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Hjärnkraft – Nr 3 september 2011 Ordföranden har ordet
Kära vänner!

Sommaren är snart förbi och Hjärn-
kraft står inför en höst med mycket 
spännande arbete.

”Akta huvudet” drar norrut! Du som 
bor i Norrland kanske får chansen att 
träffa på projektet på deras turné.

Den socioekonomiska studie som vi 
fått hjälp att genomföra i anslutning till ”Akta huvudet”-
projektet kommer att presenteras 13 oktober. Det är en 
studie av vad en traumatisk hjärnskada som uppkommer 
då en person utsätts för en annan persons våld. Vad kostar 
sjukvård, rehabilitering, återanpassning tillbaka till livet för 
den skadade och vad kostar det för förövaren? Vad är sam-
hällets kostnader totalt? Dessa frågor kommer vi få svar på 
under en studiedag i Stockholm (se Hjärnkrafts hemsida 
för mer information).

Vi har i detta nummer av tidningen tagit upp frågan om 
vad som är ett normalt liv och vem som skall ha rätt till 
ett sådant. Försäkringskassan ska utreda och komma fram 
till vad som skall ge rätt till personlig assistans för det som 
kallas andra personliga behov, dvs det som är mer än de 
grundläggande behoven. Vilka konkreta aktiviteter och 
situationer som ska anses ingå i daglig livsföring och vad 
som ska anses vara normal livsföring för vissa åldrar. Dessa 
frågor måste vi bevaka och reagera över!

För några veckor sedan tog barn och äldreminister Maria 
Larsson upp att det är dåligt bevänt med anställning av 
funktionshindrade personer inom offentlig sektor. I detta 
nummer av tidningen kan du läsa om ett arbete som be-
drivs från Furuboda där man utbildar ”ambassadörer”. De 
ska gå ut till myndigheter, företag, skolor o föreningar för 
att försöka bryta många människors utanförskap och visa 
att alla kan, fast på olika sätt. Det passar ju som hand i 
handske med ministerns tal om att det behövs fler personer 
med funktionshinder i den offentliga sektorn.

Detta nummer av tidningen kommer ut lagom till Hjärn-
skadeveckan. Jag vill önska alla läns- och lokalföreningar 
lycka till med arbetet under veckan!

Ett liv som räddas ska också levas!
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Ur innehållet;

2 Ung man mördad – vems fel  
Debattartikeln denna gång är skriven av våra 
unga samtalsledare i Akta huvudet. De har 
tröttnat på våldet. Om även du tröttnat på 
våldet finns nu en möjlighet att visa det ge-
nom att stödja vår kampanj Fuck Våld som 
beskrivs på sidan 7.

6 Kommunen beviljar sig själv 
avlastning 
Avlastning är till för närstående som vårdar 
en sjuk anhörig. I Hudiksvall tvingar kom-
munen Jonas att bo på avlastningshem när 
assistenterna ska vara lediga.

8 Hund i vården 
Efterfrågan på Vårdhundar ökar och de gör 
nytta. Läs om ett framgångsrikt projekt, där 
Hjärnkraft är med.

12 Att Samtala med klasskamra-
ter och syskon
Cristina Eklund har skrivit ett nytt material 
kring barn med förvärvad hjärnskada. Det 
kan beställas från Hjärnkraft

18 Vad är goda levnadsvillkor och 
att leva som andra
Försäkringskassan vill ta fram riktlinjer för 
vad vilka konkreta aktiviteter och situationer 
som ska ingå i daglig livsföring. Hjärnkrafts 
vice ordförande Christina Amundberg kom-
menterar.
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>> DEBATT <<

Ung man mördad – vems fel?

Lördag den 14 maj 2011 föll ännu en person offer 
för det brutala gatuvåldet. Offret, en 21-årig man, 
höggs ihjäl med ett flertal knivhugg på Sergels torg i 
centrala Stockholm. Söndagen den 22 maj kl. 15.22, 
dödförklaras en annan person som mottagit ett flertal 
slag under ett tumult på Max hamburgerrestaurang 
tidigare på morgonen. Offret var hemmahörande i 
Norrtälje men befann sig under kvällen i de centrala 
delarna av huvudstaden, bara ett stenkast ifrån den 
plats där knivmisshandeln lett till en människas död 
en dryg vecka tidigare.

Att dessa två separata händelser sker så nära varan-
dra i tid och rum kan tyckas som en slump, men 
finns det gemensamma nämnare? Ja, det är inte bara 
i Stockholm som våldet ökat, utan i hela landet kan 
vi följa hur det grova våldet breder ut sig. I Göteborg 
har antalet skjutningar på öppen gata ökat markant 
den senaste tiden och i Malmö tvingades man av-
bryta det allsvenska derbyt mellan Malmö FF och 
Helsingborgs IF efter att knallskott kastats in och en 
person tagit sig fram till Helsingborgs målvakt, Pär 
Hansson, med det uppenbara syftet att misshandla 
denne.

Undersökningar gjorda vid Södersjukhusets akut-
mottagning visar att några faktorer återkommer när 
det gäller människor med skador från våld som tas in 
för vård. Det vanligaste offret är en man, mellan 15 
och 25 år gammal, som rör sig ute i de centrala de-
larna av staden, natten mellan fredag och lördag eller 
natten mellan lördag och söndag. 7 av 10 män som 
tas in har druckit alkohol och inte mindre än 9 av 10 
kvinnor är påverkade av denna lagliga drog.

Är det alkoholen som är problemet? Är det män som 
grupp?

Vi inom projektet ”Akta huvudet”, som ägs och 
drivs av Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft och som 
är en av Sveriges största och mest påkostade antiv-
åldssatsningar genom tiderna, har inga enkla svar på 

varför människor väljer att använda våld som lösning 
på konflikter. Eller, som i fallet på Max, icke-kon-
flikter. 

Men vi har mött hundratals ungdomar ute i landets 
skolor under ett års tid, vi kommer att möta ännu 
fler under de kommande två åren, och vi ser att atti-
tyderna ute i landets skolor till det våld som skördar 
svenska medborgares liv, generellt är ursäktande och 
i värsta fall; glorifierande. 

Svenska ungdomar har, i många fall, dålig insyn i hur 
de rättsvårdande myndigheterna fungerar och sam-
verkar, och vi anser att denna kunskapsbrist leder till 
ökad otrygghet i samhället.

Svenska ungdomar har en bristfällig uppfattning av 
hur mycket skada som kan uppstå till följd av ett 
enda slag mot huvudet och vi ser det som en av våra 
viktigaste uppgifter att öka medvetenheten kring vål-
dets konsekvenser, såväl de medicinska som de socia-
la och psykologiska. En medvetenhet som med åren 
allt mer ersatts av ett urskuldande och en glorifiering 
som tillsammans med en ökande segregation sänker 
trösklarna för människor att ta till våld.

I ett program om tre hela studiedagar på varje skola 
vi besöker, från Norrland till Skåne, börjar vi med att 
visa vår egenproducerade film, ”Res dej inte!” som 
handlar om våldet och belyser dess konsekvenser ur 
samtliga inblandades perspektiv. Den tar upp grupp-
tryck ställt mot de egna känslorna, den skildrar en 
typ av lojalitet mot vännerna som hamnar i konflikt 
med familj och anhöriga. Med ”Res dej inte!” som 
plattform samtalar vi sedan kring alkohol och dro-
ger, grupptillhörighet och identitetssökande. Vi pra-
tar enskilt och klassvis och vi gör rollspelsinspirerade 
övningar som syftar till att stärka förmågan att tänka 
och handla utifrån empati som värdegrund. Våra 
samtalsledare som besöker skolorna fungerar som fö-
rebilder och mentorer och sprider information om 
våldets konsekvenser. Samtalsledarna kommer från 
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landets alla hörn och åldersspannet i arbetsgruppen 
ligger mellan 19 och 30 år. 

Samtalsledarna har alla en egen, unik historia och 
kommer från olika bakgrunder, men förenas i ett 
förbehållslöst engagemang i att minska våldet och de 
glorifierande attityderna hos unga. Vi tror att skola 
och samhälle är varandras spegelbild och förändrar 
vi det ena så förändrar vi också det andra.  Vi talar 
gärna om mobbing som fenomen, men väljer hellre 
att kalla det skol- eller arbetsplatsrelaterat våld. För 
det är just vad det är frågan om, det medvetna valet 
att använda våld med syfte att försätta andra i van-
makt, oavsett om det äger rum på arbetsplatser och 
skolor eller ute på gatan en fredagkväll.

Vi vägrar att acceptera den vanmakten! Vi kan inte 
se på när människor misshandlas och dödas till följd 
av den okunskap som genomsyrar och urholkar vår 
demokrati. Vi ifrågasätter de attityder som finns och 
vi påvisar ett alternativ genom att stå för allas rätt att 
hysa en avvikande uppfattning.

Vi definierar civilkurage. Vi pratar om skillnaden 
mellan hämnd och självförsvar. Vi ifrågasätter att 
unga låter sig dras in i kriminalitet som en konse-
kvens av låg självkänsla och brist på ord. Vi poäng-
terar att alla har ett val. Vi är unga själva, men det 
hindrar inte att vi intar en vuxen hållning till ungas 
sökande och vi tänker inte bli gamla i det här landet 
utan att ha kämpat för ett bättre samhälle för våra 
barn. Vi vägrar acceptera att fler unga män och kvin-
nor utsätts för det fullständigt onödiga våldet! 

Allt detta som vi ovan skrivit att vi gör, har av många 
ansetts vara väldigt ”viktigt” och ”intressant”. 

Det säger en del om hur frånvaron av våldsförebyg-
gande arbete och information om våldets konsekven-

ser lyser med sin frånvaro i Sverige. För oss borde det 
vi gör, snarare vara en självklar information och ett 
självklart arbete i alla ungas vardag – i varenda hem, 
vartenda dagis och genom hela grundskolan! Dåden 
i maj är inte bara en tragedi för de inblandade och 
deras närstående, utan det är en tragedi för hela sam-
hället. En kostsam tragedi som inte blir billigare om 
vi väljer att blunda och låtsas som om ingenting har 
hänt, tills nästa gång. 

I oktober släpper vi första delrapporten i vår socio-
ekonomiska analys,” Gatuvåldets ekonomi – individ 
och förlopp”. Den belyser de enorma vinster som 
hela samhället gör om vi investerar i – och satsar på 
unga i tidiga åldrar. Den bör ställas i kontrast till 
den förenklade, men utbredda bilden att det mesta 
kan ”åtgärdas” med hårdare tag. Vi tror inte på att 
samhället per automatik blir bättre av kortsiktiga 
lösningar utan dokumenterad preventiv effekt.

Vår slogan är ”Fuck våld!” Så, om även Du är trött 
och utled på det meningslösa våldet, i alla former 
och forum, så föreslår vi att även Du säger det med 
ett ”Fuck Våld!” på läpparna, tröjan eller på kavaj-
slaget.

Stöd oss i vårt arbete, gå in på 
www.aktahuvudet.se.

’David Weiss
Evin Ahmad 

Jakob Andersson
Deniz Lindgren
Gleb Shestakov

Daniil Tomas
Samtalsledare i 
”Akta huvudet”

Frånvarande på bilden är Daniil och Jakob.
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Gatuvåldets ekonomi

Pris:
950 kronor 
Erbjudande - gå 3 betala för 2.

Anmälan: 
anmalan@hjarnkraft.nu
Ange namn, telefon + e-post, samt organisation/företag.

Anmälan är bindande (sista datum 6 oktober).

Vid frågor, kontakta

Marie-Jeanette Bergvall
08 - 447 45 34

marie-jeanette@hjarnkraft.nu

Tommy Deogan
0708 - 73 71 00

tommy.deogan@aktahuvudet.se

i n d i v i d e r o c h f ö r l o p p

För första gången kan vi beskriva 
Gatuvåldets ekonomi på individnivå. 

När?
13 oktober 2011

Var? 
Lustikulla Konferens & Event, Stockholm

Mer information om konferensen,
se www.hjarnkraft.nu.
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Har du tröttnat på våldet? Vi har!
Nu startar Hjärnkraft och projektet Akta huvudet sin nya starka kampanj

Vi vill visa hur liten våldets minoritet faktiskt är.

Vi riktar oss till den stora majoritet i samhället 
som är emot våld. Alla de som tröttnat och kän-
ner sig mätta på våldet, hoten och glorifieringen 
av våldet.  Nu har alla chans att visa sitt eget ställ-
ningstagande. Bära en tröja eller en pin. 

Den stora majoriteten i samhället är emot våld. Se-
nast de kunde visa det, var genom att bära den knut-
na revolvern. Det var över tio sedan. 

Trots att våldet och våldsverkarna är i minoritet, så 
både hörs och syns de mest. Vi saknade någonting 
som kunde visa vilken majoritet vi är i samhället som 
inte accepterar våld, hot och glorifiering av våld i nå-
gon form eller i något forum. 

”Fuck Våld!” är inte ytterligare en kampanj emot 
våld. Det är snarare ett uttryck för hur less, trött och 
mätt vi är på våldet i samhället. Oavsett om det sker 
inom skolan, idrotten eller på sta´n. 

Varför Nu?
Sedan två år tillbaka driver Hjärnkraft projektet 
Akta huvudet. Med stöd från Allmänna arvsfonden 
åker unga, utbildade samtalsledare runt i skolor i 
hela landet.

- Vi möter många unga människor, vars liv präglas av 
våld, säger Gleb Shestakov, samtalsledare i Akta huvu-
det. Antingen har man själv deltagit, blivit utsatt för 

våld eller sett någon bli det. Men framför allt har våldet 
fått en sådan omfattning att många är rädda. Rädda 
för att nästa gång kanske det drabbar mig.  En rädsla 
som oftast saknar grund, men som begränsar en som 
människa och vad man vågar göra.

- Många unga är också väldigt ensamma i sin rädsla. 
Få har någon vuxen att diskutera sin rädsla och sina 
erfarenheter med. Filmen Res Dej inte! som är en del av 
Akta huvudet visar en realistisk våldssituation och vilka 
konsekvenserna blir för  alla inblandade. När vuxna 
ser filmen slår de budskapet ifrån sig. ”Det här är bara 
film” eller ”det beror på videovåldet”. Det är smärtsamt 
som vuxen att ta till sig den verklighet, präglad av räds-
la och våld som många av våra ungdomar lever i. Det 
säger Tommy Deogan, välkänd debattör och föreläsare 
som skrivit två böcker om unga mäns våld. Han arbe-
tar nu för Hjärnkraft mot våldet. 

”Fuck Våld!” står det på samtalsledarnas tröjor när de 
är ute i skolorna. Det har snabbt blivit ett begrepp 
som många tagit till sig och man frågar var man kan 
köpa tröjan. Nu säljer Hjärnkraft T-tröjor och pins 
med budskapet. ” Fuck Våld”. 

Det visar ett växande och tydligt ställningstagande!

Intäkterna för kampanjens pins och t-shirt går till 
Hjärnskadeförbundet Hjärnkrafts arbete för barn 
och unga i Sverige som lever med förvärvade hjärn-
skador och deras familjer.  
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Hudiksvalls kommun beviljar sig själv avlastning

Mats Bäckström har flera gånger kontaktat Hjärn-
kraft för att få råd om hur kan ska kunna stötta 
sin hjärnskadade bror Jonas. I augusti återkom 
han för att höra om Hudiksvalls kommun verk-
ligen kan tvinga hans bror att bo på korttidsbo-
ende en vecka varje månad och fem veckor varje 
sommar, för att man inte kan ordna personliga 
assistenter.  Det här är Mats berättelse om sin tre 
år yngre bror.

I november 1988 var Jonas 28 år. Han arbetar som 
försäljare på IBM, är erkänt duktig och har gjort 
kometkarriär i företaget. Han och sambon bor i 
Sundsvall och livet ler mot den unga familjen.  Jonas 
reser mycket i sitt arbete. Just denna kväll är han på 
väg från Gävle hem till Sundsvall, och för att tjäna två 
timmar tar han bilen istället för tåget. Det är mörkt 
och snöstorm. Ett par kilometer norr om Tönnebro 
kommer en mötande bil över på fel sida och krocken 
är ett faktum.

Svårt skadad
Svårt skadad förs Jonas först till Gävle sjukhus för 
att sedan föras över till Akademiska sjukhuset i Upp-
sala. Ingen kan säga hur Jonas funktionsnedsättning 
påverkats om han hade kommit till Uppsala i ett ti-

digare skede, men Mats berättar att 
kirurgerna där varit irriterade över 
Jonas fått ligga för länge innan de 
fick möjlighet att operera.  Efter 
vården i Uppsala skickas Jonas 
hem till Sundsvall för fortsatt reha-
bilitering. 

Efter ett år skrivs Jonas ut till hem-
met. Han är förlamad i vänster sida 
och rullstolsburen. Han har epi-
lepsi och en skada i höger pannlob 
som påverkat hans personlighet. 
Hans tålamod är borta och han re-
agerar kraftigt när hans önskningar 
inte blir tillgodosedda snabbt nog. 
Jonas har God man. 

Sambon vårdar Jonas på heltid
Hans sambo säger upp sig för att ta hand om Jonas 
dygnet runt. Hon gjorde ett fantastiskt arbete, säger 
Mats, men efter fem år klarade hon det inte läng-
re. Hon var psykiskt och fysiskt utmattad. Hon var 
tvungen att sätta stopp för att rädda sig själv. Hon 
fick ingen avlastning annat än från Jonas föräldrar 
och syskon.

Flyttar nära föräldrarna
När sambon flyttat köper Jonas ett hus i Näsviken, 
nära sina föräldrar. De fick nu ta över vårdnaden av 
sonen. När Handikappreformen genomfördes 1994 
blev föräldrarna Jonas assistenter. Under 10 års tid 
var pappan i praktiken Jonas enda fasta assistent och 
Expressen ställde kommunens politiker till svars för 
att fadern vid 83 års ålder tvingades arbeta 100 tim-
mar i veckan för att ta hand om Jonas. 2004 fick 
fadern en hjärtattack och efter det har Jonas sin per-
sonliga assistans via kommunen. 

Kommunen beviljar sig avlastning
Under 2009 beslutar kommunen att bevilja sig själv 
avlastning från assistansen.  Det innebär att Jo-
nas tvingas bo på Katrinegården, ett äldreboende i 
grannkommunen, en vecka varje månad samt fem 

Text: Marie-Jeanette Bergvall
Foto: privat
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veckor varje sommar, då assistenterna har semester. 
Detta var ett mycket välskött boende, poängterar 
Mats. Men Jonas trivdes inte. Han ville inte lämna 
sitt hem en vecka varje månad. Mats var 48 år och 
kände ingen gemenskap med de svårt sjuka äldre pa-
tienterna.   

2010 fattade kommunen ett nytt beslut. Jonas behö-
ver inte vistas på Katrinegården längre. Kommunen 
beslutar att han istället ska bo på ett avlastningshem 
i den egna kommunen, Gästis. 

Får inte ledsagning till mammans jordfästning
I somras jordsattes brödernas mamma i Arvidsjaur. 
Mats som flyttat till Tyskland ungefär samtidigt som 
Jonas fick sin skada, tog kontakt med kommunen 
i maj för att ordna ledsagning för Jonas. När han 
kom upp till Hudiksvall i juli bodde Jonas på Gästis, 
vilket han alltså tvingas föra varje sommar när assis-
tenterna har semester.  Där fanns ingen ”kvalificerad 
personal” att skicka med Jonas. 

Brister i omvårdnaden
När Mats tog med sin bor till jordfästningen var 
Jonas förtvivlad och bad enträget att slippa vara på 
Gästis. Det handlade inte bara om att han var tyckte 
det var hemskt att behöva lämna sitt hus under den 
bästa tiden på året. Medicineringen fungerade inte, 
hans sittsår felbehandlades och hans rygg blev sned 
på grund av att han satt fel i rullstolen. 

Jonas terapeut bekräftar att han får spänningar i 
ryggen av att hans fotstöd används felaktigt och att 
Jonas vantrivsel påverkar behandlingen. Under de 
veckor han bor på Gästis orkar Jonas inte vara aktiv 
och samverka i behandlingen. En behandling som 
Jonas för övrigt bekostar helt själv. Det är den enda 
rehabiliteringsinsats han har och han betalar den pri-
vat med 10 000 i månaden. 

Dessutom tycker Jonas det är långtråkigt på Gästis 
och han känner sig otrygg. När han larmar kom-
mer ingen och när han vill bli fastspänd i duschen av 
rädsla för att ramla under ett epilepsianfall struntar 
man i detta, berättar Mats. 

Hopp om förändring
Under augusti i år har Mats varit hemma hos sin bror 
i flera veckor. Som stöd för Mats skrev Hjärnkraft ett 

uttalande som han tog med till kommunen.
Genom den Gode mannen har Mats fått veta att 
kommunen nu har ordnat personlig assistans i full 
utsträckning och Jonas ska efter oktober månad slip-
pa Gästis. Det har man åstadkommit genom att låta 
fyra av assistenterna gå upp från 93 % tjänstgöring 
till 98 % och en assistent gå upp från 50 % till 100 
%. Något som assistenterna för övrigt önskat hela ti-
den, enligt Mats.  Vi håller tummarna att detta verk-
ställs och att Mats ges den assistans han är beviljad. 

Hjärnkrafts kommentar till kommunen: 

Avlastning handlar om att kommuner är skyldiga 
att erbjuda ett individuellt anpassat stöd till anhö-
riga som vårdar en närstående, för att underlätta 
och förebygga ohälsa. Att man använder avlastning 
som ett sätt att slippa verkställa personlig assistans 
var fjärde vecka har jag inte hört talas om tidigare. 
Jonas är beviljad assistans. Det innebär att han ska 
ha assistans hela tiden om han inte själv ansökt om 
att få komma till annat boende. LSS bygger på den 
enskildes delaktighet och vilja. Detta förfaringssätt 
är inte i enlighet med LSS lagstiftningen.

Marie-Jeanette Bergvall
Förbundssekreterare

Detta är ett exempel på allt flera märkliga avsteg 
från lagens intentioner vid tillämpningen av LSS 
som vi ser. Vi förstår att de närstående är allt vikti-
gare för att ”hålla ett vaktande öga” på kommuner 
och myndigheter. Den utveckling som nu pågår är 
djupt oroande och sätter en stor press på närstå-
ende. 

Att Hjärnkraft kan vara ett stöd i kampen för att 
man ska få det man faktiskt har rätt till är gläd-
jande, men samtidigt känns det oroande att kom-
muner så flagrant kan frångå lagstiftningen. 

Meta Wiborg
Förbundsordförande
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Hund i Vården
Text: Marie-Jeanette Bergvall
Foto: Linus Höök/RReportage

Vårdhund på recept! Ja det är faktiskt möjligt. 
Vårdhundar har visat sig bidra till att lindra de-
pressioner, öka motivationen till fysisk aktivitet 
och dessutom förbättra minnet. De stärker själv-
förtroendet, förmågan till socialt samspel och 
minskar läkemedelsanvändningen. Det visar ut-
värderingen av det projekt ”Hund i vården”, som 
Föreningen Hälsans Natur startade 2008 med 
medel från Allmänna arvsfonden. Hjärnkraft är 
medsökande i projektet och har en plats i styr-
gruppen. 

Vårdhundar eller snarare deras förare anställs i allt 
fler kommuner och verksamheter. I första hand 
inom verksamheter som vänder sig till äldre med de-
menssjukdom eller som arbetar med rehabilitering 
av personer med förvärvad hjärnskada. Det är idag 
ett fyrtiotal kommuner som deltar i olika projekt och 
intresset ökar hela tiden.

- Vi möter ett stort intresse för vårdhun-
dar och även psykiatrin är nu på gång att 
införa vårdhundsteam. Utvecklingen har 
gått mycket snabbare än vi trott och idag 
har Vårdhundskolan svårt att hinna med 
att utbilda vårdhundteam i takt med ef-
terfrågan, säger Ingeborg Höök, som är 
utbildningsledare vid Vårdhundskolan 
som finns på Österlen i Skåne. 

Började som ett projekt
Hund i Vården startade 2008 som ett 
projekt med finansiering via Allmänna 
arvsfonden. Hjärnkraft fick frågan om vi ville vara 
med. Eftersom personer med förvärvad hjärnskada 
är en av målgrupperna var det naturligt av vi gick 
in i projektet och deltar i styrgruppen. Flera verk-
samheter som vänder sig till personer med förvär-
vad hjärnskada har vårdhundsteam i sin verksamhet. 
Resursteamet i Stockholm och dagliga verksamheten 
vid Brandvakten i Malmö är två exempel. Projektet 
är nu inne på sitt fjärde och sista år. Nu är arbetet 
inriktat på att säkerställa att vårdhundsverksamhe-

ter lever vidare, även utan ekonomiskt stöd. Bland 
annat utarbetas en nationell standard för vårdhund. 
Den tas fram inom ramen för SIS, Swedish Standards 
Institute och bygger på Vårdhundskolans modell för 
utbildning och diplomering av vårdhundsteam. En 
standard underlättar för beställare/köpare av tjänster 
att veta vad de köper. Det är sedan fritt för vem som 
vill att arrangera en utbildning enligt denna stan-
dard.

Skillnad på hund och Vårdhund
Att det finns hundar på äldreboenden 
är kanske inte så ovanligt, och husdjur 
har visat sig ha en positiv inverkan bara 
genom att finnas där. Men en Vårdhund 
har tillsammans med sin förare genom-
gått en grundlig utbildning och test för 
att bli godkänd och registrerad. Föraren 
ska ha utbildning och erfarenhet av att 
arbeta inom den typ av verksamhet där 
vårdhundsteamet skall arbeta. Utbild-
ningen inleds med att hunden går ige-
nom ett test för att man ska se att den är 
lämplig som vårdhund. Hund och förare 

tränar sedan en termin de moment som ingår i krav-
specifikationen för vårdhund.  Under termin två ut-
bildas så föraren under två dagar/månad med teori, 
samt konkreta övningar i hur vårdhundsteamet arbe-
tar. Utbildningen avslutas med att man ett praktiskt 
test i en simulerad vårdmiljö. Vårdhundskolan ger 
samma utbildning även till den legitimerade vård-
personal som ska skriva ut Vårdhund på recept. Det 
är värdefullt för att man ska förstå varandras kunskap 
och behov. 
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Vad gör en Vårdhund
Gun- Britt Kristianson, tidigare förbundsordförande 
är Hjärnkrafts representant i styrgruppen.

- Det är oerhört spännande att höra på hur många 
olika sätt man kan använda en Vårdhund. När en 
patient umgås med en Vårdhund tränar man olika 
färdigheter utan att se det som träning. Dessutom 
har många kanske haft hund tidigare i sitt liv och 
bara att få vara nära en hund igen bidrar till att man 
mår bra, säger Gun-Britt.  

Genom att gömma hundgodis i väskor med blixt-
lås och knappar tränar man finmotorik och finger-
färdighet. När man får borsta och kamma hunden 
tränar man grepp. Genom olika lekar och genom 
att använda hundleksaker kan man träna sina ADL-
funktioner. Genom att kasta en boll kanske man 
egentligen tränar på samma rörelse som krävs för att 
man ska kunna äta själv. 

Ett annat exempel kommer från Alvikstrandsskolan 
i Stockholm som drivs av Resursteamet. Där arbetar 
man med barn med förvärvad hjärnskada som be-
höver stöd att återgå till skolan  sedan de skrivits ut 
från Astrid Lindgrens Barnsjukhus. För att öva på att 
ta det lugnt och för att öva sin egen läsförmåga läser 
man sagor för hundarna. Det blir inte lika jobbigt 
som att läsa för en vuxen som rättar och bedömer.  
För att öva minne och koncentration gömmer man  
olika föremål som hundarna ska leta upp (eleverna 
måste också komma ihåg var och vad de gömt).  
Hunden bidrar även till den fysiska träningen. Det 
är roligare att gå och springa tillsammans med en 
hund samtidigt som man förbättrar både koordina-
tion och kondition. 

Viktigt att man är förberedd
Ingeborg Höök är psykiatrisjuksköterska och utbild-
ningsansvarig på Vårdhundskolan. Hon har arbetat 
i många år både som anställd och chef inom äldre-
vård, missbruksvård och psykiatri. Hon är också li-
censierad som Vårdhundinstruktör av Delta Society i 
USA. Redan 2006 inledde hon arbetet med det som 
nu är Vårdhundskolan. 

- Arbetet med Vårdhund måste föreberedas noga, 
säger Ingeborg. Alla på verksamheten bör vara in-
volverade i diskussioner kring schemaläggning, do-

kumentation och uppföljning. I utbildningen ger vi 
verktyg för att skapa rutiner kring hygien, allergi och 
säkerhet.

Just allergi kan ju vara ett problem. För att lära sig 
mer och hantera detta har Vårdhundskolan också 
etablerat ett samarbete med Astma- och Allergiför-
bundet, som nu stöder utvecklingen av verksamhe-
ten. En viktig orsak till detta är att Vårdhundskolan 
alltid förvissar sig om att det inte finns patienter eller 
personal med allergi på en enhet där Vårdhundar ska 
introduceras. Beslut måste tas om var hundarna ska 
finnas - och på vilka enheter de inte ska finnas.

Utvärdering pågår
Det pågår också en utvärdering av Vårdhundar, be-
rättar Ingeborg Höök. I en studie som genomförs av 
Uppsala universitet ingår 30 personer vid äldreboen-
den i Uppsala som först ut i landet med att använda 
Vårdhundteam. Gruppens fysiska aktivitet, läkeme-
delsanvändning och välmående jämförs mot en kon-
trollgrupp utan Vårdhund.  Hittills har man kunnat 
konstatera att den grupp som har haft Vårdhund är 
rörligare och mer aktiv än kontrollgruppen.  Man är 
inte helt klart med analyser vad gäller läkemedelsan-
vändning, men kan även här se att förskrivning av 
lugnande medel, sömnmedel och värktabletter som 
skrivs ut ”vid behov” ser ut att minska.
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Britta är ambassadör med uppgift att 
motverka fördomar om personer med 
funktionsnedsättning

Det är nu 20 år sedan Britta Berggren 
fick sin hjärnskada. Precis som så många 
andra som fått en förvärvad hjärnskada 
har hon under lång tid kämpat för att 
komma tillbaka. Idag arbetar hon halv-
tid som ambassadör för funktionsned-
satta ute i samhället.

För 20 år sedan, när hon var 17 år, blev hon påkörd 
av en bilist när hon skulle korsa ett övergångsställe 
med sin cykel. Hon blev svårt skadad. Hon fick lära 
sig allt igen. Att tala, äta, gå på toaletten. Ja, alla de 
vardagliga ting som vi lärde oss som barn, har hon 
fått lära sig igen.

Hon är mycket noga med att påpeka att detta inte 
gör henne unik. Det här är en erfarenhet som hon 
delar med så många andra med svåra hjärnskador. 
Det har varit en lång rehabiliteringsresa, som många 
känner igen sig i. Tvärtom säger Britta, att hon varit 
lyckligt lottad som fått sin skada genom en trafiko-
lycka. Det har inneburit att hon fått ersättning från 
försäkringsbolaget. Många andra, som får sin hjärn-
skada efter exempelvis en hjärntumör har inte möj-
lighet till den ekonomiska kompensationen.

Folkhögskola
Fyra år efter skadan kom Britta första gången till Fu-
ruboda folkhögskola i Skåne. Hon gick en rehabili-
teringskurs på tre terminer. Om man har sitt hem 
i Luleå, ligger Furuboda i andra ändan av landet, 
140 mil bort. Britta berättar att hon ringde hem och 
grät flera dagar i veckan. - Men den både fysiska och 
mentala träning som hon fick på Furuboda betydde 
oerhört mycket för min personliga utveckling, säger 

hon. Och samtalen hem kom att glesas ut.

Tillgänglighetskonsult
Efter kursen på Furuboda kom Britta till en AMU 
utbildning i Malmö. Där utbildade hon sig till till-
gänglighetskonsult.  Hon fick lära sig Plan och Bygg-
lagen som bland annat reglerar hur man ska bygga 
för att både personer med rörelsehinder och nedsatt 
orienteringsförmåga ska komma fram.  Hon fick lära 
sig om olika typer av hjälpmedel och fram för allt 
olika typer av funktionsnedsättningar och vilka krav 
de ställer på tillgänglighet. I fyra år var hon sedan 
anställd på skolkontoret i Luleå som tillgänglighets-
konsult på halvtid, med lönebidrag. När lönebidra-
get upphörde ansåg man sig inte längre ha råd att 
behålla denna tjänst.

Ambassadör
Britta gick arbetslös i tre år. Hon sökte lite korta kur-
ser, bland annat en skrivarkurs på Furuboda Folk-
högskola. När hon fick ett brev därifrån blev hon 
först irriterad och tänkte – Har dom redan skickat 
fakturan för kursen? Hon la kuverten åt sidan i flera 

Britta arbetar för att andra med funktionsnedsättning 
ska få jobb

Foto: Paul Skoog

Alla ambassadörerna samlade. Fr. vänster Karl Wittgard, 
Anna Pettersson och Per ”Pax” Axensköld.  Sittande i mit-
ten är Britta.

Text: Marie-Jeanette Bergvall
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dagar innan hon bestäm-
de sig för att ta itu med 
att betala fakturan.

Men, det var ingen fak-
tura. Istället hade skolan 
skickat en utskrift av den 
rekryteringsannons som 
fanns på deras hemsida, 
där man sökte ambassa-
dörer. Det handlade om 
att man skulle utbilda 
ambassadörer som infor-
merade om hur det är att 
leva med en funktions-
nedsättning. Den riktade 
sig precis till mig, tyckte 
Britta. Hon mailade ge-
nast sin ansökan och var 
rejält nervös att hennes 
mail inte skulle öppnas i tid. Hon hade ju lagt ku-
verten åt sidan och var ute precis i sista stund med 
sin ansökan.

Hon kom in. Tillsam-
mans med en tre an-
dra personer antogs 
hon till kursen. Hon 
är den enda med en 
förvärvad hjärnskada, 
två av hennes kolle-
gor har CP skada och 
en FAS,  Fetalt Alko-
hol Syndrom, dvs en 
skada han fick av att 
modern missbrukade 
alkohol under gravi-
diteten. Idag är de alla 
fyra verksamma som 
ambassadörer. Efter-
som de andra tre bor 
i Skåne så fick jag alla 
kommuner norr om 
Hässleholm på sin 
lott, säger hon med ett 
leende och en glimt i 
ögat, som säger mig 
att detta mest är ett 
skämt.

FAKTA

” – Vi vill bryta fördomar och öka kunskapen om funk-
tionsnedsättningar i skolor, på företag och hos besluts-
fattare.” 

Ambassadörernas främsta uppgift är att genom sina 
egna berättelser skapa förståelse och öka kunskapen om 
hur det är att leva med en funktionsnedsättning.

Ambassadörerna möter människor ute i samhället, be-
söker skolor, företag och föreningar för att berätta om 
sina egna erfarenheter. Furuboda har genom åren fått 
stöd från olika håll. Det här är vårt sätt att ge tillbaka, 
att bjuda samhället på ambassadörernas resurser, förkla-
rar Daniél Tejera, director i Föreningen Furuboda. Man 
utvidgar nu verksamheten och söker nya ambassadörer 
som ska ingå i teamet.

Tord Alvåg, tidigare rektor för folkhögskolan, är arbets-
ledare och mentor för Furuboda Ambassadörerna. 
tord.alvag@furuboda.se

Vill du ha besök av ambassadörerna på din skola, ar-
betsplats eller förening kan du höra av dig på telefon 
044 – 781 46 00 eller skicka ett mail till 
ambassaden@furuboda.se

Arbetar över nästan hela 
Sverige 
Britt har framför allt arbetat i 
Luleå men har börjat få upp-
drag på flera platser i Norrbot-
ten och Västerbotten. Under 
sommaren har hon arbetat i 
Stockholmstrakten. Det Brit-
ta gör är att hon informerar på 
skolor, organisationer, företag 
och myndigheter om hur det 
är att leva med en funktions-
nedsättning och att beskriva 
sin väg tillbaka efter en svår 
skada. Överallt möts hon av ett 
stort intresse och hon känner 
att det verkligen är viktigt att 
delge andra sina erfarenheter.  
Men framför allt handlar det 
om att visa att en funktions-
nedsättning inte är ett hinder 
för att kunna arbeta. Britta är 
nu anställd på halvtid under 
ett år i projektet. Sedan vet 
hon inte hur framtiden blir. 

Ambassadörerna tillsammans med sin mentor Tord Alvåg.

Foto: D
aniél Tejera
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”Att samtala - med klasskamrater och syskon till 
barn med förvärvad hjärnskada” av Cristina Ek-
lund är ett informationsmaterial om de vanligaste 
kognitiva svårigheter som kan drabba den som 
råkat ut för en förvärvad hjärnskada. Materialet 
består av en lärarhandledning med kort informa-
tion, förslag på diskussionsfrågor och exempel på 
hur klasskamrater och syskon kan hjälpa till. På 
en CD-skiva finns bilder och rubriker som pre-
senterar områdena att samtala kring. 

Cristina Eklund är mellanstadielärare och specialpe-
dagog. Sedan 2002 arbetar hon i rehab-teamet vid 
Folke Bernadotte regionhabilitering (FBH) vid Aka-
demiska sjukhuset i Uppsala.  Där möter hon många 
barn med förvärvad hjärnskada, 
deras föräldrar och syskon samt 
skolpersonal. 

- Just de kognitiva svårigheterna 
kan vara svåra för klasskamrater 
och syskon att uppmärksamma. 
Det kan leda till osäkerhet och svå-
righeter i relationen till det skadade 
barnet, säger Cristina. ”Att samta-
la” ger underlag för klasskamrater 
och syskon att ställa frågor och det skapar möjlighe-
ter att diskutera hur man kan hjälpa till. Syskon och 
kamrater kan också behöva tala om din egen oro och 
få möjlighet att ställa frågor, fortsätter hon.

”Att Samtala” tar upp de vanligaste svårigheterna 
som ett barn eller ungdom kan få efter en förvärvad 
hjärnskada. Materialet beskriver ett antal svårigheter 
presenterade med bild tillsammans med en enkel rub-
rik, allt samlat på CD-skivan. Till materialet finns en 
lärarhandledning med kort information om de svå-
righeter som är vanliga efter en hjärnskada, förslag 
på diskussionsfrågor och hur man som klasskamrat 
eller syskon kan underlätta eller stötta. Samtalet leds 
av en samtalsledare som väljer ut de bilder som är be-
tydelsefulla för det aktuella barnet eller ungdomen.
 
Materialet är tänkt att användas av lärare i grund-
skolan, särskolan, gymnasiet, sjukhusskolan, habi-
literingspersonal och andra som har behov av att 
informera barn och ungdomar om förvärvade hjärn-
skador. 

Hjärnkraft

ATT SAMTALA 
– med klasskamrater och syskon 
till barn med förvärvad hjärnskada

”Att se sina fram-
steg”. 

Genom Hjärnkraft kan 
du också köpa ”Att se sina 
framsteg efter förvärvad 
hjärnskada”. Det är ett skatt-
ningsmaterial för skola och 
rehabilitering. Det materialet 
är tänkt att användas genom att barnet, ungdomen 
eller den vuxne med en förvärvad hjärnskada mar-
kerar graden av svårigheter på en skattningsskala. 
Dessa skattningar kan följas upp vid ett senare till-
fälle, vilket ger möjlighet att se vilka framsteg eller 
förändringar som faktiskt skett.

Detta material beställs på samma sätt och kostar 
85 kronor.

Att se sina framsteg
EFTER FÖRVÄRVAD HJÄRNSKADA

1 10

Cristina Eklund

Beställ via 
Hjärnkraft.

”Att samtala” kan beställas via 
Hjärnskadeförbundet Hjärn-
kraft och kostar 145 kronor. 
Materialet har tagits fram via 
stöd från Specialpedagogiska 
Skolmyndigheten, SPSM. 

För beställning gå in på www.hjarnkraft.nu Under 
fliken informationsmaterial ligger vår webbshop. 
Det går också bra att kontakta Wellamo Ericson, 
tfn 08-447 45 36. 

E-post: wellamo@hjarnkraft.nu   
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Tommy Deogan föddes 1979 och växte upp i Stock-
holms förorten Hallonbergen tillsammans med sin 
mamma och bror, Tony Deogan. Det var en destruk-
tiv uppväxt som var kantad av våld och droger samt 
en frånvarade vuxenvärld. Tom-
mys bror, Tony, blev Sveriges 
första dödsfall i det allt växande 
och problematiska problemet 
med fotbollsvåld år 2002. Tre år 
tidigare hade Tommy engagerat 
sig i arbetet emot våldet. 1999 
började Tommy arbeta som fö-
reläsare i frågorna och är idag en 
professionellt uppskattad förelä-
sare. 

Parallellt med föreläsningarna 
har Tommy framgångsrikt arbe-
tat med företag, organisationer 
samt föreningar i deras CSR-ar-
bete, som blivit allt populärare 
i Sverige. Tommy Deogan ut-
gör ett levande exempel på hur 
dåliga odds och förutsättningar 
kan vändas till positiva där den 
egna viljan och valen avgör. Tommy Deogan menar 
att blicka i backspegeln aldrig kan vara en väg fram-
åt, oavsett bakgrunder och förkastar rättfärdigandet 
av destruktiva val och handlingar med en destruktiv 
bakgrund. 

- Det är självklart att ens bagage spelar in i de val och 
den ideologi man har. Kanske till och med den person-
lighet man är. Men den suddar inte bort det egna med-
vetandet om vad som är rätt, fel, skadar eller förstör!

I svallvågorna efter broderns död skrev Tommy den 
självbiografiska boken, ”Blodsbröder” där han på ett 
ärligt och självutlämnande sätt bland annat beskri-
ver uppväxten, kärleken till brodern samt hur han 
till slut fick styrkan att kunna förlåta sin broders 
mördare. Två år efter ”Blodsbröder”, 2011 lanserar 
Tommy sin andra bok om huliganproblemen i Sve-
rige vid namn ”Män av Våld – om Svenska huliga-
ner”. Det är en bok som för första gången någonsin 
i Sverige gör en ärlig och redovisande djupdykning 
i huliganernas värld. Båda böcker i samarbete med 
bokförlaget Bra Böcker. 

Tommy Deogan har bland annat arbetat för Kul-
turförvaltningen i Stockholm, Örebro Elitfotboll 
AB och svenskt näringsliv med CSR-frågor och i 
de våldsförebyggande frågorna. Sedan våren 2011 

arbetar Tommy på uppdrag av 
Hjärnskadeförbundet Hjärn-
kraft, ett uppdrag som han själv 
ser på som ett av de viktigaste 
och mest intressanta han haft. 

- Det känns som en ära att få re-
presentera människor som lever 
med svårigheter i Sverige och att 
bidra till en ökad medvetenhet 
kring hur viktigt Hjärnskadeför-
bundet Hjärnkraft faktiskt är för 
hela samhället. Vi växer upp med 
en konsumtion-mentalitet idag, 
där designmärken utgör status och 
vem du är. Ett märke kan aldrig 
ge en högra status eller mer respekt 
än att hjälpa och bistå människor 
som lever med svårigheter.”

Tommy lever idag med två barn, 
Liam fem år samt Chantall, två år, samt sin fru Ann-
Margreth i västra Stockholm. Han ser på framtiden 
som ljus, åtminstone så ljus som var och en gör den 
till, men hoppas att fler får kännedom om –och 
stödjer det viktiga arbetet som Hjärnskadeförbundet 
Hjärnkraft gör. Han lever idag ett lyckligare liv än 
någonsin, trots ett liv utan såväl storebror som mor.
 
- Tonys död fick mig att växa och mogna som män-
niska i det långa loppet, men jag kommer att sakna 
honom varje dag för resten av mitt liv. Min mamma är 
en del av orsakerna till 
varför vi båda spårade 
ur, sökte en falsk respekt 
och tillhörighet samt 
hamnade i destruktiva 
miljöer i tidig ålder. De 
orsakerna lever tyvärr 
än idag kvar och bara 
för att man är förälder 
”på papper”, så innebär 
inte det att man äger 
sitt barn, eller är en för-
älder i verkligheten. 

12 13



Hjärnkraft

14 15



Hjärnkraft

14 15



Hjärnkraft

Stöd oss!
Så kan du eller ditt företag stödja Hjärnkraft
Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft är ett litet förbund 
som arbetar med stora frågor. Sedan 1988 har vi ar-
betat med och för människor i Sverige som lever med 
förvärvade hjärnskador och deras närstående. Stora 
som små bidrag till vår verksamhet är välkomna och 
oerhört uppskattade. Du kan själv välja ändamål. 
Hjärnkraft har 90- konto och står under kontroll av 
SFI, Svensk Insamlingskontroll. 

• Hjärnskadefonden  Årligen delar vi ut stipendier 
till forskning och utveckling av hjärnskade¬rehabilit
ering. Vill du stödja detta, sätt in Ditt bidrag på pg.  
90 05 07 – 5. Vi skickar alltid Minnes¬adresser och 
Tackkort!

• Ett SMS för Barn och Unga  Ge 100 Kronor ge-
nom att skicka ett SMS med texten  ”hjärnskada 
100” till nummer 72 970. Ge 40 kronor genom att 
skicka texten ” hjärnskada 40” till nummer 72 970. 
Ditt bidrag går oavkortat till vårt arbete med barn 
och unga med förvärvade hjärnskador. 

• Presentartiklar Genom att köpa våra presentartik-
lar visar Du inte enbart Din omgivning vad Du anser 
vara viktig, Du stöder även Hjärnkraft ekonomiskt. 
Se vår webbshop på www.hjarnkraft.nu .  

• Ställ Dig bakom ”Fuck Våld!” kampanjen Bär vår 
pin eller T-tröja. Kampanjen presenteras på sid. 7.

Hur Ni som företag kan stöda 
Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft

Hjärnkraft lanserar och driver också olika sociala 
projekt. Vi driver Akta huvudet, Sveriges just nu 
största satsning mot våld.  Vi vill göra unga männis-
kor medvetna om våldets konsekvenser. 

Corporate social responsibility (CSR) har de se-
naste åren blivit allt viktigare inom Svenskt närings-
liv. Trenden snarare ökar än minskar och det är ett 
engagemang som är varmt välkommet. Hjärnkraft 
erbjuder företag effektiva, seriösa och långsiktiga 
samarbeten som företagen gynnas av. Genom att 
samarbeta med oss visar företaget inte enbart sitt en-

gagemang mot våldet, utan även för människor som 
lever med hjärnskador.

Bli sponsor/partner
Partner till Hjärnkraft kan man vara som del – eller 
huvudsponsor. Det är Ni som väljer att gå i frontlin-
jen för vår sakfråga. I detta fall hjärnskador och kam-
pen mot våld i alla former och forum. Vi utformar 
flexibla och skräddarsydda samarbeten enligt båda 
parters värderingar och hjärtefrågor, som gynnar och 
stärker oss båda. 

Bli ”Associerad leverantör”
 Som associerad leverantör, är det inte i första hand 
pengar som Ni stöttar oss med, utan materiella re-
surser. Det kan vara exempelvis sponsrade bilar, 
förslagsvis med egen vald text som kan transportera 
våra samtalsledare och föreläsare till skolor runt om 
i landet. Mobiltelefoner,  datorer eller förmånliga 
abonnemang är andra exempel ett partnerskap som 
associerad leverantör. 

Oavsett samarbetsform så ser vi det vara viktigt med 
en ömsesidig respekt och att båda gynnas av samar-
betet. 

Prenumerera på vår tidning, “Hjärnkraft” 
Genom att prenumerera på vår tidning, “Hjärn-
kraft” så hjälper Ni oss I vårt arbete med att upp-
märksamma sakfrågorna och öka kännedomen om 
oss som förbund. Vi har idag ca 3.000 medlemmar 
i Sverige som får vår tidning. Kanske dina anställda 
skulle finna den intressant och nyttig. 

Ställ Er bakom  “Fuck Våld!”
Även Ni  som företag, organisation eller förening 
kan ställa Er bakom vår kampanj, “Fuck Våld!”, som 
syftar till att påvisa vilken majoritet vi faktiskt är i 
samhället som inte accepterar våld och hot.  

Du är alltid välkommen att ringa eller skriva till mig 
vid frågor och/eller funderingar. Jag ser fram emot 
att få besvara dem. Oavsett storlek eller form så är 
Ditt bidrag en stor hjälp för både oss och för perso-
ner som lever med en hjärnskada. 

Tommy Deogan, telefon: 070 873 71 00. 
E-post: tommy.deogan@aktahuvudet.se
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Vi vill helst inte ha 
några kursdeltagare
Det låter lite konstigt, men låt oss förklara. Till oss på Neurolinjen 
kommer människor från hela Sverige för att hitta en väg tillbaka 
till livet efter en hjärnskada. Det bästa vore självklart om alla fi ck 
vara friska och olycksfria. Men tyvärr behövs vi, så det är tur att 
vi är bra på det vi gör.

Neurolinjen vid Framnäs folkhögskola erbjuder en treårig kurs för 
dig med förvärvad hjärnskada. Skolan ligger naturskönt vid Piteäl-
vens strand, i Öjebyn utanför Piteå. På kursen varvas studier med 
ADL och fritid. Vårt personalteam fi nns här dygnet runt. 

Läs vad tidigare kursdeltagare 

tycker på www.framnas.nu

Vi svarar gärna på dina frågor. Kontakta oss för mer 
information. På hemsidan kan du även ladda ner pros-
pekt, ansökningsblanketter och annan information. framnäs.

www.framnas.nu

Tel växel: 0911-23 11 00 
Tel personalteam: 0911-23 11 25 
E-post: inga.granstrom@framnas.nu

Vi gör det möjligt.

Folkhögskola

Beställ nya kurskatalogen på 044-781 46 50 
eller besök www.furuboda.se

På Hjärnskadeforum finns information om hjärnskaderehabilitering runt om i landet. Den som har 
fått en traumatisk hjärnskada, stroke eller afasi, är närstående, vårdpersonal och andra intresse-
rade, kan enkelt söka information. 
 

Är er anläggning med? 
 

Allt fler hittar till Hjärnskadeforum. Här har du ett oslagbart tillfälle att  
marknadsföra er verksamhet.

Hör av er så lägger vi in era kontaktuppgifter. Allra bäst är det om ni själva får 
ett lösenord så att ni kan presentera er lite mer utförligt. Hör av er till webmaster     
Annett Hessel 08-447 45 35, e-post annett@hjarnkraft.nu.

hjärnskadeforum.se

Hjärnskaderehabilitering
	 	 	 	 	 	 på	nätet!
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Vad är goda levnadsvillkor och att leva som andra?

Hur långt går en människas liv att definiera och 
likrikta? Försäkringskassan har skrivit till Reger-
ingen och talat om att de avser att inleda ett ar-
bete med att beskriva vilka behov som avses med 
begreppet ”andra personliga behov”. Man ska 
alltså ta fram en måttstock att hålla sig till för att 
få större enhetlighet i bedömningar och beslut. I 
detta arbete ingår att beskriva vilka konkreta akti-
viteter och situationer som in-
går i daglig livsföring, vad som 
är normalt föräldraansvar och 
vad som kan anses vara normal 
livsföring för vissa åldrar. 

Sedan assistansreformen kom 
1994 har rätten till person-
lig assistans grundat sig på om 
man behövt stöd och hjälp för 
grundläggande behov. Dessa är 
assistans vid måltider, personlig 
hygien, av- och påklädning, kom-
munikation (för samtal) eller annat personligt stöd 
som kräver ingående kunskap om den enskilde. Där-
utöver har den enskilde kunnat få hjälp med andra 
personliga behov. Exempelvis att sköta sitt hem och 
ledsagning när man är utanför bostaden. Det har 
inte funnits några begränsningar för vad som ingår 
i det personliga stödet, utan den enskilde själv be-
skriver sina behov. Om det medför kostnader ska 
det rymmas inom ersättningen för assistans. Att det 
inte finns några begränsningar beror på att assistans 
ska ge den enskilde rätt att leva som andra och att 
det inte skall finnas några begränsningar i vad man 
ska kunna göra som funktionsnedsatt. Nu börjar det 
dock hända saker som ifrågasätter dessa mänskliga 
rättigheter att få leva som andra. 

Försäkringskassan ska ange vad som är normal 
livsföring
När det gäller en rättighetslagstiftning som LSS finns 
det naturligtvis skäl att ta fram rättssäkra riktlinjer. 
Men när jag nu inser att Försäkringskassan ska ta 
ställning till vilka konkreta aktiviteter och situatio-
ner som ska anses ingå i daglig livsföring, känner jag 
att jag måste skriva dessa rader. 

Försäkringskassan har på regeringens uppdrag gjort 
en uppföljning av personlig assistans enligt 9 a § LSS. 
Försäkringskassan anför att det i och med att LASS 
tagits bort från och med den 1 januari 2011 och assis-
tansersättningen nu ingår i Socialförsäkringsbalken, 
så får myndigheten utrymme att tolka intentionerna 
med LSS. Försäkringskassan anser att man nu tyd-
ligare kan utgå från ”syftena med insatserna” i sina 

bedömningar. Inrikt-
ningen är att ta fram 
en måttstock för att 
få större enhetlighet i 
bedömningarna.

Försäkringskassan 
ska utreda och kom-
ma fram till vad som 
skall ge rätt till per-
sonlig assistans för 
det som kallas andra 
personliga behov. 

- Vilka konkreta aktiviteter och situationer som ska 
anses ingå i daglig livsföring
- Vad som ska anses vara ett normalt föräldraansvar 
för barn
- Vad som ska anses vara normal livsföring för vissa 
åldrar.
- Göra jämförelser med den livsföring som kan anses 
normal för personer i samma ålder 
(Här hänvisas till prop.1992/93:159, sid 172)

Normal livsföring
Ställ en fråga till dem du känner om hur de firar jul 
eller vad de ska göra i sommar. Då kommer ni att få 
lika många olika svar som de personer som ni frågat. 
Vissa människor säger att de skall vara hemma och 
göra ingenting annat än att sitta framför TV:n och 
äta god mat, och någon säger: - nej jag vill äntligen 
läsa mina böcker, en annan säger jag skall börja leva 
sunt, börja träna och vara ute mycket, någon säger 
jag skall frossa i att spela dataspel, en säger jag skall 
turnera runt hos mina kompisar och en säger jag vill 
åka till solen och Medelhavet. Det finns bara en sak 
som är gemensamt för alla dessa det är att de alla 
skall göra olika saker och något som de själva valt. 

Är det normalt att fiska? 

Text: Christina Amundberg
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Om Försäkringskassan skulle få införa sin ”mått-
stock” skulle det leda till att myndigheten kan få be-
stämma eller begränsa enskilda personers handlande 
med hänvisning till vad som är ”normal livsföring”. 
Normalt är allt vi människor gör, med undantag av 
kriminella eller psykotiska handlingar. Det känns 
hemskt att läsa att Försäkringskassan tror att perso-
ner med funktionsnedsättningar idag har assistans 
för att kunna föra en onormal daglig livsföring. Det 
börjar likna demonisering och det känner jag igen 
från förr. 

Nej, Försäkringskassan kan inte bestämma vad som 
skall anses vara normalt att göra. Det enda som är 
normalt är att man vill göra något. Aktivitet eller att 
göra något är ett grundläggande mänskligt behov en-
ligt beteendevetenskapen. 

Mänskliga fri- och rättigheter
Hur skall försäkringskassan kunna komma fram till 
gemensamma mått på vad som är dagliga aktiviteter 
och situationer som kan anses ingå i daglig livsfö-
ring? Dagliga aktiviteter låter sig inte definieras på 
annat sätt än det som alla människor gör på dagarna. 
I annat fall skulle det heta ”vissa dagliga aktiviteter”. 
Det finns inte några aktiviteter eller situationer som 
är förbjudna, otillåtna eller olämpliga för just per-
soner med funktionsnedsättningar. Det tillhör alla 
människors mänskliga rättigheter och finns skyddat i 
FN-konventioner, Europakonvention om mänskliga 
rättigheter och Grundlagen att själv bestämma, vad 
man gör, när man gör något, och hur ofta man gör 
saker (om det inte är någon kriminellt)

Normalt i samma ålder
Försäkringskassan skall också ta fram en rikslikare på 
vad som anses som normal livsföring för personer i 
samma ålder. Vad gäller ”normal livsföring i samma 
ålder” verkar det som Försäkringskassan tror att alla 
människor i vissa åldrar gör samma saker ungefär 
lika ofta och på lika lång tid. Exempelvis att alla över 
20 går ut tre gånger per vecka på kvällen under tre 
timmar och alla över 50 går ut två gånger per vecka i 
fyra timmar, eller? Aktiviteter är inte åldersstyrt läng-
re, se bara på ålderfördelningen på rockkonserterna 
där är det snart 40-talisterna i majoritet om de inte 
är det redan. Eller försök att hitta en järnvägsstation 
eller flygplats som har samtliga passagerare i ungefär 
samma ålder. Detta förslag handlar i värsta fall om 

ett stort kollektivt olaga frihetsberövande för perso-
ner med funktionsnedsättningar. Det är istället min 
förhoppning att Försäkringskassan kommer fram till 
att det inte finns någon normal livsföring i samma 
ålder utan alla vill leva och göra det som man själv 
vill oavsett ålder.

Den propositionstext (Prop1992/93:159 sid 172) 
som Försäkringskassan lutar sig mot säger också att 
”insatserna skall utformas så att de ökar den enskil-
des möjligheter att leva ett självständigt liv” och ”an-
passas till mottagarens individuella behov”. Försäk-
ringskassan borde också läsa propositionen ”Värdigt 
liv för äldre” (Prop 2009/10:116) som började gälla 
i år. Till och med inom äldreomsorgen skall man få 
ha kvar sina egna intressen och få stöd för att utöva 
dessa. Där talas det om att varje äldre skall få behålla 
sitt sociala nätverk, sina egna intressen och fortsätta 
att leva sitt liv hela livet. Det är som om författarna 
till propositionen har sneglat på vår vision i Hjärn-
kraft och lärt av assistansreformen. 

Att leva som andra i sin ålder är att få bestämma själv 
när man vill göra saker, kunna gå på toa när man 
behöver det, få duscha när man känner sig kladdig 
och äta när man är hungrig och inte när personal 
eller försäkringskassan planerat in att det skall ske. 
Det hör också till de mänskliga små men ljuvliga rät-
tigheter att få vara utomhus så länge man vill, gå och 
handla i den affär man gillar, plundra kylskåpet på 
natten, vräka i sig chips eller glass när man är sugen 
på det och komma ut i naturen på fritiden. 

Nuvarande lagstiftning
Det finns inga begränsningar i nuvarande lagstiftning 
om aktiviteter eller var de genomförs utan det talas 
istället om full delaktighet, självständighet och att 
få leva som andra. För-
säkringskassan kan inte 
själva skriva riktlinjer 
som inskränker lagliga 
rättigheter. Det är bara 
Sveriges riksdag som 
är lagstiftande försam-
ling. Hjärnkraft anser 
att Försäkringskassans 
intentioner inte är för-
enliga med nuvarande 
lagstiftning.
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För mer information ring 08-580 813 40 eller läs på www.misa.se

Arbetsinriktad daglig verksamhet för personer 
med förvärvade hjärnskador.

Nu har det kommit en ny lag som reglerar vem 
som ska betala för LSS-insatser och stöd enligt 
Socialtjänstlagen om man tillfälligt vistas i en an-
nan kommun än sin hemkommun. 

Det har i många år varit diskussion mellan kommu-
nerna om vem som skall betala för det personliga 
stöd som man kan behöva när man inte vistas i sin 
hemkommun. Nu har det kommit lagbestämmelser 
i Socialtjänstlagen, SoL och Lagen om stöd och ser-
vice till vissa funktionshindrade, LSS, som stadgar 
att det nästan alltid är bosättningskommunen som 
har ansvaret för stödet oavsett var man befinner sig. 
De nya lagparagraferna började gälla 1 maj i år.

Med bosättningskommun menas den kommun som 
man är skriven i eller som man bor permanent i. Till 
tillfälliga vistelser räknas besök hos goda vänner, re-
sor, bostad för studier, vård- och behandlingsvistel-
ser. Vanligtvis anses en tillfällig vistelse vara i maxi-
malt 6 månader enligt dessa regler. Men om man bor 
i en annan kommun för att studera gäller det längre 
tider. Detsamma gäller om kommunen inte kunnat 
ordna boende i hemkommunen och istället ordnat 
ett boende i en annan kommun. Då räknas det också 
som tillfällig vistelse även om man bor där längre än 
sex månader. 

Man söker om stödet i sin hemkommun
De nya reglerna gäller inte bara i LSS utan även om 
man har hemtjänst enligt Socialtjänstlagen. Det kan 
gälla hjälp man behöver när man är i sommarstugan, 
hyr in sig någonstans på semestern eller är på ett lä-
ger till exempel. 

Nya regler för stöd utanför hemkommunen.
Du söker om stödet i din hemkommun hos din van-
liga handläggare. Det är hemkommunen som skall 
utreda och fatta beslut om alla LSS eller socialtjänst-
insatser även om du får stödet när du är i annan 
kommun. Om det är avgiftsbelagda tjänster betalar 
man den avgiften som gäller i hemkommunen. Den 
kommun som du vistas i kan tillhandahålla personal. 
Har den kommunen ett valfrihetssystem för insat-
serna måste du själv välja vilken utförare du vill ha.  
Har man assistans kan man ta med sig sin assistent 
var man än är eller så kan man rekrytera assistent på 
den orten som man är på. 

De gamla reglerna om rätt till förhandsbesked i LSS 
gäller fortfarande för att det skall vara möjligt att flytta 
permanent till en annan kommun. Det är också fullt 
möjligt att begära förhandsbesked i en kommun som 
man bott tillfälligt bo i för studier om man bestämt 
sig för att stanna där. Liknande regler finns i Social-
tjänstlagen för de som behöver bo i särskilt boende 
eller har mycket hemtjänst och inte kan flytta till en 
vanlig lägenhet i det ordinarie bostadsbeståndet. 

Läs mer
För er som är särskilt intresserade kan man läsa om 
allt detta i propositionen 2010/11:49 som har titeln 
”Ansvarsfördelning mellan bosättningskommun och 
vistelsekommun” och finns att hämta på Socialde-
partementets hemsida under publicerat. 

Christina Amundberg
Vice ordförande Hjärnkraft

Annons

För mer information ring 08-580 813 40 eller läs på www.misa.se

Arbetsinriktad daglig verksamhet för personer 
med förvärvade hjärnskador.
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Uppochner
Ordet dyka har visst två(minst) betydelser.

I sammanhanget dyka efter saker på golv eller i vat-
ten samt på aktiebörser är betydelsen nedåt.

Däremot i betydelsen att något oväntat sker 
ex.oväntat besök, då dyker den eller de upp.En dy-
kare som kommer upp efter ett dyk, dyker han/hon 
uppåt  då?

Kan nog vara förvirrande för somliga att ett och sam-
ma ord betyder två ytterligheter.

I vilket fall som helst så dyk med försiktighet!

Anette Jansson

Kort, men gott.
När ett hjärta bultar för många 
saker, är det ibland svårt att 
prioritera rätt. Därför har jag 
nu  varit tvungen att prioritera efter mitt hjärta, och 
av den anledningen blir min tid som informatör hos 
er, Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft, kort - men 
naggande god. Jag har haft roligt och jag har lärt mig 
massor. Det är min förhoppning att även du som 
medlem fått ut något av min tid hos er. 

Jag vill gärna framföra mitt stora tack till förbunds-
kansliets personal, som gett mig möjligheten att se 
hur ni har det, att utvecklas, och framför allt att lära 
känna nya, härliga människor.

Kanske ses vi ute i världen en vacker dag!

Hälsar Malinka Persson.

Annons
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Under sommaren var vi på Peace and Love festiva-
len tillsammans med Svenska Stöldskyddsföreningen 
och visade vår film Res dej inte! med efterföljande 
debatt. Vad som gjorde filmvisningen unik var att 
Peace and Love använder sig av ett ungdomsråd som 
också fanns representerat vid debatten. I anslutning 
till debatten blev vi kontaktade av ungdomsrådet 
som bad oss komma tillbaka nästa år för att leda en 
politikerdebatt. Något vi verkligen ser fram emot. 
Nästa sommar i Borlänge alltså! Vi var inte riktigt 
beredda på att vi som skådespelare och upphovsmän 
till filmen dessutom räknades som artister under fes-
tivalen. Vi fick en riktigt skön festivalupplevelse!

Inför Ung08 festivalen blev vi kontaktade av Stock-
holms läns Landsting och Antivåldsgruppen ifrån 
Södersjukhuset. Dom ville att vi skulle arrangera ak-
tiviteter i deras tält.

Redan innan bestämde vi oss för att pröva att arbeta 
med mentometerutrustning. Vi kopplade helt enkelt 
en dator med tillhörande mentometerdosor till en tv 
och laddade den med ett antal frågor som vi sedan 
lät ungdomarna på festivalen komma in i tältet för 
att svara på.

Knapparna skapade någon slags anonymitet som 
gjorde att man först svarade på frågan utan att be-
höva skylta med vem man var, men ändå ta debat-
ten efteråt. Många gånger var det ungdomar ifrån 
helt olika delar av stan som debatterade frågor kring 
våld på ett sätt som verkligen gjorde oss imponerade. 
Det blev en otrolig tillströmning och jag fick frågan 
” Vad vinner man?” ”Ingenting”, svarade jag ”Ok, vi 
kör!” fick jag till svar. Vi blev en plats där man bara 

kunde vara och inte behövde spela konsument eller 
leva upp till någon annans förväntningar. Vi avsluta-
de vår vecka med att bjuda alla ungdomar som ville, 
på en visning av Res dej inte! på biograf Skandia, 
Stockholms stora premiärbiograf. En fantastisk vis-
ning med en riktigt intressant efterföljande diskus-
sion. Svensk Filmindustri stod för visningen och vi 
hoppas på ett fortsatt samarbete.

Höstens arbete har pågått en månad och vi är väl-
digt stolta över att kunna presentera våra nya sam-
talsledare: Josefin Ivarsson, Nathalie Björklund och 
Alexandra Karlsson. I början av september åker vi 
till Akallaskolan och därefter fortsätter vi mot Gävle. 
Resten av hösten arbetar vi i Bollnäs, Umeå och Lu-
leå. Parallellt med norrlandsskolorna kommer vi att 
arbeta på skolor i Mälardalen.

Vi förändrar attityder med samtal och frågor, men 
framförallt så lyssnar vi.  Att få ifrågasätta och ifråga-
sättas är ett slags grundläggande behov hos oss alla. 
Det är där vi skapar vår identitet.  

Just nu hoppas vi att kampanjen Fuck Våld ska skapa 
opinion. Om politiker och makthavare dessutom vå-
gar ta tills sig vår rapport Gatuvåldets ekonomi kom-
mer man snabbt inse att det finns stora ekonomiska 
vinster med att arbeta förebyggande och ha tidiga 
insatser i rehabiliteringen.

Erik Bolin
Projektledare Akta Huvudet
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Gleb Shestakov, Deniz Lindgren, Richard Jarnhed och Erik 

Bolin utanför biografen i folketshus i Borlänge. 
Foto: Cecilia Fredriksson

Erik Bolin, Evin Ahmad, Daniil Tomas och Deniz 

Lindgren i vid mentometerutrustningen.

Alexandra Karlsson, Chris-
tina Kings, David Weiss, 
Evin Ahmad, Deniz Lind-
gren, Jakob Andersson, 
Josefin Ivarsson, Nathalie 
Björklund och Erik Bolin 
utanför Akta Huvudets 
kontor hos Hjärnskadeför-
bundet Hjärnkraft.
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Hjärnkraft

Landet runt: Kalmar

Sinnrik vecka på Högalids folkhögskola 2011 

För femte året i följd arrangerade Högalids folkhög-
skola i Smedby en veckas ”Sinnrik kurs” för perso-
ner med förvärvad hjärnskada. Syftet med veckan 
var att under stimulerande former samla deltagare 
för gemenskap och ökade insikter kring att leva med 
hjärnskada. Även assistenterna fick egen tid där de 
samtalade om hur det var att arbeta som personlig 
assistent.

Högalids folkhögskola ligger naturskönt med möj-
ligheter till skogspromenader, fågelsång och dofter 
från naturen. Musiklärarna Anna och Tomas erbjöd 
musikpass där alla fick möjlighet att prova olika in-
strument. Ett mycket uppskattat inslag som löste 
upp spänningar och verkade avslappnande. Många 
nya kompositioner kom till denna dag! Beröring och 
taktil massage med Ann var ett annat uppskattat in-
slag. Hon pratade om huden, vårt största organ, och 
hur beröring skapar lugn och avslappning vilket är 
mycket viktigt vid läkning av skada. Ing-Marie Ras-
musson, kurator på rehabmottagningen i Kalmar, 
föreläste om hur stroke kan förebyggas, vilka effekter 
en stroke kan få, både fysiskt och psykiskt, samt hur 
processerna kring vägen tillbaka efter en stroke kan 
se ut. Veckan avslutades med grillkväll där även an-
höriga var inbjudna. Allsången leddes av Högalids 
egna stjärnor Kjell, Tomas och Stefan och alla åt och 
sjöng av glädje. 

Hjärnkraft Kalmar län

Fiske Hammarsjöarna 2011

Hjärnkraftarna i Kalmar län har varit på sim traditio-
nella utflykt till Hammarsjön i Hultsfred kommun.
Lördag den 27 augusti hade vi den årliga fiske och 
grillutflykten. Vädergudarna var verkligen med oss. 
Vi fick en strålande skön dag. En lätt sjöbris svepte 
in över oss, vilket bara var skönt.

Vi samlades kring kaffebordet när vi kom. Sedan 
vidtog en tipspromenad där vi fick artbestämma en 
mängd olika fåglar. Nisse skötte grillningen, vilket 
han gjorde med bravur. 

Tillslutningen var bra. Några nya medlemmar deltog 
för första gången. Stämningen i gänget var mycket 
god. Vi avlutade dagen med kaffe och prisutdelning 
på tipsrundan.

Kerstin Svensson

Alla i båten på plats.Hemfärd, färjan anlöper Grötö hamn.
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Landet runt: Kalmar
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Hjärnkraft Kalmar län

Fiske Hammarsjöarna 2011
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grillutflykten. Vädergudarna var verkligen med oss. 
Vi fick en strålande skön dag. En lätt sjöbris svepte 
in över oss, vilket bara var skönt.

Vi samlades kring kaffebordet när vi kom. Sedan 
vidtog en tipspromenad där vi fick artbestämma en 
mängd olika fåglar. Nisse skötte grillningen, vilket 
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Hjärnkraft

Landet runt: Stockholm

Välkommen, Eliane!

Eliane Högberg heter jag som har tagit över som kansliansvarig i Stock-
holms län. Jag har tidigare arbetat administrativt i skolans värld och har 
även varit aktiv i medlemsförbund. Min hobby är att visa och berätta 
om Stockholm för grupper; Gamla Stan, Södermalm, Riddarholmen och 
Långholmen. Nu ser jag fram emot en spännande höst med många med-
lemskontakter samt intressanta uppgifter på kansliet. 

Tack, Lena!

Det blev en känslosam Öppet Hus-träff på kansliet i Liljeholmen den 22 juni. 
Många medlemmar hade kommit för att tacka och säga hej till Lena Hagelin som 
efter nio år som kansliansvarig på Hjärnkraft, Stockholms län, bestämt sig för att 
sluta. Det blev kramar och en del tårar. 

”Lena har betytt så mycket för oss medlemmar, sa en av deltagarna, hon har alltid 
varit en engagerad, positiv och vänlig person. Vi kommer att sakna henne”. Lena 
hade själv svårt att hålla tårarna borta. Stockholms län, tackar för allt och önskar 
Lena lycka till när hon går vidare i livet.

Ny kansliansvarig är Eliane Högberg som började i mitten av juni.  

Skåne
Hjärnkraft Skåne Län åkte på sommarsemester!

För andra året i rad tillbringade Hjärnkraft Skåne 
Län en knapp vecka på rekreationsanläggningen Väs-
terhav utanför Göteborg.

Sammanlagt 29 personer, skadade medlemmar, an-
höriga och personliga assistenter tillbringade fem 
dygn på DHRs anläggning Västerhav på ön Grötö i 
Göteborgs skärgård.

En fantastisk anläggning med bra tillgänglighet, god 
mat och därtill tillmötesgående och trevlig personal. 
Vädret var som vanligt på sommaren, regn avlöstes 
av solsken, något som inte hindrade oss från att ha 
det riktigt bra.

DHR äger/driver Västerhav i dag, troligtvis blir det 
inte så i framtiden. Hela anläggningen är nämligen 
till salu!

Flera gemensamma aktiviteter genomfördes under 
vistelsen, nämnas bör segling med GGSS. (Göte-
borg-Grötö-Segel-Sällskap).
Segelklubben ger personer med funktionsnedsätt-
ning möjlighet att komma ut på sjön, de flesta av 
oss ”landkrabbor” från Skåne tog vara på den möj-
ligheten.

Fler Hjärnkraft-föreningar i landet borde åka på 
sommarsemester, varför inte till Västerhav på Grötö?
    

Per-Erik Nilsson 
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Hjärnkraft

Landet runt: Kalmar
Resa till Louisiana - några ord om en fantastisk resa från deltagarna.

Vi visste inte vad vi tackade ja till, det enda som vi 
visste var att vi skulle resa tillsammans med andra 
föreningar och att det var FSO i samarbete med 
Hjärnkraft som planerade resan. 

Fulla av spänning och förväntningar satte vi oss i bi-
larna som skulle föra oss till Ädelfors Folkhögskola. 
Några hade varit på kurs där tidigare, andra hade 
ingen aning om vart vi var på väg. Väl där såg vi en 
fantastisk natur, som välkomnade oss på bästa sätt. 

Första kontakten med resten av resenärerna blev un-
der vår gemensamma tid i kurslokalen. Vi fick se fina 
bilder och fick veta lite mer om resans innehåll. Det 
var välkommet! Matsalen i Ädelfors var ett trevligt 
inslag under hela resan! Där fanns god mat av alla 
sorter och vänlig personal som tillmötesgick alla våra 
önskemål. Våra rum var rena och trevliga och säng-
arna bjöd upp till skön sömn. Hela första dagen var 
stimulirik och vi hade många glada stunder både i 
och utanför lokalerna.

Nästa dag var det dags för gruppen att gästa Skåne. 
Vi fick en fantastisk guidning i Malmö och dess om-
nejd. Östra Grevie välkomnade sällskapet med fan-
tastiskt väder och fina upplevelser för hela gänget. 
Maten var mycket god och sällskapet hade ett långt 
samkväm som varade till sena natten! Vi tävlade i pil-
kastning, spelade pingis, sjöng karaoke, lekte lekar, 
gissade gåtor och naturligtvis pratade vi en hel del 
och kände att vi verkligen kom samman. 

Tredje dagen var det dags för Louisiana! Äntligen 
skulle vi se Picassos verk! Alla var nyfikna och frågade 
de som hade sett liknande utställningar. De försökte 
förbereda oss på vad vi skulle komma att uppleva. 

Louisiana stod framför oss till slut! Mycket folk vän-
tade utanför i långa köer, men vi pustade inte! Vi 
skulle in och se utställningen! Vi fick gå fritt och be-
skåda verken i vår egen takt och efter egna intressen. 
När benen började bli tunga tog vi en bit mat i solen 
och sedan gick vi ut på gården och njöt av solen och 

hela den vårlika stämningen.

Under hela resan var vi glada och förväntansfulla, 
med öppna sinnen och redo för att ta in nya intryck 
och omvandla dem till erfarenheter. Det kändes fan-
tastiskt roligt att komma i kontakt med nya män-
niskor, med olika funktionsnedsättningar, som vi 
annars inte hade kommit i kontakt med och ge och 
ta från varandra. Våra erfarenheter från hela resan 
berikades på alla sätt! 
Vi vill tacka alla som medverkade på resan, alla er 
som såg till att resan blev av och även alla som på ett 
fantastiskt sätt tog emot oss och välkomnade oss till 
sina verksamheter. Vi kommer aldrig att glömma er! 
Tack för att ni ville ha oss med på denna resa och vi 
välkomnar flera sådana resor i framtiden.

Eleverna på Särvux i Kalmar och deras fröken Fotini
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Landet runt:

Umeå
Här har  nätet gruppen ”Hjärngänget”  från Umeå 
utflykt  till Bjuröklubb innan sommar uppehållet. Vi 
började dagen med kaffe och smörgås, sedan blev det 
en guidad tur med föredrag om fyren och  kapellet 
och dess historia. 

Vi avslutade dagen med grillning som hölls på gui-
dens gård.

Mikael Olofsson

Göteborg

Hjärnkraft Göteborgs medlemsträff 9 juni i  Botaniska träd-
gården i GBG.Vi var över  20 deltagare som hade en trevlig 
stund med fika, frågesport och rundtur i den gröna sommar-
kvällen.

Hjärnkraft Västra Götalands läger på Strannegården 15-19 aug 
2011 utanför Onsala.Härlig atmosfär med bad i poolen, mål-
ning och god mat m.m. för deltagarna.

Har din förening också gjort något 
spännande du vill berätta om?

Skicka ett mail med text och bild/er 
till marie-jeanette@hjarnkraft.nu.
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Hemförsäkring - HemExtra Olycksfallsförsäkring

Hem och Villa/hem Bilförsäkring
Fo
to
:

För mer information, ring 08-508 866 88 
eller besök oss på www.unikforsakring.se

Unika försäkringar 
för unika personer!

Nu utökar vi även med 
försäkringar för alla!

Nu utökar virättsskyddet i allavåra hemförsäkringar!

Sommarerbjudande!
Teckna en bilförsäkring innan den 31 augusti och vi bjuder på en assistens-försäkring (värde 350 kr/år).
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Hjärnkraft i Dalarna
Seppo Munnuka
Tel: 0243-230 791
E-post: elvy-seppo@hotmail.com
Fax: 0243-627 08

Hjärnkraft i Gävleborg
Märta Söderberg
Tel: 026-19 01 68
E-post: marta.soderberg@live.se

Hjärnkraft i Halland
Jan-Åke Johansson
Tel: 0340- 66 22 73
E-post: hjarnkraft_halland@hotmail.com

Hjärnkraft i Jämtland
Yvonne Olofsson
Tel: 0693-313 12
Mobil: 070-666 218 50
E-post: olofsson2@live.se

Hjärnkraft i Jönköping
Rolf Forsén
0383-507 68
E-post: rolf.forsen@tele2.se

Hjärnkraft Blekinge
Anna-Karin Olsson
E-post: hjarnkraft@tele2.se

Hjärnkraft i Kalmar
Kansliet
Tel: 0480-292 84
Mobil: 070-428 01 37
Fax: 0480-274 64
E-post: hjarnkraftikalmar@telia.com
Hemsida: www.kalmar.hjarnkraft.nu
Nätet Kerstin Svensson
Tel: 0499-208 88
Birgitta Rolfsdotter
Tel: 0485-404 99
E-post: birgittarolfsdotter@hotmail.com
Göran Mattsson, Västervik
0490-320 55
Roland Hasselqvist
Tel: 0492-123 04
Carolina Melz
076-316 98 59

Hjärnkraft i Kronoberg
Per-Erik Nilsson
se Skåne

Hjärnkraft i Norrbotten
c/o Gerd Rönnqvist
Tel: 0921-174 15
E-post: gerd.ronnqvist@hotmail.se
Nätet Ingemar Johansson
Mobil: 070-534 53 88
E-post: ingemar.johan@telia.com
Britta Berggren
0920-147 46
E-post: brittaberggren@hotmail.com

Hjärnkraft i Skåne
Tel: 046-32 30 90
Fax: 046-158 157
E-post: hjarnkraft.skane@tele2.se
Nätet Pär-Erik Nilsson
Tel: 046-14 88 78

Lokalförening Malmö med omnejd
Ingegerd Persson
046-73 18 14
E-post: luddeoco@hotmail.com

Lund
Se Pär-Erik Nilsson, Skåne (ovan)
Christina Schalin
Tel: 046 12 95 94
Kansli: 046 14 88 78
E-post: hjarnkraft@tele2.se

Hjärnkraft i Stockholm
Tel: 08-447 45 31
E-post: kansli@sthlm.hjarnkraft.nu
Hjärnskadekoordinator, Stockholm
Görel Åkesdotter Baard
08-447 45 38

Hjärnkraft i Södermanland
c/o Mona Sandström
Mobil: 0708-805 641
E-post: jogero25@yahoo.se
Nätet: Eric Axelsson
Tel: 016-12 25 13

Hjärnkraft i Värmland
Kansliet
Tel: 054-184 185
E-post: hjarnkraftvarmland@telia.com
Nätet: Ulla-Britt Andersson
Tel: 054-10 08 71, 070-650 36 88

Lokalförening Karlstad
Anette Aronnson
054-184 185
E-post: hjarnkraftvarmland@telia.com
Nätet: Gunilla Axelsson
E-post: axelssong@hotmail.com

Hjärnkraft i Västerbotten
Brage Bergström
Tel: 0910-179 53
Hans Hedin
Tel: 0935-206 75
E-post: hans.hedin@tele2.se
Nätet Mikael Olofsson
Tel: 090-77 56 53
Mobil: 070-646 67 09
E-post: mikael.olofsson@bredband.com

Lokalförening Umeå
Mikael Olofsson
Tel: 070-646 67 09
e-post: hjarnkraft.umea@ac.hso.se

Lokalförening Skellefteå
Curt Nilsson
070-631 53 41
E-post: hjarnkraft.ac@telia.com

Hjärnkraft i Västmanland
Svea Rosqvist
Tel: 021-33 01 67
E-post: s.rosqvist@bredband.net

Hjärnkraft i Västra Götaland
Lars Claesson
Tel: 0321-143 84
Mobil: 0730-201 231
E-post: lars.claesson@bredband.net

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

Lokalförening Fyrbodal
Tel: 0522-194 40
E-post: hjarnkraft.fyrbodal@brevet.nu
Nätet: Rune Nilsson
Tel 070-374 94 31
E-post: spider.rn@hotmail.com
Eva-Caisa Ehrnlund, tel: 0522-718 80

Lokalförening Skaraborg
0511-129 70, kansliet, Ingela Johansson
E-post: skaralokalen@skara.net
Nätet: Matias Andersson
Tel: 051-219 79, 0703-32 15 25
E-post: nott@telia.com

Lokalförening Borås Sjuhärad
Sonja Engdahl
Tel: 033- 41 16 64
E-post: sonja.engdahl@telia.com

Hjärnkraft i Örebro
Kansliet
019-673 21 35 må-to 10-14
0708-27 55 31
Nätet: Johan Gustavsson
0581-314 67, 0707-43 29 60
E-post: johan.m.gustavsson@bredband.se

Hjärnkraft i Östergötland
Lise-Lott Holm
c/o Fontänen
Västravägen 32
582 28 Linköping
Tel: 0768 – 68 20 50
E-post: hjarnkraft.ostergotland@gmail.com

Hjärnkrafts läns- och lokalföreningar och ”Nätet”
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Lägenheterna är luftiga, ljusa och har egna terasser. Du har tillgång till ge-
mensamma utrymmen som kan användas för samvaro och måltider. Det är 
nära till kommunikationer och till Ekholmens centrum. Närområdet bjuder 
på vackra omgivningar med möjlighet till avkoppling och friluftsliv.

Här får du ett individuellt anpassat stöd som hjälper dig att skapa struk-
tur, rutiner och planering i din vardag. Vi ger dig personalstöd i hushållsak-
tiviteter som städning, tvätt och matlagning. Vi verkar också för att ge dig 
en meningsfull och aktiv fritid samt knyta nya kontakter.

Utifrån dina önskemål och behov upprättar du och din kontaktperson på 
boendet en personlig genomförandeplan. Här beskrivs hur vår 
samverkan ska se ut för att du ska nå högsta möjliga livskvalitet.

Frösundas sätt att arbeta uppfyller internationellt ställda 
krav och sedan oktober 2009 är vi kvalitetscertifierade 
enligt ISO 9001:2008.

Vill du veta mer? Välkommen att ta kontakt med oss!
Peter Rinman, Tel: 0770-93 32 12, peter.rinman@frosunda.se
Linda Knutson, 0770-93 31 20, linda.knutson@frosunda.se

ULLSTÄMMA – ETT BOENDE FÖR DIG 
MED FÖRVÄRVAD HJÄRNSKADA
Ullstämma är ett boende där du ska trivas, känna dig trygg och ges 
möjlighet till rehabilitering i vardagen. Vi stödjer dig att bli så självständig 
som möjligt. Dina färdigheter och behov styr våra insatser.

B posttidning

hjärnkraft


