
Skynda in med din anmälan då det
är begränsat med antal platser.
Det finns fika till självkostnadspris 20:Välkomna!
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När: Tisdag 31 mars klockan 18-19.30
Var: Vi kommer att vara i föreningens lokaler på Nybohovsgränd 16,
Liljeholmen.
Anmälan: Senast 26 mars på
telefon: 08- 447 45 31 eller mejl:
stockholm@hjarnkraft.se
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www.hjarnatillsammans.se
info@hjarnatillsammans.se

T-BANESTATION FRIDHEMSPLAN

VAR: MAGNUS HUSS AULA,
STOCKHOLMS SJUKHEM,
MARIEBERGSGATAN 22,
STOCKHOLM.

16 JANUARI
kl 13–16.30

BJUDER IN TILL EN EFTERMIDDAG

HJÄRNATILLSAMMANS

senast 8 januari

ANMÄL DIG HÄR

Varmt välkommen!

Evenemanget vänder sig till personer med egen erfarenhet
av hjärnskada, närstående, politiker, profession, beslutsfattare – eller på annat sätt är intresserad av frågorna.

Välkommen till en eftermiddag helt ägnad åt dessa
områden. Vi berättar även om var nätverket står idag
och blickar framåt.

Hur kan nätverket Hjärna Tillsammans bidra till att
personer med förvärvad hjärnskada får sin röst hörd i
samhället och att deras erfarenhet och kunskap tas tillvara? Och hur kan vi hjälpa till att bryta isolering som ofta
följer med den nya livssituationen och främja fysisk hälsa?

Onsdagar,
med start

8

januari
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.
Välkomna!

Stort tack till
16

för hjälpen att trycka bladet!

