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Ordföranden har ordet

Kampen 
om rätten 
till assistans 
fortsätter
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Varje vecka får vi läsa om hur enskilda, barn 
och vuxna drabbas på grund av ned-
sättning av timmar eller för att assistansen 
helt dragits ner. Regeringen och ansvarigt 
statsråd gör inget i frågan. 

 I den regeringsbudget som har presenterats  kan man 
konstatera att kostnaden för 2017 blir 1,6 miljarder 
kronor lägre än vad som antogs i budgetpropositionen 
för 2016. Minskningen beror till viss del på införandet 
av  efterskottsbetalning men mest på att antalet assis-
tansberättigade beräknas minska under året med ca 540 
personer jämfört med 2016. Besparingen jämfört med 
tidigare prognoser beräknas bli 1,2 miljarder 2018, 1,9 
miljarder 2019 och 1,8 miljarder 2020. 
Regeringen hänvisar till Försäkringskassan som pekar på 
att det minskande antalet assistansberättigade kan bero på 
några domar från Högsta förvaltningsdomstolen efter-
som de är praxisbildande och påverkar hur myndigheten 
tolkar lagstiftningen.  Det är mycket trist att regeringen 
bara konstaterar detta när de har haft alla möjligheter att  
förtydliga lagstiftningen. Nu hänvisar man istället allt till 
den utredning som tillsatts vad gäller LSS och den per-
sonliga assistansen.  Hjärnkraft finns med i referensgrupp 
till utredningen och även i arbetsgrupp inom Funktions-
rätt Sverige som tillsammans med andra förbund noga 
följer utredningsprocessen och reagerar.

Under Almedalsveckan åkte vi några från styrelsen ner 
till Visby tillsammans med fd förbundssekreterare Johan 
Beckman, för att medverka i seminarium och kampanja 
för Hjärnkrafts räkning. Det var mycket bra dagar med 
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Kampen 
om rätten 
till assistans 
fortsätter många möten med människor som var intresserade och ny-

fikna på vårt förbund.

Modellprojektet jobbar på och för en tid sedan besökte 
jag tillsammans med tf förbundssekreterare Marie-Jeanette 
Bergvall, professor Jörgen Borg och Marina Carlsson, för-
bundsordförande RTP,  Orups Sjukhus i Höör. Vi blev väl 
mottagna av processledare Ingela Ljunggren Törnblad och 
hennes medarbetare i processgruppen Stödfunktioner. Det var 
en mycket givande dag. 

Just nu pågår rekryteringsarbetet kring ny förbundssekrete-
rare. Intresset för tjänsten har varit stort och intervjuer har 
genomförts. Vi hoppas att inom kort kunna anställa en ny 
förbundssekreterare och fram till dess kommer Marie-Jeanette 
Bergvall att vara ställföreträdande.  Styrelsen vill rikta ett stort 
tack till Johan Beckman för den här tiden och vi önskar honom 
lycka till med nya utmaningar. 

Den 26 oktober är det Hjärnskadedagen. Inför denna 
kommer vi att skicka ut ett förslag på artikel i god tid som ni 
gärna får publicera i lokala tidningar. Passa även på den dagen 
att vara ute och kampanja och dela material. Möten med 
människor på stan, och utanför köpcentra är så viktiga och 
det uppskattas. Syns vi inte finns vi inte!

Vid förra styrelsemötet beslutades att vi kommer att hålla 
en ordförandekonferens,  25-26 november i Nynäshamn.  
Inbjudan har gått ut till län och lokalföreningar . Min och 
styrelsens förhoppning är att många tar tillfället i akt och 
kommer på denna viktiga konferens. Styrelsen har med anled-
ning av att vi bedömer att konferensen är så angelägen även 
subventionerat deltagande för mindre föreningar. 
Under ordförandekonferensen kommer vi att jobba med 
frågor som rör hur vi har det på hemmaplan, vad förbundet 
centralt kan bidra med för att stötta, hur vi ska vårda våra 
medlemmar och dessutom rekrytera nya medlemmar.  Vi ska 
vara innovativa, kreativa och framtidsinriktade!

Ett liv som räddas ska också levas!

Maria Lundqvist-Brömster 
Förbundsordförande
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>>> Debatt <<<
Hjärnkraft

Det verkar som ingen talar om den 
nya funktionshinderspropositionen 
som presenterades i maj månad. Det är 
tämligen tyst. Nästan lika tyst som det 
var för sex år sedan när världshälso-
organisationen WHO kom ut med sin 
världsrapport om situationen för funk-
tionsnedsatta personer i världen. 
Tystnaden är tämligen kompakt och 
långvarig. Det borde oroa oss alla i 
samhället. Det skriver Jörgen Lundälv, 
docent i socialt arbete vid Göteborgs 
universitet i denna debattartikel.

Text:
Jörgen Lundälv
Jorgen.Lundalv@socwork.gu.se 

Foto/ill: Dreamstime.

Funktionshinderpropositionen 
som glömdes bort

Det var i början av maj månad 
som förre inrikesminister Anders 
Ygeman föredrog propositionen 

Nationellt mål och inriktning för funktionshin-
derspolitiken (Prop 2016/17:188). Den sägs 
redogöra för regeringens fokus och arbete för 
ett samhälle som ska vara mer jämlikt och 
rättvist för alla människor. Propositionen 
kom och det blev tämligen tyst. Den utstakar 
vägen för funktionshinderspolitiken under 
många år framåt. 

Principen om den universella utformnin-
gen i samhälle sägs vara mycket tung i propo-
sitionen. Principen säger att det ska göras 
rätt från början i utformning och planering i 
samhället, till exempel tillgänglighet, kompe-
tens och utformning av en byggnad. 

Viktiga frågor således. Ändå så är den 
funktionshinderspolitiska debatten om bris-
ter och möjligheter inte så synlig och tydlig 
i samhället. Varför är det så? Och är det i så 
fall ett problem med detta? Det finns säkerli-
gen många orsaker till detta. 

Konkurrensen med andra politikområden 

på nyhetsagendan och i den övergripande 
samhällsdebatten kan leda till att debat-
ten om utsatta grupper helt enkelt trängs 
undan. Ingen bryr sig eller reagerar på detta 
förutom de som själva är drabbade och deras 
närstående. En annan viktig förklaring kan 
vara den ibland intensiva och hysteriska 
medierapporteringen om så kallade politiska 
affärer, skandaler och utspel av makthavare 
och kända personer som helt enkelt gör att 
resurssvaga inte kan få sina röster hörda i 
vårt mediesamhälle. Den som ropar högt 
eller högst hörs också. Medierna har ett stort 
ansvar, menar jag, för människor i utsatta 
livssituationer för att de ska kunna komma 
till tals och därmed få utrymme i det oer-
hörda mediebrus och snabbhet (acceleration) 
som råder i mediernas rapportering idag. 
Tempot ökar, röster höjs samtidigt som de 
utsatta blir alltmer tysta och utsatta. 

Vad kan göras konkret åt denna situation? 
Jag tror att det är viktigt att till exempel pub-
lic-service-medierna (Sveriges Radio, Sveriges 
Television) fokuserar mer på radiolagstift-
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“Vem bryr sig om 
personer med funk-
tionsnedsättningar 
och deras anhöriga 
i fråga om assistans, 
Lag (1993:387) om 
stöd och service till 

vissa funktions- 
hindrade (LSS) eller 
tillgängligheten till 
fiskebryggan vid 

sjön?”.

ANNONS

Lena Boström deltagare

Misa Liljeholmen erbjuder arbetsinriktad 
verksamhet för dig som förvärvat en 
hjärnskada i vuxen ålder. 

”Misa har varit
 ett bra stöd för 
mig efter skadan.
Jag rekommenderar 
verkligen Misa! ”

08-669 01 60 liljeholmen@misa.se www.misa.se 

Foto: Göteborgs universitet.

Jörgen Lundälv är docent 
i trafikmedicin vid Umeå 
universitet och docent i 
socialt arbete vid Göteborgs 
universitet.

ningen som säger att utsatta människor ska 
uppmärksammas och ges utrymme genom 
den så kallade mångfalden i programproduk-
tionen. Medierna och innehåll ska till exem-
pel vara tillgängligt för alla. Övriga medier 
borde även reflektera mer om själva kärn- 
uppdraget inom journalistiken nämligen att 
uppmärksamma den lilla och utsatta männis-
kans intresse och utsatthet i vårt samhälle. 

Det är ett stort problem att den funktions-
hinderpolitiska debatten är så försvagad som 
den är idag. Detta borde regeringen särskilt 
uppmärksamma när en ny funktionshin-
derpolitisk proposition presenterats och att 
det sedan blir mer eller mindre tyst. Vem är 
intresserad av den? Vem vet vad den innebär 
på kort och lång sikt? Vem bryr sig om per-
soner med funktionsnedsättningar och deras 
anhöriga i fråga om assistans, Lag (1993:387) 
om stöd och service till vissa funktionshin-
drade (LSS) eller tillgängligheten till fiske-
bryggan vid sjön? Funktionshindersproposi-

tionen kom i maj månad och det är definitivt 
inte försent att offentligt debattera frågor nu, 
i höst och senare. 

När världshälsoorganisationen WHO och 
världsbanken kom med sin världsrapport 
för sex år sedan (World report on disability, 
2011) var det tyst i den offentliga debatten i 
Sverige. Likaså i medierapporteringen. Hur 
ska man tolka detta? Det kan inte vara fråga 
om historia eller glömska. Funktionshinders-
frågor och rättighetsfrågor är globala och 
berör oss alla. Och som alla vet så skapar 
ojämlikheten i välfärden och hälsa inte bara 
politisk fattigdom och utanförskap. För att 
referera sociologen Göran Therborn och 
hans bok så leder en sådan ojämlikhet även 
fram till skador och död (Ojämlikhet dödar, 
2016). Därför har vi alla ett moraliskt och 
etiskt ansvar att diskutera innehåll och håll-
barheten i den nya funktionshindersproposi-
tionen nu och i framtiden.
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Hjärnkraft kräver subven-
tionerad eller gratis TBE-
vaccination för barn
Allt fler drabbas av fästingburen hjärnhinne- och 
hjärninflammation, TBE.  Totalt handlar det om 
161 fall hittills i år i Sverige, vilket är i nivå med 
rekordåret 2012. Nu är det på tiden att Sverige 
följer efter Österrike som lyckats minska antalet 
sjukdomsfall tack vare gratis vaccinering mot 
TBE.

Det finns ingen bot mot TBE, därför 
är det viktigt att vaccinera sig, sär-
skilt om man vistas i riskområden. 

Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft har under 
flera år rekommenderat personer att vaccinera 
sig mot TBE som ett led i förbundets före-
byggande arbete och välkomnar nu förslaget 
från Tomas Bergström, professor i klinisk 
mikrobiologi vid Sahlgrenska Akademien, att 
erbjuda gratis TBE-vaccin för barn.

Under fästingsäsongen får Hjärnskadeför-
bundet Hjärnkraft  regelbundet samtal med 
personer som drabbats svårt av TBE, med 
långa sjukskrivningar som följd. Om viruset 
spridit sig till hjärnan kan det leda till gångs-
vårigheter, talrubbningar, koncentrations- 
och minnesstörningar. Var tionde person får 

olika förlamningssymtom och i många fall 
kvarstår symtom under lång tid. 

För en barnfamilj med tre barn är det en 
väsentlig kostnad att vaccinera hela familjen. 
Priset för vaccinering varierar, men lig-
ger runt 350 kronor per dos. Varje person 
behöver minst tre doser för att få ett fullgott 
skydd. Det innebär att barnfamiljens kostnad 
blir cirka 5.000 kronor för grundvaccina-
tionen. Skyddet räcker i tre år och behöver 
därefter fyllas på.

Kostnaden kan vara oöverstiglig för många 
barnfamiljer. För att minska den ekonomiska 
belastningen föreslår Hjärnskadeförbundet 
Hjärnkraft att landstingen går in och subven-
tionerar TBE-vaccinering för barn. 
I Österrike har barnen vaccinerats mot TBE 
och där har antalet insjuknade minskat 
kraftigt, från cirka 700 fall om året till cirka 
100 fall.

Viruset finns i fästingens spottkörtlar och 
kan snabbt överföras vid ett bett. Därför 
kan man smittas av TBE även om man 
snabbt tar bort fästingen. Det innebär att 
det är svårt att skydda sig mot smittan.

“Om viruset spridit 
sig till hjärnan 
kan det leda till 
gångsvårigheter, 
talrubbningar, 
koncentrations- och 
minnesstörningar“

Text:
Maria Lundqvist-Brömster 
ordförande för 
Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft
maria.bromster@hjarnkraft.se

Foto: Dreamstime.
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Vill du veta 
mer?
n På www.hjarnkraft.se 
under vårt arbete/förebyg-
gande arbete finns infor-
mation om riskområden i 
Sverige och hur man bäst 
tar bort en fästing.

För barn som vistas i de riskområden som 
finns bör landstingen överväga att erbjuda 
gratis TBE-vaccination. 

Vi är väl medvetna om landstingens  
ansträngda ekonomier, men kostnaden för 
TBE-vaccination bör vägas mot de kostnader 
sjukvården kan undvika genom färre fall av 
TBE. Samhällsekonomiskt är det troligen 

en vinst att införa gratis vaccinering mot 
TBE. Och inte minst minskas det mänskliga 
lidande för både patient och anhöriga.

I en artikel i vårdtidningen Lifetime säger 
Anders Tegnell på Folkhälsomyndigheten 
att de inte arbetar aktivt med TBE för 
närvarande men inom några år kan det bli 
aktuellt. På www.hjarnkraft.se finns även en 
artikel om konsekvenserna efter TBE

ANNONS:

furuboda.org

Det handlar om dig!

På väg...igen
kurs för dig med 

förvärvad hjärnskada

 Läs mer om våra kurser på 

Hjärnkraft
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Text & foto: Kerstin Orsén
kerstin.orsen@hjarnkraft.se

Lägg in vila, börja 
arbeta i små portioner
Hjärnkraft har träffat Daniel Gellervik som mot alla 
odds lyckades ta sig tillbaka till arbetet efter en 
hjärntumör. Hans tips är att ta det i små steg.
– Jag tror på små portioner. Lägg in vila. Hjärntrött-
het har de flesta med förvärvad hjärnskada, säger 
han.

Inom sjukvården var det ingen som 
trodde att Daniel Gellervik skulle kunna 
jobba igen efter hjärntumören.

– Jag var mitt i livet och i karriären, skulle 
bli chef på ett stort dataföretag när jag diag-
nosticerades med hjärntumör. 

Allt började en julidag 2009 då Daniel 
Gellervik var i Oslo för att vara med vid ett 
bröllop. På morgonen vaknade han upp och 
märkte att han hade en fläck i synfältet. Först 

trodde han att det var linserna men efter lins-
bytet upptäckte han att det var en blödning 
inuti ögat. 

Då ringde han till sjukvårdsupplysningen 
i Stockholm och fick han rådet att söka hjälp 
på plats. 

Läkarna vid Oslo universitetssjukhus, 
Ullevål såg att det fanns fler blödningar och 
ärrbildningar. 

– Vid MR-röntgen upptäcktes en hjärn-
tumör och först då blev jag riktigt orolig. 
Det blev snabbt flyg hem och taxi direkt till 
Karolinska där jag blev inlagd. Det visade sig 
att tumören ströp syretillförseln i hjärnan och 
jag riskerade att kollapsa när som helst, berät-
tar Daniel Gellervik.

Efter flera operationer var cirka 85 procent 
av tumören borta och resten gick att behan-
dla med cytostatika. 

– Vid en av operationerna tillstötte en 
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Titel: Ser mig som säljare, är företagare i egna företaget 
Hjärnkapacitet 2.0
Bakgrund i korthet: Arbetade som säljspecialist på en avdelning 
på IBM, som senare såldes till Lenovo 2014, dessförinnan säljare och 
utbildning till civilekonom.
Ålder: 39 år
Skada: Hjärntumör med påföljande infarkt 2009
Familj: Sambo, Martina och dottern Hilma 2 år.
Vill förändra/utveckla: Vill införa faddrar/assistenter för personer 
som kommer tillbaka till arbete efter hjärnskada som kan finnas på 
plats och stötta vid behov.
Motto: ”Planera för det värsta och hoppas på det bästa.”
Engagerar mest: Vill se till att samordningen mellan olika instanser 
fungerar bättre.
Fritid: Intresserad av mat & dryck, samt dofter.
Aktuell: I Modellprojektet, grupp Arbete, utbildning & försörjning.

KORTFAKTA  om Daniel Gellervik

hjärnblödning, tumören satt så dumt att 
kirurgen var tvungen att lobotomera, det 
vill säga skära i förbindelserna mellan de två 
hjärnhalvorna. 

Alien hand-syndrom
Det var troligen då Daniel drabbades av det 
ovanliga Alien hand-syndromet. Alien hand 
kan beskrivas som att armen får en egen vilja, 
ett eget medvetande.

– Plötsligt kunde min arm klättra upp och 
klia mig på halsen eller knäppa upp knap-
parna i skjortan utan att jag själv ville det. 

Det finns väldigt få fall beskrivna i 
Sverige. I filmen Dr Strangelove spelar 
skådespelaren Peter Sellers en person med 
alienhand. Det finns också korta film-
sekvenser på Youtube som illustrerar syn-
dromet.

Operationerna i hjärnan ledde också till 
att Daniel blev halvsidigt förlamad och satt i 
rullstol under ett par månader. Samtidigt fick 
han också en svår nervsmärta framför allt i 
ljumsken, något som han fick, och fortfar-
ande får, kraftiga morfindoser för. 

Dessutom har Daniel visuell neglekt vilket 
innebär att hans hjärna inte uppmärksammar 
det som sker på vänster sida av synfältet om 
det samtidigt händer något intressant i det 
högra.

– Jag upplever inte att jag har ett synprob-
lem förrän jag går in i saker eller välter saker 
och fumlar. Det inträffar framför allt när jag 
blir stressad. 

Syncentrum drev ett synprojekt där  
Daniel deltog under en sommar och ge-
nomgick många tester.

– Då fick jag mycket insikt i mitt synfel.

Efter medicinsk eftervård remitterades 
Daniel till Erstagårds-kliniken i Nacka under 
två månader, sedan dröjde det nästan tre 
månader innan han fick komma till Dan-
deryds öppenvård.

– Det är klart att det fördröjde läkeproces-
sen att bara sitta hemma och vänta. Sjuk-
gymnasten sa att det här är inte bra, du måste 
komma igång. Det var psykiskt påfrestande.

I samma veva tog det slut med flickvän-
nen, hans syster anställdes som boendestöd-
jare och Daniel fick sedan flytta hem till sin 
mamma ett tag. 

– Det var väldigt tufft. Det här har förän-
drat hela mitt liv totalt. Jag har hela tiden 
varit smärtsamt medveten om mina problem.

Allt sammantaget gjorde att läkarna inte 
var så optimistiska när det gällde Daniels 
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chanser att återgå till arbetet. Men Daniel 
ville inte ge upp. Han var väldigt bestämd 
med att han ville tillbaka och kämpade för 
att hitta nya vägar.

– Jag gick arbetslivsprogrammet på Dan-
deryds sjukhus och fick en utredning av min 
arbetsförmåga, arbetsterapeuten sa att jag 
skulle glömma mitt gamla jobb. 

Arbetsgivarens stöd
Som tur var hade Daniel bra stöd från sin 
gamla chef. 2010 träffades hans arbetsgivare 
tillsammans med HR-representant och läkar-
na på Danderyd. Där bestämde läkarna att 
man skulle skjuta på återgång i arbetet trots 
att Daniel ville arbeta. Daniel inser så här i 
efterhand att det nog var ett klokt beslut. 

2011 återupptogs nya förhandlingar med 
arbetsgivare, läkare och försäkringskassan 
och i september började han arbetsträna. 
Inledningsvis var han på plats på jobbet för 
att träffa kollegorna och sedan trappade han 
upp stegvis med 25, 50, 75 till 100 procents 
arbete. 

– Jag hade en jättebra chef som stöttade 
mig. När jag väl kom tillbaka till arbetet var 
inte chefen kvar längre. 

Han berättar om sin järnvilja att visa att 
han skulle klara det, trots att det blev en del 
missar efter hjärnskadan. T ex satt han sig 
på fel tåg när kan skulle besöka en kund. 
Det som tidigare varit enkelt blev nu svårt 
att klara av som till exempel att arbeta i 
excel och att färdigställa offerter. Däremot 
gick kunskapen om själva produkten relativt 
enkelt att hämta in, trots att den naturligt-
vis hade utvecklats under tiden Daniel var 
sjukskriven. Och säljtekniken fanns kvar med 
förmågan att se kundens behov.

– Jag gjorde många bra saker och fick 
priser men det tog mycket energi. Min ut-
tröttbarhet var större. Sedan kom jag inte 
överens med min nya chef.

Inledningsvis arbetade Daniel i öppet kon-
torslandskap, det var tufft trots att det fanns 
tysta rum och vilorum. Han skulle ha önskat 
att det fanns en assistent eller en fadder på ar-
betsplatsen som kunde stötta upp när det kör 
ihop sig. I Daniels fall hade han inga problem 
med de mer komplexa arbetsuppgifterna.

– För mig var de mest basala sakerna 
svårare i början.

Avdelningen Daniel arbetade på såldes 
till ett annat företag. Tre månader senare 
fick halva arbetsstyrkan gå, däribland Daniel 
Gellervik.

– Det kändes OK. Jag fick en andra chans 
att tänka igenom vad jag ville göra. Då beslöt 
jag mig för att skriva en bok om vad jag 
varit med om och starta ett eget företag som 
säljcoach och föreläsare för att hjälpa företag 
att bli bättre på sin säljprocess. Det fungerar 
bra idag, jag har mest fokuserat på att skriva 
boken. 

Ingen samordning
Daniel Gellervik är kritisk till hur rehabilite-
ringskedjan och samordningen mellan olika 
instanser fungerar.

– Allt jag har gjort har jag skaffat själv. 
Efter den akuta behandlingen har jag sökt 
hjälp på internet. Om man står på sig och är 
ihärdig finns det mer hjälp att få. Sedan är 
det väldigt personberoende om man får rätt 
hjälp och om personen har en bra eller dålig 
dag. Det går inte att skydda sig mot det.

Han menar också att personer med 
hjärnskada eller deras anhöriga själva måste 
bli experter på vad de behöver för hjälp och 
dessutom att kunna tala för sin sak och for-
mulera sina krav.

– Jag har varit extremt kognitivt medveten 
och har en stor verbal förmåga vilket medfört 
att jag lyckats. De som inte kan prata för sig 
har det svårare. 

Just detta har varit ett av skälen till att 
Daniel Gellervik har engagerat sig i Mod-
ellprojektet, ett nationellt projekt för att 
kartlägga flera olika samhällsområden 
inom hjärnskaderehabilitering, stöd och 
service som drivs av Hjärnskadeförbundet 
Hjärnkraft i samarbete med Personskadeför-
bundet RTP.

– Jag har som analytiker och samhälls-
vetare tagit fram fallstudier om personer med 
förvärvad hjärnskada och deras återgång till 

Daniel Gellervik vid sin arbetsplats för egna företaget Hjärnkapacitet 2.0.

“När du skrivs 
ut till allmän-
läkare är det 

viktigt att du är 
med i processen 

så att du vet vart 
du ska vända 

dig.”
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“Det gäller att 
våga visa vad 

man behöver .”

sysselsättning. Sedan har jag analyserat hur 
det kan se ut, identifierat fallgropar och prob-
lem för att hitta åtgärder så att inte så många 
hamnar mellan stolarna. 

Samordningen brister ofta i glappet mel-
lan olika instanser.

– När du skrivs ut till allmänläkare är det 
viktigt att du är med i processen så att du vet 
vart du ska vända dig om det skulle uppstå 
nya besvär och för din fortsatta rehabilitering. 
När det sker något i hjärnan kan du få vilka 
problem som helst.

Det är något som Daniel efterlyser också 
utifrån sina egna erfarenheter.
– Jag hade önskat rutiner för en tydligare och 
bättre samordning. Ingen har haft det över-
gripande ansvaret utan jag har tvingats ta det 
själv i en situation där man är fullt upptagen 
med att överleva dagen. Det har gått enormt 
mycket energi till att fundera på vad jag 
behöver härnäst. Jag har varit upptagen med 
en sak i taget. Det är så absurt mycket som 
händer så man måste fokusera på det som 
är absolut mest nödvändigt just då, berättar 
Daniel Gellervik.

Vilket är ditt bästa tips för att komma tillbaka 
till arbete efter en hjärnskada?
– Jag tror på att börja med små portioner när 
det gäller både tid och arbetsinsats. Lägg in 
vila och pausa regelbundet. Hjärntrötthet har 
de flesta och många är känsliga för ljus och 
ljud. Minimera alla distraktioner som gör din 
hjärna trött. Därutöver är det viktigt att få 
arbetsgivaren att förstå hur situationen ser ut 
och vilket stöd som behövs. Helst bör arbets-
givaren vara med på möte med hela teamet 
redan innan utskrivning från rehabiliterin-
gen. Det gäller att våga visa vad man behöver, 
säger Daniel.

ANNONS

Läs mer på vår hemsida: www.malargarden.se | Telefon växel: 08- 59 49 36 30

Stiftelsen Mälargården Rehab Center ligger naturskönt vid Mälaren i Sigtuna, 40 minuter norr om 
Stockholm. Hos oss möter du kunnig och engagerad personal. Vi har mer än 40 års erfarenhet av att 
bedriva framgångsrik neurologisk rehabilitering. i våra lokaler finns varmvattenbassäng med 34 grader 
och tank med valfri temperatur, komplett handikappanpassat gym samt gymsal. 
Här bor du i enkelrum med dusch/WC. Vi lagar all mat från grunden och har egen kökspersonal. 
Mälargården har avtal med flera landsting och hälsar dig välkommen till oss i Sigtuna.

Rehabilitering i naturskön miljö

Dags att ta en paus och vila.
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ANNONS

Det är inte för sent att bli bättre

efter STROKE och 
traumatisk hjärnskada

Kontakta oss:  tel. 040-400 950 
kundservice@neurooptima.com

www.neurooptima.com/se

Vi hjälper dig att ansöka 
om ersättning

Att framträda eller inte 
– dolda funktionsned-
sättningar på jobbet
En ny studie visar att personer med dolda funk-
tionsnedsättningar  upplever sin position i ar-
betslivet som utsatt och osäker. Vad är det som 
avgör om, hur och för vem man väljer att visa 
sin dolda funktionsnedsättning?  Maria Norstedt, 
lektor på Malmö högskola, som gjort studien, 
föreläste vid ett seminarium på AFA Försäkring.

Maria Norstedt, lektor i handikapp- 
och rehabiliteringsvetenskap vid 
Institutionen för socialt arbete, 

har studerat dolda funktionsnedsättningar i 
arbetslivet, på uppdrag av AFA Försäkring.
– Studien visar att personer med dolda 
funktionsnedsättningar upplever sin posi-
tion i arbetslivet som både utsatt och osäker. 

“Personer med dolda funktionsnedsättningar upplever sin position i arbetslivet som både utsatt och osäker. Trots att Sverige har en lagstiftning 
som ska motverka diskriminering och som ställer höga krav på arbetsgivares anpassnings- och rehabiliteringsansvar”, säger Maria Norstedt.
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Termer

Dold 
funktionsnedsättning: 
antingen är de dolda för 
omgivningen för att de inte 
syns rent fysiskt/materiellt 
på kroppen eller för att 
personen ifråga aktivt döljer 
dem genom olika strategier 
(jmf med Matthews & 
Harrington, 2000).
Funktionsnedsättning: 
en persons nedsättning 
av fysisk eller psykisk 
funktionsförmåga (medfödd 
eller förvärvad).
Funktionshinder: den 
begränsning som en 
funktionsnedsättning kan 
innebära för personen i 
relation till omgivningen.

Detta trots att vi i Sverige har en lagstift-
ning som ska motverka diskriminering 
och som ställer höga krav på arbetsgivares 
anpassnings- och rehabiliteringsansvar, säger 
Maria Norstedt.

Svår balansgång
Erfarenheter utanför arbetslivet kan påverka 
om och hur man berättar om en dold funk-
tionsnedsättning på sitt arbete. En del vill 
inte att deras identitet ska färgas av funk-
tionsnedsättningen. 
Några som intervjuats i studien säger så här:

– Jag vill inte vara den som kommer till 
arbetet och de tänker: där kommer hon som 
är sjuk. Jag vill fungera, jag vill att de ska 
ta mig lika normalt som alla andra. Men 
samtidigt vill jag att de ska förstå att jag 
inte alltid kan. Och den balansgången är 
jättesvår.

– När man berättar om detta, t ex 
vid en arbetsplatsträff eller så där alla är 
samlade och sitter i lugn och ro, då möts 
medarbetaren med väldigt stor sympati och 
förståelse och det är liksom lite tårar och 
klappar och kramar. Sen så kommer ju en 
vardag efter det också när andra måste göra 
saker och ting när arbetsbördan inte kan 
fördelas matematiskt lika för alla. Då är det 
ju oftast det som dyker upp i medarbetarens 
huvud först ’jaha ska vi göra det för att inte 
hon kan det” eller ”ska jag och hela arbets-
laget lida för det’ och då…jag upplever att 
oftast räcker det med att man påminner 
dem om att om alla ska vara perfekta så är 
det ingen av oss som kommer kunna jobba 
tills vi blir pensionerade.

Risker
Det som hindrar personer att framträda är 
att de upplever att chanserna att avancera 
inom organisationen minskar, att de inte 
längre erbjuds spännande och mer ut-
manande arbetsuppgifter eller projekt. 

– Det finns en risk att de inte vågar byta 
jobb eller att de väljer att bli ”ofrivillig egen-
företagare” för att enklare kunna styra sin 
arbetstid och arbetsinsats.

– I studien valde ändå de flesta att fram-
träda med sin dolda funktionsnedsättning. 
Alla upplevde vissa fördelar med att fram-
träda som att slippa ljuga och få anpass-
ningar av sin arbetsmiljö, hjälpmedel, stöd 
för rehabilitering och förståelse för ökad 
sjukfrånvaro.

– Det som förvånade mig mest var att 
även de som tyckte att det var skönt att de 

hade berättat och att andra visste ändå kän-
de osäkerhet inför framtiden och inför hur 
andra upplevde dem, säger Maria Norstedt.

På anställningsintervjun
På Hjärnkrafts förbundskansli ställs ibland 
frågan från personer med förvärvad hjärns-
kada som inte syns utanpå om de ska berätta 
om sin hjärnskada vid anställningsintervjuer 
eller inte. Det tangerar men går ändå lite 
utanför Maria Norstedts forskning.
– Hur man framträder där är en svårt 
fråga. Arbetsgivare lyfter ofta fram lagar 
och tycker att det är bra om personen själv 
berättar. HR-personal menar att det kan bli 
knepigt längre fram med omplaceringar och 
uppsägningar. Öppenhet är en viktig aspekt. 
Den arbetssökande upplevs som kompetent 
om man framträder tidigt i anställningspro-
cessen. Det är en fördel om man kan berätta 
väldigt konkret vad det är man behöver 
och att man känner sig själv så att man vet 
hur det påverkar arbetsinsatsen. Vilken 
funktionsnedsättning det är kan spela in. I 
verkligheten är fortfarande i Sverige person-
er med funktionsnedsättningar långt ifrån 
arbetsmarknaden, berättar Maria Norstedt. 

Berör alla
Om man räknar in alla personer med 
olika diagnoser där det kan finnas en dold 
funktionsnedsättning antingen kroniskt 
eller någon gång under arbetslivet så blir det 
väldigt många personer.
– Eftersom vi jobbar allt högre upp i åldrar-
na kommer allt fler att ha en funktionsned-
sättning under arbetslivet så forskningen 
kommer fortsätta vara viktig. Sårbarheten 
- att alla kan bli funktionsnedsatta gör att 
det rör alla människor.

– Vi måste tillvarata allas kompetens. En 
dold funktionsnedsättning borde vara lika 
naturlig som att behöva glasögon, avslutar 
Afas representant seminariet.

Under frågestunden efteråt kom män-
niskors bemötande på arbetsplatserna upp. 
Det handlade om att dels inse för personer 
med dold funktionsnedsättning att många 
kollegor kan bli osäkra vilket man måste 
ha respekt för och dels om att förbereda sig 
inför ifrågasättande från kollegorna så att 
man inte hamnar i en knepig situation.

Text: Kerstin Orsén
kerstin.orsen@hjarnkraft.se

Foto: Linda Harling

Även de som 
tyckte att det var 
skönt att de hade 
berättat och att 

andra visste ändå 
kände osäkerhet 

inför framtiden och 
inför hur andra 

upplevde dem”
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6 strategier för att komma tillbaka 
till arbetet efter hjärnskada
Alla kan inte återvända till arbetet efter hjärnskada, men för många är det ett realistiskt 
och viktigt mål. En lång frånvaro och pågående effekter av hjärnskadan kan göra det 
överväldigande. Men med rätt stöd och planering lyckas många med framgång komma 
tillbaka till arbetet. Vår systerorganisation Headway i Storbritannien  har sammanställt sex 
strategier som hjälp för att återkomma till arbetet efter hjärnskada.

     Sök stöd
Välj ett arbete som 
passar dig. Även 
om du troligen 
själv vet bäst om 
dina personliga 
färdigheter, intressen 
och erfarenheter kan 
det vara bra att söka råd och stöd från 
familj, nära vänner och profession. 
Särskilt om du upplever problem med 
minnet, svårigheter att fatta beslut 
eller minskad självmedvetenhet. Att 
acceptera hjälp från andra är ett tecken 
på styrka, inte svaghet, och rätt stöd 
kan göra en framgångsrik återgång till 
jobbet mycket enklare.

2 Vänta tills du är redo
Det är vanligt att återvända för tidigt, 
eftersom man inte inser hur hjärnskadan 
kommer att påverka arbetsinsatsen. En god 
fysisk återhämtning innebär inte att även de 
kognitiva förmågorna är tillbaka. Att återgå 
till arbete avslöjar ofta hela svårighetsgraden 
av hjärnskadan.

Undvik stora beslut och stressiga 
situationer tills du känner att du är redo, särskilt på stressiga arbeten 
där felmarginalerna är små. Misstag kan skada ditt självförtroende 
och hindra återhämtningen.
Var ärlig mot dig själv, förbered dig så mycket som möjligt och 
försök inte att skynda på din återhämtning. 
Ta inte på dig övertid, skiftarbete eller nya ansvarsområden innan 
du är redo.







Källa: Headway. Bearbetning till svenska förhållanden: Johan Beckman. Översättning: Kerstin Orsén. Foto: Dreamstime

1
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3 Var positiv, men  
realistisk
Din attityd är 
väldigt viktig. 
Forskning har visat 
att följande faktorer 
påverkar:

Att kunna 
acceptera och 
agera på ärlig 
feedback från 
andra.
Realistisk medvetenhet och insikt.
Att vilja använda strategier för att klara 
problem.
Våga berätta för andra vad du behöver.








4 Kommunicera med din arbetsgivare
Håll regelbunden kontakt med din 
arbetsgivare under sjukfrånvaron. Be en 
familjemedlem eller en vän om det är svårt 
att hålla kontakten själv.
Ge arbetsgivaren information om 
hjärnskador och bjud in till möte med t ex 
rehabteamet.
Var ärlig om din förmåga. Om du är osäker 
på din förmåga att slutföra en uppgift, berätta det.
Se till att din arbetsgivare är medveten om viktiga konsekvenser av 
din hjärnskada, till exempel om du inte kan köra på grund av risk 
för epilepsi. Du kan behöva vidta andra försiktighetsåtgärder på 
arbetet.









5 Kommunicera med dina kollegor
Det är upp till dig om du vill berätta för dina kollegor om din hjärnskada. 
Det kan vara bättre att berätta för dem om hur situationen är. Du 
måste inte berätta allt om du inte är bekväm med det, men det hjälper 
människor att förstå om du är så ärlig som möjligt. Följande förslag är 
värda att överväga:

Diskutera med din arbetsgivare om du vill att dina kollegor ska veta 
om din hjärnskada och eventuella funktionshinder. Du kan begära 
att kollegorna inte ska informeras.
Håll kontakten med vänner på jobbet för att hålla dem informerade. 
Om du vill kan du be dem att hålla andra kollegor uppdaterade 
och låta dem få veta några av de svårigheter du kan uppleva när du 
kommer tillbaka.
Om du börjar ett nytt jobb kan du besöka dina nya kollegor innan du 
börjar formellt. Det kan också vara bra att ordna en introduktion där 
du kan berätta om din situation och eventuella särskilda behov.







6 Öva strukturerat hemma
Det är viktigt att vara så förberedd som möjligt innan du går tillbaka till jobbet. Ett effektivt sätt 
är att följa ett program för att träna de färdigheter som kommer att krävas. Målet är att efterlikna 
en arbetsvecka, så försök att följa programmet under ordinarie arbetstid. Gör det gärna i minst två 
veckor innan du går tillbaka till jobbet.
Några förslag till ett strukturerat hemprogram är:

Öva arbete på en dator lika länge som du gör på jobbet.
Försök att gå upp och att gå och lägga dig vid de tider som krävs på jobbet.
Var fysiskt aktiv lika lång tid som det krävs på jobbet. Gör det du gillar, som att klippa 
gräsmattan, shoppa, städa huset eller träna på gymmet.
Träna på planering och organisering, t ex handla, laga mat, organisera en utekväll med 
vänner eller arrangera en semester.
Träna på att koncentrera dig, t.ex. dataspel, titta på filmer, läsa böcker eller lösa 
korsord.
Öva upp förmågan att göra anteckningar vid telefonsamtal.
Öva alla fysiska aktiviteter som du behöver göra.
Öva din tidshanteringsförmåga genom att hålla fast vid avtalade tider.
Öva på att resa med kollektivtrafik om du inte längre kan köra. Testa att göra resan till 
och från jobbet innan du måste.
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Desirée Pethrus har begärt att få sluta sitt arbete 
som särskild utredare i LSS-utredningen från 1 
augusti 2017. Ny utredare blir Gunilla Malmborg, 
socionom och tidigare särskild utredare i Hjälp-
medelsutredningen. Christina Amundberg är 
Hjärnkrafts representant i utredningens referens-
grupp, som nu har haft sitt första möte med den 
nye utredaren. 

Gunilla Malmborg är till 
skillnad från Desirée Pethrus 
inte politiker utan tjänste-
man. Hon är utbildad 
socionom med bakgrund i 

socialtjänsten i Stockholms Kommun. Hon 
har varit kanslichef för ersättningsnämnden, 
samordnare för minnesmärke efter flodvåg-
skatastrofen samt lett hjälpmedelsutrednin-
gen. LSS-utredningen ska vara klar senast 1 
oktober 2018.

– Jag fick en positiv bild av den nya 
ledningen som jag tycker var mer intresserad 
och lyssnade på våra synpunkter, säger Chris-
tina Amundberg efter det första mötet med 
den nya utredaren. 

På uppdrag från utredarna lade Hjärnkraft 
genom Christina fram tre förslag om kost-
nadseffektiva förbättringar (1-3) och fyra 
kvalitetshöjande förslag (4-7) samt synpunk-
ter på LSS personkretsdefinition. 

1. Inför ”Boendestöd” - en ny insats 
i LSS
Ett av förslagen är att införa Boen-

destöd som en ny insats i LSS. Den enskilde 
behöver då inte ha assistans eller personal 
hos sig utom när man ber om hjälp eller har 
planerat att få stöd. Den enskilde kan bo i 
egen bostad och behöver inte bo i en grupp- 
eller servicebostad för att få stöd i hemmet. 
Skillnaden gentemot hemtjänst är att den 
enskilde inte betalar någon avgift och att 
personalen har ett mer pedagogiskt inriktat 
arbetssätt istället för det kompenserande 
arbetssättet som gäller i hemtjänsten. 

2. Lyft fram insatsen servicebostad
Förtydliga skillnaden mellan ser-
vicebostad och gruppbostad i LSS-

lagen. Personer som inte behöver kontinuerlig 
tillsyn och kan larma själva kan söka service-
bostad istället för gruppbostad. 

Servicebostaden kan bestå av ett flertal 
lägenheter som ligger nära varandra i ett 
kvarter. Många personer som bott länge i 
gruppbostad och utvecklat sin självstän-
dighet kan senare i livet flytta till service-
bostad. Det är en bostadsform som passar 
personer som inte har så stora behov men 
inte heller klarar av att bo helt själva.

3. Individuella praktikplatser eller 
arbetsgrupper i öppna marknaden 
inom daglig verksamhet

Skapa praktikplatser på ordinarie arbetsplat-
ser inom ramen för insatsen daglig verksam-
het. Personal inom daglig verksamhet ska ha 
kvar ansvaret för handledning och utveckling 
och kan arbeta tillsammans med en lokal 
handledare på arbetsplatsen. 

Den enskilde behåller sin sjuk- eller 
aktivitetsersättning hela tiden. Det finns 
många exempel på detta redan, men det 
skulle kunna utvecklas ännu mer och mins-
ka den så länge omtalade ”inlåsningen” på 
daglig verksamhet.  

4. Rådgivning och annat personligt 
stöd
Insatsen rådgivning och annat 

personligt stöd behöver förtydligas, utvecklas 
och erbjudas alla personer som omfattas av 
LSS. 

Vi föreslår ”råd- och stödkoordinatorer” 
som kan ge information och guidning i de 
omfattande och komplicerade stödsystemen. 
Personer med funktionsnedsättningar be-
höver ofta stöd och information i övergån-
gen mellan olika stödformer, åldersgränser 
eller förändringar av funktionsnedsättnin-
garna. Detta stöd ges idag ofta av anhöriga 
eller olika tjänstemän som inte har överblick 
över andra huvudmäns ansvarsområden. I 
ett fåtal landsting finns hjärnskadekoordina-

Nystart för LSS-utredningen
Hjärnkraft lägger fram sju förslag

Text: 
Marie-Jeanette Bergvall
marie-jeanette.bergvall@

hjarnkraft.se
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torer som varit till stor nytta personer med 
förvärvade hjärnskador.
 

5. Översyn av grundläggande behov
Se över begreppet grundläggande 
behov vid Personlig assistans. Assis-

tans är en insats som ska ges till de personer 
som har de största funktionsnedsättningarna 
med omfattande hjälpbehov för att de ska 
kunna bo hemma hos sin familj eller i en 
egen bostad och kunna leva som andra. 

När LSS infördes 1994 kunde inte per-
soner bo hemma med olika typer av and-
ningshjälp,  respiratorer eller personer som 
åt med sond eller knapp. Det gör personer 
idag genom medicinska landvinningar och 
utvecklad medicinsk apparatur. Stödet 
utförs som egenvård eller på delegation av 
personer som inte är legitimerade. Tar man 
ifrån dessa människor rätten till personlig 
assistans ges den inte till personer med de 
största funktionsnedsättningarna. Det blir 
en återflyttning till gruppboenden för barn 
och vuxna som annars hade kunnat bo i 
egen bostad. Det driver utvecklingen mer än 
20 år tillbaka. 

6. Ingående kunskap
Vi anser även att det så kallade 
femte grundläggande behovet vid 

assistans som ”kräver ingående kunskap” om 
persons funktionshinder inte bara ska ges 
till personer med psykiska funktionshinder 
utan alla typer av funktionshinder. Våra 
medlemmar har till exempel ofta behov som 
kräver ingående kunskap av assistenterna för 

att tolka personens vakenhetsnivå eller olika 
behov som personen inte enkelt kan uttrycka 
på grund av sin funktionsnedsättning. Ofta 
krävs ett förebyggande förhållningssätt att  
förhindra olika typer av känsloutbrott, 
kramper eller andningsproblematik. 

7. Rättshjälp vid överklagan i LSS-
ärenden
Inför möjlighet till inkomstprövad 

rättshjälp för personer som behöver överklaga 
beslut om LSS. Personer som hör till LSS 
personkrets har ofta på pension och saknar 
ekonomiska möjligheter att anlita juristhjälp. 

Funktionsnedsatta möter handläggare i 
kommuner och hos Försäkringskassan som 
har jurister bakom sig och ibland tänker mer 
på att hålla budgeten än att ge den enskilde 
möjlighet att leva som andra. 

Exempelvis finns det 48 kommuner i 
Sverige som inte har någon invånare som 
har bedömts tillhöra personkrets två, vilket 
inte kan vara möjligt. Det tyder på allvarliga 
brister i bedömningen av personkretstill-
hörighet och möjligheterna till anpassat stöd 
enligt LSS. 

Personkrets 2
Som vi tidigare framfört från Hjärnskadeför-
bundet Hjärnkraft anser vi att definitionen av 
personkrets 2 ska moderniseras och anpassas 
till nuvarande medicinsk terminologi. Den 
nuvarande definitionen bygger på terminolo-
gi från 1970-talet. Vi anser att det ska heta 
betydande kognitiva funktionsnedsättnin-
gar på grund hjärnskada. 

“Inför 
Boendestöd som 

en ny insats 
i LSS. Den 

enskilde behöver 
då inte ha 

personal hos sig 
utom då man 
behöver hjälp 

eller stöd”

Ett grundläggande behov.
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Modellprojektet – 
dialogkonferens i Lund
Modellprojektet, som drivs av Hjärnkraft i samarbete 
med Personskadeförbundet RTP, är nu inne på sista 
året. Processgrupperna börjar successivt bli klara. Pa-
rallellt pågår arbetet med att ta fram gemensamma 
analyser och förslag för att kunna svara på frågan 
”Hur vi vill ha det”. Den 14 september hade vi vår 
första dialogkonferens på Orupsjukhuset i Höör i 
Skåne. Då frågade vi politikerna ”Vad vill ni ha för att 
kunna åstadkomma en förändring?”

Ingela Ljunggren Törnblad stod värd för 
Dialogkonferensen tillsammans med 
hela sin referensgrupp i processområdet 

Stödfunktioner. Där ingår två regionråd 
från hälso- och sjukvårdsnämnden i Region 
Skåne, Gilbert Tribo och Anders Åkesson. 
De ägnade en hel dag åt våra frågor och gav 
en bild av sin verklighet och vilka svårigheter 
de ser när det gäller prioritering, samordning 
och möjligheterna till gemensam finansering 
från olika håll för att kunna överbrygga de 
stuprör som finns idag. 

Vad kostar hjärnskador
Ingela inledde konferensen med att visa det 
föredrag som nationalekonom Ingvar Nilsson 
höll vid Hjärnskadeforum 2013. Det är lika 
aktuellt idag och finns fortfarande att se på 
UR play. 
Länk http://urplay.se/Produkter/174937-UR-
Samtiden-Hjarnskadeforum-2013-Vad-ko-
star-en-hjarnskada

Hans siffror finns i Rapporten ”Gatuvåldets 
ekonomi” från 2011 och bygger på arbetet 
inom projektet Akta huvudet som Hjärnkraft 

Vid dialogkonferensen fanns en samsyn om behovet av samordning både kring individen och inom landsting/region samt kommuner.

Styrgruppen i Modellprojektet.

Text:  Marie-Jeanette Bergvall, marie-jeanette.bergvall@hjarnkraft.se
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drev 2010 – 2014. Då räknade han ut kost-
naderna för vård och långsiktigt stöd för två 
offer med traumatisk hjärnskada efter gatu-
våld. Det gjordes med stöd av en expertgrupp 
inom hjärnskaderehabilitering. Kostnaderna 
för en person som skadas i 20-årsåldern och 
får en livslång svår funktionsnedsättning 
beräknas i rapporten till ca 49 miljoner kro-
nor fram till personen pensioneras. 

Traumatisk hjärnskada – en folksjukdom
Professor Jörgen Borg, i Modellprojektets 
styrgrupp, redogjorde för omfattningen av 
traumatisk hjärnskada, (Traumatic Brain 
Injury, TBI) vilket inträffar i över 20 000 fall 
per år i Sverige. Av dessa är 80-90 procent 
hjärnskakning/mild TBI.
Unga vuxna (män) dominerar i gruppen med 
svåra skador, men det finns ett ökande antal 
äldre, framför allt på grund av fallskador. 

Detta kan jämföras med stroke där ca 
30 000 personer insjuknar varje år i Sverige. 
Av dem är 20 procent under 65 år. 

Traumatisk hjärnskada definieras av  
WHO som ett betydande folkhälsoproblem, 
vilket är viktigt i våra fortsatta ansträngnin-
gar för att få nationella riktlinjer. 

Gemensam syn 
Vid mötet fanns en samsyn, åtminstone med 
de politiker som deltog, kring behoven av 
samordning kring individen och behovet av 
att stärka gemensamma samverkansorgan 
mellan huvudmännen, det vill säga lands-
ting/region och kommunerna. Någon form 
av samverkansorgan finns i alla landsting/
regioner men de behöver utvecklas. Likaså 
fanns en samsyn kring behovet av riktlinjer 
och kunskapscentra, åtminstone på regional 
nivå. 

För att nå förändring är det viktigt att 
Modellprojektet förmår tydliggöra vad det 
handlar om. Berättar en historia som fångar, 
talar till hjärtat och ger insikt i vad en 
traumatisk hjärnskada kan leda till. Sedan 
krävs fakta kring målgruppen och de brister 
vi påtalar. 

I sista steget krävs konkreta förslag. Vad 
krävs för att alla ”vackra ord” och mål-
sättningar ska bli verklighet.  

Utdrag ut rapporten:  Gatuvåldets ekonomi 2011

De långsiktiga kostnaderna för invalidiserade offer

I tabellen nedan återfinner vi samma resultat i form av ackumulerade (sum-
merade) kostnader. Kanske något överraskande är kostnaderna för landstinget 
i form av sjukvård, ca 4 Mkr eller 8% av de total kostnaderna. Man föreställer 
sig kanske att de ekonomiska effekterna av våld för offren i första hand uppstår 
i form av akuta sjukvårdsinsatser. Mycket riktigt uppstår de och är omfat-
tande men främst under det första året eller kanske de två första åren. Därefter 
dominerar kostnader för omvårdnad och försörjning av Ivar under alla de år 
han kommer att fortsätta leva som invalidiserad och beroende av samhällets 
olika stödinsatser.

1 år 2 år 5 år 15 år 30 år 45 år
Arbetsförmedling 0 0 0 0 0 0
Försäkringskassa 436 600 2 078 638 6 059 080 16 401 514 25 979 239 31 297 410
Kommun 429 300 776 786 1 734 786 4 223 970 6 529 107 7 809 068
Landsting 1 466 000 1 561 861 1 902 117 2 786 211 3 604 936 4 059 545
Rättsväsende 0 0 0 0 0 0
Övriga 0 0 0 0 0 0
Produktionsvärde 276 000 541 385 1 277 851 3 191 422 4 963 505 5 947 480
Summa 2 607 900 4 958 669 10 973 834 26 603 118 41 076 788 49 113 503

De långsiktiga kostnaderna för offer med kognitiva skador

I tabellen nedan beskrivs de ackumulerade kostnaderna för olika tidpunkter efter 
vålds-händelsen. Sammanfattningsvis skulle man kunna säga att den avgörande 
effekten för Kalles del är de direkta och indirekta effekterna på hans arbetsför-
måga av den kognitiva funktionsnedsättning han drabbats av som en följd av det 
våld han utsatts för.

1 år 2 år 5 år 15 år 30 år 45 år
Arbetsförmedling 0 0 0 0 0 0
Försäkringskassa 100 000 189 692 370 554 840 488 1 275 675 1 517 320
Kommun 0 15 409 48 083 132 980 211 600 255 255
Landsting 37 450 110 171 224 580 521 849 797 138 949 996
Rättsväsende 0 0 0 0 0 0
Övriga 0 0 0 0 0 0
Produktionsvärde 115 000 269 808 638 041 1 594 826 2 480 868 2 972 855
Summa 252 450 585 080 1 281 257 3 090 143 4 765 282 5 695 427

 
För att nå förändring är det viktigt att Modellprojektet förmår tydliggöra vad det handlar om. 
Berättar en historia som fångar, talar till hjärtat och ger insikt i vad en traumatisk hjärnskada 
kan leda till. Sedan krävs fakta kring målgruppen och de brister vi påtalar. I sista steget krävs 
konkreta förslag. Vad krävs för att alla ”vackra ord” och målsättningar ska bli verklighet.   
 
 
 
Utdrag ut rapporten:  Våldets Ekonomi 2011. 
Diagram 11.3 de långsiktiga kostnaderna för invalidiserade offer 
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I tabellen nedan återfinner vi samma resultat i form av ackumulerade (summerade) kostnader. Kanske 
något överraskande är kostnaderna för landstinget i form av sjukvård, ca 4 Mkr eller 8% av de total 
kostnaderna. Man föreställer sig kanske att de ekonomiska effekterna av våld för offren i första hand 
uppstår i form av akuta sjukvårdsinsatser. Mycket riktigt uppstår de och är omfattande men främst under 
det första året eller kanske de två första åren. Därefter dominerar kostnader för omvårdnad och 
försörjning av Ivar under alla de år han kommer att fortsätta leva som invalidiserad och beroende av 
samhällets olika stödinsatser. 
 
Tabell 11.1 De långsiktiga kostnaderna för invalidiserade offer 
 

1 år 2 år 5 år 15 år 30 år 45 år
Arbetsförmedling 0 0 0 0 0 0
Försäkringskassa 436 600 2 078 638 6 059 080 16 401 514 25 979 239 31 297 410
Kommun 429 300 776 786 1 734 786 4 223 970 6 529 107 7 809 068
Landsting 1 466 000 1 561 861 1 902 117 2 786 211 3 604 936 4 059 545
Rättsväsende 0 0 0 0 0 0
Övriga 0 0 0 0 0 0
Produktionsvärde 276 000 541 385 1 277 851 3 191 422 4 963 505 5 947 480
Summa 2 607 900 4 958 669 10 973 834 26 603 118 41 076 788 49 113 503  
 
Diagram 11.5 De långsiktiga kostnaderna för offer med kognitiva skador 
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I tabellen nedan beskrivs de ackumulerade (summerade) kostnaderna för olika tidpunkter efter 
våldshändelsen. Sammanfattningsvis skulle man kunna säga att den avgörande effekten för Kalles del är de 
direkta och indirekta effekterna på hans arbetsförmåga av den kognitiva funktionsnedsättning han 
drabbats av som en följd av det våld han utsatts för. 
 
Tabell 11.3 De långsiktiga kostnaderna för offer med kognitiva skador 
 

1 år 2 år 5 år 15 år 30 år 45 år
Arbetsförmedling 0 0 0 0 0 0
Försäkringskassa 100 000 189 692 370 554 840 488 1 275 675 1 517 320
Kommun 0 15 409 48 083 132 980 211 600 255 255
Landsting 37 450 110 171 224 580 521 849 797 138 949 996
Rättsväsende 0 0 0 0 0 0
Övriga 0 0 0 0 0 0
Produktionsvärde 115 000 269 808 638 041 1 594 826 2 480 868 2 972 855
Summa 252 450 585 080 1 281 257 3 090 143 4 765 282 5 695 427  
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I korthet >>>

Passar dina 
mediciner ihop?
När du hämtar ut dina mediciner på Apoteket 
kan du be farmaceuten om gå igenom alla 
dina mediciner via EES – ett elektroniskt ex-
pertstöd. 

Elektroniskt expertsystem (EES) hjälper 
farmaceuten att se om du har en bra 
medicinering eller om något behöver 

förändras. EES kan till exempel upptäcka om 
du har:

• Flera läkemedel med samma verkan.
• Läkemedel som krockar med varandra.
• Läkemedel som är olämpliga på grund   

        av din ålder.
• För hög dosering (främst barn och äldre).
EES hjälper farmaceuten att få en samlad 

bild av alla dina läkemedel, även sådana som 
du hämtat ut vid andra tillfällen.  Får du ett 
nytt läkemedel kan farmaceuten se hur det 
påverkas av dem du redan använder. 

Vad ska du göra?
Du kan bara be farmaceuten om en ge-
nomgång med EES. Även farmaceuten 
kan föreslå en sådan genomgång. En 
förutsättning är att dina recept är sparade 
elektroniskt.

Du måste också lämna 
samtycket till att dina recept-
uppgifter används i EES. 
Det går bra att göra munt-
ligen i samband med att 
du hämtar ut din medicin. 
Samtycket lagras i ett särskilt 
register hos eHälsomyn-
digheten och gäller på alla 
apotek. Om någon annan 
hämtar dina mediciner kan 
du ge ett skriftligt samtycke. 
Det är eHälsomyndigheten 
som ansvarar för EES. 
Mer information finns på 
deras hemsida www.ehalso-
myndigheten.se/tjanster/ees 

Text: 
Marie-Jeanette Bergvall
marie-jeanette.bergvall@

hjarnkraft.se

Succé för Hjärnkraft  
i Almedalen 
Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft 
representerades av Maria Lundqvist- 
Brömster, Rosalie Gnipe och Johan 
Beckman vid Almedalsveckan på 
Gotland i somras.

- Det var en fantastisk dag och kändes som 
en mycket lyckad aktivitet för Hjärnkraft. Vi 
mötte ett oerhört stort intresse för vårt mate-
rial och våra frågor. Vi hade alla tre fullt upp 
att prata med besökare under den eftermiddag 
vi delade Funktionsrätt Sveriges tält. Sedan var 
det väldigt roligt att se våra signalorange kas-
sar med Hjärnkrafts logotype runt om i vimlet 
i Visby, berättar Maria Lundqvist-Brömster, 
ordförande för Hjärnkraft. 

Hjärnkraft deltog också vid det välbesökta 
seminariet Kognition, Full delaktighet - Vad 
innebär det?. Hela seminariet finns på:
http://fulldelaktighet.se/webbtv/ (även syntol-
kat).

Kerstin Orsén
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Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft 

Utbildar
Inbjudan till

ANNONS

www.enrichedlife.se · info@enrichedlife.se · 08-663 33 49

STROKE- OCH HJÄRN-
SKADEREHABILITERING 
I SPANIEN
Enriched Life erbjuder ett kvalificerat och modernt 
rehabiliteringskoncept i en miljö med varmt klimat

FÖRHANDSBESKED OM ERSÄTTNING

Vi på Enriched Life hjälper dig kostnadsfritt att skriva
ansökan till Försäkringskassan.

Utbildningsdag i Västerås
om förvärvad hjärnskada

Tema:   Konsekvenser vid förvärvad hjärnskada.
Plats:    CuLTUREN, i Västerås
Tid:       Den 22 november 2017 kl. 9-16.30 
 (registrering från kl. 8.30).
Avgift:   900:- inkl. lunch/kaffe. (Medlemmar  
 i Hjärnkraft senast den 15/6 2017 
 betalar 450:-).
Kontakt: Per-Erik Nilsson, 0704-41 32 55 
  eller per-erik@hjarnkraft.se.

Mer information? Program och anmälnings-
blankett finns på www.hjarnkraft.se

Varmt välkommen!

Allt fler kämpar för 
sin LSS i domstol
n Under det första halvåret i år har 2102 
personer överklagat sina indragna eller 
neddragna insatser vid LSS, lagen om stöd 
och service till vissa funktionshindrade. På 
tio år har antalet fall drygt fördubblats när 
det gäller LSS-överklagande i domstol, enligt 
Domstolsverket. 2007 var det 1.782 fall under 
hela året, uppger Aktuellt.

Lärare och rektorer - lär er 
mer om alla elevers behov

n “Lärarutbildningen måste kompletteras 
för att omfatta gedigna grundkunskaper 
om elevers olika förutsättningar och behov, 
men också metodik och didaktik med 
specialpedagogiskt fokus för att lärare ska 
få tillräckliga verktyg i sitt pedagogiska 
arbete.” Det skriver bland andra Hjärnkrafts 
ordförande Maria Lundquist-Brömster i en 
debattartikel i Aftonbladet tillsammans med 
flera andra förbundsordförande.

Hjärnkraft har också besvarat remissen 
Samling för skolan - Nationell strategi för 
kunskap och likvärighet. Där pekar förbun-
det också bland annat på kravet att studier 
i specialpedagogik borde ingå i lärarutbild-
ningen som ett obligatoriskt ämne.

Kerstin Orsén
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Styrelseledamot i Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft

Text och foto:
Kerstin Orsén

kerstin.orsen@hjarnkraft.se

Thomas Kollberg i korthet

Aktuell: Styrelseledamot sedan förbundsstämman 2016.
Övriga uppdrag: Ordförande i Hjärnkraft Göteborg med omnejd.
Bakgrund: Socionom, arbetar med kultur och utbildning på 
Dalheimers hus som är en del av Social resursförvaltning i 
Göteborgs Stad.
Vill utveckla: Tillsammans med övriga i Hjärnkraft lokalt och 
centralt vidareutveckla våra utbildningserier för att skapa 
möten mellan brukare, anhöriga och profession och lyfta fram 
aktuell forskning. Jag vill vara med och skapa en rikare framtid 
för personer med hjärnskada och öka kunskapen om gruppens 
behov.
Motto: All makt til de glade (Klotter från en husvägg i 
Köpenhamn).
Fritid: Gillar att fotografera, resa, lyssna på musik, läsa böcker, 
träna med gubbgänget, umgås med vänner, barn och barnbarn, 
vara på landet. Väldigt förtjust i spännande tv-serier. 

-U nder lång tid gjorde vi resor 
med våra gäster och då kom 
vi väldigt nära varandra. 
Det gjorde att man såg 

människan bakom funktionsvariationen och 
att vi var ganska lika. Personer med förvär-
vad hjärnskada har ofta samma intressen 
som innan skadan – det är möjligt att man 
måste anpassa ibland men personen och 
dennes intressen är desamma. Vi har mycket 
kulturverksamhet och då strävar jag efter det 

Vi måste öka förståelsen 
mellan människor

Thomas Kollberg är en välkänd profil i hjärn-
skadekretsar i Göteborg och för ett år sedan val-
des han in i Hjärnskadeförbundet Hjärnkrafts sty-
relse. Engagemanget har vuxit fram under många 
år tack vare arbetet på Dalheimers Hus.

jag kallar ombedd integration, det vill säga 
att skapa möten oavsett funktionsvariation, 
berättar Thomas Kollberg.

Medlem i Hjärnkraft blev han 2009 
och samma år blev han ombedd att bli 
ordförande för Hjärnkraft Göteborg med 
omnejd. 

– Jag ville göra en insats utifrån min yrkes-
roll och sedan ska jag inte sticka under stol 
med att det var ett trevligt gäng. Hjärnkrafts 
tänkvärda devis Ett liv som räddas ska också 
levas har även varit ett motto för konferensen 
Att leva hela livet

Hur ser du på Hjärnkraft?
– Hjärnkraft är en väldigt viktig förening 
som kämpar för gruppens rättigheter och för 
att förbättra gruppens villkor. Man vet aldrig 
själv hur det går i livet. Dessutom tycker 
jag att det är spännande med kunskap om 
hjärnan, jag lär mig mycket genom att lyssna 
på våra föreläsare.

Vad vill du åstadkomma i styrelsen?
– Det är svårt att formulera utan att det blir 
klyschigt men jag har en förhoppning att 
föreningen ska bli ännu mer livskraftig och 
leva vidare. Jag tror att föreningen behövs 
och vill dra mitt strå till stacken för att 
utveckla utbildningar och öka kunskapen hos 
allmänhet, politiker och tjänstemän om vad 
förvärvad hjärnskada innebär.
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ANNONS:

Har du någon hjärtefråga som ligger dig extra 
varmt om hjärtat?
– Jag vill bidra till att skapa bättre livsvillkor 
för personer med förvärvad hjärnskada och 
ökad förståelse mellan människor. Till exem-
pel hjärntrötthet – få vet hur svårt det kan 
vara. När det inte syns kan det vara svårt att 
få förståelse för sina funktionsnedsättningar. 
Med ökad kunskap kommer också ökad 
förståelse för varandra. Det är svårt. Jag 
kan ibland själv tänka: ’Kom igen nu’ och 
glömma bort att personen är hjärntrött. Det 
gäller att ha respekt för att det inte alltid går 
så fort. Jag tycker om när det går undan men 
då gäller det att bromsa sig själv. Och inse att 
det är en enorm skillnad att vara hösttrött 
och hjärntrött.

Vilka frågor jobbar ni just nu med i Göteborg?
– Vårt huvudfokus just nu är det vi kallar 
”En meningsfull fritid” och att försöka ha 
mycket aktiviteter för medlemmar. Vårt 
projekt Hjärnpunkten är en del i det som vi 
också arbetar för att få som en permanent 
verksamhet i Göteborg. 

LÄGER PÅ STRANNEGÅRDEN 14–18 AUGUSTI
För elfte året i rad hade vi ett soligt och givande läger. Vi gjorde en utflykt 
till Tjolöholms slott. Tittade bland annat på parken som sedan denna 
sommar sköts av John Taylor. Vi fick också lyssna på ett föredrag om Ni-
dingens fyrar utanför Onsala. Vi hann också med lite pyssel, träning och 
bad i bassängen. Helkul!  Vi hoppas få komma tillbaka nästa år. 
     Foto Lennart Lundén
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Barn- och familjeläger 
2017

Vi hade i alla fall tur med vädret…
Hela veckan var det kortbyxor som gällde, lång-
byxorna och regnkläder kunde vi glömt hemma. 
Men vi hade tur med så mycket mer än vädret!

Mättinge, söder om Trosa, en fantas-
tisk anläggning som tillgodoser de 
flesta behov. Tillgängligt – natur-

skönt läge med Östersjön ”ett stenkast” bort, 
storskogen lika nära på andra sidan.  På 
anläggningen finns det mesta. Inomhuspool, 
badtunna, bastu, båtar, cyklar med mera. 
Utrustningen utnyttjades flitigt av deltagar-
na. Maten: ny personal i köket försåg oss med 
vällagad och god mat under hela vistelsen. 
Vad gjorde vi: 
Samtalsgruppen hade två möten under 
veckan, föräldrar samtalade om sin situa-
tion med ett barn som har fått en förvärvad 
hjärnskada. 
Många badade, fiskade både med spö och 
nät, andra paddlade och så tog Mättinges 
egen sjökapten Ingo ut oss alla på sjötur med 
motorbåt som naturligtvis tar rullstolar på 
sitt rymliga däck.

Aktiviteterna med barnen tog fritidsledare 
Linnéa hand om på bästa sätt. Tipsrundor 
– femkamp – bakning – bärplockning mm. 
Alla har det bra på Mättinge, men barnen har 
det nog allra bäst!
Utflykterna var två till antalet. En av dem 
var en heldag på Kolmårdens Djurpark. En 
fantastisk anläggning naturligtvis med en 
mängd djur men också så mycket mer. Åk- 
attraktionerna på området är många. De rik-
tigt tuffa tar en tur med Wildfire, och får en 
åktur som de sent glömmer. Vill man ta det 
riktigt lugnt är det Bamses Värld som gäller.
Andra utflykten vi gjorde var till ”världens 
ände” ett besök i staden Trosa. En idyll med 
gamla trähus och sin lilla kanal. 

Årets sommarläger på Mättinge kommer 
säkerligen att finnas i mångas minne för lång 
tid framåt.

Antagligen kommer Hjärnkraft att ar-
rangera ett Barn/Familjeläger nästa sommar 
igen. Vill ni följa med? Efter nyår kommer 
eventuellt information om lägret att läggas ut 
på hemsidan! Tidig anmälan ger naturligtvis 
störst möjlighet att komma med på kursen!

Ett stort tack till årets 
bidragsgivare:
• Jerringfonden 
• Helge Ax:son Johnson 
• Åke Wiberg
• Sunnerdahl 

Text & foto: 
Årets lägervärdar
Johan Beckman o 

Per-Erik Nilsson



�5I Nummer 3 - �017

Hjärnkraft

Text:
Pernilla Andersson (mamma) och 

Anna Kretz (dotter).

Två deltagare berättar
Måndagen den 31 juli reste vi med riks-
färdtjänst från Västerås till Mättinge för att 
delta i Hjärnkrafts barn- och familjeläger på 
Mättinge kursgård som drivs av Valjeviken. 
Det var solsken hela veckan!

För mig och min dotter Anna, 13 så var 
det ett efterlängtat avbrott i en tidigare gan-
ska enformig vardag. Sedan Anna skadades 
för två år sedan i TBE så har vi inte kunnat 
åka någonstans som vi brukar om somrarna. 
På Mättinge fanns det liftar och till och med 
en båt för rullstolar.

Vi har haft en underbar vecka och inte 
minst fick jag som förälder möta andra som 
förstår och delar erfarenheter kring förvär-

vade hjärnskador. Hur det är att plötsligt 
hamna i en helt ny livssituation som jag, 
Anna och resten av hennes familj har gjort.

Delfinshowen på Kolmården, båtturen 
i Trosa skärgård och femkampen var höjd-
punkter. Alla inkluderades utifrån sina 
förutsättningar. Trivseln var hög och vi kom-
mer nu att ha många fina sommarminnen. 
Anna tyckte nog allra bäst om att få bada 
i bubbelpool och jag bäst om att basta och 
bada i månsken, vi älskar båda två att bada.

“...inte minst fick jag 
som förälder möta andra 

som förstår och delar erfar-
enheter kring förvärvade 

hjärnskador”

Delfinshowen på Kolmården, 
båtturen i Trosa skärgård och 
femkampen var några av veckan 
höjdpunkter.
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Text:
Lill Andersson

Mindfullness och stroke    

Mindfullness – medveten närvaro 
handlar mycket om att med olika 
tekniker stilla sinnet, att bli med-

veten om sina tankar, känslor och det som 
omger en. Vi tränar på att bli medvetna om 
det vi ser, hör och känner utan att värdera. Vi 
använder oss av det så kallade - andningsan-
karet – att observera andningen.  I grunden 
handlar det om att bli medveten om sig själv 
för att vid behov kunna förändra. Mindfull-
ness används med gott resultat som en del av 
rehabiliteringen för personer med förvärvade 
hjärnskador. Grundprinciperna är att stanna 
upp, betrakta, acceptera och att släppa taget. 
Detta förhållningssätt är stressreducerande.

Efter långa samtal i gruppen var vi ganska 
eniga om att Sinnesrobönen passade mycket 
bra i gruppen. Den bön som under lång tid 
använts i beroendegrupper.

”Gud ge mig sinnesro att acceptera det jag 
inte kan förändra, mod att förändra det jag 
kan och förstånd att inse skillnaden”

Att möta människor med förvärvade 
hjärnskador har gett mig en djup tankestäl-
lare. Det är människor som råkat ut för 
olyckshändelser, andras våld, hjärtinfarkt 
och stroke. Flera ger uttryck för  att en 
stroke eller hjärninfarkt är ett ögonblicks 
verk, men det tar mycket, mycket lång tid 
att komma tillbaka, om någonsin till ett 
normalt liv. Stress och för höga krav på sig 
själv är en bidragande orsak till stroke och 
hjärtinfarkt.

Jag fick vid ett tillfälle möjlighet att ge 
healing till en person som haft stroke. Ofta 
när jag ger healing kommer värdefulla bilder 
upp. Den bild som jag då fick var så talande. 
Det var ett expresståg som körde rakt in i en 
bergvägg. Ut klev människor och tittade sig 

förundrat omkring. De märkte att de såg, 
hörde, kände och upplevde allt på ett djupare, 
klarare sätt och de kände sig tacksamma för 
detta.

Det stämmer väl med den erfarenhet jag 
har av livet – att i allt som händer finns en 
möjlighet att ta vara på det och se livet på ett 
nytt, djupare sätt.

Under sommaren vill jag gärna upp-
muntra dig att vara i medveten närvaro om 
den vackra naturen, dofterna, smakerna, de 
ljumma vindarna, fågelsången, dig själv och 
dina nära och kära. Faktum är att den mest 
dyrbara gåva du kan ge till den du älskar eller 
till dina vänner är din sanna närvaro.

 Ta dig gärna tid att observera ditt ande-
tag, dina tankar och dina känslor.

Reflektera kring om du har balans i ditt liv 
och om du ger dig själv det just du behöver 
– eller om du behöver förändra på något 
område i livet.

Den beröring jag ger är en slags avslapp-
nande mindfullness där du framförallt 
fokuserar på att bli medveten om din kropp 
och hur beröringen känns.

För att kunna njuta krävs det att man är 
närvarande, att man är medveten om hur det 
känns när någon tar på ens hud, vilken färg 
himlen har just nu, hur löven låter i vinden 
eller hur juicen smakar”. Ur boken ”Passions-
koden” – för ett helt och hållbart liv av Eva 
Sanner.

Vill du veta mer om mindfullness finns 
det böcker av Khabat Zinn och Thich Nhat 
Hanh. En utmärkt bok är ”Minska din stress 
med meditation” av Andries J Kroese.

Om du känner någon eller själv har en 
skada kan du vända dig till Hjärnpunkten 
på Dalheimers hus i Göteborg. Där kommer 
jag att ha en grupp i Mindfullness.

Testa hemma
Här får du en värdefull 
mindfullnessövning: 
(Teknik från The In-
stitue of Heart Math)

1) Lägg handen på ditt 
hjärta och känn att du är i 
hjärtat.
2) Andas långsamt in och ut 
i en jämn rytm.
3) Känn någon eller flera av 
dessa känslor:
Uppskattning, Tacksamhet, 
Omtanke, Medkänsla, 
Kärlek.

Ta gärna hjälp av ett minne. 
Om du inte minns eller 
känner räcker det med 
intentionen.
Positiva känslor påverkar 
DNA så att cellerna kan 
förnyas, läkas och ta in 
näring! Det räcker med tre 
minuter/dag.

Under våren blev Lill Andersson tillfrågad att med kort varsel 
hoppa in i en grupp med personer med förvärvad hjärnskada 
och hålla en kurs i mindfullness för Hjärnpunkten i Göteborg. 
Det lät spännande så hon tackade ja.
- Begreppet mindfullness fick en ny innebörd för mig och jag 
känner mig ödmjuk både inför detta och inför de människor 
jag mött, berättar hon.
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ANNONS

Assistans efter dina önskemål
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. 

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

Nya medlemskurser i RGM  
– Ronnie Gardiners Metod
Ronnie Gardiners Metod eller RGM är en mycket upp-
skattad och populär aktivitet bland våra medlemmar. Vi 
testade kursen under några veckor förra terminen för att se 
hur stort intresset var. Det blev så bra att vi fortsätter fram 
till jul och förhoppningsvis även nästa termin.
Tillsammans med Itte så är det två grupper, en dag varje 
vecka, en nybörjarkurs och en fortsättningskurs båda är 45 
minuter långa. Alla som är med tycker det är väldigt kul och 
ser det som ”höjdpunkten” i veckan.

 Text: Micke Lundquist. Foto:   Lena Hagelin.

Uppskattad ny samtalsgrupp 
Vi i Stockholms län har under en tid haft en träff på kansliet 
för personer som är i åldrarna 18 – 29 med en lyckat resultat, 
det har varit väldigt uppskattat bland de som har kommit. De 
kan vara sig själva och uppskattar att inte behöva förklara för 
andra att de är hjärntrötta eller är på ett visst sätt. Det brukar 
oftast vara många ungdomar som kommer, omkring 10 – 20 
personer. Där de får sitta och prata, spela sällskapsspel eller 
prata om något ämne, fika serveras också.

Tanken slog oss i styrelsen att det finns en målgrupp som 
har glömts bort, lite grann. Hur ska vi nå ut till personer 
som är i 30 – 40-årsåldern, som också behöver stöd med 
problem som kan uppstå och hjälp med vardagliga hinder? 
Vi kom överens om att starta en grupp med målgruppen 
30 – 40 år, en gång i månaden på kvällstid, för att locka 
personer som inte har möjlighet att komma loss så lätt om 
dagarna. 

Vi hade den första gruppen onsdagen den 13/9-17. De som 
kom tyckte att det var kul att ”det äntligen fanns en aktivitet 

som jag kunde gå på” sa personerna som var där. Tanken med 
gruppen/grupperna är det ska vara avslappnat och lugnt.

Vi har också, för att nå ut till personer som inte kan 
komma på dagarna, utökat vårt öppet hus med en kväll i 
månaden. Detta kommer vi att fortsätta med och även ut-
veckla längre fram.

Micke Lundquist
micke.lundquist@sthlm.hjarnkraft.se

Ny samtalsgrupp för vuxna i 30-40-årsåldern i Stockholm.
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Berättelse om och av 

Gunilla Trygg 

Jag är ledsen och besviken på regeringen/försäk-
ringskassan/kommunen, för de har tagit bort rätten 
till mina assistanstimmar. Mina assistenter får inte 
längre vara kvar hos mig efter alla dessa år nu som 
jag varit sjuk. 

Jag är Gunilla Nillan och är en riktig 
människa med känslor, inte bara ett 
namn på ett papper. När jag var 18 
år var jag med om en drunknings-
olycka på Lundbybadet i Göteborg.               

           Jag överlevde men fick en hjärnskada. 
Hjärnskadan har gett mig ett annorlunda liv 
än jag ville och önskade. 

Jag var en helt vanlig tonårstjej och jag 
spelade fotboll. Jag var duktig och blev ut-
tagen till stadslaget. Jag hade fina vänner, 
vi åkte moppe och umgicks, skrattade och 
hade roligt. Jag gick på gymnasiet och ville 
jobba med barn i framtiden men ödet ville 
annat... 

Min hjärnskada medför att jag behöver 
hjälp och stöd dygnet runt. Min hjärna är 
skadad och jag har inget korttidsminne, 
vilket gör mig alldeles förvirrad. 

Jag blir rädd, ledsen, arg och frustrerad, 
för jag vet inte vilken dag, tid eller år det är. 
Jag kommer ju inte ens ihåg förra meningen 
som jag skrev här och nu utan att läsa den 
en gång till, och en gång till, och en gång 
till, och en gång till... 

Jag har inget lokalsinne och ingen tids-
uppfattning. Inga hungerkänslor och jag 
glömmer av att gå på toaletten om jag inte 
blir påmind. Min syn blev skadad i olyckan 
så jag har tunnelseende och svårt med ba-
lansen och att gå. 

Min hörsel är annorlunda efter olyckan 
och jag är väldigt ljudkänslig. Alla ljud 

har förstärkts så min hjärna klarar inte att 
sortera ljuden, det stressar mig och gör mig 
både arg och orolig. 

Min skada är permanent och jag kommer 
aldrig, aldrig att bli bättre utan tvärtom. 

Mina assistenter har varit ett fantastiskt 
stöd och min högra hand. De har varit mitt 
minne när jag själv inte kommer ihåg. 

De har gett mig den trygghet som jag 
behövt för att inte bryta ihop fullständigt. 
De ger mig kärlek, värme och livslust när 
jag själv inte klarar att finna någon mening 
med detta liv.  De hjälper mig att klara av 
att leva, de hjälper mig utifrån mina egna 
förutsättningar att få vardagen att fungera.  

De hjälper mig att sortera mina känslor 
och att tygla min ilska och den frustration 
som kommer över mig för att jag är den jag 
är och inte den jag var, för olyckan gjorde 
mig annorlunda. De får mig känna glädje 
tacksamhet och lycka. 

De får mig att skratta när jag är ledsen 
och hittar på skojiga aktiviteter tillsammans 
med mig 

Jag är inte lätt att hantera för i mitt minne 
är jag ju fortfarande en helt vanlig sprallig 
tonårstjej som behöver stöd och stöttning 
dygnet runt. 

Det stödet kan jag inte ta emot av vem 
som helst utan av personer som känner mig 

Gunilla Tryggs berättelse har tidigare publicerats i Hjärnvästen.
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och med särskild ingående kunskap om lilla 
mig, för jag är inte bara 18 år utan även 43 
år och jag har ett permanent funktionshin-
der en förvärvad hjärnskada. 

Jag har aldrig ljugit eller fuskat för 
försäkringskassan hur skulle jag kunna göra 
det?? Jag har nu blivit av med både min fina 
lägenhet och mina assistenter, min person-
liga frihet är avskuren 

Jag var på några dagar tvungen att packa 
och tvingad att lämna min lägenhet och 
flytta till ett BMSS-boende (Bostad med 
särskild service).  

På mitt nya boende måste jag hela tiden 
rätta mig efter boendets regler och annat 
där, som för mig som privatperson tidigare 
varit en självklarhet i min vardag. 

Jag kommer aldrig längre klara att göra 
en enda sak spontant som att gå på bio eller 

”Jag kommer ju 
inte ens ihåg förra 
meningen som jag 
skrev här och nu 
utan att läsa den 
en gång till, och 

en gång till, och en 
gång till, och en 

gång till...”

”Jag har al-
drig ljugit 

eller fuskat för 
försäkringskas-
san hur skulle 

jag kunna 
göra det??”

Jag kommer aldrig längre klara att göra en enda sak spontant som att åka till havet 
en varm och solig sommardag om jag skulle vilja det.

Liseberg eller att åka till havet en varm och 
solig sommardag om jag skulle vilja det. 

Jag vet inte heller om jag kommer kunna 
få åka iväg på roliga läger med Hjärnkraft 
som en av mina assistenter hjälpt mig med 
flera gånger under åren. 

Så med detta brev vill jag med sorg i mitt 
hjärta hälsa er alla att akta er för att få ett 
funktionshinder,  för ditt liv har inte längre 
något värde.  

“Ett liv som räddas har tydligen inte län-
gre något värde att levas” enligt regeringen/
försäkringskassan/kommunen. Du blir bara 
ett namn på ett papper som kostar pengar 
och nu ska vi alla puttas ner för ättestupan, 
fy fan.

Hej då från en väldigt ledsen förvirrad och 
besviken Gunilla.

Stöd Hjärnskadefonden
För bättre hjärnskaderehabilitering

Mer information finns på www.hjarnkraft.se. pg 900507-5

Tack för din gåva!
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Läger på Ädelfors folkhögskola i maj 2017

Lägret startade med incheckning och lunch 
där många tidigare och några nya besökare 
mötte upp. Alltid trevligt att ses igen. 

Efter information från Cicci och Kers-
tin om skolan och programmet var 
det kaffedags och sedan en intressant 

”Fotostig”. Det gällde att hitta de platser där 
fotona tagits, ett bra sätt att lära sig hitta runt 
både utom- och inomhus vid skolan. 

Nästa dag var det besök på Östanå. Vi 
slapp både regn och snö så kanotpaddling 
och flottfärder genomfördes. Rigmor i 
groddräkt var nog minst kall, vi andra fick 
värma oss med filtar eller genom att röra oss, 
kramas, huttra lite grann och ändå trivas 
tillsammans. 

På kvällen tände Ulrik grillen vid paviljon-
gen och i väntan på korven sjöng vi allsång. 
När alla var mätta berättade Ellen, Arnes 
assistent, om sina resor och sitt engagemang 
för att hjälpa barn i Kenya. 

På onsdag förmiddag fick vi goda råd av 
Monica Richter om nyttan av god hälsa och 

rörelse. Vi fick prova användning av gummi-
band för att sträcka ut både armar och ben 
uppåt och utåt och nedåt och framåt.  

Så var det aktivitetsdags. Populärast var 
par-cykling, bågskytte och fiaspel. Fantas-
tiska grenar där samtliga kunde delta. Gym-
met, bassängen och bastun utnyttjades också 
flitigt. 

Torsdag förmiddag höll Kerstin i program-
met, hur vi tillsammans kan arbeta vidare 
och bli ännu bättre inom Hjärnkraft. Hon 
berättade även om projektet HjärnPunkten 
som nu drivs i Göteborg men kanske kan 
spridas till flera. 

Sen skickades vi ut i kylan igen för att 
träna hjärnan med diverse svårigheter 
– smaka/lukta/känna, besvara frågor, tippa 
kulan runt utan att hamna i hålen, m m. 

Och så var det dags för sammanfattning 
och utvärdering av lägret. Alla var överens 
om att vi gärna vill komma tillbaka nästa år 
och få det fina mottagandet vi alltid känner. 

Som alltid - tack till Cicci och samtlig 
personal på skolan, och även till oss själva för 
trivseln. Och tack Ulrik för rosorna vi fick. 

Text & foto: Ulrika Bohl

Kyligt i luften men härligt varm stämmning

Foton: Ovan gänget på 
Ädelfors. 
Nedan till vänster Karin och 
Bengt spelar spel.
Nedan till höger Karin och 
Rikard med flera badar i 
poolen.
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Våravslutning på HjärnPunkten 12 juni - vilken fest det blev med skinka-kalkon-rostbiff, potatissallad och kaffe med 
godis till ett 60-tal glada deltagare. Musik av Erik och uppvisning av Rim och karategänget. Kerstin och Marie tackade 
deltagare och funktionärer för vårterminen.

Höstens verksamhet på HjärnPunkten
I början av september startar upp vi höstens 
verksamhet. Vi kommer även att ha kortare cirklar 
under hösten.

Följande spännande cirklar är på gång:

Mindfulness
Silversmide
Karate - för kropp och hjärna
Konst
Sång & musik
Yoga
Data/Telefon-hörna
Pysselhörna
Betonggjutning
Hjärngympa
Humorgrupp
Hantverk
Styling
Medicinsk fotvård / Klassisk massage
Tillverkning av hudvårdsprodukter 
Bak & Café grupp

Det blir en spännande höst!

            Text & foto: Lennart Lundén
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Nästa nummer 
av Hjärnkraft utkommer den 12 december 2017. 
Sista dag för manus till nr 4-17 är den 

8 november.
Tipsa oss gärna om vad du vill läsa i tidningen 
Hjärnkraft. Välkomna med tips och/eller manus 
till: kerstin@hjarnkraft.se

Flyttat eller bytt e-post?
Glöm inte att meddela oss din nya adress. 

Mejla, ring eller skriv till:
info@hjarnkraft.se, 08-447 45 30
Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft
Nybohovsgränd 12, 117 63 Stockholm

Nu kan du också ändra dina uppgifter 
genom att logga in på Mina sidor. 
Inloggningsuppgifter har skickats ut i 
samband med medlemsaviseringen.
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Lösningen till 2017 års 
sommarkryss
Tack så mycket för alla insända lösningar. Bland de som 
skickat in lösningen har vi dragit tre vinnare som får 
Sverigelotter. 

M R N T
V A T T E N S K O T E R P
Ä T P I N N A R Å E V A
R O S M P A K T E N
M A D R A S S E R L A K E
E M U Y O I S O L E R
F O R M F R A N S K A A
O R K I D E E R K Ä N D
T L P A T I E N S
O B J E K T I V A N D
G R Ä S K U L L A R R A K
R E M S A L S A G A
A V T R Y C K L O T T A R
F I L T A R M E S O S T
E K A N U M E R A E
R N P E G N I D N A
I N D I A N K V I N N A S
N G O K A T R E A
G U N G O R D A T E R A R
A N A N A S A N O R R N
R O V A K O R N A Ö L A
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M R NÄR MANGARDE-PROVIANT

SOMMARKRYSS

Besök i Botaniska trädgården 8 juni
Landet runt: Göteborg

Solen tittade fram och 
vi fick riktigt fint 
väder på Hjärnkraft 

Göteborgs traditions- 
enliga juniträff på Bota-
niska trädgården. Det var 
underbar grönska samt 
blommor för ögon och näsa 
- för öronen bjöds det på 
Bohusdialekt... uppblan-
dad med göteborgska och 
härligt fågelkvitter ..!

Mackor med salami 
och brieost och Solveigs 
nybakade apelsinkakor 
- mums! 

Text & foto Lennart Lundén
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Hjärnkrafts 
skrifter
Hjärnkraft arbetar för att öka kunskapen om förvärvad 
hjärnskada och de svårigheter en skada kan ge även lång 
tid efter att den inträffat. 

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

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

Boken Att se sina 
framsteg finns nu också på engelska

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

Att samtala – ett informationsmaterial 
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 specialpedagog Cristina Eklund.

Att se sina framsteg
EFTER FÖRVÄRVAD HJÄRNSKADA

1 10

Cristina Eklund

Beställ på www.hjärnkraft.se i webbshopen. 
Det går också bra att ringa Wellamo 08-447 45 
36 eller mejla 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. 

 

Paketpris 
250:-

Att se sina framsteg
EFTER FÖRVÄRVAD HJÄRNSKADA

1 10

Cristina Eklund

Paketerbjudande - skolor
Nu kan vi erbjuda tre material som under-
lättar arbetet i skolan för både lärare och 
elever med förvärvad hjärnskada.

Specialpedagog Cristina Eklund har skrivit de 
tre böckerna:

Att se sina framsteg
Att samtala
Hur är det för dig?
Hur är det för dig?

Beställ alla tre skrifterna till paketpris i webbshoppen
på www.hjarnkraft.se.

Kontakta gärna kansliet på tel 08 - 447 45 36 vid 
eventuella frågor.

•
•
•
•

Först ut efter semestern 
Tisdagen den 8 augusti var vi 13 deltagare i Borås 
Djurpark. Ingvar och Lars skötte grillningen medan övriga 
gick runt i parken för att bl a se de nyfödda elefantungarna 
och orangutangungen Brutus. Vi hade en trevlig samvaro 
vid grillplatsen med fint väder.

Text & foto: Lars Claesson

Landet runt: Borås 7härad/Alingsås
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Hjärnkraft
Boktips

Riktlinjer för återgång till skola     
eller fysisk aktivitet efter hjärnskakning
Hur länge bör barn och unga vila efter en hjärnskakning? Och hur kan de suc-
cesivt återgå till skola eller fysisk aktivitet. I materialet finns tips på vad man ska 
tänka på efter en hjärnskakning och lämpliga aktiviteter. 

Materialet Hjärnskakning består av 
fyra delar:

Riktlinjer för återgång till skola
Riktlinjer för återgång till fysisk 
aktivitet
Aktivitetsförslag anpassade till de 
olika stegen utifrån ålder
Spädbarn & små barn.

Materialet är framtaget på svenska av Na-
tionella Nätverket för Barn och Ungdomar 
med Förvärvad Hjärnskada och Hjärnskade-
förbundet Hjärnkraft.

1.
2.

3.

4.

Materialet finns att beställa/ladda ner i webbshopen på 
www.hjarnkraft.se

För barn & unga

n

Text: Kerstin Orsén
kerstin.orsen@hjarnkraft.se

Snart dansar du åter
Romanen Snart dansar du åter av Cecilia Ekhem  
handlar om vad som händer med relationerna i en 
familj när det som inte får hända ändå plötsligt sker. 

Relationsromanen Snart dansar du åter 
handlar om mamman i en vanlig 
småbarnfamilj där livet fylls av 

vardagsbestyr. Plötsligt ställs allt på ända när 
först ett barn i familjens umgängeskrets dör 
i en tragisk olycka och sedan mormor skadas 
allvarligt i en cykelolycka på väg hem från 
arbetet. Hon som alltid hade cykelhjälm och 
gärna ställde upp som barnvakt till barn-
barnen för att avlasta familjen ligger plötsligt 
okontaktbar på sjukhuset med en traumatisk 
hjärnskada. Den stillsamma vardagen byts 
mot katastrof. 

I boken skildras hur småbarnsmamman 
Maggie och hennes familj, försöker ta in 
vad som hänt hennes mamma och vad det 

läkaren säger egentligen betyder. Varför hade 
hon inte cykelhjälm just den här dagen? Sam-
tidigt oroas hon över att återigen träffa sina 
systrar som hon inte haft så mycket kontakt 
med i vuxen ålder. Känslor från barndomen 
dyker upp igen.

Författaren försöker besvara de svåra 
frågorna kring vad som händer med oss och 
våra nära relationer när det som inte får ske 
slår omkull oss. Och hur finner vi fotfästet 
när marken rasar?

Det är en ömsint och varm skildring. Som 
läsaren känner man verkligen för Maggi och 
hur hon slits mellan sina barn, mamman, 
sjukhuskorridorer och anhörigrum och inte 
minst mannen, barnens pappa. För de flesta 
som varit i liknande svåra situationer är nog 
igenkänningsfaktorn hög. Författaren uppger 
att det är en fiktiv roman men att egna upp-
levelser gett näring åt berättelsen.

Boken utges av 
Ekhemmanet.
ISBN 9789177730422
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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
Ingrid Åkesson
Tel: 0702-44 55 85
e-post: i.akesson49@hotmail.com

Hjärnkraft i Kalmar
Kansliet, tel: 0480-292 84
Fax: 0480-274 64
e-post: hjarnkraftikalmar@
fsokalmarlan.se
hemsida: www.kalmar.hjarnkraft.nu
Hjärnet: Kerstin Svensson
Tel: 0499-208 88
Birgitta Rolfsdotter
Tel: 0485-404 99
Carolina Melz, 076-316 98 59

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: kansli@sthlm.hjarnkraft.se
Hjärnet: Mats Schalling
Tel: 0768-76 27 16

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
Camilla Vänman
070-665 49 66
Nätet: www.hjarnet.nu
e-post: millascat@hotmail.com

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: ulrika.bohl@comhem.se   

Lokalförening Göteborg med 
omnejd
Kansliet, tel: 031-24 32 34
e-post: info@hjarnkraftgoteborg.se
hemsida: www.hjarnkraftgoteborg.se
Hjärnet: 
Britta Lindstedt
Tel: 0704-371 624
e-post: tittibritta@hotmail.com

Lokalförening Fyrbodal
Kansliet, tel: 0522-194 40
e-post: hjarnkraft.fyrbodal@brevet.nu
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
Hjärnet: Mathias Andersson
tel: 0703-32 15 25

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

Hjärnkraft

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

För barn & unga

Foto: Dreamstime.
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B posttidning

hjärNkraft
NybohovsgräNd 12 1 tr

117 63 stockholm

Social resursförvaltning

www.goteborg.se/dalheimershus www.facebook.se/dalheimershus

Att leva hela livet

TORSDAG-FREDAG

23–24 
NOVEMBER

2017 års konferens om 
förvärvade hjärnskador


