
•VACCINERADIGMOTTBE 4•DAGSATTRÖSTA  10•  ARBETSPLATSERFÖRALLA    17   

SVARTA HÅL

Missa inte Hjärnkrafts barn- och familjeläger den  29 juli - 2 augusti 2019. 

# 
2-

20
19

 Utges av Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft                  www.hjarnkraft.se	 	

“Du måste själv hitta en stege”

HJÄRNKRAFT 



� I Nummer � - �019 

Ansvarig utgivare
Maria Lundqvist-Brömster
 
Chefredaktör
Kerstin Orsén

Redaktionskommitté
Maria Lundqvist-Brömster, 
Cecilia Boestad, 
Marie-Jeanette Bergvall 
och Pia Delin.

Grafisk form & layout
Kerstin Orsén

Omslag
Foto: Kerstin Orsén

Adress
Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft 
Nybohovsgränd 1�, 1 tr
117 63 Stockholm

Telefon: 08-447 45 30
Tel.tid: må - tors kl 10-16
E-post: info@hjarnkraft.se
Hemsida: www.hjarnkraft.se

Utgivningsplan

�019 deadline utgivning
nr 1 �3/1 8/3
nr � �5/4   31/5
nr 3 ��/8 3/10
nr 4 �1/10 �9/11

Annonser
Bengtsson & Sundström Media, 
Tel: 08-10 39 �0 
E-post: hjarnkraft@bs-media.se

Prenumerationspris
�50 kronor per år.

Medlemsavgift: 
Enskild ��0 kronor/år. 
Familj (på samma adress) 
340 kronor/år.
Postgiro: 90 05 07-5

Hjärnskadefonden, 
90-konto för insamling: 
PG 90 05 07-5

Tryck
Mixi Print AB �019. 
ISSN 1651-5714

Kopiera gärna artiklar och citera ur tidningen 
men ange alltid källa.

Hjärnkraft 
– Nr 2 2019

05 Vaccinera dig mot TBE
Om du vistas i riskområden. 
Tajgafästing med farligare TBE-virus ver-
kar bre ut sig i Sverige. 

Innehåll

06 Porträtt
Ulrika Sandén var uträknad av 
försäkringskassan. Sedan sprang hon 
maraton. Nu forskar hon i innova-
tionsteknologi vid Lunds universitet. 

10 Dags att rösta
Vad vill partierna? Funktionsrätt 
Sverige har frågat några av topp-
namnen. 
Så kan man påverka EU...

Läs också om:
Åretsnytänkare....................................16
HjärnkraftpåLeva&Fungera...........19>>>
UtbildningsdagiÖrebro.....................20
BesökhosHjärnkraftiGöteborg....22
Samarbetemellantreföreningar......27

Och sommarkrysset hittar du på sidan 30!

17 Arbetsmiljö
Universell utformning - arbeten 
måste passa alla utan anpassningar.

21 Krönika
Om kärleken till skärmar och 
televisionen i synnerhet.



3I Nummer � - �019

M
ar

ia
 L

un
dq

vi
st

-B
rö

m
st

er
Ordföranden har ordet

Hjärnkraft

Bra tillskott men det 
räcker inte för att 
återställa LSS

Det gläder oss att regeringen till-
sammans med stödpartier före-
slår ett tillskott på 150 miljoner 
kronor till LSS redan under 2019. 
Partierna har kommit överens om 

en lagändring där andning och sondmatning ska 
anses vara ett grundläggande behov. Denna änd-
ring av lagen planeras träda i kraft från och med 
den 1 juli i år. 

Med denna satsning kommer något fler, fram-
förallt barn, att kunna få assistans. Men för oss i 
Hjärnkraft räcker inte detta. Vi vill att LSS och 
den personliga assistansen ska återupprättas i sin 
helhet. 

Våra uppskattade utbildningar fortätter även un-
der hösten med Gävle den 25 september, Kalmar 
den 16 oktober och Göteborg den 14-15 november. 

Vartannat år infaller vår ordförandekonferens och 
denna gång kommer den att äga rum den 9-10 no-
vember. Konferensen kommer att hållas på Hotell 
Carolina som ligger alldeles intill nya Karolinska 
sjukhuset i Stockholm. 
    Just nu jobbas det för fullt med programmet och 
precis som vår förbundssekreterare skrev i senaste 
nyhetsbrevet, tar vi gärna emot tips på intressanta 
programpunkter. 

När det gäller nyhetsbrev från förbundssekreterare 
är det viktigt att dessa sprids vidare till medlem-
mar i läns- och lokalavdelningar. 
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En mycket glädjande nyhet är att vi sedan 
årsskiftet fått in 107 nya medlemmar. En del 
medlemmar har dock också lämnat oss vilket 
gör att vi har en nettoökning på 47 medlemmar. 
Medlemsvård är så viktigt. Den personliga kon-
takten att ringa upp nya medlemmar och hälsa 
dem välkomna uppskattas alltid. När medlem-
mar väljer att avsluta sitt medlemskap är det 
också viktigt att kontakta dem och fråga varför 
man gör det valet. Medlemmar som avslutar sitt 
medlemskap kan ha synpunkter att lämna som 
är viktiga för oss att ta del av, för att vi ska bli 
ännu bättre. 

Till sist vill jag påminna om att årsmöteshand-
lingarna, som alltid, ska skickas till Wellamo på 
förbundskansliet.
Glöm inte att boka in ordförandekonferensen i 
era kalendrar, den 9-10 november i Stockholm!

Jag vill avsluta med att önska er en fortsatt skön 
vår. Tveka inte att höra av er! Tillsammans blir 
vi starka!

Ett liv som räddas ska också levas!

Maria Lundqvist-Brömster 
Förbundsordförande

Har du frågor som anhörig? 
Ring 08-447 45 38

Telefontiderna är:
måndagar kl 10 – 12
onsdagar kl 12 – 14. 

Eller lämna ett meddelande.
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Inbjudan till:

Hjärnkrafts sommarläger  2019 
för barn och deras familjer  

Foton från tidigare läger. 

Anmälan och mer info: 

Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft 
Per-Erik Nilsson, 
tel: 0704-413255, 
e-post: info@hjarnkraft.se. 

www.hjarnkraft.se|info@hjarnkraft.se

Sommaren 2019 anordnar förbundet för åttonde 
året i rad ett läger för familjer där ett av barnen har 
en förvärvad hjärnskada. Föräldrar (eller andra 
vårdnadshavare alternativt närstående) – syskon, 
far- eller morföräldrar, alla i familjen är välkomna. 
Naturligtvis är även personliga assistenter för barn 
som behöver det, med på vistelsen.

Tid:  29 juli – 2 augusti 2019.
Plats:  Valjeviken, utanför Sölvesborg. 
Pris: Lägret arrangeras utan vinstintresse av Hjärnkraft.  
 Reducerad avgift för vuxna är 800 kr och för barn 
 under 12 år 400 kr. Personliga assistenter 4.400 kr.

Foto, ovan och nedan: Valjeviken

OBS! FÅ 

platSer 

kvar!

Varmt välkommen!
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ANNONS:

Tajgafästingen ökar i utbredning. 

Fästing med farligare TBE-
virus verkar sprida sig 
Tajgafästingen har invandrat österifrån och kan bära på 
en farligare typ av TBE-virus, som kan orsaka fästingbu-
ren hjärnhinneinflammation, än den vi nu har i landet, 
samt bakterier som borrelia och anaplasma.  

n Tidigare har Tajgafästingen, Ixodes 
persulcatus, enbart hittats längs Norr-
landskusten. Vid insamling av fästingar 
förra året fick Statens veterinärmedicin-
ska anstalt in tajgafästingar även från 
inlandskommunerna.
    – Tajgafästingen ökar i utbredning, 
främst längs kusterna i norra Sverige 
och Finland. Både den och vanlig fäst-
ing har stor betydelse som bärare av 
zoonotiska infektioner, sjukdomar som 
kan smitta mellan djur och människa, 
säger Anna Omazic i ett pressmed-
delande.
    – Fästingar är effektiva smittbärare 
och deras utbredning påverkas av 
klimatförändringen.

Ny insamling
Statens veterinärmedicinska anstalt 
(SVA) ber nu åter om hjälp med att 
samla in fästingar. Denna gång i Norr-
bottens, Västerbottens och Jämtlands 
län. 

Om du vill skicka in din fästing till 
SVA: Förpacka fästingen i en väl 
försluten plastpåse, och därefter en 
plastpåse till. Om fästingen lever 
lägg den i frysen ca en timme. Mer 
information om hur insamlingen går 
till och anmälningsformulär finns på 
myndighetens webbplats www.sva.se. 
Insamlingen pågår fram till 31 oktober 
2019.
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Dags för TBE-
vaccinering?
n Under 2018 drabbades 
närmare 400 personer av TBE 
i Sverige. TBE yttrar sig som en 
hjärninflammation med hög 
feber, svår huvudvärk samt kan ge 
kramper och förlamningar, enligt 
Folkhälsomyndigheten. 
    I vissa fall kan sjukdomen 
gå tillbaka men många vittnar 
om bestående problem och 
funktionsnedsättning flera år efter 
sjukdomsutbrottet. 
    Hjärnkraft rekommenderar alla 
som vistas mycket ute i skog och 
mark i riskområden för TBE att 
vaccinera sig. 
   På Hjärnkrafts webbplats finns 
mer information.

Är du skyddad 
mot mässling?
n De flesta vuxna har antingen 
haft sjukdomen eller vaccinerat 
sig men det kan finnas skäl att se 
över sina vaccineringar t ex inför 
en utlandsresa. 
Läs mer på: Vårdguiden 1177 eller 

  Behöver du stöd för att 
  komma ut i arbetslivet?

På Misa kan du få daglig 
  verksamhet på en arbetsplats 
  som passar just dig.

Välkommen på ett studiebesök.

www.misa.se

 liljeholmen@misa.se

08 - 669 01 60
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Text & foto: 
Kerstin Orsén kerstin.orsen@hjarnkraft.se

Ulrika Sandén opererades för hjärntumör 2004 
och kallar sig ibland långtidsöverlevare på nätet 
när hon engagerar sig för att hjälpa andra med
hjärncancer. I sin forskningsrapport ”På okänt 
cancervatten – närståendes perspektiv” pekar 
Ulrika Sandén på avsaknaden av samordning 
– någon som tar ett samlat medicinskt grepp 
kring patienten. Hennes masteruppsats bygger 
på erfarenheterna i hennes nya bok.

Var är stegen?
”Du måste själv ta dig upp ur det svarta hålet”

Hjärnkraft träffar 
Ulrika Sandén 
mitt i språnget 
från tåget på 
Stockholms cent-
ral för en vecka
fylld med före-

läsningar och möten. Hon ska lansera sin 
nya bok ”Nuets förnöjsamhet”. Den handlar 
om hur hon flyttar till Nordnorge och 
möter människor med en annan inställ-
ning till livet och varandra än hon är van 
vid i Sverige. Den handlar också om hur 
sjukvården fungerar och att det gäller att 
hitta rätt person som kan lotsa framåt i 
sjukvårdslabyrinten. Allt kryddat med lite 

Foto: Istock by Getty Images Enes EvrenUlrika Sandén beskriver hur hon handfallet rasar ner i det där hålet.
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kärlek, hjälpsamhet och allt det som gör 
livet värt att leva.

Ofta sägs att den akuta medicinska 
vården fungerar bra i Sverige men Ulrika 
Sandén har inte positiva erfarenheter. 

– Nej, inte alls. Jag blev ordinerad aku-
punktur, fick TNS för smärtlindring och 
bollades runt i sjukvården. Jag krävde att få 
en second opinion. Då först hittade läkarna 
hjärntumören.

Den resan har Ulrika skrivit om i sin 
första bok ”... och jag vill leva”. 

Idag mår ULrIka Sandén ”jättebra”, men 
resan har varit lång och krokig. Först tog 
det många år innan hon fick rätt diagnos 
och opererades för hjärntumören 2004. 
Sedan blev hon uträknad av försäkringskas-
san på grund av att hon hade en lindrig 
kognitiv störning med minnesproblematik 
och hjärntrötthet. 

– Försäkringskassan gjorde då bedöm-
ningen att jag kanske skulle kunna återgå 
till arbete med anpassade arbetsuppgifter i 
skyddad verksamhet någon gång i fram-
tiden. Nu ses jag som ett exceptionellt 

fall eftersom det har gått så bra. Men det 
kanske hade gått bra för fler personer om de 
hade fått den rehabilitering som jag fick. 

Rehabiliteringen på Orup i Skåne 
varande i sex veckor vid två tillfällen, först 
på våren och sedan ytterligare en rehabili-
teringsperiod på hösten. Dessutom kan 
Ulrika alltid höra av sig.  

– Rehabilitering, envishet och mycket 
livsgnista tog mig tillbaka till både jobb 
och liv.

Fyra år efter operationen sprang Ulrika 
Sandén maraton i New York. Idag är hon 
författare till två böcker och forskar i in-
novationsteknik vid Lund universitet.

Ett återfallsbesked 2016 visade sig vara 
en mild stroke nära det område i hjärnan 
som opererats för tumören.

– Jag fick tillbaka symtom, som till ex-
empel att lokalsinnet sviktade – att jag inte 
hittade dit jag skulle. 

Även det rättades till med rätt medicin.

Ett svart hål
I boken beskriver hon målande hur svårt 
det kan vara att få hjälp och att hitta rätt i >>>

Rehabilitering, 
envishet och mycket 
livsgnista tog mig 
tillbaka till både 

jobb och liv.”

Den trygghet och glädje som Polarbygdens invånare upplever behöver implementeras till svensk sjukvård. 

Ny medicinsk 
bedömning

n I patientlagen, paragraf 8 
anges numera “ny medicinsk 
bedömning istället för 
“second opinion”.
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Kortfakta  om Ulrika Sandén

sjukvården. Äventyraren Ulrika som flyt-
tat till Nordnorge och ägnar fritiden åt 
att vinterbada, vandra och paddla bland 
valar har drabbats av tilltagande problem 
med benen och kan knappt gå alls. Nu är 
hon i Stockholm för att få hjälp. 

Saxat ur boken:
”En vecka efter mitt samtal med den 
stressade sjuksköterskan provar jag att ånyo 
ringa mottagningen men får samma besked 
som tidigare.
- Du har aldrig varit här.

- Jooooo, jag lovar, jag har det.
- Jag kan lägga en lapp och be doktor  
Aronsson att ringa upp dig.
- Men det har en annan sköterska redan 
gjort, han ringer ju inte.
- Ja, det är allt jag kan hjälpa dig med, du 
får anmäla det om du är missnöjd.
- Men anmälan hjälper mig inte att kunna 
gå, gör den det?
Den märkbart stressade sjuksköterskan 
avslutar samtalet och med det avslutade 
samtalet klipps alla band till eventuell 
hjälp. Jag har ingenstans att ringa, ingen 
mer att tjata på, ingen att hålla mig i, in-
gen att be om hjälp hos. Jag får en förnim-
melse av hur jag faller ner i ett hål.
- Det finns ett svart hål, Ulrika. Och det 
är upp till var och en att finna en stege att 
klättra upp på.
Det var min vän Sannas beskrivning av 
den svenska sjukvården och nu förstår jag 
med all tydlighet vad hon menar, hand-
fallet rasar jag ner i det där hålet. Ingen 
hör mig när jag ropar så jag försöker söka 
inåt, hitta den envisa tävlingsmänniskan i 
mig. Hon som klarar allt. I ett sista försök 
skickar jag ett mail med mina erfarenheter 

Yrke/titel: Doktorand i innovationsteknik.
Forskar om: Cancerrehabilitering.
Skada/diagnos: Hjärntumör 2004.
Vill förändra eller utveckla: Önskar att 
alla fick den rehabilitering som jag fick. 
På nattduksbordet: Om undran inför 
samhället av Johan Asplund
Utmärkelse: Har fått Torgny T 
Segerstedts pris för bästa artikel 2015.

till en adress jag fann på neurologmot-
tagningens hemsida, den skulle gå till 
någon slags chef. Jag får svar samma dag, 
han är inte rätt chef att skicka det till men 
han meddelar att han har vidarebefordrat 
mailet till doktor Aronsson. Uppgivenheten 
är tillbaka och kraften sugs ur mig.”

– Sjukvården i Sverige gör att man blir 
helt nergjord. Jag tappade bort mig själv. 
Lite av en slump hittade jag uppgifterna 
till min kontaktsjuksköterska Margareta 
som var fantastisk. Det känns skönt att 
någon förstår, lyssnar och dessutom gav 
stöd att komma vidare, berättar Ulrika 
Sandén.

det vISade SIg så småningom vara 
Parkinsonism. 

– Jag äter medicin för dopaminbrist. 
Som en bonus minskade hjärntröttheten, 
så jag var i kontakt med nobellpristagaren 
Arvid Carlssons forskarteam i Göteborg 
för att diskutera om det kan finnas ett 
samband och om det finns andra med 
samma erfarenhet. Det skulle vara bra om 
de vill forska kring detta.

Trygghet
I Nordnorge mötte Ulrika Sandén män-
niskor som hjälps åt och tar hand om 
varandra på ett sätt som hon inte känner 
igen från Sverige. 

– Först blev jag fascinerad, glad och ny-
fiken. Min vän, då 98 år, och jag pratade 
mycket och det slog mig att han hade ett 
så lugnt förhållningssätt. Det är klart att 
man blir rädd för att få återfall men de 
lärde mig att vältra mig i rädslan ett tag 
och sedan resa mig och gå vidare – även 
om man fortsätter med ett ben i diket.  

Medlem i Hjärnkraft för att: Det är 
Sveriges bästa förening, engagerad i 
Hjärnkraft Skåne (fd styrelseledamot).
Gör helst en ledig söndag: Spelar 
brädspel, äter pizza och tar en öl.
Fritid: Brädspel, pizza och öl, skämtar 
Ulrika först och lägger sedan till att 
åka motorcykel, hitta på saker, gillar 
äventyr.

Nuets förnöjsamhet 
finns som e-bok.

”  ...de lärde 
mig att vältra 
mig i rädslan 

ett tag och 
sedan resa mig 
och gå vidare”
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I sin forskning vill hon hitta vägar att 
föra över den trygghet och glädje som 
Polarbygdens invånare upplever till svensk 
sjukvård. 

– Jag har under mina studier hittat 
mekanismer för överlevnad, trygghet och 
förnöjsamhet. Tillsammans med mina 
handledare försöker jag nu finna vägar 
att koppla de mekanismer som passar till 
svensk sjukvård. Att implementera ett 
perspektiv som skapar ett mer tryggt och 
förnöjsamt perspektiv och förhållningssätt. 

Vad kan vården ta till sig i din forskning?
– Det handlar om att på allvar inkludera 
människor och se alla som individer.

Hur skulle du vilja att vården fungerade?
– Sjukvården borde ha ett långtidstänk som 
sträcker sig över hela livet. Efter en hjärn-
skada går rehabiliteringen eller läkandet i 
faser och händer det något nytt blir man så 
känslig som patient. 

Ulrika Sandén menar att allt inte alltid 
går som man har tänkt sig – livet är inte en 
rak linje. Hon tar upp en gul bananlinjal 
som symboliserar att saker och ting i till-
varon går i vågor, det går upp och ner och 
kanske upp igen.

Samordning
Ulrika Sandén efterlyser en övergripande 
samordnad funktion med befogenhet att 
kräva samarbete och koordinering. Det 
skulle kunna vara en kontaktsjuksköterska 
till exempel. Ett strå vassare skulle vara om 
det fanns hjärnskadekoordinatorer i alla 
regioner. 

– I Skåne finns hjärnskadekoordinatorer 
på Orup. Vi åker dit med jämna mellan-
rum för att informera om förbundet och 
vår lokala verksamhet.

FörUtom I ForSknIngen engagerar 
Ulrika Sandén sig och skriver debatt- 
artiklar, peppar andra med hjärntumörer 
på facebook och har även suttit i styrelsen 
för Hjärnkraft Skåne. Som forskare i inno-
vationsteknik arbetar Ulrika Sandén med 
frågor som ”Hur kan vi ha det roligare”, 
och frågor om gemenskap och trygghet. 
– Vi måste få bort de svarta hålen och 
fortsätta leva enligt Hjärnkrafts devis ”Ett 
liv som räddas ska också levas!”. 

” Jag har hit-
tat mekanismer 
för överlevnad, 

trygghet och 
förnöjsam-

het. Nu vill vi 
koppla dessa 
mekanismer 
till svensk 
sjukvård.”

Paddling i en av Norges fjordar         Foto: Bent Bakkan.
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Glöm inte att rösta i EU-valet
I år är det Europaval igen. Vid riksdagsvalet 2018 
röstade svenskarna om vilka personer man vill se 
i EU:s Ministerråd. Den 26 maj väljer Sverige nya 
EU-parlamentariker. 

I år är EU-valet särskilt viktigt 
menar många. Över 80 olika sven-
ska partier har anmält att de deltar 
i EU-valet. På Valmyndighetens 
webbplats går det att se vilka parti-

erna är och vilka personer som kandiderar 
för respektive parti. Alla partier har dock 
inte valsedlar i skrivande stund. 

Vad vill partierna?
I mars bjöd Funktionsrätt Sverige in 
riksdagspartier till en paneldebatt på 
Europahuset i Stockholm kring vad par-
tierna anser i funktionsrättsfrågor. Inför 
valet har organisationen ställt sju frågor 
till riksdagspartierna samt Feministiskt 
Initiativ: 

Kommer ditt parti se till att EU:s 
medel för forskning, innovation och 
utveckling används till att skapa jäm-
lika och tillgängliga samhällen?  
Hur vill ditt parti säkerställa att per-
soner med funktionsnedsättning som 
lever inom EU blir delaktiga i samhäl-
let och inte segregeras i institutioner?

1.

2.

Hur vill ditt parti arbeta för tillgän-
gliga val inom EU, exempelvis att 
alla människor ska få tillgång till sin 
rösträtt och att vallokaler är tillgäng-
liga? 
Kommer ditt parti att driva frågor 
om att säkerställa att den nuvarande 
och framtida tekniska utvecklingen är 
utformad för alla?
Vill ditt parti driva på för att förstärka 
EU-övergripande lagstiftning för 
likabehandling?
Vill ditt parti driva på för en budget 
för genomförande och övervakning 
av att Funktionsrättskonventionen 
efterlevs i hela EU? 
Hur ser ditt parti på ”Den europeiska 
pelaren för sociala rättigheter” ur ett 
funktionsrättsperspektiv?

PartIernaS Svar finns på www.funk-
tionsratt.se, klicka på Europavalet 2019. 

Den tydligaste skiljelinjen mellan 
partierna handlar om synen på den 
europeiska pelaren för sociala rättigheter, 
där Socialdemokraterna, Miljöpartiet, 
Vänsterpartiet och Liberalerna är positiva 
medan Moderaterna, Centerpartiet, Krist-
demokraterna och Sverigedemokraterna 
delar uppfattningen att sociala rättigheter 
inte ska regleras på EU nivå.

3.

4.

5.

6.

7.

Text: 
Kerstin Orsén 
kerstin.orsen@hjarnkraft.se
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Sociala pelaren
Den sociala pelaren (Den europeiska pela-
ren för sociala rättigheter) är ett begrepp 
som lanserades under EU-toppmötet i 
Göteborg och omfattar 20 principer och 
rättigheter som är grundläggande för 
fungerande arbetsmarknader och välfärds-
system i Europa. 

Kommissionen har lagt fram flera 
initiativ som bidrar till att förverkliga den 
sociala pelaren, till exempel förslag som 
ska hjälpa föräldrar och anhörigvårdare att 
lättare kombinera familjeliv och yrkesliv, 
uppdateringar av EU:s arbetsmiljölag-
stiftning, förslag om mer förutsägbara 
arbetsvillkor och om socialt skydd för 
arbetstagare och egenföretagare. 

Inom eU har 80 miljoner personer någon 
form av funktionsnedsättning. Det finns 
prognoser från 2015 om att redan 2020 
kan siffran stiga till 120 miljoner personer 
på grund av en åldrande befolkning. 
    Totalt har EU drygt 510 miljoner 
invånare. Om Storbritannien lämnar 
unionen blir det cirka 66 miljoner färre. 

Svårt att rösta i hela EU
Myndigheten för delaktighet rappor-
terar att en tredjedel av de personer med 
funktionsnedsättning som röstade i riks-
dagsvalet hösten 2018 upplevde bristande 
tillgänglighet. Funktionsrätt Sverige och 
Hjärnkraft hoppas att tillgängligheten ska 
vara bättre under valet till Europaparla-
mentet. 

På europeisk nivå agerar European Dis-

ability Forum, EDF för rätten att få och 
kunna rösta. 

Personer med funktionsnedsättning i 
Europa får fortfarande år 2019, sin rösträtt 
inskränkt eller till och med indragen. 
Det handlar exempelvis om otillgängliga 
vallokaler, komplicerade instruktioner och 
oläsliga valsedlar.

Vad påverkar EU, egentligen?
Inom vissa områden beslutas allt på EU-
nivå, på andra nästan ingenting.

EU har ensamrätt att fatta beslut i 
frågor om tullunionen, konkurrens-
regler, fiskekvoter, handelspolitik och 
penningpolitik för euroländerna. 
Däremot har EU ingen makt över 
ländernas välfärdspolitik, utbildning 
och kultur. 
På många andra områden kan både 
EU och medlemsländerna fatta 
beslut om som till exempel den inre 
marknaden, sysselsättning, miljö, 
konsumentskydd, energi m fl.

Funktionsrättsfrågor
År 2011 skrev EU under FNs Funktions-
rättskonvention. Det innebär att EU 
förbinder sig att arbeta med funktions-
rättsfrågor. 

Funktionsrätt Sverige arbetar för att en-
gagera och motivera så många som möjligt 
att använda sin röst i valet i maj. Även 
Hjärnkraft vill poängtera vikten av att gå 
och rösta i EU-valet. Besluten som fattas i 
EU påverkar oss varje dag.







ANNONS

Assistans efter dina önskemål

Kontakta Annika Törnsten
Telefon 08-555 44 172 
annika.tornsten@rehabstation.se
www.rehabstation.se

Delaktighet - Kunskap - Närhet - Förebilder

Vår assistans bygger på den kunskap och erfarenhet som vi har på 
Rehab Station Stockholm av att bedriva framgångsrik neurologisk 
rehabilitering. 

vill du veta mer 
om eU?
n På riksdagens webb 
http://eu.riksdagen.se 
finns information om 
hur EU fungerar (både 
som text och film) samt 
möjlighet att ställa dina 
frågor.
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Så kan man påverka i EU

Fram till 1995 stiftades alla lagar 
i den svenska riksdagen. Sedan 
EU-medlemskapet har 40–45 
procent av de svenska lagförsla-
gen har sin grund i EU. Om 

lagarna i länderna och på EU-nivå skiljer 
sig åt, är det EU-lagen som gäller. 

Direkt påverkan
Ledamöterna i Europarlamentet väljs i 
allmänna val vart femte år. Det är ännu 
oklart om Sverige ska få 20 eller 21 
ledamöter. Om Storbritannien lämnar EU 
kan det bli ytterligare en svensk ledamot. 

De flesta parlamentarikerna ingår i 
en partigrupp. Det finns i dagsläget åtta 

politiska grupper samt 23 grupplösa 
ledamöter. Partigrupperna kan komma att 
bli färre efter Brexit, grupperna ECR och 
EFDD har bildats kring Tories respektive 
Ukip. 

Kommissionen, parlamentet och  
ministerrådet
Institutionerna har olika roller i lagstift-
ningsprocessen. Oftast är det EU-kommis-
sionen som lägger fram ett lagförslag. De 
båda lagstiftarna EU-parlamentet och Min-
isterrådet ändrar i förslaget och förhandlar 
med varandra tills man kommit överens 
om en lagtext som de antar. 
    För varje betänkande som EU-parla-

Påverka t ex så här
Det finns flera sätt att påverka lagstiftningen 
inom EU. Du kan till exempel

lämna förslag till EU-kommissionen
delta i EU-kommissionens samråd och 
möten
kontakta regeringen och delta i sakråd
kontakta riksdagsledamöter och EU-
parlamentariker
rösta i val till Europaparlamentet och i 
det svenska riksdagsvalet.

Källa: eu.riksdagen.se









Det finns flera 
vägar att påver-
ka EU. På inter-
net finns mycket 
information om 
vilka påverkans-
möjligheter 
som finns, till 
exempel på 
eu.riksdagen.se.

Text: Marie-Jeanette Bergvall
marie-jeanette.bergvall@
hjarnkraft.se
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mentet arbetar med utses en föredragande 
– rapportör. De har läst igenom hela 
lagförslaget föreslår förändringar och är 
huvudförhandlare genom hela processen. 
Rapportören är med i en partigrupp och 
de andra partigrupperna har oftast en 
skuggrapportör som driver sin egen linje i 
den aktuella frågan. 

Medborgarinitiativ. 
Om minst en miljon människor från sju 
EU-länder uppmanar EU-kommissionen 
att föreslå en lag så måste kommissionen 
beakta det.  Men kommissionen kan 
säga nej, vilket man gjorde till exempel 
rörande ett förslag att stoppa en viss typ av 
djurförsök. Kommissionen måste motivera 
varför de säger nej.
Olika utskott: Här kan alla medborgare 
lägga fram ett ärende. Det finns bland 
annat PETI-utskottet. Här har utländ-
ska medborgare i Sverige lagt fram en 
framställan om att man inte får person-
nummer i Sverige och problemet att leva 
utan dem.

European Disability Forum
EDF består av 29 nationella samarbetsor-
gan och 25 europeiska samarbetsorgan.     
    EDF är en viktig påverkanspart och 
har expertgrupper som arbetar med olika 
aktuella frågor som man kan engagera 
sig i. 

LäS gärna mer om EU i Hjärnkraft nr 1 
2018 s.18-19. Du hittar tidningen som pdf 
på www.hjarnkraft.se.

ANNONS

Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft 

Utbildar
Inbjudan till

Utbildningsdag i Gävle
om förvärvad hjärnskada

Tema:   Konsekvenser vid förvärvad hjärnskada.
Plats:    Bomhus Folkets park i Gävle
Tid:       Den 25 september 2019 kl. 9-16.30 
 (registrering från kl. 8.30).
Avgift:   900:- inkl. lunch/kaffe. (Medlemmar 
 betalar 450:-).
Kontakt: Per-Erik Nilsson, 0704-41 32 55   
  eller per-erik@hjarnkraft.se.

Mer information? Program med föreläsare och 
vilka ämnen de föreläser om finns under kalen-
dariet på www.hjarnkraft.se.

Varmt välkommen!
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Konferensen arrangeras i samarbete 
mellan Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft, 
Hjärnkraft Göteborg och Sensus 
Studieförbund.  
Program kommer i slutet av augusti. Håll 
utkik på www.hjarnkraft.se, där du även 
kan bli medlem. 
 

GÅ 4 BETALA FÖR 3! 
Konferenspris: 1.900 kronor exkl. moms      
Fika, lunch och mingel ingår!  
Medlemmar i Hjärnkraft som deltar som 
privatperson: 1.000 kronor. 

  
 
 
     
    INBJUDAN 

    ATT LEVA  
    HELA LIVET 
          - är tillbaka! 
 
 
    Hjärnkraft bjuder in till konferens  
    om livet efter en förvärvad   
    hjärnskada.  
 
   När:  14–15 november 2019 
   Plats:  Dalheimers hus, Göteborg 
   Målgrupp:   Du som arbetar med personer med förvärvad  

   hjärnskada, till exempel personlig assistent,  
   biståndsbedömare, annan vård och omsorg,  
   skolpersonal, anhörigkonsulent, politiker och  
   beslutsfattare, person med egen skada, närstående  
   och andra intresserade. 

 
    Vi blandar storföreläsningar och seminarier med  
    möjlighet till samtal och dialog. Däremellan kan du  
    besöka utställare och delta i torsdagskvällens mingel  
     för att utbyta kunskap och erfarenheter.  
    
    Vill du ställa ut? Eller föreläsa? 
    Kontakta Kerstin Söderberg:   

       kerstin.soderberg@hjarnkraft.se   
 
    Föranmälan garanterar plats och kan göras  
    redan nu till: info@hjarnkraftgoteborg.se  
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    Vi blandar storföreläsningar och seminarier med  
    möjlighet till samtal och dialog. Däremellan kan du  
    besöka utställare och delta i torsdagskvällens mingel  
     för att utbyta kunskap och erfarenheter.  
    
    Vill du ställa ut? Eller föreläsa? 
    Kontakta Kerstin Söderberg:   

       kerstin.soderberg@hjarnkraft.se   
 
    Föranmälan garanterar plats och kan göras  
    redan nu till: info@hjarnkraftgoteborg.se  

 
 
 
     

SMO i Sörmland blir 
pilot i Örebro
Angelica Gustafsson från landstinget i Sörm-
land har hösten 2018 informerat politiker i 
Region Örebro om ”Samordnat medicinskt 
omhändertagande av vuxna personer med 
komplexa funktionsnedsättningar” SMO. En 
hälso- och sjukvård där vissa behöver lite 
mer - för att få lika mycket. 

Det handlar om patienter med 
Downs syndrom, flerfunktions-
hinder, ryggmärgsbråck, utveck-

lingsstörning, Cerebral Pares, förvärvad 
hjärnskada, autism, sällsynta diagnoser 
samt progredierande neuromuskulära 
sjukdomar. 

Fem vårdcentraler i landstinget Sörm-
land har fått ett tilläggsuppdrag att 
behandla 960 patienter. Spridningen är 
geografisk och gäller vårdcentralens hela 
kompetens. De får 500 kronor per besök 
i ersättning. Personalen har kompetensut-
vecklats och vårdcentralerna investeringsbi-
drag för hjälpmedel. De fem vårdcentraler-
na fungerar som ”bollplank” till andra 
vårdcentraler som också träffar patienter 
med liknande bekymmer. Alla patienter 
väljer inte någon av de fem vårdcentralerna 
på grund av stora avstånd.

Verksamhet som denna borde inrättas i 
flera regioner för att ge patienter med funk-
tionsnedsättning den hälso- och sjukvård 
som de redan idag borde få. Jag hoppas 
nu på ett bättre bemötande för personer 
med funktionsnedsättning när de besöker 
vården och att SMO införs i fler regioner i 
landet.

Region Örebro län ska undersöka möj-
ligheten att göra ett pilotprojekt för att få 
en vårdcentral att arbeta på detta sätt.

Text:
Pia Delin 
pia.delin@
bredband.
net

Våra dagliga verksamheter erbjuder fysisk 
aktivitet, hjärngympa och olika aktiviteter i 
ateljén för dig med förvärvad hjärnskada. 
Vi hjälper även dig som vill arbetsträna på 
ett företag.

Sjukgymnastik, ateljé
och sinnesstimulering

Dalagatan
Dalagatan 6, Stockholm
frosunda.se/dalagatan
010-130 41 04

AL-gruppen
Brommavägen 2, Solna
frosunda.se/algruppen
010-130 41 04

Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft 

Utbildar
Förhandsinfo

Utbildningsdag i Kalmar
om förvärvad hjärnskada

Tema:   Konsekvenser vid förvärvad hjärnskada.
Tid:       Den 16 oktober 2019 kl. 9-16.30 
 (registrering från kl. 8.30).
Kontakt: Per-Erik Nilsson, 0704-41 32 55   
  eller per-erik@hjarnkraft.se.

Mer information? Programmet blir klart efter 
sommaren och läggs ut på www.hjarnkraft.se.

Varmt välkommen!

Jag hoppas 
nu på ett 
bättre be-

mötande för 
personer med 
funktionsned-
sättning när 
de besöker 
vården”

”
n
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En fantastisk 
lokal, en teknik 
som fungerade, 
mat och kaffe på 
bestämda tider 
samt en läns-
förening som gav 
full uppbackning 
och hjälp. Vad 
mer kan en ut-
bildningssamord-
nare begära?

En fullproppad dag med föreläs-
ningar som förhoppningsvis 
gav alla något matnyttigt att ta 
med sig hem. Dagen började 
med en föreläsning från det 

verkliga livet. Marie-Louise (mamma) och 
Erica (dotter) berättade om deras fasans-
fulla upplevelser efter bilkraschen som 
Erica varit med om. De redogjorde också 
för den långa och mödosamma rehabilite-
ringsprocessen som Erica gått igenom efter 
olyckan, en trafikolycka som resulterade i 
svåra förvärvade hjärnskador. 

En process som på långa vägar ännu inte 
nått sitt slut, och kanske aldrig kommer att 
nå dit. Ericas skada är ett bra exempel på 
”att rehabilitering ofta är livslång”.

FöreLäSnIngen beSkrIver de anhörigas 
betydelse för en lyckad rehabilitering, ett 
resultat som säkerligen blivit sämre om 
inte mamma Marie-Louise funnits med 
på under den långa resan som de har gått 
igenom. 

Marie-Louise Holm har skrivit en bok 
om den hemska upplevelsen, som många 
anhöriga i liknande situation kan ha glädje 
av, boken heter ”Den katastrofala kraschen”.  

Föreläsningen sätter också fingret 
på vilka skillnader som finns på olika 

rehabiliteringskliniker i landet, skillnader i 
vård och kompetens som absolut inte borde 
finnas 2019 i vårt land. Nationella riktlinjer 
för vård av personer med förvärvad hjärn-
skada borde vara en självklarhet i dagens 
vård, tyvärr är det inte så ännu. 

en annan konSekvenS av Ericas 
rehabilitering är att det borde finnas ett 
Kompetenscenter där landets expertis är 
samlad. För att behandla så svåra skador 
som Ericas krävs särskild kompetens som 
i dagsläget tyvärr är utspridd på olika stäl-
len i landet!  

Dagen innehöll naturligtvis mycket an-
nat, bla föreläste ett team från Rehabmedi-
cinska kliniken vid USÖ (Universitetss-
jukhuset i Örebro) om sitt viktiga arbete. 
Jurist Anna Strimbold berättade om den 
komplicerade lag som reglerar LSS och ar-
betsterapeut Rita Ehrenfors om vår otroliga 
hjärna, och vad som händer vid en olycka.

FörbUndetS UtbILdnIngar fortsätter 
under hösten i Gävle den 25 september följt 
av Kalmar den 16 oktober. På förbundets 
hemsida före sommaren kan du hitta mer 
information.

Deltog under dagen gjorde också sty-
relseledamot Ann Sjöborg.

Text:
Per-Erik Nilsson, 
utbildningsansvarig
per-erik.nilsson@hjarnkraft.se   

Utbildningsdag i örebro

Riktlinjer för vård av personer 
med förvärvad hjärnskada ingen 
självklarhet i Sverige 2019

Föreläsningen sät-
ter fingret på skill-
naden i vård och 
kompetens på olika 
rehabiliteringskliniker 
som absolut inte 
borde finnas 2019”

”
Dags för nya steg mot 
nationella riktlinjer och ett 
Kompetenscenter.
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Projektet tar avstamp i FN:s 
konvention om rättigheter för 
personer med funktionsned-
sättningar och har som syfte 
att ”synliggöra och tydliggöra 

universell design”. Begreppet universellt 
utformade arbetsplatser är nytt, och kan 
kortfattat definieras som arbetsplatser 
som från början är inkluderande för alla. 
Med detta menas att produkter, miljöer, 
program och tjänster ska vara utformade så 
att de kan användas av alla i största möjliga 
utsträckning utan behov av anpassning 
eller specialutformning. 

I arbetSLIvet och på arbetsplatser finns 
människor från olika miljöer, med olika 
kompetenser, människor som befinner 
sig i olika skeenden i livet med varierande 
behov. 

Genom att utgå från det universella i 
utformningen av en arbetsorganisation, i 
rekrytering, och i den sociala och fysiska 
miljön minskar behovet av att i efterhand 
göra individuella anpassningar. Det ökar 
möjligheten för fler att delta i arbetslivet 
och förbättrar också möjligheten för med-
arbetare att återkomma till en arbetsplats i 
samband med rehabilitering. 

Arbetsplatser presterar bättre när 
medarbetare erbjuds möjlighet att arbeta 
utifrån sina individuella variationer.

många arbetSPLatSer brISter i till-
gänglighet för personer med olika typer av 
funktionsnedsättningar. Det kan både vara 
en fysisk miljö som inte är tillgänglig såsom 
ett kontor med trappor och ingen hiss men 
det kan också röra sig om att arbetsmiljön 
ej är lämplig för personer som blir lätt 
uttröttbara efter till exempel en förvärvad 
hjärnskada. 

måLSättnIngen För Projektet är 
att utgångspunkten ska vara ”Universell 
utformning”, alltså en miljö gjord för att 
passa alla utan att anpassningar krävs.

Universellt Anpassade Arbetsplatser, UUA är ett 
EU-projekt som drivs av Funktionsrätt Sverige 
tillsammans med bland annat fastighetsbolaget  
Vasakronan och Akademikerförbundet SSR. 

Arbetsmiljön måste passa alla 
från start utan anpassningar

Text:
Cecilia Boestad
cecilia boestad@hjarnkraft.se
Foto: Dreamstime

Var är hissen?
n

Hjärnkraft
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Årets nytänkare inom arbetsterapi 
och hjärnskaderehabilitering
Anette Liljegren, arbetsterapeut på Universitetssjuk-
huset i Örebro, arbetar med hjärnskaderehabilitering 
sedan 1986 då hon blev färdig arbetsterapeut och  
därefter i öppenvårdsteamet för lätta/medelsvåra 
hjärnskador  som blev ordinarie verksamhet år 2002. 
De arbetar med att följa upp personer som drabbats av 
en förvärvad hjärnskada i vuxen ålder.

Anette fick sitt intresse för 
rehabilitering via erfarenheter 
av stroke inom familjen. Hon 
utbildade sig i unga år till un-
dersköterska och arbetade som 

sådan på olika avdelningar på universitetss-
jukhuset. När hon såg patienternas möj-
ligheter att bli bättre med träning utbildade 
hon sig till arbetsterapeut och har inte ångrat 
sitt yrkesval en enda dag. 

hon är mycket ImPonerad av hjärnans 
möjligheter att återhämta sig och läka. Hon 
arbetar idag med patienter som behöver 
mycket stöd och hjälp på olika sätt att 
komma vidare efter sin skada. 

Strokerehabiliteringen har utvecklats 
mycket de senare åren via speciella stroke- 
vårdavdelningar och mobila stroketeam. 
Anette har träffat patienter som vårdas på 
universitetssjukhusets strokeenhet som är 
mycket nöjda med vården de får där. 

IbLand har hon UPPLevt att det kan 
vara svårare att tidigt få rehabilitering när 
man drabbats av ett trauma om det inte 
syns dvs man har inga fysiska bortfall 
eller det kanske inte ens syns på röntgen 
(dvs hjärnskakning). Det gör att läkare på 
dessa akutvårdsavdelningar kanske inte 
observerar några svårigheter och de kanske 
inte heller har kunskap om de mer osynliga 
konsekvenserna och då inte heller patienten 
för det är först när patienterna försöker 
återvända till sitt vanliga liv i familjen och 
på jobbet som de märker skillnad. 

många av PatIenterna på öppen-
vårdsteamet där Anette arbetar har kvar 
kontakten länge och ibland  beror det 
på svårigheter med försäkringskassans 
bedömningar av sjukintyg och svårigheter 
att få sjukersättning. Det har även senaste 
tiden blivit svårare för patienter under 30 år 
att få behålla sin aktivitetsersättning. 

 Anette anser att många skadade gör 
fantastiska resor i sin sjukdomshistoria. Det 
gäller att återfå framtidstro och skaffa sig bra 
strategier dvs fokusera på kognitiva strate-
gier och inte fastna i emotionella reaktioner 
vilket inte är helt enkelt när man råkat ut för 
en hjärnskada och där försöker öppenvård-
steamet finnas  som stöd. Cirka hälften av de 
patienter öppenvårdsteamet har kontakt med 
återgår i något slags arbete efter sin tid hos 
dem. 

Under UtbILdnIngSdagen för arbets-
terapeuter 28 november 2018 tilldelades 
Anette Liljegren priset som årets nytänkare 
inom arbetsterapin 2018 för sitt arbete med 
att utveckla rehabiliteringen för personer med 
lättare förvärvade hjärnskador. 

Anette Liljegren får pris. 

Foto: Johanna Berglund.

Text: 
Pia Delin
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Härlig stämning på mässan 
Leva & Fungera i Göteborg
Det var mängder av både utställare och besökare 
- så pass många att föreläsningarna var nästintill 
omöjliga att ta till sig på grund storleken på publik-
havet. 

Den 26 mars besökte Göte-
borgskontoret (Jo Fridmar, 
Ove Haugen, Lennart 
Lundén, Kerstin Söderberg 
och Celine Henriksson) i 

gott sällskap av Thomas Wennerberg samt 

förbundssekreterare Cecilia Boestad och 
ombudsman Per-Erik Nilsson, Leva och 
Fungera-mässan på Svenska Mässan, Göte-
borg. 

Stämningen var god, ljudvolymen hög 
och utbudet av hjälpmedel enormt. Det 
gläder mig in i hjärteroten att se att intresset 
för hjälpmedel är så stort, inte bara för bru-
karna själva utan också för marknaden och 
allmänheten. 

Själv provade jag värmesalvor och tyngd-
täcken, något som används främst vid 
sömnstörningar men även muskelspännin-
gar, psykisk ohälsa och generell oro. Aldrig 
hade jag kunnat tro att ett täcke med kedjor 
kunde uppbringa en sådan känsla av trygg-
het och lugn! 

Citat från Hjärnkrafts facebooksida:

Spännande dagar med tid för 
möten blandat med föreläsnin-
gar och nätverkande”.
”När vi var på Leva-Fungera 
mässan i onsdags så pratade vi 
med Försäkringskassan som var 
utställare där. De var mycket 
bekymrade över de föreslagna 
nedskärningarna. Vi på 
Hjärnkraft oroar oss och fortsät-
ter bevaka frågan.”Per-Erik Nilsson, Lennart Lundén, Jo Fridmar, Tomas Wennerberg, 

Ove Haugen, Cecilia Boestad, Kerstin Söderberg och Celine 
Henriksson.  

Text:
Celine Henriksson

”

Elcyklar, skärmar på hjul och tandemcyklar visades 
upp bland många andra hjälpmedel på mässan. 
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Specialiserad rehabilitering och folkhögskola!
Valjeviken i Sölvesborg erbjuder neurologisk rehabilitering, Humlegården i Sigtuna 
erbjuder neurologisk och reumatologisk rehabilitering. På Valjevikens folkhögskola 
kan du få utbildning i kombination med rehabilitering. 

Valjevikens rehabilitering erbjuder:
Neurologisk rehabilitering/träning.
Rekreation
Temaveckor 
– rehabilitering där du tillsammans 

med andra med liknande diagnos 
får lära dig mer om sjukdomen eller 
olika träningsalternativ. 

Dygnet runt assistans
Tillgänglig miljö/anpassat boende

Valjevikens folkhögskola erbjuder: 
Behörighetsgivande utbildningar
Intressebaserade utbildningar
Yrkesutbildningar
Samverkanskurser med handikapp-
föreningar
– diagnoskunskap, kultur, rekreation
Tillgänglig miljö/anpassat boende
Kombination m. rehabiliteringsinsat-
ser
- för dig med neurologisk diagnos/
förvärvad hjärnskada

Dygnet runt assistans

Humlegården erbjuder:
Rehabiliteringsprogram 
– neurologiska diagnoser
– reumatologi
Diagnoskurser
– Stroke, Parkinson, MS, MD
Temakurser
– Stresshantering/avspänning,   

ridvecka, skapande aktiviteter, 
träna i vatten.

Dygnet runt assistans

Landet runt: Göteborg

Bilder från Tanzania
n Tomas Wennerberg visade bilder den 21 mars från sin resa i höstas till Tanzania 
och ön Zanzibar. Under loppet av knappa tre veckor besöktes nationalparker, 
trädgårdar, skolor och han hann även med några dagar vid Victoriasjön.    
    Under visningen berättade han om många trevliga och spännande möten med 
lokalbefolkningen, och vi fick se jättefina bilder på lejon, elefanter, krokodiler, zebror 
och andra djur. Gröna trädgårdar, härliga vyer över savannen samt fina solnedgångar 
från stränderna fanns också bland motiven. En riktigt myskväll för oss deltagare 
– tack Tomas!

Lennart Lundén / Ove Haugen

Två av Tomas Wennerbergs bilder från 
Tanzania.  >>> Th Tomas Wennerberg.
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Text: 
Leena Tammi

leenaktammi@gmail.com
Foto: Dreamstime

LeenA TAMMi

Ålder: 41 år.
Skada: Hjärnblödning 
pga aneurysm 2015.
Utbildning: Socionom.
Bor: Hudiksvall, 
Hälsingland.
Fritid: Förutom skärm-
intresset gillar Leena att 
dansa salsa, brodera, 
kreativt skapande, skriva, 
läsa, att vara klimatsmart.

Kärleken till televisionen

Skärmarna i mitt liv är många. All-
deles för många. Hemma finns det 
en datorskärm, mobilskärm, skärm 
på plattan och inte minst den stora 
skärmen på väggen, TV:n. 

De är alla ett gissel för min hjärntrötthet. 
De lockar och pockar på uppmärksamhet, 
vill att jag ska trycka, swipa och titta. 

Jag försöker styra min användning av 
dem. Sätter upp regler för hur och när de 
får användas för att minimera tiden framför 
dem. 

Under bra perioder, när jag lyckas hålla 
mig ifrån skärmarna, mår hjärnan gott. Min 
törst efter information och underhållning är 
dock svår att hålla i schack. Förr eller senare 
gör den att jag hittar mig själv framför en 
skärm igen. 

Efter fyra år som hjärntrött har jag märkt 
att det är speciellt en skärm som är svår att 
utesluta. En skärm som lockar mer än de 
andra. Åh, vad jag hatar att jag älskar dig 
kära TV! 

Medan de övriga skärmarna i hemmet går 
att undvika med lite ansträngning, känns det 
bara som ett hårt straff att inte kunna titta på 
TV. Jag känner mig utesluten från familjen 
när de sitter i TV-soffan utan mig. Jag missar 
både myset och den sociala samvaron det ger. 

Jag upplever att jag går miste om mycket 
när jag inte kan titta på spännande doku-
mentärer, hissnande naturfilmer och in-
tressanta nyhetsprogram. 

Som mest har jag klarat några månader 
utan TV, sedan blir saknaden för stor och 

> Krönika<

jag återvänder. Jag tänker att det har att göra 
med att TV:n är den skärm som funnits 
längst i mitt 40-åriga liv. Att titta på TV 
är ett beteende som grundlades för många, 
många år sedan. 

Datorn, mobilen och plattan är nya 
företeelser i jämförelse. Jag kan föreställa mig 
att en hjärntrött person som är 20 år yngre än 
mig har svårare att släppa mobilskärmen än 
TV-skärmen. Helt enkelt för att vi har vuxit 
upp i olika skärmkulturer. 

Att vara hjärntrött innebär för mig en 
ständig kamp för att hitta balans mellan 
återhämtning och ansträngning. En kamp 
min hjärna ofta tar stryk av. 

En starkare disciplin för att hålla mig ifrån 
det min hjärna inte tål vore att önska. Kan 
jag åka på behandlingshem för skärmavgift-
ning? Vart tar jag vägen när jag blir utskriv-
en? Min drog är alldeles för lättillgänglig i 
dagens samhälle. 
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Finns behandling mot kärleken till TV:n?
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Besök hos Hjärnkraft Göteborg
Det har gått en tid sen jag började i Hjärnkraft Stockholms 
län och jag älskar mer och mer denna förening. Jag, min 
kollega Lena och styrelsen i föreningen vill se föreningen 
utvecklas och hitta nya sätt att förbättra verksamheten så 
att föreningen blir mer tillgänglig och attraktiv för med-
lemmarna, samarbetspartners och de som är aktiva inom 
föreningen.

En tanke som slog mig var att hälsa på 
hos kollegorna i runt om landet. Se 
hur deras verksamhet är, vad gör vi 

som inte de gör, vad gör de som inte vi gör, 
finns det något vi kan göra bättre, kan vi 
hjälpa varandra för att verksamheten ska bli 
bättre. Ja, det finns många frågor. Men att 
ett större samarbete mellan föreningarna är 
en viktig sak att jobba åt, råder inget tvivel 
om.

Jag hade ett privat ärende i Göteborg och 
såg då en möjlighet att ta ett steg närmre 
mot det samarbete mellan oss som är vik-
tigt.

Måndagen den 11/3 åkte jag till Dal-
heimers hus i Göteborg. Där träffade jag 

Kerstin Söderberg, Jo Fridmar och Ove 
Haugen. Vi diskuterade hur verksamheterna 
såg ut, vad som var gick bra, vad som gick 
lite sämre, hur vi ska få upp målgruppen 
Unga vuxna och på vilka sätt som vi skulle 
kunna hjälpa varandra att utvecklas som 
förening.

jag FIck äran att vara med på Hjärn-
punkten på måndagskvällen. Hjärnpunkten 
är en social mötesplats på kvällstid för per-
soner som har förvärvad hjärnskada. Aktivi-
teterna utformas efter förslag och önskemål 
från deltagarna. De har olika cirklar som sil-
versmide, konstkurser, bak och matlagning, 
yoga, mindfulness och mycket mer. 

Deltagarna var otroligt glada över att 
de har möjligheten att vara där och att det 
finns ett stort program med olika aktiviteter 
och att man kan träffa andra.

beSöket gav merSmak och jag kommer 
att arbeta för att besöka andra föreningar 
runt om i landet. Självklart är föreningarna 
även hjärtligt välkomna till Stockholm.

Vill du veta mer 
om Hjärnpunkten i 
Göteborg? 
n Gå in på deras hemsida 
www.hjarnkraftgoteborg.se 
eller be kansliet skicka infor-
mation via post.

Micke Lundquist, Kerstin Söderberg, 
Ove Haugen och Jo Fridmar.

Text & bild: 
Micke Lundquist
micke.lundquist@hjarnkraft.se

Vacker utsikt från terassen.
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Annas Assistans
Personlig assistans efter dina behov

www.annasassistans.se

Det finns nästan 1000 företag i Sverige 
inom personlig assistans, vi är ett av dem 

men är inte som alla andra

Ring oss idag! 010-33 33 450

ANNONS:

Titanic-utställning
n En mycket trevlig eftermiddag den 12 mars när 
vi gick runt med hörlurar, lyssnade och tittade på 
utställningen. Vi var ett dussintal deltagare och 
kände oss nöjda och belåtna efter drygt 1.5 timmes 
rundvandring. 
    Utställningen återger många personöden och ger 
en bra inblick i Titanics första och sista resa. 

Celine
Hjärnkrafts Göteborgs nya praktikant

Landet runt: Västra Götaland

Shuffel-board i Uddevalla

Torsdag 24 januari 2019 träffades vi på 
O´learys i Uddevalla. I väntan på att banan 
blev ledig tog vi en bit mat eller snacks. 

n Shuffleboardborden 
finns en trappa upp. Det 
var lätt att ta sig in och 
upp till andra våning med 
rullstol.

Vi fick en snabb ge-
nomgång av personalen 
hur spelet går till. Nu var vi bara sex personer, man ska helst 
vara fyra personer i varje lag. 

Laget får fyra puckar, blåa eller röda. Man börjar vid 
samma kortända och turas om att skicka iväg sin puck. 

När alla har skickat iväg sina puckar räknar man ihop 
poängen och börjar nu spelet från den motsatt kortändan.

Det var inte lätt, puckarna gled iväg hur lätt som helst. 
De flesta hamnade i ” diket” på motsatt ända eller i rännan 
utefter bordet. Skadeglädjen är stor när man lyckas putta 
ned motståndarens puck i rännan. Kul! Vi hoppas att vi blir 
fler som spelar nästa gång.

Text: Mona Granström

Puckarna gled iväg hur lätt som helst.    Foto: Mona Granström.
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Hjärnkraft Göteborgs årsmöte den 21 
februari var välbesökt och genomfördes i 
god ordning. Richard Norling ledde mötet. 
Thomas Kollberg omvaldes till ordförande. 
Vi bjöd på smörgåstårta och Thomas 
visade semesterbilder från Italien - mycket 
trevligt! 

Lennart Lundén

Välbesökt med 
Italienkänsla

Landet runt: Årsmöten 2019

Hjärnkraft Borås/Sjuhärad 6/2
n Platsen var på Lönnen som vanligt.  
Sedvanliga mötes-handlingar gicks ig-
enom. Jan-Olof Dahlin omvaldes som 
ordförande. Vi 11 deltagare kände oss 
nöjda med mötet som avslutades med 
en god fika.

Lars Claesson 

Hjärnkraft Skaraborg 16/2
n Årsmötet hölls i sedvanlig ordning.

Hjärnkraft FyrBoDal 17/2
n Årsmötet hölls i sedvanlig ordning.

Årsmöte i Vara 2019.                       Foto: Thomas Söderberg

Hjärnkraft Västra Götaland
n Platsen var Mathias Kök & Rum 
i Vårgårda den 24 mars som vanligt 
där vi började med en god lunch och 
lottförsäljning. Tack till Stig-Olov 
Tingbratt som var ordförande på mötet 
som flöt på i god föreningsanda. 

Vi tackade Rickard Norling för 
tre utmärkta år som ordförande och 
hälsade Solveig Brander välkommen in 
som ny ordförande i Hjärnkraft Västra 
Götaland. Lars delade ut blommor och 
kramades. 

Många vinster delades ut vid 
lottdragningen till glada vinnare! Nu 
kör vi på under 2019 med nya friska 
tag!

Lennart Lundén
Rickard Norling hälsade Solveig Brander 
välkommen som ny ordförande.

Hjärnkraft Västra Götalands årsmöte den 24 mars.                Foton: Lennart Lundén.
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Landet runt: Skellefteå

När Skellefteå lokalförening hade årsmöte den 26 februari, kunde 
13 av 66 medlemmar, delta på det intressanta mötet.

Curt Nilsson

Intressant årsmöte

Häng med Min Stora Dag 
på sommarläger i Skåne 
den 6-9 juni 2019
Det blir ett läger fullt med härliga aktiviteter tillsammans 
med andra ungdomar. Det blir ridning, fiske, pyssel mm.

Lägret är kostnadsfritt och inga förkunskaper krävs.

Medlemmar i Hjärnkraft mellan 14–18 år med förvärvad 
hjärnskada är välkomna. 

Du kan också läsa mer om lägret på www.hjarnkraft.se 
eller anmäla dig direkt på:

www.minstoradag.org/camp/hjarnkraft/

Kontakta Cecilia Boestad för mer information och hjälp 
med anmälan: cecilia.boestad@hjarnkraft.se eller  
08-447 45 30.

 Anmäl dig nu - sista chansen!

HJÄRNSKADEREHABILITERING  
I SPANIEN
• Vi  skräddarsyr d i t t  behandl ingsprogram 

t i l l sammans med dig!

• Svenska fys ioterapeuter,  logopeder och 
neuropsykologer

Du kan få ersättning för dina behandlingskostnader i Spanien. 
Vi hjälper dig att söka

info@optimarehab.se, 08-663 33 49, www.optimarehab.se

Landet runt: Borås 7Härad

Boule, ett-ett!
Vi var 8 förväntansfulla boulespelare den 13 mars som spe-
lade dam mot herrlag och resultatet blev att lagen vann var 
sin match trots att damerna var mycket taggade denna gång. 
Man skulle kunnat tro at de tjuvtränat sen förra gången vi 
spelade. 

Lars Claesson
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www.hjarnkraft.se

När det som inte får hända ändå händer. 
När man själv eller någon närstående 
drabbas av en skada förändras livet.

Frågorna är många. Hos oss kan du prata 
med någon som varit i samma situation.
I Hjärnkraft hittar du kunskap, information 
och gemenskap.

Bland medlemsförmånerna kan också 
nämnas olycksfallsförsäkring dygnet runt, 
utbildningar och läger till reducerad 
avgift. Samtidigt får du chansen att 
påverka situationen för personer med 
förvärvad hjärnskada och anhöriga/
närstående.

Bli medlem
Tre sätt att bli medlem:

Gå in på hemsidan www.hjarnkraft.se; under 
fliken Bli medlem finns mer information.
Ring oss på tel 08-447 45 30.
Kontakta din lokala förening (se sid 30).

Du är varmt välkommen!
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Humanas Familjedagar
Nu även för dig som inte är kund hos Humana, 
men som har personlig assistans.

Vill du också uppleva en dag fylld av aktiviteter, 
lek och glädje? Läs mer och anmäl dig på 
humana.se/familjedagar!

Landet runt: Kalmar, Kronoberg & Blekinge

Samarbete 
mellan tre län i 
södra Sverige!
Norrlandsproblem i södra del av landet, 
kan det verkligen vara sant? Ja, under 
det senaste århundradet har verkligen 
samhället förändrats. Hjärnkraft måste 
”hänga med” i denna förändring. 

Småland, precis som Norrland, består snart bara av 
några större städer, städer som blir större och större 
medan landsbygden däremellan blir ännu glesare på 

människor. 
Tre länsföreningar i sydost (Kalmar, Kronoberg och 

Blekinge) har inlett ett långtgående samarbete som 
förhoppningsvis kommer att bli ännu större på sikt, men 
fortfarande som tre fristående länsföreningar. 

Föreningsbidrag måste naturligtvis sökas i hemlänet. 
Något som däremot kan samordnas är aktiviteter, hemsida, 
utskick och kansli. Målet med samarbetet är att ge medlem-
marna större aktivitetsutbud och en bättre service. 

den FörSta gemenSamma aktIvIteten är en utflykt 
till underbart vackra Ödevata fiskecamp lördagen den 
25 maj. Alla medlemmar i de tre länen har fått inbjudan. 
Ännu är det inte för sent att anmäla sig (anmälningstiden är 
förlängd). 

Per-Erik Nilsson
per-erik.nilsson@hjarnkraft.se

Foton med tillstånd av Ödevata Fiskecamp.     

Samarbete mellan tre län inleds med gemensam aktivitet till 
natursköna Ödevata som ligger nära trelänsgränsen.

Anmäl dig till utflykten hos per-erik.nilsson@hjarnkraft.se
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Hjärnkrafts brittiska 
systerorganisation 
Headway, som bland 
annat arbetar för att 
förebygga hjärnskador, 
föreslår att oberoende 
läkare ska ta beslut om 
en fotbollsspelare ska 
få spela vidare efter en 
smäll mot huvudet.

“
Hjärnkraft

Nästa nummer 
av Hjärnkraft utkommer den 3 oktober 2019. 
Sista dag för manus till nr 3-19 är den 

22 augusti.
Välkomna med tips och manus till: 
kerstin.orsen@hjarnkraft.se

Game of Thrones-stjärna 
stödjer hjärnskadeforskning
n  Ingen har väl undgått sista säsongen av Games 
of Thrones under våren. Drakdrottningen Daenerys 
Targaryen, som spelas av Emilia Clark, har tagit vara på 
hajpen för att stötta forskning om unga med förvärvad 
hjärnskada. 
   I ett internationellt lotteri är högsta vinsten att med tre 
vänner se finalavsnittet tillsammans med Emilia Clark. Alla 
pengar går till hennes välgörenhetsorganisation ”Same 
you” som bidrar med forskning till unga som råkat ut för 
hjärnskador, skriver Nyheter 24.

Flyttat till ny bostad?
n Anmäl ny adress direkt på dina sidor. Inloggningsuppgifter 
finns i aviseringsbrevet som har skickats ut till alla 
medlemmar under våren. 
    Det går också bra att mejla: info@hjarnkraft.se eller ringa 
08-447 45 30.

Förslaget stöds av Henrik Zetterberg som medverkar i CL-
podden om hjärnskador.
- Det låter som ett rimligt förslag, säger Henrik Zetterberg 
som är professor i neurokemi vid Göteborgs universitet 
och vid University College i London. 

Kansliet har stängt för semester
den 1/ 7 till den 2/8. Öppnar igen den 5 augusti. Vi på 
kansliet önskar en riktigt härlig sommar till alla läsare!

Cecilia, Wellamo, Per-Erik, Anette & Kerstin

Stöd Hjärnskadefonden
För bättre hjärnskaderehabilitering

Mer information finns på www.hjarnkraft.se. pg 900507-5
Tack för din gåva!
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Att se sina framsteg
EFTER FÖRVÄRVAD HJÄRNSKADA

1 10

Cristina Eklund

Beställ 
på www.hjärnkraft.se i webbshopen, via tel 08-447 45 35 
eller mejl wellamo@hjarnkraft.se.

Hjärnkraft

Vanlig hjärnskakning - att leva med lätt 
traumatisk hjärnskada 
Sofie Wennberg beskriver hur hon skadades och 
hur det påverkar hennes liv. Ett avsnitt om lätta 
traumatiska hjärnskador har skrivits av Britt-Marie 
Stålnacke, överläkare vid Neurocentrum, Norrlands 
universitetssjukhus. 

Att se sina framsteg – ett 
skattningsmaterial för att utvärdera  
förmågor och funktioner. 

Version på engelska:

Recognising 
My Progress - a 
method to estimate 
your strength and 
needs after brain 
injury. 

Att samtala – ett informations-
material om de vanligaste 
svårigheterna efter en förvärvad 
hjärnskada som underlättar 
samtalet med kamrater och andra. 

Hur är det för dig - att underlätta för 
elever med förvärvad hjärnskada.

Materialen är skrivna av special-
pedagog Cristina Eklund.

Modellprojektets sju rapporter!

Med stöd från Specialpedagogiska 
skolmyndigheten har Hjärnkraft tryckt material 
som underlättar arbetet i skolan för både lärare 
och elever med förvärvad hjärnskada. 

Beställ tryckta rapporter eller ladda ner dem som 
pdf:er. Länkar och mer information finns på www.
hjarnkraft.se 

Rehabilitering inom hälso- och sjukvård – VUXNA
Rehabilitering inom hälso- och sjukvård – BARN
Stöd och service
Stöd i skola och fritid
Arbete, försörjning och utbildning
Stödfunktioner
Samordning

OBS! Sammanfattning av förslagen finns också (även  i 
en mer lättläst version).
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IDÉN ÄR ATT DET ÄR
EN MASSA FOTOGRAFER

SOM PLÅTAR SÅDANT
SOM BLIVIT VARMT

I SOLEN.

STRANDMILJÖ.

ÄR MAN
EJ MED
TRÄTO-
BRODER

TON-
TECKEN

FJUTTA
MED

FOTEN
TRISS

KAN
SPÄTTAN

BLI

TORSK-
FISK

TIDS
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ÄRLIG

WALLEN-
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GODS PÅ
VÄRMDÖ

FILO-
SOFIE

DOKTOR

DAMM-
DJUR

HAR ÖS-
TERSUND
SOM HU-
VUDSTAD

PIL-
PILT

JAZ-
ZENS
DAVIS

RADIO-
TYSTNAD

SITTER
CEN-

TRALT

LJUS-
STUMP

OXYGEN

BUCKLAN

INTE
VINTER-
BONAD

TECKEN
FÖR

NEPAL

I VÅRA
DAGAR

LÅTER
SLUMPEN
AVGÖRA

EN
SVEN-

NINGS-
SON

BEHÖVER
MAN TILL
PÅ MOR-
GONEN

BRITT
AV

BÖRD

SELA
STUTEN

BOSKA-
PEN HOS
MJÖLK-
BONDEN

SYNS I
SLÄKT-
TRÄD

BRU-
DARNA I
BERGEN

PIMPLA
PILSNER

MODIFI-
ERATS

ÄR DEN
BRUN-
STIGA

BAGGEN

GARDE-
ROBS-
GÖRA

BERÖMD

ALLIAN-
SEN

TECKEN
PÅ NY-
SILVER-
SKEDEN

BERÄT-
TAS FÖR

BARN

ADAMS
DAM

SMYC-
KES-

STENEN

VIBRA-
TION

EN ÄR
SÅ GOD
SOM EN

HAR HÖ-
SNUVIG

FOT-
BOLLS-
KLUBB
FRÅN

MILANO
BLEV  PUT-
SADE TING

KOM DEN
SOM FICK

BRONS

GÅR TILL
KNÄNA

I ARVS-
MASSAN

PROVIANT
SÄLL-

SKAPS-
SPEL

SLANTAR
SOM VAR
SEDLAR OKÄND

VÅR
VALUTA

RÅTT-
STÄLLET

OÄNDLIG
TID

KAN DET
FRÅN

KÖKSÖ
BÅTDÄCK

SKRÄ-
NAR

LÄGGS DET MED KORT
KORTAR
KVINNO-
KLINIK

GRÄNS-
KON-

TROLLER

KENNEL-
GÖRA

BAD-
PLATS

STALL-
TJEJ

DE HAR
VALSAT
I VAL-
HALL

FALSK

RYMLIGT RUM
NOBEL-
PRISAD

MO

KLASSAR
KVALI-

TETSVIN

EXTRA
PÅLÄGG

PIL-
GRIMS-
PLATS

WC
PALM-
PLATS
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ÄR MANGARDE-PROVIANT

SOMMARKRYSS
Hjärnkraft

Välkommen till 2019 års sommarkryss

Bland de som skickar in lösningen drar vi tre vinnare som får Sverigelotter. 
Skicka lösningen till Hjärnkraft, Nybohovsgränd 12 1 tr, 117 63 Stockholm. 
Eller mejla det förstalodrätta ordet i de gula rutorna till info@hjarnkraft.se. 
Märk kuvert eller mejl med “Sommarkryss 2019”.
Trevligt kryzz!      Kryssred

Glöm inte att ange namn och adress:

Namn......................................................................

Adress.....................................................................

Postadress..............................................................
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Hjärnkraft

Hjärnkrafts läns- och lokalföreningar och ”Hjärnet”

Hjärnkraft i Jämtland
Yvonne Olofsson
Tel: 0693-313 12, 
mobil: 070-805 93 93
e-post: olofsson2@live.se

Hjärnkraft i Jönköping
Rolf Forsén
0383-507 68
e-post: forsen.rolf@gmail.com

Hjärnkraft Blekinge
Per-Erik Nilsson
Tel: 0704-41 32 55
e-post: per-erik@hjarnkraft.se

Hjärnkraft i Kalmar
Kansliet, tel: 0480-292 84
e-post: kalmar@hjarnkraft.se
hemsida: www.kalmar.hjarnkraft.se
Hjärnet: Kerstin Svensson
Tel: 0499-208 88
Birgitta Rolfsdotter
Tel: 0485-404 99

Hjärnkraft i Norrbotten
Meta Wiborgh
Mobil: 070-212 23 96
e-post: mwiborgh@gmail.com
Hjärnet: Britta Berggren
Tel: 0920-147 46
e-post: brittaberggren@hotmail.com

Hjärnkraft i Kronoberg
Per-Erik Nilsson
Tel: 0704-41 32 55
e-post: per-erik@hjarnkraft.se
Hjärnet: Per-Erik Nilsson

Hjärnkraft i Skåne
Tel: 046-32 30 90
e-post: kansli@hjarnkraftskane.se

Hjärnkraft i Stockholm
Kansli, tel: 08-447 45 31
e-post: stockholm@hjarnkraft.se
Hjärnet: Mats Schalling
Tel: 0768-76 27 16
Anna Kilander 
Tel: 070-944 48 89

Hjärnkraft i Södermanland
Mona Sandström
Tel: 016-741 64
e-post: jogero25@yahoo.se

Hjärnkraft i Värmland
Kansliet, tel: 054-184 185
e-post: hjarnkraftvarmland@telia.com

Lokalförening Karlstad
Anette Aronson
054-184 185
hjarnkraftvarmland@telia.com
Hjärnet: Gunilla Axelsson
e-post: axelssong@hotmail.com

Hjärnkraft i Västerbotten
Maria Lundqvist Brömster
Tel: 070-361 00 02
e-post:
marialundqvistbromster@hotmail.com
hemsida:vasterbotten.hjarnkraft.nu
Hjärnet: Linda Hellqvist och 
Ann-Catrin Dannberg
e-post:kontakt@hjarnet.nu

Lokalförening Umeå
Birgitta Liontaki
070-277 37 34
Nätet: www.hjarnet.nu
e-post: kontakt@hjarnet.nu

Lokalförening Skellefteå
Curt Nilsson
070-631 53 41
e-post: curt47@live.se

Hjärnkraft i Västra Götaland
Ulrika Bohl
Mobil: 0702-15 49 00
E-post: bohl.ulrika@gmail.com   

Lokalförening Göteborg m o 
Kansliet, tel: 031-24 32 34
e-post: info@hjarnkraftgoteborg.se
hemsida: www.hjarnkraftgoteborg.se

Lokalförening Fyrbodal
Kansliet, tel: 0522-194 40
e-post: hjarnkraft.fyrbodal@telia.com
Hjärnet: 
Anna Jansson, tel: 0522- 177 83
e-post: anja79@telia.com

Lokalförening Skaraborg
Karin Holm
Tel: 070-521 74 07
e-post: karin.holm.kh@gmail.com

Lokalförening Borås Sjuhärad
Jan-Olof Dahlin
Tel: 0730-20 12 31
e-post: jan-olof.dahlin@telia.com 

Hjärnkraft i Örebro
Kansliet, tel: 019-673 21 35 
må-to 10-14
e-post: kansli@orebro.hjarnkraft.nu
Hjärnet: 
Maria Wilén, 
tel: 0587-141 01

Hjärnkraft i Gävleborg
Karin Sjöholm
Tel: 073-836 14 63
e-post: karinsjoholm@hotmail.com

Ny kontaktperson eller adress? Mejla ändrade uppgifter till: info@hjarnkraft.se

Foto: Dreamstime.

Glöm inte att ange namn och adress:

Namn......................................................................

Adress.....................................................................

Postadress..............................................................
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B posttidning

hjärNkraft
NybohovsgräNd 12 1 tr

117 63 stockholm

Assistans på dina villkor 
är självklart och lagstadgat. 

Men alla vi som lever med barn eller 
anhöriga med olika funktionsnedsätt-
ningar vet att det inte räcker. Därför 
har vi högt i tak och öppna dörrar.  
För oss på DFA är inga frågor främ-
mande, vi är din medmänniska och 
stöttar dig även i sådant som normalt 
ligger utanför assistansen. 

Närmast hjärtat bär vi känslan av 
vad personligare assistans innebär 

och det vill vi förmedla till dig. Vi vet    
precis vad du upplever varje dag och 
vad du behöver för att tillvaron ska 
fungera. Hos oss får du en stor familj 
som hjälper och stöttar dig genom 
vardagens himlar och helveten. 

Vi bryr oss om dig och står alltid på 
din sida för att du och dina nära ska 
få leva ett tryggt och meningsfullt liv. 

Kontakta oss idag, vi finns här för dig.

Vi har gått i dina skor

tel. 0920-155 10
www.dfarm.se

Titta in 
hos oss!
Skutgatan 2, Luleå
www.dfarm.se

Personligare assistans hos oss: DFA Närhet och DFA Riks
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HOS OSS PÅ DFA 
är taket högt, kramarna varma och 
skratten många. Vi trivs och har roligt 
tillsammans i en miljö där du är med 
och bestämmer villkoren. 

I allt det praktiska som rör assistans 
glömmer vi aldrig bort att livet på-
går här och nu - och det ska vara gott 
att leva!


