
VI ÄR NEURO JÖNKÖPINGS LÄN
De flesta av våra medlemmar har neurologiska diagnoser

Några exempel är ALS, CP,  Epilepsi, MS, Muskelsjukdomar, Parkinson, 

Polyneuropati och Stroke

I Jönköpings län är vi ca 480 medlemmar

Vi har verksamhet och aktiviteter i hela länet



HELA LANDET
Vi är ett åttiotal lokalföreningar i landet

Vårt läns kansli ligger i Jönköping

Neuro Jönköpings län består av tre lokalföreningar; 

Jönköping-Huskvarna, Småländska Höglandet och Östbo-Västbo



NÄRSTÅENDE/ANHÖRIG
Att få en diagnos påverkar inte bara den drabbade

Som närstående kan man känna sig utanför och ibland maktlös

Här kan du få träffa andra som har den situationen

Ibland ordnar vi aktiviteter för närstående



PÅVERKAN
I vårt uppdrag ingår påverkan

Det kan handla om fysisk miljö t ex onödiga trappsteg 

och höga trottoarkanter

Det handlar ibland om hur serviceresor fungerar

Bemötandefrågor är viktiga för oss

Vi strävar efter ett jämlikt samhälle

Neurologisk rehabilitering



VI ÄR VIKTIGA
Samhället förändras ständigt

Om vi inte bevakar våra intressen så kommer ingen 

annan att göra det

Vi måste hela tiden ligga på beslutsfattarna för att 

inte bli av med rättigheter som vi har arbetet hårt 

med att få till

Ett exempel är personlig assistans som bidragit till 

att personer med funktionsnedsättningar får samma 

möjlighet att delta i samhällslivet

Ledsagning är också en viktig fråga att bevaka



KRONISKA SJUKDOMAR
En kronisk sjukdom går inte att bota

Man kan däremot lindra symtom

Ibland finns det bromsmediciner

Många blir hjälpta av rehabilitering

Många har rehabilitering som enda behandling

Vi bjuder in politiker för att de ska få ökad kunskap och förståelse 

för våra medlemmars situation



ALLA KÄNNER NÅGON
Neurologiska sjukdomar är vanliga

I stort sätt känner alla någon som är drabbad

Alla kan drabbas ung som gammal

Tillsammans är vi starkare

Vill du vara med, idag kan du bli medlem
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