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Hej alla medlemmar
Viktig information! Nu har föreningen öppnat upp för social
samvaro igen. Aktiviteter är i gång, vilket känns otroligt skönt.
Håll dig uppdaterad om vad som är på gång, genom information
i Hjärnbladet, hemsidan, Instagram, Facebook och våra mailutskick.
Styrelsen har tagit ett beslut om att du ska vara vaccinerad mot
Covid-19 när du deltar på våra inomhusaktiviteter. Detta gäller
tills vidare! Fortsatt gäller också, att du inte får komma hit om
du har förkylningssymptom. Vi måste hjälpas åt att skydda
varandra.
Vi vill också meddela att vår ordförande Christer Nygren lämnar
sitt uppdrag efter årsmötet nästa år. Har du tips på någon som
kan tänkas vilja vara ordförande i föreningen? Hör av dig till
kansliet! Lena Hagelin som arbetar på kansliet kommer också att
sluta nästa år. Närmare bestämt den 31 mars. Vi är just nu i full
gång med rekrytering av ny kansliansvarig.
Vill du vara mer delaktig i verksamheten? Kom gärna med tips
på aktiviteter. Kanske vill du vara med och jobba ideellt med
aktiviteter eller något annat inom föreningen? Hör av dig till oss.
Hoppas att ni alla har en fin höst, och vi passar på att önska er
alla en go o fin jul och ett riktigt gott nytt år!
Kansliet kommer att ha stängt under perioden
23 december – 9 januari.
Välkommen att kontakta kansliet om du har några frågor.
Telefon: 08-447 45 31
Mejl: stockholm@hjarnkraft.se
Va rädda om er /Lena o Micke
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Du är det viktigaste för oss,
vi vill ha din hjälp!
Vi vill att du som medlem ska trivas och ha roligt. Därför vill vi ha
din hjälp med att göra verksamheten mer lockande och trivsam.
Vad är det som du vill göra? Vad vill du ha för
aktiviteter? Vad ska vi göra annorlunda?
» Fika- och/eller samtalsträffar?
» Utomhusaktiviteter?
» Annat/dina egna förslag?

Kontakta gärna kansliet och kom med
förslag och idéer.
Tele: 08-447 45 31
Mejl: stockholm@hjarnkraft.se

Hjärnkraft Stockholms län har nu en
privat grupp på Facebook, bara för dig som
är medlem i Stockholms län.
Gruppen heter Hjärnkraft Stockholm
Gruppregler
» Håll en vänskaplig ton och kom ihåg
att det sitter en människa på andra
sidan skärmen

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.

» Inget hatiskt innehåll, ingen kränkande
behandling
» Ingen politik eller religiös åskådning
» Respektera andras privatliv. Det som
delas i gruppen ska stanna i gruppen
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Porträtt
Det är onsdag och vi har öppet hus. Det är
många medlemmar här idag och därute i stora
rummet, är det full rulle med kortspel, samtal
och skratt.
Vi passar på att prata med Niklas Sjölin.
Niklas är en av alla personliga assistenter som
vi möter här i föreningen. Han har arbetat som
assistent i två år nu och trivs med sitt arbete.
-Det är härligt att vara assistent och känna att
jag gör ett bra arbete. Det här arbetet passar
mig perfekt.
Han ser att personen han arbetar för och med,
utvecklas varje dag och de arbetar mycket med
just personlig utveckling. “Man sår små frön
som efter ett tag gror och utvecklas”

-Jag måste ofta vara alert som assistent. Se,
lyssna, planera och ta ett stort ansvar. Vissa
moment kan kräva mer av mig vissa dagar
-Det är väldigt viktigt med samförstånd och
såklart, men det är ett roligt arbete att vara den
samverkan mellan familj och
person som peppar och ser till
mig som assistent, när man
så att någons vardag fungerar
“Man
sår
små
frön
arbetar i någons hem. Det
och blir bra. Det är ett angäller att vara lyhörd och
svarsfullt arbete jag har. Det
som efter ett tag
ödmjuk.
viktigt för mig att se till så
gror och utvecklas” är
att personen jag arbetar med,
Det knackar på dörren.
trivs med livet.
Niklas behövs där ute. Vi tar
en paus.
Niklas är en lugn och väldigt utåtriktad person.
Upplevs som social och positiv av alla som möNiklas har tidigare arbetat inom läkemedelster honom här. Han har en katt som heter Saga
industrin som bland annat Aseptekniker hos
och privat så är han mycket ute i naturen och
Phizer. Vad i hela friden är en aseptiker? Jo, en
umgås ofta med sin familj och vänner.
aseptiker styr och övervakar maskiner som
Niklas har fått ett smeknamn av en medlem
bearbetar, blandar och formar kemikalier och
här, som så många andra får som kommer hit.
andra ämnen för att framställa farmaceutiska
“Skepparn” hahahaha, varför då? Men men, det
produkter och hygienartiklar. Där arbetade han
hinner vi inte ta reda på idag. Fortsatt nyfikna.
mellan 2000–2012. Sen bytte han bransch och
arbetade inom hantverkeri med tillverkning av
bland annat gardinstänger.
Dörren öppnas och in kommer Niklas igen, med
sig har han en härlig doft av kaffe som sprider
sig i det lilla kontorsrummet. Vi fortsätter vårt
samtal.
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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.
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Kurser i Ronnie Gardiners Metod
I dagsläget vet vi inte om kurserna i RGM kommer att
fortsätta 2022.
Förhoppningen är såklart att vi ska kunna erbjuda våra
medlemmar denna träning även fortsättningsvis.
Vi har ansökt om bidrag för att kunna genomföra kurserna
2022. Besked från Region Stockholm kommer först i slutet
på december-21. Så håll utkik i hjärnbladet nr 1 som kommer
i slutet på januari-22
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.
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Öppet hus

Onsdagar
kl. 12-16

varje onsdag 12–16
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.
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. Vi har pärlor, garn, block
och färg. Och en gemensam tavla som alla som vill, är med
och målar på.
Det finns alltid fika till självkostnadspris på 20: -. Kaffe, te,
smörgås och fikabröd.
Sista öppet hus för höstterminen är den 21 och 22
december. Mer information om dessa datum finns
som egen aktivitetsannons.
Första öppet hus för vårterminen 2022 startar
12 januari.
Välkomna!
Observera att vi stänger kl. 16, så se till så att du
bokar din färdtjänst till senast 15.50.
Du måste vara vaccinerad mot Covid-19 för att delta på
våra inomhusaktiviteter. Detta gäller tillsvidare!
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Snackistimme
Vissa måndagar

kl. 13-14

Foto: Lauren Mancke, Unsplash.com
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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.
Vi tänkte oss att vi startar Snackistimmen måndagen den
16 augusti klockan 13 och håller på till 14.
Datumen som gäller är:

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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Torsdagar
kl. 10-11

Tips!
Tips!

!
Tips

Aikido Balansträning
Du får lära dig att ta kontroll över din kropp där övningarna
går ut på balansträning och smidighet som utövas på mjukt
under lag. 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 Aikido- OBS! För mer info, kostnad och
klubbs lokaler på Tavastgatan 26 B
regelverk pga. Corona viruset:
på Södermalm.
ring Urban Aldenklint: 0706-25 38 44
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AKTIVITET

Måndag

22

november
kl. 13- 16

Pyssel och lunch på kansliet
Vi dukar upp med kritor, färg, garn, pärlor mm och har en
mysig och lugn eftermiddag tillsammans.
Det finns lättare lunch och fika till självkostnadspris på 20:-.
Skynda in med din anmälan, maxantal är åtta personer.
Begränsningen har vi för att vi ska få plats vid borden för
pyssel.
Du måste vara vaccinerad mot Covid-19 för att delta på
våra inomhus-aktiviteter. Detta gäller tillsvidare!
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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 SKADA

Träffar för anhöriga

Tisdag

30

november
kl. 18- 19.30

Anhörigträff 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 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:

Var: i föreningens lokaler på Nybohovsgränd 16, Liljeholmen

stockholm@hjarnkraft.se

Kostnad: 20 kr för fika.

Du måste vara vaccinerad mot Covid-19 för att delta på
våra inomhusaktiviteter. Detta gäller tillsvidare!
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Tisdag

21

Onsdag

22

december

december

kl. 12- 16

kl. 12- 16

Foto: FaizanFoto:
Ody,
Foto:
Jorge
Unsplash.com
DAVIDSONLUNA,
Garthe, Unsplash.com
Unsplash.com

JULAVSLUTNING
PÅ ÖPPET HUS
Vi kommer att ha öppet både Tisdag 21 december och
onsdag 22 december mellan kl. 12–16
Julmusik, kanske sjunga lite, skinka, smörgås, must och
annat gott. Vi firar in julen lite i förskott tillsammans.
Välkommen.
Observera att vi stänger kl. 16, så se till så att du
bokar din färdtjänst till senast 15.50.
Du måste vara vaccinerad mot Covid-19 för att delta på
våra inomhusaktiviteter. Detta gäller tillsvidare!
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Foto: Freestocks, Unsplash.com

Födelsedagsinsamling på Facebook
En enkel sak som man kan göra när i samband med sin födelsedag om man har ett konto på Facebook, om man vill hjälpa
föreningar och organisationer med ett litet ekonomiskt bidrag.
Är att starta en insamling.
Om du vill hjälpa Hjärnkraft så söker du efter Hjärnkraft, 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.
Här till vänster visar det var du kan skriva den länsföreningen så
att insamlingen går till den länsförening som du vill hjälpa.
Text och bild: Micke Lundquist
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Om du drabbas av en skada i samband med hälso-, sjuk- eller tandvård
kan du ha rätt till ekonomisk ersättning enligt patientskadelagen. För den som
vårdas inom regionfinansierad vård finns en patientförsäkring hos Löf

Foto: Hush Naidoo Jade, Unsplash.com

Anmäl en skada
Om du som patient har råkat ut för en skada i
samband med hälso-, sjuk- eller tandvård och
vill få ersättning för den från patientförsäkringen
kan du göra en skadeanmälan till Löf. Det är du
själv som bestämmer om du ska göra en anmälan
eller inte. Normalt sett ska anmälan för omyndig
dock göras av vårdnadshavare.

Löf är ett svenskt försäkringsbolag inom patientförsäkring. Löf är ett ömsesidigt bolag som
försäkrar regionernas ansvar gentemot patienter
som skadas i samband med hälso-, sjuk- och
tandvård. Sveriges regioner är ägare av Löf.
Bolaget står under Finansinspektionens tillsyn.

Det finns två sätt att anmäla en skada till Löf,
antingen digitalt via Löf:s hemsida eller genom
att skicka in en skadeanmälningsblankett.

Källa: Löf

Läs mer på deras hemsida:
www.lof.se
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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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Foto: Priscilla du Preez, Unsplash.com

Boendestöd
Behöver du hjälp med att sköta ditt hem eller komma i gång med olika aktiviteter?
Då kan du ha rätt att få boendestöd.
Boendestöd innebär att en person hjälper dig
med de vardagsaktiviteter som du har svårt att
klara själv.

Boendestödjaren gör dessa aktiviteter tillsammans med dig. Ofta är målet att du ska hitta
sätt att klara uppgifterna själv i framtiden.

Du kan till exempel få hjälp med att:

Boendestöd brukar vara kostnadsfritt.
Kolla upp detta med biståndshandläggaren
på kommunen/stadsdelsförvaltningen.

»
»
»
»
»

göra ärenden
öppna och gå igenom post
städa
göra en hushållsbudget eller veckoplanering
ta kontakt med myndigheter och sjukvård.
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Du behöver själv ansöka om boendestöd. Det
är biståndshandläggaren som beslutar om stöd
utifrån dina behov. Kontakta din kommun/
stadsdelsförvaltning för mer information kring
ansökan.

Foto: Brett Jordan, Unsplash.com

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:
08-447 45 31
stockholm@hjarnkraft.se
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Hjärnet
OBS! Vi behöver dig som kan hjälpa till inom Hjärnet
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 dig med egen skadeerfarenhet.
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
Vi behöver fler personer som kan hjälpa till vid
planering av aktiviteter för att Hjärnet ska kunna fungera
som en aktivitetsgrupp.

Kontakta Mats?
Vill du veta mer?

Mats tfn: 0768-762716,
mejl: mschalling@hotmail.com

Du måste vara vaccinerad mot Covid-19 för att delta på våra
inomhusaktiviteter. Detta gäller tillsvidare!
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Kalendarium för medlemmar
HÖST- OCH V IN T ERT ERMINEN 2021-2022
Kansliet är vanligtvis bemannat mån-tors för
arbete och aktiviteter. Hjärnets aktiviteter kan
infalla under alla veckodagar och planeras in
allt eftersom.

november

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.
√

Mån. 1/11

kl. 13-14

Snackistimme

Ons. 1/12

Ons. 2/11

kl. 12-16

Öppet hus - Soppa

Tors. 2/12 kl. 14.30-15.15 RGM

Tors. 4/11

kl. 14.30-15.15 RGM

Ons. 10/11 kl. 12-16

Öppet hus

kl. 12-16

Öppet hus - Soppa

Stå upp kväll
OBS
Tors. 2/12 max 10 platser
på Brunnen

Tors. 11/11 kl. 14.30-15.15 RGM

Ons. 8/12 kl. 12-16

Mån. 15/11 kl. 13-14

Snackistimme

Tors. 9/12 kl. 14.30-15.15 RGM

Ons. 17/11 kl. 12-16

Öppet hus

Mån. 13/12 kl. 13-14

Snackistimme

Tors. 18/11 kl. 14.30-15.15 RGM

Ons. 15/12 kl. 12-16

Öppet hus

Mån. 22/11 kl. 13-16

Pyssel på kansliet

Tors. 16/12 kl. 14.30-15.15 RGM

Ons. 24/11 kl. 12-16

Öppet hus

Ons. 24/11 kl. 17 - framåt

Pubkväll Kvarnen
uteservering

Tors. 25/11 kl. 14.30-15.15 RGM
Mån. 29/11 kl. 13-14

Snackistimme

Tis. 30/11 kl. 18-19.30

Anhörigträff

√

december

Öppet hus

Mån. 20/12 kl. 13-14

Snackistimme
Avslutning

Tis. 21/12 kl. 12-16

Öppet hus
Avslutning

Tis. 22/12 kl. 12-16

Öppet hus
Avslutning
√

januari

Kontaktuppgifter Kansliet:
Tfn 08-447 45 31
Mejl stockholm@hjarnkraft.se
Kontaktuppgifter Hjärnet:
Mats: 076- 876 27 16
Mejl: mschalling@hotmail.com

Hjärnet planerar ett besök på
Säby Gårds Café under januari.
Hör av dig till Mats eller kansliet.
Ons. 12/1

kl. 12-16

Öppet hus

Ons. 19/1

kl. 12-16

Öppet hus

Tis. 25/1

kl. 18-19.30

Anhörigträff

Ons. 16/1

kl. 12-16

Öppet hus
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Har du frågor om rehabilitering efter
stroke eller annan förvärvad hjärnskada?
Region Stockholms stroke- och hjärnskadevägledare heter Emma Schött. Hon är van att
möta personer med förvärvad hjärnskada. Hon är tillgänglig för alla inom Stockholms län
och vänder sig till patient och närstående.
Vägledaren kan informera om vilka vård- och rehabiliteringsmöjligheter som finns eller hur
man kommer i kontakt med andra i samma situation. Frågorna kan även handla om familjeliv, arbete, studier eller fritid. Hit kan både patienter och närstående vända sig.
Kostnadsfri vägledning
Stroke- och hjärnskadevägledaren kan kontaktas kostnadsfritt på nedanstående sätt. Vid
behov bokas ett besök på Danderyds sjukhus eller ett videomöte. Vi kan ordna med tolk.

08-123 596 67
Vardagar kl. 8.00 – 16.00

Danderyds
Sjukhus AB
20
182 88 Stockholm

Besök www.ds.se/hjarnskadevagledare
Via hemsidan når du enkelt
1177 Vårdguidens e-tjänster och
instruktion om hur du chattar via
appen Alltid öppet.

Telefon vx 08-123 550 00
www.ds.se

