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Hej alla medlemmar
Hoppas att ni alla haft en skön julhelg.
I skrivande stund ligger fortfarande detta coronavirus och lurar
runt knuten, och det kan snabbt kan bli nya restriktioner vad
gäller Covid-19.
Vi vill göra dig uppmärksam på att hålla koll på vår hemsida.
Du kan också ringa till kansliet och checka av vad som gäller vid
våra aktiviteter.
Vi följer samhällsutvecklingen och Folkhälsomyndighetens
rekommendationer.
Håll dig uppdaterad om vad som är på gång, genom information i Hjärnbladet, hemsidan, Instagram, Facebook och våra
mailutskick.
Styrelsen har tidigare tagit ett beslut om att du ska vara vaccinerad mot Covid-19 när du deltar på våra inomhusaktiviteter.
Detta gäller fortsatt, tills vidare!
Fortsatt gäller också, att du inte får komma hit om du har förkylningssymptom. Vi måste hjälpas åt att skydda varandra.
Några förändringar kommer att ske under våren.
Lena Hagelin slutar sin anställning from april. Ny kansliansvarig är redan anställd. Pernilla Sjöberg, som börjar arbeta
här den 1 mars, och går omlott med Lena under en månads tid.
Välkommen Pernilla!
Vår allas Micke, Michael Lundquist finns kvar på kansliet precis
som vanligt.
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Årsmötet går av stapeln den 28 mars och kallelse kommer i god
tid till er alla. Du kan också läsa lite mer om årsmötet här inne i
hjärnbladet. På årsmötet får du veta hur kansli och styrelse har
arbetat under 2021 och mycket mer. Dessutom blir det smörgåstårta!
Nuvarande ordförande Christer Nygren lämnar sitt uppdrag
efter årsmötet, efter att ha varit styrelseledamot i två år och
därefter ordförande i tre år. Han kommer dock att finnas kvar
inom föreningen, bland annat med att vara delaktig i våra anhörigträffar.
Vill DU vara mer delaktig i verksamheten? Kom gärna med tips
på aktiviteter. Kanske vill du vara med och jobba ideellt med
Hjärnet, eller något annat inom föreningen? Hör av dig till oss,
du behövs.
Välkommen att kontakta kansliet
Telefon: 08-447 45 31
Mejl: stockholm@hjarnkraft.se
Va rädda om er /Lena o Micke

Foto: Pixabay.com

Du är det viktigaste för oss,
vi vill ha din hjälp!
Vi vill att du som medlem ska trivas och ha roligt. Så då 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
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Medlemsporträtt
Jag kommer att sluta på Hjärnkraft fr.o.m. april
och vill på detta sätt säga tack och hej.
Året var 2001, då jag Lena
”Jompa” Hagelin började
arbeta på Hjärnkrafts kansli.
Jag hittade jobbet av en slump
på arbetsförmedlingen. Vad
lite jag visste om förvärvad
hjärnskada just då, idag vet
jag desto mer. Efter några år
i föreningen, så blev även jag
anhörig till en person med
förvärvad hjärnskada. Sorg,
fixa, trixa, nya behov, nya
kontakter, samordna...
Tänk vad många fina
människor jag har träffat här
som jag nog aldrig hade träffat
annars. Vi har kämpat tillsammans mot olika myndigheter,
vi har ansökt om olika insatser och vi har haft många och
långa samtalsstunder. Under
de tre år jag också arbetade
som hjärnskadekoordinator på
Habilitering & Hälsa, kunde jag
också hjälpa till med så mycket
olika saker. Jag fanns med vid
möten med arbetsförmedling,
försäkringskassa, läkare på
vårdcentralen, träffade biståndshandläggare, gjort överklagningar och funnits med vid
muntliga förhandlingar på förvaltningsrätten bland annat.
Det har varit många strider
för insatser man tycker är så
självklara. Men vi har också
haft många roliga stunder
tillsammans! Mitt arbete har
känts roligt, viktigt och stimulerande, många gånger otroligt
frustrerande, men känts så
himla bra när jag har kunnat
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göra skillnad till det bättre för
många. Att få ge råd och stöd,
anordna sociala aktiviteter och
träffa alla medlemmar, har
varit det allra roligaste i mitt
arbete. Men nu så är det snart
dags för mig att gå vidare i
livet med annat.
Privat - så är jag född och
uppvuxen i södra Stockholm,
gift och har två vuxna barn.
Är också mormor och farmor
och min familj är superviktig
för mig. Jag är en riktig fågelnörd med kikare, kamera och
allt som hör till. Jag är också
rovdjursobservatör på Länsstyrelsen. Det är jättespännande att vara observatör, har
varit det i ca sex år nu. Har
observerat Kungsörn, varg
och Lo hittills av de fem stora,
plus spillning efter Björn. Är
dock väldigt observant när jag
märker att länsstyrelsen vill
ha in uppgifter om rovdjur när
man planerar för skyddsjakt
och inför övrig jaktsäsong, då
rapporterar jag inte in vad jag
sett. Anser att de vilda djuren
ska finnas och få ta plats.
Jag har också en stor anläggning med skivspelare, förstärkare och två bamsehögtalare.
Den är verkligen mitt GULD
och tabu för alla andra familjemedlemmar. Jag spelar fortfarande LP-skivor och samlar
också på dessa. Jag är en gammal “rocker” och favoritbanden är Led Zeppelin,

Thin Lizzy, Rainbow, Rush,
Nazareth bland annat. Jag har
varit på väldigt många konserter i mitt liv, massor faktiskt.
I yngre år tränade jag Ju-jutsu
från och till i ca åtta års tid,
så känner mig hyfsat säker på
självförsvar. I dag tränar jag
Yoga som är lite lugnare och
behagligare. Jag har också
mekat mycket med bilar och
mopeder under livets gång.
Ägde själv en Zundapp som
ung, och tyckte att jag var
ballaste tjejen i stan som hade
moppe.
Akilleshäl? JA... Jag är inte
den snabbaste gasellen i hjorden, när det gäller det digitala,
tycker inte heller det är särskilt
roligt utan bara ett måste. Lära
nytt blir för mig ett ännu mer
måste och jag blir sur och irriterad när det är påtvingat. Fast
jag är bra på annat som jag
alltid försvarar mig med. Min
son sa en gång för inte alls så
längesen: ”morsan, du är nog
en av de sista i Sverige som
skaffat Swish och Bank ID”
/Allt gott till er allesammans
från mig

Personligt
hjärnskadekort

Födelsedagsinsamling
på Facebook
En enkel sak som man kan göra 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.

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?

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 nedan visas det hur du kan skriva så att
insamlingen går till den länsförening som du
vill hjälpa:

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.

.
Text och bild: Micke Lundquist
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Hjärnets bord.

Blick över matborden och baren.

Scenen, alldeles till vänster om Hjärnets bord.

Aktivitet på Norra Brunn
med Hjärnet 21-  12    -   02

På Norra Brunn har de ofta Stand-Up Comedian och Hjärnet ordnade en mycket
trevlig aktivitet genom att bjuda de första 10 st. som var intresserade på inträdesavgiften.
Vi blev till slut 9 medlemmar. Några hade avbokat av olika skäl.
Men vi var förberedda så vi hade en kölista. Dessa var med Mats, Rolf,
Erik J med assistent, Oskar C, Vilma P, Niklas H, Anita B och Anna K
som först åt en god middag och sedan fick njuta av 3 st. Stand-Up nummer.
Vad vi hört var alla glada och kunde tänka sig att göra om ett liknande evenemang.
Text och foto: Rolf Brewitz och Mats Schalling
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Foto: Pixabay.com

Covidbevis
Covidbevis är ett dokument som visar att du är
vaccinerad. Covidbevis ska underlätta när du
vill resa och behövs om du ska få delta på vissa
offentliga tillställningar.

Vi kan hjälpa dig att ladda ner en blankett
och fylla i den. Du måste själv kunna ta dig
till oss på onsdagar när vi har vårt öppna
hus, för att vi ska kunna hjälpa dig.

Vi vet att många av våra medlemmar inte kan
ladda ner ett sådant bevis till sina mobiler. Då
kan man i stället beställa ett covidbevis i pappersform från E-Hälsomyndigheten.
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FÄRDTJÄNST
Högkostnadsskydd för resor

Rätt till det lägre högkostnadsskyddet

En gång i månaden får du en faktura på
avgifterna för dina färdtjänstresor. Högkostnadsskydden gör att du bara behöver betala
för avgifter för resor upp till en kostnad av
950 kronor per faktura, eller 640 kronor.
Alla har rätt till ett högkostnadsskydd. Vissa har
rätt till det lägre högkostnadsskyddet.

Du har automatiskt rätt till det lägre högkostnadsskyddet (640 kronor) om du:
» är ålderspensionär (har fyllt 65 år)
» är barn eller ungdom (till och med månaden du fyller 20 år)

Observera! För att få resa till det lägre högkostnadsskyddet måste du skicka in en kopia
av Försäkringskassans beslut till Färdtjänsten.
Om du studerar på en utbildning som du kan
få studiemedel för, skicka in en kopia på din
studentlegitimation som har en SL-symbol.
Läs mer på Färdtjänstens hemsida:
www.fardtjansten.regionstockholm.se

Du får också få resa till det lägre högkostnadsskyddet om du stämmer in på något av
kriterierna i listan nedan.
» Du har aktivitetsersättning.
» Du gör förtida uttag av ålderspensionen
i åldern 60-65 år.
» Du har sjukersättning eller handikappersättning.
» Du studerar minst 75 % på en studiemedelsberättigad utbildning.
Källa: Färdtjänsten
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Lite bilder från våra medlemsaktiviteter
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Ronnie Gardiner kurs 14:00 – 16:00:
Torsdag

Torsdag

Torsdag

Torsdag

Torsdag

mars

mars

mars

mars

mars

Lätt grupp:
kl. 14.00-14.45
Avancerad grupp:
kl. 15.15-16.00

Lätt grupp:
kl. 14.00-14.45
Avancerad grupp:
kl. 15.15-16.00

Lätt grupp:
kl. 14.00-14.45
Avancerad grupp:
kl. 15.15-16.00

Lätt grupp:
kl. 14.00-14.45
Avancerad grupp:
kl. 15.15-16.00

Lätt grupp:
kl. 14.00-14.45
Avancerad grupp:
kl. 15.15-16.00
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10

17

31

Torsdag

Torsdag

Torsdag

Torsdag

april

april

april

april

Lätt grupp:
kl. 14.00-14.45
Avancerad grupp:
kl. 15.15-16.00

Lätt grupp:
kl. 14.00-14.45
Avancerad grupp:
kl. 15.15-16.00

Lätt grupp:
kl. 14.00-14.45
Avancerad grupp:
kl. 15.15-16.00

Lätt grupp:
kl. 14.00-14.45
Avancerad grupp:
kl. 15.15-16.00
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14

21

28

Torsdag

Torsdag

Torsdag

maj

maj

maj

Lätt grupp:
kl. 14.00-14.45
Avancerad grupp:
kl. 15.15-16.00

Lätt grupp:
kl. 14.00-14.45
Avancerad grupp:
kl. 15.15-16.00

Lätt grupp:
kl. 14.00-14.45
Avancerad grupp:
kl. 15.15-16.00
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10

24

12

19

Kurser i Ronnie Gardiners Metod
12 kurstillfällen på torsdagar, med start 3 mars.
Det kommer att vara två grupper denna termin.
Båda grupperna är 45 min lång med en gemensam fika
på 30 min, om inte Covid ökar.
Lättgrupp, start 14:00 | Avancerad grupp, start 15:15
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, koncentrationsoch rörelseförmåga stimuleras. RGM har med stor framgång
använts för personer med förvärvad hjärnskada, Parkinson
och utbrändhet.
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
och Personskadeförbundet RTP-S.
Anmälan: Till Hjärnkrafts kansli
på tfn: 08- 447 45 31
eller mejl: stockholm@hjarnkraft.se

Kostnad: 100:- för 16 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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Onsdagar
kl. 12-16

Öppet hus
varje onsdag 12–16 under hela vårterminen
(Vi kommer dock ha stängt onsdag 25 maj)
Här får du träffa andra medlemmar i föreningen. Kom in på
en fika, spela kort, lös korsord, sitt ner och prata en stund.
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.
Du har också möjlighet att låna en dator som vi har tillgänglig i vårt stora samlingsrum, och i vårt vilrum finns en säng
om du behöver vara ensam en stund.
Vi har 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 15.50.
Du måste vara vaccinerad mot Covid-19 för att delta på
våra inomhusaktiviteter. Detta gäller tillsvidare!
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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
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 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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T R Ä F FA R F Ö R ANHÖR I G A, N ÄRSTÅEN D E OC H FÖR PERSON ER SOM P Å
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Tisdag

25

Tisdag

8

januari

mars

kl. 18- 19.30

kl. 18- 19.30

Träffar för anhöriga,

närstående och för personer som
på annat sätt stöttar en person
med förvärvad hjärnskada
Välkommen på våra anhörigträffar.
På våra träffar ger vi varandra råd, stöd och tips. Det finns
många olika frågeställningar och man behöver stöd på olika
sätt i sin vardag. Hur får vi tiden att räcka till? Finns tid att
ta hand om mig själv? Hur ska jag på bästa sätt hjälpa den
som drabbats av hjärnskada?
Ansvariga är Christer Nygren och Jenny Sillén Österman
som själva är anhöriga.
Träffarna är på vårt kansli i Liljeholmen,
Nybohovsgränd 16.
Anmälan: till kansliet en vecka innan
på tfn: 08-447 45 31 eller via mejl:
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

1

februari
kl. 18- 20

Foto: Pixabay.com

Filmkväll med lättare tilltugg
Vi träffas klockan 17.00. Det finns lättare tilltugg, filmgodis
och läsk såklart. Kostnad 20: FILM bestämmer vi tillsammans på plats.
Vi har massor med filmer här på kansliet.
Flest röster - visas.
Anmälan: till kansliet senast
måndag 31 januari.
Tfn: 08- 447 45 31
Mejl: stockholm@hjarnkraft.se

OBS att vi har maxantal på denna
aktivitet på 8 personer, så skynda in
med din anmälan.

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

Måndag

28

februari
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 lunch till självkostnadspris samt fika för 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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Måndag

ÅRSMÖTE 2022

28

mars
kl. 18- ca 20.30

Separat kallelse kommer till dig i god tid innan årsmötet.
Samtliga föreningsmedlemmar har rätt att föreslå kandidater
till styrelsen. Nomineringstiden avslutas fyra veckor innan
årsmötet.
Kansliet vidarebefordrar nomineringarna till valberedningen.
Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor
innan årsmötet. Du skickar din motion till kansliet.
Vi tar inte emot nomineringar och motioner per telefon.
Tfn: 08-447 45 31

|

Mejl: stockholm@hjarnkraft.se

Adress:
Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft Stockholms län
Nybohovsgränd 12
117 63 Stockholm
Reservation för att vi eventuellt måste genomföra
årsmötet digitalt. Vi följer samhällsutvecklingen och
rekommendationer från Folkhälsomyndigheten.
När: Måndag 28 mars kl. 18.00 - ca 20.30
Var: Sankt Göransgatan 82A, Fridhemsplan
Du måste vara vaccinerad mot Covid-19 för att delta på
våra inomhusaktiviteter. Detta gäller tillsvidare!
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TORSDAG 21 APRIL
Kolardammarna – Vårblommor och vattenrening
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.

Om guidningen
När: Torsdag 21 April kl. 11.00-13.30.
Praktisk information
Vandringen är 2 km lång och tar cirka 2,5 timmar med paus.
Vi vandrar i lugnt tempo.
Det finns inga toaletter.
Det finns bänkar på en brygga där vi äter vår matsäck. Obs. det är ett begränsat antal bänkar.
Ta med egen matsäck.
Hitta hit
Samling och avslutning:
• Busshållplats Öringe kl 11.00 (buss 875 från Gullmarsplan).
• Färdtjänst uppge adress Ridskolevägen 2 i Tyresö. Vid stora parkeringen.
• 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.
Anmälan
Anmälan görs till Sofia Arnsten, projektledare för Naturen på lika villkor:
Mailadress: sofia.arnsten@studieframjandet.se Telefon 08-555 352 67.
Guidningen genomförs i samarbete mellan Tyresö kommun och
Studiefrämjandet Stockholms län.
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Mår du dåligt och behöver
prata med någon
på telefon?
Du kan alltid ringa till oss på kansliet för samtal,
men vi är ju inte alltid här, och i vissa situationer
bör annan profession kontaktas.

Här kommer några tips
Bris – barnens rätt i samhället
Här kan du få stöd och prata om vad som
helst. Du kan ringa 116 111
Självmordslinjen Mind
Här kan du få hjälp om du eller någon du
känner tänker på självmord. Du kan ringa
90 101
Jourhavande medmänniska
Här kan du få stöd om du behöver någon
att prata med. Du kan ringa 08-702 16 80
Jourhavande präst
Här kan du få stöd om du behöver någon
att prata med. Du kan ringa 112 och fråga
efter jourhavande präst.
Kvinnofridslinjen
Här kan du få stöd om du har utsatts för
hot, våld eller sexuella övergrepp, eller om
du känner någon som har utsatts.
Ring 020-50 50 50

Psykiatrisk akutmottagning
Om det är bråttom, sök direkt vård på en
psykiatrisk akutmottagning eller ring 112
om du mår så dåligt att situationen känns
outhärdlig
1177 Vårdguiden på telefon
Ring 1177 om du behöver få råd om vart du
kan vända dig för vård
112
Ring alltid 112 om du själv eller någon annan befinner er i absolut fara

Källa: 1177 Vårdguiden Region Stockholm
och annan information som sökts på nätet.

Foto: Alexander Andrews, Unsplash.com
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FaR - fysisk aktivitet på recept
Fysisk aktivitet som medicinsk behandling
Fysisk aktivitet kan komplettera eller ersätta
läkemedel. Ibland är fysisk aktivitet den bästa
medicinen där aktiviteten blir huvuddelen av
din behandling. När du rör dig mer sker förändringar i kroppen som gör att du kan känna dig
gladare, sova bättre, lättare hantera stress och
hålla din vikt.
Fysisk aktivitet kan minska risken för eller
förbättra flera olika sjukdomar.
Vart vänder jag mig för att få FaR?
Du kan få FaR av all legitimerad personal inom
hälso- och sjukvården. Till exempel av en
fysioterapeut, läkare, sjuksköterska, psykolog,
dietist, arbetsterapeut, tandläkare eller barnmorska.
Ibland kan man behöva stöd av en fysioterapeut eller en arbetsterapeut för att komma
igång med träning. Du behöver ingen remiss
utan kan ringa direkt och boka en tid. Fysioterapeuten eller arbetsterapeuten kan hjälpa dig
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att anpassa den fysiska aktiviteten eller träningen till en nivå som passar dig.
Kontakta en vårdcentral eller en rehabmottagning om du har frågor om fysisk aktivitet
som medicinsk behandling eller önskar få FaR
och hjälp med att komma igång och röra dig
mer.
Vad kostar det?
Det finns många olika aktiviteter som kan
rekommenderas i FaR. Flera av aktiviteterna
kan du genomföra på egen hand och innebär
ingen direkt kostnad för dig. Andra aktiviteter
erbjuds av motionsanläggningar och föreningar
som ofta tar ut en avgift. Denna avgift betalar
du själv eftersom den inte ingår i hälso- och
sjukvårdens högkostnadsskydd, men många
arrangörer ger rabatt mot att du visar upp ett
FaR. En del arbetsgivare ger också ekonomiskt
stöd för fysisk aktivitet och träning.
Källa:1177 Vårdguiden. Region Stockholm

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.

Hjärnet
Hjärnet är till för dig med egen skadeerfarenhet.
Visst är det perfekt att vi träffas tillsammans och gör
det vi vill? Förutom att föreningen anordnar aktiviteter så
gör Hjärnet det också - våra alldeles egna!
Att ha roligt och trivsamt tillsammans är det viktigaste och
vi vill att DU kommer med i gemenskapen.
Tillsammans, efter förslag från oss ALLA,
ska vi ta fram vad vi vill göra
Kontakta Mats eller Anita

Mats tfn: 0768-762716,

Mats mejl:

Anita tfn: 070-067 25 85

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
VÅ RT ERT ERMINEN 2022

√

januari

√

mars

Mån. 10/1 Vi öppnar upp efter julledigheten

Ons. 2/3

kl. 12-16

Öppet hus

Ons. 12/1

kl. 12-16

Öppet hus

Tors. 3/3

kl. 14-16

RGM

Ons. 19/1

kl. 12-16

Öppet hus

Tis. 8/3

kl. 18-19.30

Anhörigträff

Tis. 25/1

kl. 18-19.30

Anhörigträff

Ons. 9/3

kl. 12-16

Öppet hus

Ons. 26/1

kl. 12-16

Öppet hus

Tors. 10/3 kl. 14-16

RGM

Ons. 16/3

kl. 12-16

Öppet hus

Tors. 17/3

kl. 14-16

RGM

√

februari

Tis. 1/2

kl. 17-20

Filmkväll/Lättare
tilltugg

Ons. 2/2

kl. 12-16

Öppet hus

Ons. 9/2

kl. 12-16

Öppet hus

Ons. 16/2

kl. 12-16

Öppet hus

Mån. 28/3 kl. 18- ca 20.30

ÅRSMÖTE
St. Göransgatan

Ons. 23/2 kl. 12-16

Öppet hus

Ons. 30/3 kl. 12-16

Öppet hus

Mån. 28/2 kl. 13-16

Pysseldag med
lättare lunch

Tors. 31/3

RGM

Ons. 23/3 kl. 12-16

Öppet hus

Tors. 24/3

RGM

kl. 14-16

kl. 14-16

√

april

Kontaktuppgifter Kansliet:
Tfn 08-447 45 31
Mejl stockholm@hjarnkraft.se
Kontaktuppgifter Hjärnet:
Mats Schalling 076- 876 27 16
Anita Blomquist 070-067 25 85

Ons. 6/4

kl. 12-16

RGM

Tors. 7/4

kl. 14-16

Öppet hus

Ons. 13/4

kl. 12-16

Öppet hus

Tors. 21/4 kl. 11-13.30

Kolardammarna
– Vårblommor
och vattenrening

Med reservation för ändringar pga. Covid-19
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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
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

