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Hej medlemmar!
Nu börjar våren göra sig påmind. Solen har strålat generöst de
senaste veckorna.
Under våren och sommaren fortsätter vi med verksamheten för
er medlemmar precis som vanligt trots att Lena nu slutat. Hennes fantastiska person och kunskap är saknad. Förändringen är
att Pernilla är på plats och ska förhoppningsvis kunna fylla den
kostym som Lena lämnar efter 21 år här på Hjärnkraft Stockholms läns kansli. Pernilla har tidigare arbetat inom flera olika
ideella föreningar bland annat Funktionsrätt Sverige, Minds
Självmordslinje och Qjouren en kvinnojour för kvinnor i aktivt
missbruk.
En annan förändring är att vi har en ny ordförande sen årsmötet den 28 mars. Christer Nygren lämnar uppdraget som ordförande och Jenny Sillén Österman tar över. Jenny har tidigare
varit suppleant i styrelsen.
Micke, Michael Lundquist finns kvar på kansliet som tidigare.
Pernilla och Micke tar gärna emot förslag på aktiviteter från er
medlemmar. Vill du vara mer aktiv i föreningen är du varmt
välkommen att bidra med ditt ideella engagemang.
Under sommaren har vi stängt 1 juli – 1 augusti
Styrelsens beslut om att du ska vara vaccinerad mot Covid-19
vid inomhusaktiviteter gäller fortfarande. Fortsatt gäller
också att du inte får komma hit om du har förkylningssymtom.
Vi hjälps åt att skydda varandra.

Medlemsporträtt
Sommaren 1999 var Rolf och hans fru med om
en svår bilolycka, De krockade med en älg som
sprang ut på vägbanan. Rolfs fru Anna kunde
själv, chockad, ta sig ur bilen. Rolf däremot var
svårt skadad och satt fast.
- Det tog tid, men ambulanspersonalen kunde
lyckligtvis få ut mig. Jag hamnade till slut på
rehabiliteringen på Danderyds sjukhus.
Omkring 2000 - 2001 såg Rolf lite information
på hjärnskaderehabiliteringen om Hjärnkraft
Stockholms län, och gick då med som medlem.
Efter några år så blev han invald i styrelsen.
- Jag tackade ja, och började som suppleant.
Numera, sedan 2005, är jag ledamot i styrelsen.
Ett av mina olika uppdrag som styrelseledamot
är att jag varje år föreläser för KI:s psykologstudenter. Och med det
försöka informera om mina
erfarenheter att försöka
komma vidare efter svåra
och jobbiga händelser jag
har varit med om. 11:e året
i rad nu som jag föreläser.

"Jag krockade
med en älg"

Tidigare, innan olyckan, arbetade Rolf i stort
sett hela tiden som datakonsult.
Och from april 1999 blev han anställd på Nasdaq, tidigare OMX, som hade köpt hans och
några arbetskamraters datakonsultbolag.
Förutom sitt tidigare arbete är idrott hans stora
intresse. Rolf har sysslat med ett stort antal olika idrotter och trivts bra med det. Sedan 2005
slutade han att aktivt vara med i lagidrott som
basket, som han hade spelat i 35 år. Nu fortsätter Rolf på egen hand med motion och styrketräning på SATS.

ni motionerar på bara att
ni gör det. Är ni tveksamma? Läs gärna Anders
Hansens böcker om hjärnan.

Rolf är 69 år, gift med Anna och bor nu sedan
nästan 10 år i Hammarby Sjöstad. Rolf berättar
att de trivs utmärkt där. De har två vuxna barn,
Oskar och Sandra som är utflyttade och bor i
egna lägenheter.
- Självklart ger en så kraftig traumatisk olycka
många svåra stunder. Hur ska livet framöver
fungera? Kommer jag att kunna klara mig
själv och må bra? Jag tycker att jag har fått ett
enormt bra stöd hemma i familjen. Tack Anna!
Vidare är det mycket värdefullt att i Hjärnkraft
få möjlighet att prata med människor som
verkligen vet vad det handlar om, och med det
få bra stöd.

- Utan att vara expert har jag märkt att idrott
och motion har en otroligt läkande och stärkande effekt. Jag blir glad, stark och mår prima!
För alla er andra måste jag verkligen propagera
för motion. Det spelar ingen roll på vilken nivå
3

Lite bilder från våra medlemsaktiviteter
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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 vilorum 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.
Sista öppet hus för vårterminen 29 juni
Första öppet hus för höstterminen 10 augusti
Du måste vara vaccinerad mot Covid-19 för att delta
på våra inomhusaktiviteter. Detta gäller tillsvidare!
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Kurser i Ronnie Gardiners Metod
Just nu pågår kurserna i RGM för fullt. Medlemmar från
Hjärnkraft, Afasiföreningen, RTPs och Parkinson deltar tillsammans.
Höstens kurser kommer förmodligen att starta i september,
så håll utkik i Hjärnbladet som kommer till dig efter sommaruppehållet.
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.
Itte Nygren, som leder kursen, är musikterapeut och har
många års erfarenhet av att jobba med Ronnie Gardiners
metod i nära samrörelse med grundaren och jazztrummisen
Ronnie Gardiner.
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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 och du kan börja träningen
när du vill under terminen.
Var: Träningen sker i Iyasaka Aikidoklubbs lokaler på Tavastgatan 26 B
på Södermalm.

OBS! För mer info, kostnad och
regelverk pga. Corona viruset:
ring Urban Aldenklint: 0706-25 38 44
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Här kommer vi att vara. Foto: Bee Urban

Odla Hjärnkraft!
Det finns forskning på att människan mår bra av att vistas i det gröna och
att själv få påta i jorden. Med det som utgångspunkt vill vi erbjuda medlemmarna i Hjärnkraft Stockholm att lära sig mer om växter och bin och
uppleva hur det är att följa ett litet frö till planta, till färdig grönsak eller
blomma.
Genom vår nya aktivitet i vår ”Odla Hjärnkraft”, får du vid flera tillfällen
lära dig lite om växter, bin, jorden och själv sätta frön och plantor, för att
sen se dom växa upp och skörda dom. Du behöver inte ha några förkunskaper eller vara jätteintresserad av odling för att kunna tycka att det är
kul.
Vi träffas tillsammans först på kansliet under ett eller ett par tillfällen i
april, där vi pratar om vad som kommer att hända när vi ses i trädgården,
men också för att sätta lite frön. När dessa har kommit upp en bra bit, tar
vi med dom till den första eller andra träffen i trädgården. Vid fyra tillfällen under maj – juni, ses vi på en terrass på Östermalm.
Varje tillfälle är på två timmar, då vi bekantar oss med platsen, lär oss så
och plantera, växtlära, använder våra olika sinnen och hälsar på bina. Efter den sista odlingsträffen som blir innan midsommar, får odlingen växa
ifred, men i augusti får de som vill
komma en sista gång för att smaka
Intresseanmälan:
på det som odlats.
Max 8 personer kan anmäla sig
till detta och förväntas komma vid
samtliga tillfällen.
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mejlas till stockholm@hjarnkraft.se,
senast den 19 april
Kostnad: 100 kr

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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AKTIVITET

Torsdag

2

juni
kl. 13

GUIDAD VANDRING PÅ NORRMALM
- FRÅN ODENPLAN TILL TEGNERLUNDEN

Följ med på en vandring på Norrmalm från Odenplan längs
Norrtullsgatan och Drottninggatan till vackra Tegnérlunden.
Vi får bland annat höra om Odenplans historia, Gustav Vasa
kyrka, Studentpalatset, Observatoriet, Spökslottet, Gamla
Tekniska högskolan, Blå tornet och Tegnérlunden.
När: Torsdagen den 2 juni kl. 13:00

Guide: Eliane Högberg

Samling: ute, på Odenplan, nedanför
den breda trappan i byggnaden med upp/
nedgångarna till T-banan/Citybanan/
pendeltågen.

Anmälan till kansliet 08-447 45 31
senast 24 maj

Adress för Färdtjänsten dit: Norrtullsgatan 8 (vid Akademibokhandeln).
Sedan går du över Odengatan till trappan
som beskrivs ovan.
Vi avslutar i Tegnérlunden.
Adress för Färdtjänsten hem:
Tegnérlunden 12.
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Måndag

23

maj
kl. 10- 14.30

Följ med på stadsvandring
till Spökslottet
Stadsvandring till Spökslottets trädgård och andra
grönskande spännande platser i Stockholms centrum.
Vi funderar kring berättelserna om spökena i trädgården
och andra berättelser längs Drottninggatan, njuter en stund
av grönskan i Centralbadets trädgård för att sedan vandra
vidare.
Vi avslutar vandringen i Humlegården.

Start: 23 maj kl. 13:00
Plats: Spökslottet,
Drottninggatan 116
T-Odenplan
Guide: Ulrika Flodin Furås

Avslutning: kl. 14:30
Plats: Humlegården, bakom KB,
Humlegårdsgatan 23
T-Östermalmstorg
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Foto: Matheus Frade, Unsplash.com

Fredag

2

september

Fest på gång!
Vi har gått igenom två jobbiga år
av isolering, distansarbete och där det
sociala i livet har blivit påverkat.
Därför har vi tänkt att anordna en fest.
Datum som gäller är den 2 september,
mer information om festen kommer
i nästa nummer och på sociala medier.
Boka in fredagen den 2 september.
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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.

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.
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 brevid visas det hur du kan skriva så att
insamlingen går till den länsförening som du
vill hjälpa:
.Text och bild: Micke Lundquist
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BOSSE – Råd, Stöd & Kunskapscenter
Du som lever med en hjärnskada efter stroke
eller annan förvärvad skada har tillgång till ett
brett utbud av stöd på BOSSE – Råd, Stöd &
Kunskapscenter.
Vi erbjuder
• Samtal kring livet med en hjärnskada
• Information och stöd så du får tillgång
till dina rättigheter och det stöd du behöver
i din vardag
• Gruppverksamhet
• KBT (Kognitiv beteendeterapi)
• Samtal och rådgivning kring sexualitet
• Dina anhöriga har också tillgång till stödsamtal

Kontakten är gratis. Vi arbetar på uppdrag av
Region Stockholm och lyder under samma sekretess som hälso- och sjukvård.
Det är inte vi som vet vad du behöver – det är
vårt uppdrag att hjälpa dig formulera dina mål
och att infria dem.
Ring oss på 08 – 544 88 660, eller mejla på
bosse@bosse-kunskapscenter.se så hjälper vi
dig vidare.
Vi finns också på Facebook och Instagram
#bossersk
Välkommen!
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FORU M HJÄ R N K R A F T STOCK HOLM S L Ä N

Hemvårdsbidrag
Hemvårdsbidrag är en ekonomisk ersättning
som du kan få om en anhörig vårdar dig i
hemmet. Anhörig kan vara: En familjemedlem,
släkting, god vän eller granne.
”Bidraget kan beviljas om den som ger vården
har ett väsentligt merarbete och om den vård
som ges är sådan man normalt inte hjälper varandra med inom familjen”
Observera att: Hemvårdsbidraget söks och
betalas ut till den person som får vård. Som i
sin tur ersätter den anhörige som ger vården.
Hur mycket man kan få i bidrag beror på hur
mycket vård och omsorg och vilken typ av vård
och omsorg man behöver. Bidraget är skattefritt för den som ansöker. Kan dock vara skattepliktigt för den som ger vården och inte bor
med personen. Kolla upp detta!
Kontakta en handläggare i din kommun för
mer information
16

Foto: Pixabay.com

Tips till anhöriga: Hjälp till att göra ansökan. Ta upp allting som görs. Exempelvis gått
ner i arbetstid för att stötta, samordna olika
kontakter, förnya recept, hämta recept, handling, städning, boka läkarbesök, följa med vid
läkarbesök, disk, tvätt, påklädning, avklädning,
promenader, vara behjälplig med minne och
syn, tyda olika dokument, matlagning, hygien
(morgon, middag, kväll, natt), städning, beställning av förbrukningshjälpmedel…..ja listan
kan göras lång. Är du där dagligen? Flera gånger per dag? Veckovis? Nätter?
Även fast man vill stötta någon och det liksom
ingår som anhörig, så ska man se till att den
man hjälper söker detta lilla bidrag. Det rör sig
om mellan ca 1000 – 6000 kr i månaden beroende på vad och hur mycket man behöver hjälp
med.
Tips från Lena Hagelin, kansliet

FORU M HJÄ R N K R A F T STOCK HOLM S L Ä N

Tandvård

Foto: Jonathan Borba, Unsplash.com

För dig med funktionsnedsättning ﬁnns olika former av ekonomiskt stöd till tandvård.

Bidrag till tandvård för vuxna
Tandvårdsstöd med F-kort
F-kort innebär att du för tandvård betalar samma patientavgifter som i hälso- och sjukvården,
får högkostnadsskydd och frikort när du har betalat sammanlagt 1 100 kronor. Du ansöker om
F-kort genom att din läkare skriver ett särskilt
läkarintyg med en bedömning av din funktionsnedsättning eller sjukdom. Läkarintyget skickas
till den enhet som ansvarar för tandvården i
landstinget.

Tandvårdsstödsintyg
Ett tandvårdsstödsintyg ger rätt till tandvård
som kostar som sjukvård upp till högkostnadsskyddet. Intyget är för dig som har ett bestående behov av omfattande vård och omsorg
och bor i särskilt boende, får vård och omsorg
i hemmet eller omfattas av lagen om stöd och
service till vissa funktionshindrade (LSS). Det
är din biståndshandläggare i kommunen som
skriver ut intyget.

Särskilt tandvårdsbidrag
Särskilt tandvårdsbidrag är för dig som har en
sjukdom eller funktionsnedsättning som försämrar din tandhälsa. Bidraget kan användas
till olika tandvårdsåtgärder som exempelvis undersökning och tandrengöring. Bidraget är upp
till 600 kronor per halvår. Du ansöker genom
att tala med din tandläkare eller tandhygienist.

Källa: Funktionshindersguiden.se
och Folktanvården
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ÅRSMÖTET den 28 mars
Tänk vad skönt att kunna genomföra årsmötet
fysiskt denna gång. Det kändes också extra kul
att äntligen få samlas på riktigt, och också få
äta den där efterlängtade smörgåstårtan.

Redovisningen av föreningens verksamhet och
ekonomi för 2021 gicks igenom enligt dagordning. Även verksamhetsplan och budget för
2022. Och inte att förglömma, valberedningens
förslag. Alla handlingar godkändes av årsmötet.

Protokollet kommer automatiskt att skickas
ut till alla er som deltog. Vi kommer också att
lägga upp protokollet på vår hemsida.
Tack för visat intresse och det förtroende som
visats styrelsen under verksamhetsåret 2021.

Avtackning
Christer Nygren lämnade sitt uppdrag som
ordförande. Tack Christer för all din tid och
ditt stora engagemang. Christer kommer
dock att finnas kvar inom föreningen, som
medlem, valberedning och medansvarig för
anhörigträffar.
Lottie Filipsson lämnade sitt uppdrag som
suppleant i styrelsen. Tack Lottie för all din
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tid och ditt stora engagemang. Lottie kommer dock att finnas kvar inom föreningen.
Som medlem, valberedning och medansvarig
för Hjärnets aktiviteter.
Lena Hagelin lämnar sin tjänst som kansliansvarig efter 21 år i föreningen. Tack Lena
för all din tid och ditt stora engagemang
inom föreningen.

Nya styrelsen, revisorer och valberedning
Ordförande på 1 år:
• Jenny Sillén Österman, Nyval.
Ordinarie ledamöter på 2 år:
• Mats Schalling, Omval.
• Rolf Brewitz, Omval.
• Malin Blom, Nyval.
Ordinarie ledamöter som har ett år kvar
• Björn Boquist och Gunnar Strömhielm
Suppleanter på 1 år:
• Mona Hedenskog, Nyval.
• Niklas Sjölin, Nyval.
Revisorer på 1 år:
• Katarina Nyberg, Auktoriserad revisor, HQV Stockholm AB, Omval.
• Anna-Lena Stjernström, Intern revisor, Omval.
• Lise-Lott Fröding, Revisorssuppleant, Nyval.
Valberedning:
• Lottie Filipsson Sammankallande, Nyval.
• Christer Nygren, Nyval.
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Kurser för dig med förvärvad hjärnskada
En viktig del i att komma tillbaka efter en
förvärvad hjärnskada är chansen till utbildning och möjlighet till kunskap.
Komvux Rosenlund erbjuder nu 11 kurser som
är riktade speciellt till dig med förvärvad hjärnskada. Kurserna anpassas efter dina behov och
förutsättninar.
Ämnena som erbjuds är:
Kreativ verksamhet, matematik, nutidsorientering och språk.
Använd din mobiltelefon för att skanna QRkoden för att komma till deras sidan för mer
information.
Går även bra att kontakta Sofia Lind direkt på
0761-23 33 09

https://komvuxrosenlund.stockholm/vart-utbud/for-dig-med-forvarvad-hjarnskada/kurser-for-dig-med-forvarvad-hjarnskada/

FORU M HJÄ R N K R A F T STOCK HOLM S L Ä N

Passar dina mediciner ihop?
Om du har läkemedel på recept kan du be farmaceuten på apoteket att gå igenom dem. Tex:

Du kan själv be om en genomgång med EES när
du hämtar ut dina läkemedel.

• Har du flera läkemedel med samma verkan?
• Har du läkemedel som krockar med varandra?
• Har du läkemedel som kan vara olämpliga
på grund av din ålder?
• Har du kanske för hög dosering?
(gäller speciellt barn och äldre)

Du behöver lämna ett samtycke till att dina
receptuppgifter används i EES. Detta behöver
inte vara skriftligt utan du kan godkänna muntligt på plats när du pratar med farmaceuten på
apoteket.

När du hämtar ut läkemedel på recept kan
farmaceuten använda sig av elektroniskt
expertstöd – EES.

Fråga på apoteket så kan du få mer information.
Eller läs mer på www.ehälsomyndigheten.se
/Tips från kansliet
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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.

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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√

APRIL

√

JUNI

Ons. 6/4

kl. 12-16

Öppet hus

Ons. 1/6

kl. 12-16

Öppet hus

Tors. 7/4

kl. 14-16

RGM

Ons. 1/6

kl. 11-13

Naturvandring
Barnsjön

Ons. 13/4

kl. 12-16

Öppet hus

Ons. 20/1 kl. 12-16

Öppet hus

Tors. 2/6

kl 13

Guidad stadsvandring med
Eliane Högberg.

Tors. 21/4 kl. 11-13.30

Naturvandring
Kolardammarna

Mån. 6/6

Stängt

Sveriges
nationaldag

Ons. 27/1

Öppet hus

Ons. 8/6

kl. 12-16

Öppet hus

Ons. 15/6 kl. 12-16

Öppet hus

Ons. 22/6

Öppet hus

kl. 12-16

√

MAJ

Ons. 4/5

kl. 12-16

Öppet hus

Ons. 11/5

kl.1 2-16

Öppet hus

Ons. 18/5

kl. 12-16

Öppet hus

Ons. 18/5

kl. 11-14

Naturvandring
Tyresö slottspark

kl. 12-16
JULI

√

AUGUSTI

√

Stängt

Mån. 23/5 kl. 13

Guidad stadsvandring med
Ulrika Flodin

Ons. 10/8 kl. 12-16

Öppet hus

Ons. 17/8

kl. 12-16

Öppet hus

Ons. 25/5 Stängt

Halvdag

Ons. 24/8 kl. 12-16

Öppet hus

Tors. 26/5 Stängt

Kristi himmelfärdsdag

Ons. 31/8 kl. 12-16

Öppet hus

Kontaktuppgifter Kansliet:

Kontaktuppgifter Hjärnet:

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

Mats Schalling 076- 876 27 16
Anita Blomquist 070-067 25 85
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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

