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Hjärnkraft i Skellefteå/Västerbotten 

Varför Hjärnkraft? 

 Juni 1987 blev vår dotter Karin hjärnskadad, läkarna kunde ej diagnostisera 

hennes sjukdom ”Addison”. Den orsakade att hon kollapsade i Tunisien och 

efter många turer blev det REHAB i Umeå. Där träffade vi Peter Annunen med 

skadad syster. Peter berättade om det nybildade hjärnkraft. Min fru Birgit och 

jag gick då med i föreningen. 

På Skellefteå lasarett fanns redan tre skadade ungdomar, 2 pojkar och en flicka 

i ungefär Karins ålder, 20–25 år. Vi anhöriga träffades och startade en informell 

studiecirkel som pågick i 4–5 år. Vi utbytte erfarenheter och träffarna stärkt oss 

och vi lärde mycket om hjärnskador och den hjälpte oss över den tyngsta tiden. 

Vi insåg då att Hjärnkraft skulle bidra till att förbättra de skadades situation. 

En engagerad läkare såg nackdelarna i de skadades situation på geriatriken och 

fick de politiska beslut som krävdes så att det byggdes en särskild villa för de 

fyra. Vi i Hjärnkraft deltog i socialkontorets planering. Det blev inflyttning 1989 

och därmed en oerhörd kvalitetshöjning. 

Verksamheten ökar! 

Under alla år från 1987 in i 90-talet var Peter. A. ett starkt stöd och försökte få 

oss att bilda en egen förening. Vi var inte hågade att dra på oss bördan av 

pappersjobbet som krävdes för detta- vi föredrog att vara riksanslutna. 

Gruppen av medlemmar ökade dock med hjälp av Peters och senare Bertil 

Hägglunds arbete. Bertil var ovärderlig med sina kontakter, sitt minne och sin 

alltid glada och enorma arbetsförmåga -ingenting var omöjligt för honom. Han 

var ett levande kartotek där det fanns allt om våra medlemmar. 

Vi startar föreningen! 

När vi sedan bildade föreningen 1992 hade vi bl. a fått som medlemmar två 

kunniga och engagerade i Gertrud och Hans Hedin. Deras insatser blev mycket 

värdefulla, inte bara som bevakare i södra länsdelen. Förutom deras vanliga 

föreningsjobb ledde Hans breda kompetens till att han snabbt kom in i 



riksstyrelsen och Gertrud var under många år vår kassör och företrädare i flera 

sammanhang. 

Vår förste ordförande Lars Holmgren flyttade tyvärr efter ett par år. Jag blev 

ordförande och Hans Vice. Vi fick då tillsammans med sekreteraren Lena 

Norman-Lindvall och Bertil samt engagerade Skellefteåmedlemmar ansvaret 

för att driva och utveckla föreningen. Vi skapade rutiner och sätt att mötas och 

sköta kontakter. 

Vi kände som vår viktigaste uppgift att sprida kunskap om hjärnskador och 

främja en vårdkedja med kontinuitet och kvalitet. 

SÅ KOM DEN STORA UTMANINGEN!! 

Vi fick uppdraget att anordna Hjärnkrafts riksstämma för 1998, tillika 10-

årsjubileum! Vi beslöt att göra något rejält för att sprida kunskaper om 

hjärnskador samt bidra till att utveckla hela Hjärnkrafts verksamhet. Det blev 

en kunskapsdag. 

En utvecklingsdag den 15 maj och  

Riksstämma med Årsmöte 16–17 maj. 

Nu gällde det bara att finna bra och villiga medverkande, adresser till dem och 

till 300 andra nyckelpersoner som inbjöds att deltaga. När program och 

informationsmaterial var klara satte vi i gång med kontaktarbete, ordnade 

utskrifter, skrev listor, kuvert mm. Utan något egentligt kontor, bara ett rum 

och utan moderna hjälpmedel som effektiv dator och skrivare och andra 

hjälpmedel skrev vi allt för hand. Ett jättejobb. 

Det som hörde till årsmötet ordnade Kim på kansliet i Stockholm. Det blev nära 

200 personer anmälda till var och en av de första dagarna! Succé tyckte vi – 

särskilt att så många kom söderifrån till Norrland som därtill överraskade med 

högsommarvärme. 

Allt flöt bra på Medlefors Folkhögskola. 

Vad behöver man då för att starta en förening och genomföra 

utbildningar/konferenser och allt annat viktigt. Jo stöd och hjälp! 

Vi för vår del vill tacka Peter A, Gertrud Öste, Roland P, Ingvar Jönsson med 

flera, kanslipersonalen i Stockholm och vännerna i Norrbotten och 

Västernorrland samt alla våra egna medlemmar! 



Fortsättning följde…. 

En bit in i 2000-talet fick vi lokalföreningar både i Skellefteå och senare i Umeå. 

Christina Bergqvist sköter nu den inte okomplicerade länsföreningen med 

bravur och i Skellefteå leder Curt Nilsson en otroligt omfattande och 

omväxlande verksamhet med träffar varje vecka, därtill informationer och 

kontaktarbete. 

Vi som var med från början gläds åt detta och önskar fortsatt framgång! 
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