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ORDFÖRANDEN HAR ORDET
Våren och sommaren 2020 är en tid vi sent ska glömma, en märklig och annorlunda tid som påverkat oss alla på något sätt. Coronapandemin slår extra hårt mot
oss med neurologisk funktionsnedsättning och medför en ökad risk att bli socialt
isolerad när nästan allt är inställt och man ska undvika att träffas.
I princip har vi inom föreningen fått ställa in alla våra planerade aktiviteter. Det
sista vi hann med var årsmötet i mars. Resorna till Ullared och ABBA-museet i
Stockholm blev inställda. Vårt mål är att kunna genomföra resorna under 2021
istället.
På det senaste styrelsemötet beslutade vi att ställa in medlemsmöten, aktiviteter och
träningstillfällen även under höstterminen. Läs i Kalendern på nästa sida vad som
är aktuellt för närvarande. Närmast i tiden är medlemsmötet 11 oktober klockan
13.00 i Vagnhallen, då vi vill ha anmälan från dem som tänker komma.
Vi återkommer om hur det blir med medlemsmötena i november och december.
På grund av Covid-19 har många fått ändrade planer, vi värdesätter annat och
kanske har vi blivit lite mer ödmjuka. Det är viktigt att vi håller kontakt med
varandra och försöker göra det bästa för att få glädje i vardagen. Ett telefonsamtal,
ett vykort, ett SMS eller ett mail är något de flesta uppskattar.

Jag gläds över att jag i sommar kunnat vara i mitt
hus på Österlen och haft besök av mina barn med
familjer. Då vi varit hemma mycket, överraskade
jag barnbarnen med en lekstuga och gungor.

Har Du några idéer eller förslag om vad vi i föreningen kan göra för att underlätta
och eller lysa upp vardagen för er som medlemmar? Ta då kontakt med någon i
styrelsen.
Till sist: Det är viktigt att vi följer restriktioner, håller avstånd och har en god
handhygien!
Var rädda om Er!
/Ann-Christin

KALENDER hösten 2020
Coronapandemin påverkar Neuro Linköpings verksamhet även
under hösten. Vi hoppas kunna genomföra enstaka aktiviteter.
Följande gäller tillsvidare:
Endagsresa inställd
Medlemsmöte 12 september inställt
Neurodagen 25 september inställd
Höstmarknad 11 oktober inställd
Träning på Rörelse och hälsa inställd hela höstterminen
Träning i varmvattenbassäng inställd hela höstterminen
Medlemsmöte söndag 11 oktober klockan 13.00 – 15.00
Vagnhallen, Buffé, anmälan till 070-687 08 36, begränsat antal
Medlemsmöte onsdag 11 november klockan 18.00 – 20.00
Bergqvists rum, program inte fastställt
Medlemsmöte lördag 5 december klockan 14.00 – 16.00
Vagnhallen, program inte fastställt
För aktuell information; läs på www.neuro.se/linkoping
och på Facebookkontot ”Neuro Linköping”.

Känner du dig ensam och mår dåligt av det? Du
är välkommen att ringa till någon av oss för att
prata en stund!

Styrelsen

Rehabilitering - en viktig rättighet Rapport från digital föreläsning
om Neurorapporten 2020 https://neuro.se/media/10242/neurorapporten-2020.pdf
Sedan 2014 har Neuroförbundet årligen gett
ut Neurorapporten, där man koncentrerat
sig på olika områden viktiga för Neuros
medlemmar.
I Neurorapporten 2020 fördjupar man sig i
frågor om vad rehabilitering är och borde
vara.

Behov av bra neurologisk rehabilitering har funnits i alla tider oavsett neurologisk
diagnos och har alltid varit en central fråga för Neuroförbundet. Själva ordet
rehabilitering betyder ”att återskapa förmåga”.
Rehabilitering kan delas upp i tre åtgärdstyper:
1. Att träna upp de funktioner som är möjliga att träna upp.
2. Att stödja och hitta strategier som kompenserar för förlorade funktioner.
3. Att eliminera eller ta bort hinder i vardagen, t ex med hjälpmedel, medicinsk
behandling eller bostadsanpassning.
Individuell rehabiliteringsplan, en rättighet för alla som har behov av en sådan.
Målsättning, åtgärder, ansvar, utvärdering och fortsatt planering ska ingå och sedan
följas upp och justeras successivt. Alltför få personer med neurologisk diagnos har
en individuell rehabiliteringsplan idag.
Sammanhängande teamrehabilitering. Intensivträning i återkommande perioder
ger mycket goda resultat, men erbjuds tyvärr till alltför få personer.
Kontinuerligt tränande under handledning är mycket viktigt för att upprätthålla
förmågor.
Läs mera direkt i Neurorapporten 2020 på Neuro Linköpings websida
https://neuro.se/forening/foereningar-a-oe/linkoeping/laestipslaenkar/neurorapporter/
/Ingrid

Flytt i Coronatider!

Efter mycken vånda bestämde jag mig för att flytta från hus till lägenhet. Leta
lägenhet som uppfyller mina krav var väl inte det enklaste, men att göra villan
visningsbar för eventuella spekulanter var nog värre!
Men allting går, köpt och sålt klart, då skulle villan tömmas på det som inte får plats
i lägenheten. Samtidigt som Coronautbrottet kom skulle jag börja packa och
sortera. Hade naturligtvis tänkt att få hjälp av ungar och vänner! Men tji fick jag,
bara att ta tag i det nästan ensam. Måste ju hålla distansen till andra!
Vi har ju en förmåga att samla på oss alldeles för mycket prylar som inte används
– så även jag. Sorterade i olika högar: spara, återvinning, kasta, ge bort!
På Ullstämma återvinning blev jag snart återkommande kund, hur många gånger
jag var där vet jag inte.
Packade väl i stort sett allt själv, resten tog flyttfirman hand om. Hur gör man med
flyttgubbar när vi inte får vara för nära? Jo, en dotter jobbade i huset och jag i
lägenheten och bara en flyttgubbe kom upp till mig! Tycker de skötte detta väldigt
bra!
Jag blev välkomnad av mina nya grannar med att de
redan visste vad jag heter, tycker det var väldigt
trevligt!
Nu bor jag i lägenhet med utsikt över skogen och
kossorna och jag trivs jättebra!
/Margaretha

Framtidsfullmakt – ett alternativ till god man eller förvaltare
Framtidsfullmakt infördes 1 juli 2017. Genom att skriva en framtidsfullmakt så kan
du utse en eller flera personer som ska ta hand om dina angelägenheter i framtiden
om du inte längre kan ta hand om dem själv.
Syftet är att privatpersoner själva ska kunna välja vem eller vilka som ansvarar för
personliga och ekonomiska intressen om man blir sjuk eller av annan anledning inte
längre kan ta hand om sina angelägenheter.
Framtidsfullmakten skrivs alltså
medan man är frisk och börjar
inte gälla förrän man förlorar sin
beslutsförmåga antingen på grund
av varaktig sjukdom eller psykisk
störning.

Framtidsfullmakten kan vara generell och omfatta allt eller begränsas till att gälla
ekonomiska och personliga angelägenheter som att betala räkningar, sköta olika
typer av bankärenden, teckna avtal och abonnemang. Den kan också omfatta rätten
att sälja en bostad.
Formella krav och regler: Framtidsfullmakt ska skrivas medan fullmaktsgivaren kan
fatta beslut om sin ekonomi, den ska vara skriftlig och den ska vara tydlig.
Fullmakten måste bevittnas av två personer som är över 15 år som inte får ha
direkt släktskap med fullmaktsgivaren.
Har man en okomplicerad ekonomi kan det räcka med hitta en mall att följa på
internet (https://www.wonder.legal/se/creation-modele/framtidsfullmakt).
Känner man sig osäker kan det vara bra att ta hjälp av en familjerättsjurist.
Vill du veta mer?
- Lag (2017:310) om framtidsfullmakter, SFS nr:2017:310, hittas på nätet.
- Läs på Konsumenternas Försäkringsbyrås webbplats, konsumenternas.se.
/Hillevi

Växelvård

I början av sommaren tog några medlemmar kontakt med mig då de var oroliga för
att deras sjuka anhöriga skulle bli tvungna att vara på växelvård mot sin vilja. De
anhöriga hade varit hemma sedan mars pga av oro kring Covid-19. Om de
avbokade en gång till skulle de bli av med platsen. Detta skulle resultera i att de
kunde bli tvungna att göra en ny ansökan, vänta på beslut och kanske inte komma
till samma växelvård de varit tidigare. Allt innebar en stor oro för familjerna.
Jag tog kontakt med Ann-Charlotte ”Lotta” Bäckman, vice ordförande i social- och
omsorgsnämnden. Lotta träffade sedan mig och tre av våra medlemmar. De fick
berätta om sin livssituation och oro. Efter två dagar fick jag informationen att
beslut tagits om att ingen blev av med sin plats och att en handläggare från
socialkontoret skulle ta kontakt med de tre medlemmarna. Beslutet gällde till och
med 31 augusti. Då det idag inte finns några kända fall av Covid-19 så kommer de
att återuppta växelvården i september.
Detta är ett exempel på att vi som förening kan hjälpa Dig som medlem!
/Ann-Christin

Sitt-zumba online med Neuro Malmö
https://neuro.se/forening/foereningar-a-oe/malmoe/aktiviteter/sitt-zumba/

Neuro Malmö fortsätter i höst att erbjuda alla neuromedlemmar i hela Sverige att
vara med på Zumba Gold online! Alla kan vara med i Neuro Malmös friskvårdsaktivitet Zumba. Inne eller i trädgården, det spelar inte så stor roll eftersom man
deltar via datorn, surfplattan eller telefonen.
Jag har provat detta träningstips flera gånger i sommar, där man väljer om ens
vackra danssteg skall synas för andra eller inte. Varje pass är ca 30 min.
Följande pass är inplanerade:
- onsdag 16, 23 och 30 september klockan 15:30
- onsdag 7, 14, 21 och 28 oktober klockan 15:30
/ Eva PW

FOKUS Patient, Digitalt möte 2020-08-21
Syftet med FOKUS Patient är att skapa en nationell mötesplats för ALLA patientföreningar
och organisationer oavsett diagnos, se http://www.fokusevent.se/syfte-med-fokus-patient.
Mötet handlade om patientinflytande och patientens roll under och efter Covid -19.
Först redogjordes för en enkätundersökning som FOKUS Patient genomförde
i maj om hur patientrörelsen upplever att de kan påverka vården. De flesta
föreningar svarade att de prioriterade aktiviteter för medlemmarna och hade
mindre fokus på externa, utåtriktade aktiviteter såsom opinionsbildning och
samarbete med andra organisationer.
Vi fick en förhandstitt på FOKUS Patients nya digitala plattform där mycket
information kommer att samlas. Information som idag bara finns på olika
organisationers hemsidor.
Uppdatering av läget för vaccin mot Covid -19 gjordes. Just
nu koncentrerar man sig från svenskt håll på att möjliggöra
att Sverige får del av de vaccin som kommer. Vaccin
bedöms komma under första kvartalet 2021.
Mer information finns på FOKUS Patients hemsida.
Sammanfattat av Eva PW

Frihet finns inte för alla

Reaktion på insändare från Linköpings kommun 5 juni “Tack Linköpingsbor”:
När vi nu befinner oss mitt i en pandemi kan alla få känna av vad det innebär att
inte kunna göra saker som man annars brukar, så som vi med neurologisk diagnos
alltid har det med många olika saker i vårt liv. I kommunens insändare står bland
annat: ”Att inte ha den frihet som vi är vana vid när vi umgås med vänner, familjer,
arbetar eller studerar.”
Många människor har inte den frihet de skulle önska. Att leva med en funktionsnedsättning kan innebära isolering och ensamhet i vanliga fall och det blir givetvis
värre under denna pandemi. Vardagen hemma blir monoton och avsaknad av social
kontakt kan bli lika tung som en sjukdom i sig. Att kunna gå och handla, se
människor, ta en fika, träffa vänner eller arbeta kan redan tidigare ha varit svårt.
Pandemin är en kris för hela samhället och den har kanske öppnat ögonen för hur
skört livet är och hur betydelsefulla människor omkring en är.
Tänk lite extra på den som är ensam, isolerad och funktionshindrad.
Ring, messa eller skicka ett kort!
/Hillevi

MINNESGÅVA TILL

En minnesgåva är ett fint sätt att visa vördnad för den som inte längre är med
oss. För att visa sitt deltagande kan man istället för blommor skänka en slant till
Neuro Linköping till minne av den avlidna. Genom minnesgåvan är du med
och bidrar till en ljusare framtid för människor med neurologisk diagnos.
Föreningens Plusgiro är 66 85 64 – 8.
Det är viktigt att Du skriver vem Du vill hedra samt ditt eget namn.

Om jag kunde stanna tiden
eller hellre vrida den tillbaks.
Till glädje och förhoppningar
till lustfylldhet och framtidstro.
Men tiden tickar sakta vidare
för tiden min önskan är ohörbar.
Den enda tid som finns att leva
är tiden nu och i morgondag.
Sommaren lämnar för höst
omsluts av kyliga vindar.
Skapar längtan efter ännu en vår
då grönska och liv återuppstår.
Då flyttfågeln vänder åter igen
förgyller tillvaron för dig och för mig.
Min önskan är att ännu en gång
få uppleva koltrastens ljuva sång.
Anders Magnusson

Personlig assistans – en fantastisk möjlighet men…
Jag vill lyfta frågan runt personlig assistans via kommunen och uppdelade beslut,
jag vet att jag inte är ensam.
Jag är van att leva ett aktivt liv. Ett riktigt Svensson-liv med sambo, bostadsrätt,
SUV-bil, barn och sommarstuga. Jag är van att vara delaktig i mina barns liv och
fritidsaktiviteter. Det är fotboll, pingistävlingar, läger, bio och lekland.
Min progressiva muskelsjukdom har dock gjort att jag idag inte kan vara den
delaktiga pappan utan att barnens mor, farfar eller en god vän är snäll och följer
med.
Än värre är att jag inte längre klarar av att klä mig, att jag kan inte laga mat till mig
eller barnen, att jag inte klarar toabesöken. Jag tränar min kropp för att bromsa
funktionshindret men klarar inte längre av att ställa in maskiner eller att lägga fram
balansplattor eller ens byta om före och efter träningen.
Som tur är finns det då en möjlighet att söka personlig assistans via Linköpings
Kommun, så att jag ändå ska kunna leva mitt aktiva liv men med stöttning av en
personlig assistent. En fantastisk möjlighet!
Summan av mitt faktiska hjälpbehov har noggrant uträknats/utretts av en LSShandläggare och enligt beslutet ska min personliga assistent hjälpa mig med;
att gå på toaletten 6 gånger/dag
att klä av/på mig
att finnas tillhands 20 (!) av de 60 minuterna jag tränar på gymmet
att hacka, koka vatten, skära och duka fram/bort måltider (5 min frukost, 20 min
lunch och 20 min middag – kan bli lite svårt att hinna få maten klar)
att jag behöver 10 timmar/vecka för att kunna handla, gå på bio, restaurang mm,
följa med på barnens aktiviteter, att åka till sommarstugan etc.
Handläggaren kom fram till att jag behöver assistans 4,5 timmar/dygn i snitt
utspritt från kl 06.00 - 23.00.
Men… vid närmare eftertanke, hur ska min hjälp fungera i verkligheten?
Hur ska mina timmar disponeras under dygnet? Vem ska hjälpa mig? Vem ställer
upp på en anställning med villkoret att stå redo att ringas in för korta punktinsatser
när jag behöver hjälpen?
Och viktigast… hur och när ska jag planera in mina 6 toalettbesök á 5 minuter?!
Så snälla… Hjälp mig med tips och råd på hur jag ska få mitt beslut att fungera i
verkligheten – för jag får inte ihop ekvationen kring mina hjälpbehov i praktiken!
/Mattias Karlsson

Life in Motion – ett Arvsfondsprojekt
Linköpings Parasportförening har sedan 1983 bedrivit idrott för personer med
funktionsnedsättning. Målet då och nu är att erbjuda möjlighet till idrottande efter de egna
förutsättningarna, efter den ambition och på den nivån som våra medlemmar har.
Linköpings Parasport finns både för motionären som vill hitta sin träningsform för att röra på
sig och träffa andra och för de personer som strävar mot världseliten och de största
tävlingarna.
I år blev föreningen beviljade ett projekt genom Arvsfonden, ”Life in Motion”. Genom detta
vill vi ge fler möjligheten att hitta till träning, föreningen och idrotten. Efter snart 40 år som
förening vet vi vad våra aktiviteter ger i form av ökad livskvalité och gemenskap för alla.
Projektet har uttalade samarbeten med Neuroförbundet Linköping och Rörelse & Hälsa
NeuroRehab, vilket ger en tyngd och tydlighet i arbetet framåt.
Vi vill genom projektet ”Life in Motion” bli ett tydligare komplement för oss som i vuxen
ålder får en skada eller sjukdom som ger nya förutsättningar i livet och där vi kan komma att
behöva hitta nya sätt till träning än tidigare. Som exempel när personer får diagnoser som
Stroke, MS, och Parkinson.
När man till exempel tränat hos någon mottagning inom Regionen efter en skada eller
sjukdom vill vi erbjuda roliga och bra alternativ att träna på när det blir dags att fortsätta sin
träning på egen hand tillsammans med andra i samma situation.
Vi kommer starta upp nya aktiviteter, allt från de idrotter som finns representerade i
föreningen i dag, till gruppträningsaktiviteter och sociala träffar. Bli inte heller förvånade om
det dyker upp grupper med Yoga, styrketräning och sång också.
Vi vill att fler hittar aktiviteter för träning tillsammans med oss där vi kan träffas, träna och
må bra.
Varmt välkomna till oss!
Vill ni veta mera, kontakta oss,
Mattias Sköld
Tel, 079-107 97 31
mattias@linkopingsparasport.se
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POSTADRESS
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Kontaktuppgifter till styrelsen:
Ordförande:
Telefon:

Ann-Christin Petersén
070-687 08 36
Mail: ac_petersen@bredband.net

Vice ordförande: Hillevi Andersson
Telefon:
070-974 00 67
Mail: hillevi.a.andersson@gmail.com
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Telefon:

Catharina Heimdahl
013-15 10 70
Mail: bcheimdahl@gmail.com
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Telefon:

Ingrid Stenström Ling
073-987 75 31
Mail: stenstromlingi@gmail.com
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Robert Sjövall
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