HJÄRNBLADET

Medlemstidning för Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft Stockholms län

NR 3 2021

Vi börjar äntligen öppna igen!

Läs om höstens spännande aktiviteter på sidorna 6-18

Foto: Micke Lundquist

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
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2500:-
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1200:-

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

Plusgiro: 3511-3

Hej alla medlemmar
Vi har alla drabbats av denna pandemi på olika sätt. Ensamhet och
rädsla. Restriktioner hit och dit. Tänka nytt, tänka om. En del har
haft Covid och tillfrisknat, men ledsamt nog har det också avlidit
väldigt många människor. Detta är fruktansvärt och tragiskt på
alla sätt.
Vi kommer nu äntligen att öppna upp vår verksamhet igen. Så
smått under augusti och helt from september. Anmälan krävs för
att komma på öppet hus i augusti genom att ringa eller mejla till
kansliet. From september behöver du inte anmäla dig till öppet
hus.
Du får inte komma på aktiviteter om du är förkyld eller har andra
förkylningssymptom.
Vi och Hjärnet har anordnat en del utomhusaktiviteter under vår
och sommar. Dock med restriktioner, med bland annat begränsat
antal deltagare på max 8personer. Det har upplevts som irriterande och jobbigt för dem som inte fått plats, då det har varit fullt.
Det har varit lika irriterande och jobbigt för oss att behöva säga
nej!
Vi på kansliet har under hela pandemins gång, följt ett styrelsebeslut och de allmänna rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten och Regeringen.
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Vi har kunnat erbjuda digitala träffar och digitala stadsvandringar, vilket känns bra. Vi har under
hela denna pandemi också kunnat ge telefonrådgivning och stöd per mail.
Det intressepolitiska arbetet har fortsatt pågått genom digitala träffar.
Oj, vad vi har fått ställa om till denna digitaliserade nya vardag. Det har varit tufft för många och
det har tagit tid att lära sig.
Vi vet också tyvärr, att alla inte har haft samma förutsättningar att kunna delta på digitala träffar.
Vi har lagt ner extra resurser att nå ut till medlemmar genom telefonsamtal. Samtidigt vet vi att vi
inte lyckats med att nå alla, tyvärr. Men vi har gjort vårt bästa.
Till sist, läs igenom Hjärnbladet och kalendariet så att du inte missar någonting! Nästa Hjärnblad
kommer i mitten/slutet på november.
Hoppas nu att vår planering håller, att vaccinet ger effekt och att vi kan träffas på riktigt igen.
Vi följer utvecklingen i samhället ang. Covid-19, och får eventuellt ta nya beslut allteftersom ny
samhällsinformation kommer.
Ring eller mejla till kansliet om
du har några frågor.
Va rädda om er /Lena o Micke

KONTAKTA KANSLIET:
Tfn: 08-447 45 31 | Mejl: stockholm@hjarnkraft.se

Snackistimme

vissa måndagar mellan 13–14
Vi kommer att fortsätta med Snackistimme under
hösten, då vi har märkt att det är ett bra sätt att nå ut
till de som inte har möjlighet att komma till vårt öppet
hus på onsdagar som kommer att starta efter sommaren.

Snackistimme
Vissa måndagar
kl. 13-14

Vi tänkte oss att vi startar Snackistimmen måndagen den 16 augusti
klockan 13 och håller på till 14.
Datumen som gäller är:
16/8

23/8

6/9

20/9 4/10 18/10 1/11

15/11 29/11 13/12 20/12

Länk till de dagarna kommer att komma några timmar innan Snackistimmen börjar.
Hjärtligt välkomna!
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Medlemsportätt
Det var en vinterdag för ungefär 20 år sen. Närmare bestämt den 5 februari 2002, då Elisabeth
skjutsade ner sin då 13 årige son, till skolan. Han
skulle åka på en skidresa och det var första gången han skulle åka skidor. Både mor o son var nervösa den här morgonen eftersom Michael aldrig
hade åkt skidor förut.
- Jag fick inte berätta det för skolpersonalen för
Michael. Det skulle bli fruktansvärt ”pinsamt" om
jag gjorde det sa han, ”alla andra kan höra mamma”. Så jag lät bli.
Då morgonen var tidig, så åkte Elisabeth hem
igen för att vila en stund. Sen skulle hon åka i väg
till smärtkliniken på Karolinska. Där hon nyligen
hade börjat för sin rehabilitering för sin värk, hon
hade nyligen fått veta att hon hade fått fibromyalgi. Hon somnade till en stund men vaknade sen
med ett ryck, av en mardröm.
- Jag hade drömt om vita helikoptrar och det var
något som var obehagligt med den drömmen.
Allting kändes så fel bara. Går inte riktigt att
förklara.
Elisabeth gav sig i väg till sin rehabilitering och
när hon kom dit så frågade hon om hon kunde ha
sin mobil påslagen? Det var någonting, hon kände
bara att det var någonting i luften. Och det dröjde
inte länge förens telefonen ringde och någon sa:
- Hej jag är läkare på Falu Lasarett. Din son har
varit med om en olycka. Vi kommer i eftermiddag
att skicka Michael till Karolinska i Solna. Han har
krossat sin vänsterarm och fått två stycken hjärnblödningar.
Elisabeth blev alldeles tom. Men på något sätt
lyckades hon ringa till sin man. Hon berättar att
Michael har skadas och ligger på sjukhus samt
vem läkaren var. Efter en stund ringde hennes
man upp henne och det var nu den ofattbara resan startade på riktigt.
Väl på Karolinska hamnade Michael på traumaenheten. Familjen var redan där, samlade, väntande, i chock.
- Jag hörde när helikoptern landade, jag visste
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att det var min son som kom nu. Det förstod och
kände jag direkt. Det var en fruktansvärd känsla,
det går inte att beskriva. Och helikoptern var vit,
precis som i den där mardrömmen.
Familjen fick gå in i ett rum, en läkare kom till
slut in. Hon berättade att Michael hade krossat
en arm och fått en stor hjärnblödning, och det här
kommer att ta tid berättade hon. Vad gör man?
Vad säger man? Allt var ovisst, familjen visste
inte vart de skulle ta vägen, visste inte vad de
skulle göra.
Efter timmar av väntan hamnade Michael på
BIVA (Barn Intensiva avdelningen) på Astrid
Lindgrens barnsjukhus. Då blev det en ny väntan
och tid i ovisshet. De ville ju bra få träffa Michael,
men de fick bara vänta och ingenting veta!
- Dagen efter fick vi äntligen gå in på rummet
där vår son/bror låg. Det blev en chock, slangar,
bandage, sjukhussäng, maskiner, usch det var
hemskt. Vad händer? Mitt barn ligger där. Hela
världen rasade ihop.
Elisabeth och hennes man turades om att vara
hos Michael dygnets alla timmar. Tiden kändes
oändligt långsam, men så småningom blev Michaels tillstånd stabiliserat, han vaknade och
tiden för rehabilitering startade. En lång och
slitsam process som inte går i en hast, vilket vi
alla vet. Det handlar om år. Samtidigt ska man få
en vardag att fungera, med arbete, familj och allt
som ingår i en vardag.

- Det var slitigt berättar Elisabeth, chock, sorg,
man byggde upp en mur runt sig för att överhuvudtaget orka, vad gör man inte för sitt barn, jo
allt!
Så kom dagen då Elisabeths son fyllde 18 år. Han
blev utskriven från Astrid Lindgrens barnsjukhus,
till ingenting! Ingen rehabilitering, ingen kontakt
med någon som kunde hjälpa honom vidare eller
för råd och stöd i vuxenlivet. All hjälp bara försvann. Som ett slag i ansiktet.
- Vad gör vi nu? Det fanns ju fortfarande problematik i min sons liv. Tiden gick, vi fanns
ju där hela tiden men Michael behövde annat
stöd. Vi såg det, Michael kände också att det
var någonting som fattades. Han ville ha hjälp.
Våran husläkare på vårdcentralen såg problematiken och skickade en remiss till en neurolog i
Läkarhuset i Vällingby.
Neurologen gjorde en massa undersökningar på
hennes son och skickade ganska snart en remiss
till Danderyds sjukhus, rehabilitering för Unga
vuxna. Hon kommer ihåg när Michael fick komma till Unga Vuxna, det var där någonstans det
började gå åt rätt håll. Sen kom han i kontakt med
Hjärnkraft och fick träffa andra unga vuxna som
också levde med samma problematik efter förvärvad hjärnskada. Det kändes skönt för familjen,
men framför allt för Michael.

- Vi levde hela tiden under de här åren, med
ångest över att vi inte hade tillräckligt med kraft
och ork för Michaels lillasyster. Vi gjorde så gott
vi kunde, men varför blev vi aldrig erbjudna stöd
för henne under all denna tid? Hon var bara 11
år när hon fick se Michael, sin storebror ligga där
på sjukhuset i sjukhussäng med slangar överallt,
bandage, sår och maskiner. Chocktillståndet hon
gick in i just där och efter första natten, redan då
hade hon behövt hjälp. Den 5 februari 2002 råkade Michael ut för olyckan och ingenting var sig likt
efter det. Vi vet att den dagen, och samtliga efter
det, satte sina spår i oss alla men framför allt för
henne, lillasyster. Och den känslan: otillräckligheten och hjälplösheten, den är tung att bära, som
förälder.
Tunga år har passerat, med chock, sorg och krossade drömmar. I dag känns livet lättare, eftersom
det har gått så bra för hennes son. Han har egen
lägenhet, ett arbete, klarar sig helt själv i livet. Elisabeths rehabilitering lades på vänt men togs upp
igen efter lite mer än ett år efter olyckan. Efter en
lång stund avslutar vi vårt samtal och Elisabeth
säger.
- Jag kommer aldrig att sluta oroa mig för Michael, inte för något av mina barn. Så är det bara!

Födelsedagsinsamling på Facebook
En enkel sak som man kan göra i samband med sin födelsedag
är att starta en insamling på Facebook. På så sätt kan du hjälpa
organisationer med ett litet ekonomiskt bidrag.
Om du vill hjälpa Hjärnkraft söker du efter Hjärnkraft i sökfältet på Facebook, då går insamlingen till förbundet. Men om
du vill hjälpa Hjärnkraft Stockholms län eller någon annan länsförening, så kan du skriva i meddelandefältet den länsförening du vill att pengarna ska gå till. Gör det innan du publicerar inlägget.
Till vänster ser du hur du ska skriva för att insamlingen ska går
till den länsförening som du vill hjälpa:
Text och bild: Micke Lundquist
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Begränsat antal platser så skynda in med din anmälan!
Torsdag

Torsdag

Torsdag

Torsdag

Torsdag

Torsdag

23

30

7

6

14

21

Torsdag

28

september

september

oktober

oktober

oktober

oktober

oktober

kl. 14.30

kl. 14.30

kl. 14.30

kl. 14.30

kl. 14.30

kl. 14.30

kl. 14.30

Torsdag

Torsdag

Torsdag

Torsdag

Torsdag

Torsdag

Torsdag

4

11

18

november

november

november

kl. 14.30

kl. 14.30

kl. 14.30

2

25

9

16

november

december

december

december

kl. 14.30

kl. 14.30

kl. 14.30

kl. 14.30

Kurser i Ronnie Gardiners Metod
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, koncentrationsoch rörelseförmåga stimuleras. RGM har med
stor framgång använts för personer med förvärvad hjärnskada, Parkinson och utbrändhet. Varje
kurstillfälle är träningen i 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.
Anmälan: Till Hjärnkrafts kansli på
tfn: 08- 447 45 31 eller mail: stockholm@hjarnkraft.se

Kostnad: 100 för 10 tillfällen för
medlemmar i Hjärnkraft/Afasi/
Personskadeförbundet RTPs.

Var: Afasicenters lokaler på Sabbatsbergsvägen 6, nära St. Eriksplan.

OBS! Avgiften betalas kontant på
plats.
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Hjärnet
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Hej alla
Hoppas ni mår bra
Visst är det perfekt att vi träffas tillsammans och gör det vi
vill? Det är ju det Hjärnet är; förutom att föreningen anordnar aktiviteter så gör Hjärnet det också - våra alldeles egna!
Kanske vi har saker att prata med en Hjärnkrafts-kompis
om? Och självklart ska vi ha roligt och trivsamt under tiden!
Att vi har roligt och mår bra tillsammans är ju det viktigaste,
eller hur?
Hjärnet är till för alla som vill vara med. Och vi vill att DU
kommer med! Vill du vara en del av gemenskapen?
Tillsammans, efter förslag från oss ALLA,
ska vi ta fram vad vi vill göra
Mats är samordnare. Men behöver fler personer som kan
hjälpa till vid planering av aktiviteter för att Hjärnet ska
kunna fungera som en aktivitetsgrupp.
Hör av dig till Mats om du vill hjälpa till! Hör av dig till Mats
om du har några frågor.

Mats Schalling:
tfn: 0768-76 27 16 |mejl: mschalling@hotmail.com

Förhoppningen är att vi ska kunna anordna
en del aktiviteter under sommaren

77

Torsdagar
kl. 10-11

s!
Tip

s!

Tip

s!
Tip

Aikido Balansträning

Du får lära dig att ta kontroll över din kropp där övningarna
går ut på balansträning och smidighet som utövas på mjukt
underlag. En mycket uppskattad träningsform som Hjärnkraft verkligen rekommenderar!
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.
Var: Träningen sker i Iyasaka Aikidoklubbs
lokaler på Tavastgatan 26 B på Södermalm.

För mer info, kostnad och regelverk pga.
Corona: ring Urban Aldenklint 0706-25 38 44

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.
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Varje Onsdag
kl. 12-16
Med start 18
augusti

Öppet hus
Äntligen, som vi har väntat!
Nu öppnar vi 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 vilorum.
Observera att fram till första september kommer vi ha en
begränsning på åtta deltagare, precis som förra hösten. Sen
efter det komma vi att öppna som vanligt, om inte Folkhälsomyndigheten säger något annat. Så fram till första september så är det anmälan som gäller till kansliet.
Du som vill, har också from 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.
Det finns alltid fika till självkostnadspris på 20: -. Kaffe, te,
smörgås och fikabröd.
Observera att vi stänger kl. 16, så se till så att du bokar din
färdtjänst till senast 15.50.
Välkomna!
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Välkommen till grupprehabilitering för
personer med epilepsi

Målsättningen på vår rehabiliteringsklinik är att ge patienten behandling och träning som leder till största möjliga
självständighet och livskvalitet. Rehabiliteringen är ett lagarbete med patienten i centrum vilket förutsätter
patientens medverkan i mån av förmåga. Vår ledstjärna är att varje person ska känna sig hörd, sedd, bekräftad och
respekterad, därmed också delaktig.

Stora Sköndals neurologiska rehabiliteringsklinik har mer än 40
års erfarenhet av specialiserad neurologisk rehabilitering.
Grupprehabiliteringsprogrammet för epilepsi är specifikt
utformat för att adressera vanliga svårigheter såsom
stresskänslighet, hjärntrötthet, kognitiva svårigheter samt fysisk
och psykisk ohälsa. Gruppen består av 4-6 personer som träffas
3 förmiddagar/vecka i 8 veckor. I rehabiliteringsteamet ingår
fysioterapeut, arbetsterapeut, psykolog, kurator och neurolog.
Logoped finns att tillgå vid behov.
Efter en inledande kartläggning av resurser, svårigheter och
förväntningar består programmet av:
• Informationsträffar med utgångspunkt i specifika
frågeställningar som säkerhet i hemmet,
läkemedelsinformation, kognition och samhällsstöd.
• Genomgång av aktivitetsbalans och strategier för att klara
vardagens sysslor.
• Arbetsminnesträning.
• Genomgång och träning av strategier för att hantera
kognitiva svårigheter.
• Skapande aktiviteter, som till exempel läderarbete,
keramik, köksaktivitet eller aktivitet i trädgård beroende på
säsong.
• Träning för ökad kroppskännedom, avspänning och fysisk
aktivitet.
• Samtalsgrupp med fokus på psykosocial situation och att
leva med epilepsi.

Frågor om vår verksamhet:
Rehab.assistent
Madeleine Liljegren
Katarina Svensson
08-400 29 139
dagrehab@storaskondal.se
Adress
Efraim Dahlins väg 5
128 64 Sköndal
Remiss
Skickas som konsultationsremiss via
TakeCare. Remissblanketten kan också
hämtas på vår hemsida eller på
vardgivarguiden.se.

Närståendeträff erbjuds om intresse finns. Vid intresse
genomförs också studiebesök på habiliteringens resurscenter för
genomgång av kognitiva hjälpmedel. Förskrivning av hjälpmedel
sker vid behov.

Stora Sköndal
128 64 Sköndal

Tel +46 (0)8 400 291 00
www.storaskondal.se

Stora Sköndal är en stiftelse som utan vinstsyfte arbetar med stöd, vård, omsorg, utbildning och
forskning. Vi jobbar för att människor ska få växa och utvecklas utifrån sina unika förutsättningar.
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Måndag

30

augusti
kl. 11-15

Utflykt till Nynäshamn
Vi hade en utflykt till Nynäshamn tidigare i våras,
vilket blev väldigt lyckat.
Vi samlades vid stationen och tog en promenad vid hamnen
mellan sjöbodarna i det soliga vädret. Åt en väldigt god lunch
på en spansk restaurang och avslutade med att ta en mjukglass i
vårsolen.
Alla som var med uppskattade utflykten väldigt mycket, så vi
tänkte att vi gör om detta och hoppas att det är fler som vill följa
med. Det finns bänkar att sitta vid och det är planmark, så det är
tillgängligt för rullstol.
Vi kommer att åka till Nynäshamn den 30:e augusti.
Hur tar du dig till Nynäshamn?
Pendeltåget stannar vid Nynäshamns station. Ett antal bussar
går också till Nynäshamn. För tidtabeller och ev. den bästa färdvägen för just dig hänvisar vi till SL:s hemsida. www.sl.se
Vi träffas vid pendeltågsstationen kl. 11.
Så utgår vi därifrån.
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Vi vill att du anmäler dig till
kansliet senast 26 augusti så att
vi vet hur många som kommer
att vara med denna dag. Vi kommer att ha en begränsning på hur
många som kan vara med, eftersom vi inte kan träffas i alltför stor
grupp, även fast vi är utomhus.
08-447 45 31
stockholm@hjarnkraft.se

Hjärnkraft Stockholm på Facebook
Hjärnkraft Stockholms län har nu en
privat grupp på Facebook, bara för dig
som är medlem i Stockholms län.
Gruppen heter Hjärnkraft Stockholm.

Du kan gå in och söka efter gruppen på Facebook, då den är synlig. Klicka dig vidare för att
bli godkänd av administratör.
I den här gruppen kan du ha kontakt med andra
medlemmar. Särskilt viktigt nu i dessa Corona
tider då vi alla ska hålla social distansering, men
samtidigt behöver sociala kontakter.

G R UPPR E G L E R
» Håll en vänskaplig ton och kom ihåg att
det sitter en människa på andra sidan
skärmen
» Inget hatiskt innehåll, ingen kränkande
behandling
» Ingen politik eller religiös åskådning
» Respektera andras privatliv. Det som delas
i gruppen ska stanna i gruppen

Kom med du också!

Vi vill gärna ha din mejladress
Alla har inte mejl, men du som har - skicka den gärna till oss.
Föreningen försöker hitta vägar att minska
på portokostnader för i första hand Hjärnbladet, men även för att kunna nå dig för
lite snabbare information.

KONTAKTA KANSLIET:

Tfn: 08-447 45 31
Mejl: stockholm@hjarnkraft.se
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T R Ä F FA R F ÖR ANHÖR I G A, NÄ RSTÅEN D E OC H FÖR PERSON ER SOM P Å
A NNAT SÄTT ST ÖT TAR E N PERSON M ED FÖR VÄR VAD H JÄRN SKAD A

Tidag

31

Tidag

19

Tidag

30

augusti

oktober

november

kl. 18- 19.30

kl. 18- 19.30

kl. 18- 19.30

Anhörigträffar

för dig som är anhörig, närstående
eller på annat sätt stöttar en person
med förvärvad hjärnskada
Det är många bollar att hålla i luften som medstödjare.
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.
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Anmälan: till kansliet en vecka innan
på tfn: 08-447 45 31 eller via mejl:

Var: i föreningens lokaler på
Nybohovsgränd 16, Liljeholmen

stockholm@hjarnkraft.se

Kostnad: 20 kr för fika.
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R ÖN N I N G E B Y - E T T ST Y CKE L EVAND E HIS T ORIA

Måndag

27

september
kl. 11- ca.15

Följ med till Rönninge By
Väldigt trevlig och lugn utflykt när naturen är som bäst.
Vi kommer att åka tillbaka till Rönninge by den 27 september, då fler har
möjlighet att följa med.
Byn ligger vid Rönningesjön i Täby norr om Stockholm. Rönninge By är en
kulturhistorisk visningsgård som alltid är öppen att ströva igenom. Platsen
har mycket gamla anor. Människor har bott och brukat jorden här i området sedan yngre järnåldern. Hela området är också ett naturreservat.
Själva gården kommer att ha
stängt när vi kommer dit, men
det finns härlig natur, liten
raststuga, fornminnen mm
som vi kan njuta av denna dag.
Det finns också handikappanpassade
toaletter invid gården. Kom
ihåg att vi ska gå och vara ute i naturen. Ta med bra skor, kläder efter väder, hjälpmedel om du behöver det. Sittunderlag är också bra att ha med
sig. Om du behöver ledsagning måste du ordna med det själv.
Den här dagen som blir en hyfsat lång utflyktsdag, innebär också att du har med dig egen matsäck och dryck.
Vi vill att du anmäler dig till kansliet senast 23 september så att vi vet hur
många som kommer att vara med denna dag. Vi kommer att ha en begränsning på hur många som kan vara med, eftersom vi inte kan träffas i
alltför stor grupp, även fast vi är utomhus.
08-447 45 31 | stockholm@hjarnkraft.se
Hur tar du dig till Rönninge BY?
Lättast är att du tar Roslagsbanan från Stockholms Östra. Stockholms
Östra ligger vid Tekniska högskolan. Då ska du ta Roslagsbanan som går mot Österskär och kliva av vid station Hägernäs station.
Där kan vi möta upp och tillsammans ta oss till Rönninge By. En promenad på ca 1 km.
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Hägernäs station har många trappor upp från
perrongen, det finns hiss. För tidtabeller och
ev. den bästa färdvägen för just dig hänvisar vi
till SL:s hemsida. www.sl.se Det finns en parkering på Rönninge By som är avsedd för funktions- och rörelsehindrade.
Vi träffas vid Hägernäs station ca kl. 11 för den
som vill, eller så syns vi vid Rönninge By.
Vi måste också vara med och
bidra till minskad smittspridning
av Covid-19, och inte åka tillsammans i grupp på kommunala
färdmedel. Så därför träffas vi
alltid på det bestämda resmålet
vid aktiviteter, tillsvidare.

Tisdag

12

oktober
kl. 18- 19.30

Nu kör vi musik och kryss igen

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: När: Tis den 12 oktober 18-19.30
Var: Kansliet i Liljeholmen,

Anmälan: Kansliet tfn 08- 447 45 31
eller mejl stockholm@hjarnkraft.se

Nybohovsgränd 16
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F OR UM HJÄR NKRAFT STOC KH OLM S LÄN

REHABILITERING I PRIMÄRVÅRDEN
Du som behöver rehabilitering kan själv välja på
vilken mottagning du ska få din rehabilitering.
Du kan även få rehabilitering hemma om du
behöver det.
Om du behöver rehabilitering kan du kontakta
rehabiliteringsmottagningen direkt. Du behöver
inte gå genom läkare och du behöver inte någon
remiss.
I rehabiliteringsinsatserna ingår undersökningar, behandlingar och uppföljningar. Du kan få
rehabiliteringen på mottagningen eller hemma.
På alla mottagningar finns personal som är utbildade inom mental hälsa och rörelsesystemet.
Många mottagningar har dessutom personal
som är utbildade inom neurologiska skador,
äldres hälsa och smärtrehabilitering. På flera
mottagningar kan du också få hjälp av kiropraktor och naprapat. Alla yrkesgrupper arbetar tillsammans i team runt och med dig som patient.

Alla mottagningar som 1177 hänvisar till, är
godkända av Region Stockholm.
Patientavgiften för rehabilitering är 200 kr per
besök. Den som bedöms vara i behov av sammanhängande hemrehabilitering betalar ingen
patientavgift.
Källa: 1177
Det finns väldigt många rehabiliteringsmottagningar runt om i länet och du hittar
dem på 1177 Vårdguiden www.1177.se och söker
på Rehabilitering i primärvården. Sökknappen hittar du längst upp till höger på 1177
hemsida.
Klicka dig vidare till den lista som visar vart alla
mottagningar finns.
Om du tycker att det är svårt, kontakta oss på
kansliet så hjälper vi dig.

PENSION

Börjar du närma dig? Vi fortsätter lämna lite tips i denna djungel av information.
» Om du får låg inkomstgrundad pension kan
du få garantipension. Du behöver inte ansöka separat om garantipension utan det sker
automatiskt när du ansöker om pension. Du
kan få garantipension först när du fyllt 65 år.
Förslag finns att 65 år ska ändras till 66 år
från och med 2023 och kommer då att gälla
för dig som är född 1958 eller senare.
» Inkomstpensionstillägg är en ny förmån som
betalas ut som ett tillägg till din allmänna
pension som du arbetat ihop. Inkomstpensionstillägget betalas ut första gången i
september 2021 och om du tar ut pension
före den tidpunkten och har fyllt 65 år kommer du att få besked om den nya förmånen
i samband med den första utbetalningen i
september 2021.

» Bostadstillägg är ett skattefritt tillägg för dig
som fyllt 65 år och är pensionär. Det är ett
inkomstprövat tillägg som du kan ansöka om
ifall du har låg pension. Tillägget beror på
dina inkomster, eventuella tillgångar och din
bostadskostnad. Du kan ansöka om bostadstillägget oavsett om du bor i hyrd bostad,
bostadsrätt, eget hus, äldreboende eller ett
annat boende.
Källa: Pensionsmyndigheten
Pensionsmyndigheten anordnar en del informativa digitala pensionsmöten.
Besök pensionsmyndighetens webbsida för att
läsa mer om pension och pensionsmöten
www.pensionsmyndigheten.se
Har du några funderingar eller tips?
Kontakta oss på kansliet.
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Kalendarium för medlemmar
HÖ ST TERM IN EN 2021
Kansliet är vanligtvis bemannat mån-tors för
arbete och aktiviteter. Hjärnets aktiviteter kan
infalla under alla veckodagar och planeras in
allt eftersom.

Vi kan också planera in andra aktiviteter allt
eftersom, som inte finns med i detta kalendarium.
Så håll utkik på din mejl, vår hemsida och
Facebook.
√

augusti

√

oktober

Mån. 16/7 kl. 13-14

Snackistimme

Mån. 4/10 kl. 13-14

Snackistimme

Ons. 18/8 kl. 12-16

Öppet hus - Soppa

Ons. 6/10

Öppet hus

Mån. 23/8 kl. 13-14

Snackistimme

Tors. 7/10 kl. 11-13

Ons. 25/8 kl. 12-16

Öppet hus

Tors. 7/10 kl. 14:30-15:15 RGM

Tors. 26/8 kl. 11-14

Tyresö slottspark

Tis. 12/10 kl. 18-19:30

Musikkryss

Mån. 30/8 kl. 11-15

Vandring i
Nynäshamn

Ons. 13/10 kl. 12-16

Öppet hus

Tis. 31/8

Anhörigträff

Mån. 18/10 kl. 13-14

Snackistimme

Tis. 19/10

Anhörigträff

18-19.30

september

kl. 12-16

Barnsjön

Tors. 14/10 kl. 14:30-15:15 RGM
√

18-19.30

Ons. 1/9

kl. 12-16

Öppet hus

Ons. 20/10 kl. 12-16

Mån. 6/9

kl. 13-14

Snackistimme

Tors. 21/10 kl. 14:30-15:15 RGM

Ons. 8/9

kl. 12-16

Öppet hus

Ons. 27/10 kl. 12-16

Ons. 8/9

kl. 11-13.30

Kolardammarna

Tors. 28/10 kl. 14:30-15:15 RGM

Ons. 15/9

kl. 12-16

Öppet hus

Öppet hus
Öppet hus

november

Mån. 20/9 kl. 13-14

Snackistimme

Mån. 1/11

kl. 13-14

Snackistimme

Ons. 22/9 kl. 12-16

Öppet hus

Ons. 3/11

kl. 12-16

Öppet hus - Soppa

Tors. 4/11

kl. 14:30-15:15 RGM

Tors 23/9

kl. 14:30-15:15 RGM

Mån. 27/9 kl. 11-15

Vandring
Rönninge by

Ons. 29/9 kl. 12-16

Öppet hus

Tors. 30/9 kl. 14:30-15:15 RGM
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Ons. 10/11 kl. 12-16

Öppet hus

Tors. 11/11 kl. 14:30-15:15 RGM
Mån. 15/11 kl. 13-14

Snackistimme

Ons. 17/11 kl. 12-16

Öppet hus

Kontaktuppgifter Kansliet:
Tfn 08-447 45 31
Mejl stockholm@hjarnkraft.se

Tors. 18/11 kl. 14:30-15:15 RGM

Kontaktuppgifter Hjärnet:
Mats: 076- 876 27 16
Mejl: mschalling@hotmail.com

Tors. 25/11 kl. 14:30-15:15 RGM

Ons. 24/11 kl. 12-16

Öppet hus

Mån. 29/11 kl. 13-14

Snackistimme

Tis. 30/11 18-19.30

Anhörigträff

√

