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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.
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För mer info om annonsalternativ, se vår hemsida:
www.sthlm.hjarnkraft.se
Plusgiro: 3511-3
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Kansliet har ordet
Vad roligt det har varit denna sensommar och höst, hoppas
förstås att resten av året och nästa år kommer bli lika roligt.
Jag tänker på att nu när allt har börjat lätta efter pandemin och
mycket är ”normalt” igen.
Vi har haft öppet hus som vanligt på onsdagarna där skratten,
skämten och den goda gemenskapen äntligen har kommit tillbaka till våra lokaler, som vi har väntat. Vi har gjort utflykter
till stan och haft vandring med Eliane, som alltid är lika uppskattat. Vi fick en guidad tur på Vasamuseet av Ulrika som har
varit guide i andra sammanhang, som också var väldigt roligt att
uppleva med er som var med. Men det som jag vet, som jag nog
delar med många av er, var höjdpunkten och som många såg
fram emot och tyckte att det skulle bli det roligaste, var festen
som vi anordnade i september. Den blev uppskjuten ett antal
gånger och många frågade ”När ska festen vara?”, ”Kommer det
bli någon fest?”. Det blev det och vilken succé det blev! Roligt att
se alla medlemmar komma dit i fina kläder och med ett leende
på läpparna. Det var omkring 60 glada personer. Svantes bror
Stefan med hans bandkollega Börje, stod för underhållningen
som var väldigt uppskattat bland alla som var där. Maten och
lokalen var perfekt.

Ja det känns verkligen som att mycket är som det ska igen, efter
den jobbiga tid som vi haft är bakom oss, med restriktioner och
social distansering.
Jag måste tyvärr lämna ett tråkigt besked. Jag kommer efter
nyår att sluta på kansliet. Beslutet var absolut inte enkelt att
fatta, men efter mycket tänkande så kände jag att det var ett rätt
beslut. Jag har under mina fem och ett halvt år här lärt känna så
många underbara personer som på så många olika sätt har gett
mig värme, kärlek, glädje och inspiration. Något som jag kommer att bära med mig resten av mitt liv.
Jag kommer att ha min sista dag den 21 december, då vi också
har julavslutning på Öppet hus.
Tack alla ni underbara personer som jag har fått lära känna genom åren, ni kommer alltid att ha en plats i mitt hjärta!
Micke Lundquist

Lite bilder från våra medlemsaktiviteter
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Onsdag

7

december
kl. 13-16

Tomten Tommy kommer
7 december kommer tomten med klappar
till oss på Öppet hus
Som vi alla vet har Tomten mycket att stå.
Vi får ett tidigt besök då det ryktas att Tomten har
fullt upp på Åland fram till jul.
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Onsdag

14

december
kl. 13-16

Foto: Pinterest

Pepparkakshus på Öppet hus
Den 14 december bygger vi små, små pepparkakshus
tillsammans på Öppet hus
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Torsdagar
kl. 10- 11

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.
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OBS! För mer info och kostnad: ring
Urban Aldenklint: 0706-25 38 44

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

Nytt projekt: Relationer som funkar

nedsättningar känner sig väldigt ensamma.
Det vill FUB ändra på med projektet Relationer
som funkar!
Magnus Lindén och Therese Wappsell kommer
vara två av projektledarna i Relationer som
funkar. Therese har egen erfarenhet av LSS.
Hon säger:

Foto: Okänd
FUB vill göra det lättare för personer med
LSS-beslut att träﬀa nya vänner, bli kära och
ta hand om sina nära relationer. Därför ska
FUB Uppsala län jobba med projektet Relationer som funkar.
LSS ger rätt till stöd till personer med funktionsnedsättning för att kunna leva som andra,
med goda levnadsvillkor.
Tyvärr är LSS-verksamheter ibland dåliga på
att ge stöd för att de nära relationerna ska
funka. Många personer med funktions-

– Vi med LSS-beslut har ju rätt att leva som andra. Då ska vi också ha rätt att älska som andra!
Det är vi som är experter på hur vi vill leva.
Magnus berättar mer om hur de ska jobba i
projektet:
– Vi ska ta reda på hur personer med LSS eller
autism vill att deras nära relationer ska se ut,
hur de vill lära känna nya personer och vilket
stöd de behöver för att relationerna ska funka.
Sen ska vi se till att det blir verklighet.
Olika kommuner, habiliteringar, studieförbund och många andra har lovat att hjälpa
till i projektet. Den som vill veta mer om
Relationer som funkar kan gå in på projektets
facebook-sida.
Källa: FUB

Digitala stöd
Appar och digitala stöd har snabbt blivit en
självklarhet i många av våra liv och hjälper
oss med stort och litet. Men för människor med
kognitiva och kommunikativa nedsättningar
är det inte alltid lika självklart, trots att deras
behov är minst lika stora.

digitala tjänster utifrån vilka förutsättningar
användaren har.
Apportalens mål är att på ett enkelt sätt visa
vad det finns för teknik som kan underlätta vardagen och i förlängning skapa förutsättningar
för ökad självständighet.

På Apportalen hittar du appar, program och
hemsidor som har skapats för att underlätta i
vardagen och bidra till ökad självständighet. För
att göra det enkelt att hitta har apparna sorterats utifrån behov som minne, lokalsinne och
motivation. Du kan också söka bland appar och

Apportalens adress: https://www.apportalen.se/
Källa: Apportalen
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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.
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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

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

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.

.
Text och bild: Micke Lundquist
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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 076-876 27 16,
mejl mschalling@hotmail.com
Anita
tfn 070-067 25 85
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Kalendarium för medlemmar
HÖST T ERMINEN 2022 - VÅ RT ERMINEN 2023

november

√

√

januari

Ons. 23/11 kl. 12-16

Öppet hus

Tis. 10/1

kl. 12-15

Ung vuxen träff

Tors. 24/11 kl. 15-15:45

RGM

Ons. 11/1

kl. 12-16

Öppet hus

Tis. 29/11

Anhörigträff

Ons. 18/1

kl. 12-16

Öppet hus

Ons. 25/1

kl. 12-16

Öppet hus

kl. 18-19.30

Ons. 30/11 kl. 12-16

Öppet hus

december

Ons. 7/12

kl. 12-16

Öppet hus
Tomten kommer
med klappar

Ons. 14/12 kl. 12-16

Öppet hus
Pepparkakspyssel

Tis. 20/12 kl. 12-15

Ung vuxen träff

Ons. 21/12 kl. 12-16

Öppet hus

√

√

februari

Ons. 1/2

kl. 12-16

Öppet hus

Tis. 7/2

kl. 12-15

Ung vuxen träff

Ons. 8/2

kl. 12-16

Öppet hus

Ons. 15/2

kl. 12-16

Öppet hus

Ons. 22/2

kl. 12-16

Öppet hus
√

mars

Ons. 8/3

kl. 12-16

Öppet hus

Ons. 15/3

kl. 12-16

Öppet hus

Ons. 22/3 kl. 12-16

Öppet hus

Ons. 29/3 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 är van att möta personer med förvärvad hjärnskada. Vägledaren 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

