
Medlemstidning för Neuroförbundet Göteborg  Lokalförening inom Neuroförbundet

Nr 2 Mars 2018
Kontakten
Neuro



2

Viktigt! OBS! OBS! OBS!
För att Kontakten skall komma ut till 
medlemmarna i tid, måste allt mate-
rial som skall publiceras vara redak-
tören tillhanda: 
Senast den 5:e i varje månad.

Redaktör: Eva de Coursey
Ansvarig utgivare: 
Tor Farbrot
Redaktion: Eva de Coursey
Madeleine Kyllerfeldt

Bidrag till Kontakten skickas  till:
Neuroförbundet Göteborg
Kontakten
S. Larmgatan 1, 411 16 Göteborg
Med fax: 031-13 16 66
Eller med E-post:
kontakten.gbg@neuroforbundet.se

Annonser:  
Helsida  2000 kr
halvsida  1200 kr
1/4-sida  900 kr
1/8-sida  700 kr
Priserna är samma 
för färg och svart-vitt.

Från redaktionen

Från Kansliet

Datum: Måndag 19 mars 2018
Tid:  Kl. 18.00 - c:a 20.30
Plats:  Dalheimersalen (v 2), Dalheimers Hus, 
  Slottsskogsgatan 12, Göteborg

PROGRAM:
• Årsmötesförhandlingar.   
• Marianne Fagberg är vår gäst och föreslås leda årsmötes-
   förhandlingarna.
• Räksmörgås, kaffe/te & kaka serveras innan årsmötes-
   förhandlingarna.

Årsmötet skall bl. a. fatta beslut om: 
• Styrelsens sammansättning 2018  
• Neuroförbundet Göteborgs budget  2018    
• Verksamhet år 2018

Det är viktigt att Du kommer! 
Det är nu Du kan påverka föreningens verksamhet och hur pengarna 
skall fördelas. Årsmöteshandlingar och ekonomisk redovisning finns 
i detta nummer av Kontakten, ta med den till årsmötet! Budget för 
2018 delas ut på mötet. Samtliga handlingar kommer att finnas på 
årsmötet, de kan även rekvireras från kansliet.

VIKTIGT! För att få rösta på årsmötet skall medlemsavgiften för Neu-
roförbundet år 2018 vara betald. Är du osäker om du betalat avgiften, 
kontakta kansliet. 

Avgift: Kostnadsfritt för medlem, för ej medlem 130 kr.
ALLA som tänker komma MÅSTE anmäla sig till kontoret 
senast måndag 12 mars. 
Tel: 031-711 38 04, e-post: info.gbg@neuroforbundet.se

VÄLKOMMEN!

Enligt kongressbeslut kommer medlemsavgiften för år 2019 att sänkas 
till 360 kr per år för fullbetalande medlem. 
Avgiften för närstående medlem sänks till  180 kr. 
Detta kommer att fastställas på årsmötet. Betala gärna med autogiro.

Kallelse till ÅRSMÖTE 2018
för Neuroförbundet Göteborg

Föreningens sommarbidrag
Bidraget kan sökas för vistelse på Strannegården och är 200:-/dag för samtliga 
veckor. För privat ordnad sommarvistelse, är bidraget 100:-/dag. Medhjälpare kan 
få 50:-/dag. Bidrag kan sökas för upp till 21 dagar. Blankett för ansökan får du från 
kansliet 031-711 38 04 eller vår hemsida www.neuroforbundet.se/goteborg
OBS! Bidragen är behovsprövade. En kopia på senaste slutskattsedel skall 
bifogas ansökan som skall vara inne senast 15 april!
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Strannegården

På tomten finns flera byggnader: Villan med ett dub-
belrum och ett enkelrum på nedervåningen samt rum 
på övervåningen (inte handikappanpassade, ej hiss), 
paviljongen med fem dubbelrum och en mindre stuga 
med plats för två gäster. Totalt 19 sängplatser.

Det kommer att finnas personal som kan bistå med 
elementär hjälp vid t.ex. måltider, olika aktiviteter m.m. 
Om du har ett större hjälpbehov måste du ha med dig 
assistent eller anhörig/närstående.

Strannegården kommer att vara öppen veckor 25-30
samt vecka 32.
Priser: För samtliga veckor är priset 2.700 kr per vecka 
för gäst som är medlem i Neuroförbundet Göteborg. 
OBS! Priset är baserat på del i dubbelrum. För personlig 
assistent/ej medlem är priset 3.900 kr per vecka. Med-
lemmar kan boka in sig en eller två veckor. Ytterligare 
veckor kan beviljas i mån av plats. Medlemmar i an-
nan förening inom Neuroförbundet kan få komma till 
Strannegården i mån av plats. Priset är då 3.200 kr per 
vecka. 

En aktivitetsvecka kommer att genomföras under 
vecka 32. Veckan har fokus på aktiviteter/träning och 
riktar sig i första hand till dig som är lite yngre och/eller 
har MS.

Strannegården som ligger fyra mil söder om Göteborg, med 
en vidunderlig utsikt över Kungsbackafjorden, kommer att ha 
verksamhet för våra medlemmar under 7 veckor i sommar. Verk-
samheten är inriktad på rekreation i den vackra miljön med as-
falterade promenadstigar, enklare träning i gymnastiksalen eller 
vattengympa i den tempererade havsvattenpoolen, konstnärliga 
aktiviteter, spel av olika slag, utflykter m.m.

Dag-gäster:  Du är hjärtligt välkommen att besöka 
Strannegården under en dag. Priset är 150 kr/person, 
och inkluderar mat, fika och bad i poolen. 
Ring Strannegården på tel. 0300-613 09 några dagar 
innan och anmäl din ankomst.

Korttidsbokningar: I mån av plats tar vi emot korttids-
bokningar och priset är 500 kr/dygn för medlemmar och 
700 kr/dygn  för assistenter och icke medlemmar. Alla 
priser inkluderar boende, frukost, lunch, middag samt 
deltagande i planerade aktiviteter. Kontakta kansliet på 
tel. 031-711 38 04 före 15 juni, därefter direkt till Stran-
negården tel. 0300-613 09.

Bidrag: Du kan söka sommarbidrag för vistelse på 
Strannegården. För mer information se sid 2 eller kon-
takta kansliet. Du kan även söka bidrag från Norrbacka-
Eugeniastiftelsen och Hilda Henrikssons fond (sid 9).
På vår hemsida www.neuroforbundet.se/goteborg  kan 
du läsa mer om Strannegården samt hämta blanket-
ter för anmälan, sommarbidrag och Hilda Henrikssons 
Fond.
OBS! För att vara säker på att få komma önskade 
veckor är det viktigt att skicka in ansökan före 15 april. 
Senare ansökningar kommer att godkännas beroende 
på plats. Principen ”först till kvarn….” gäller.

Sista anmälningsdag är 15 april 2018.
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Paviljongen & den uppvärmda saltvattenpoolen.

Välkommen att hyra Lillstugan på Strannegården!
Medlemmar i Neuroförbundet Göteborg kan hyra Lillstugan på Strannegården i Onsala, 
under den del av året då vi inte har våra reguljära sommarveckor för gäster. Alltså inte 
veckorna 25 - 34. Stugan är nu helrenoverad ut- och invändigt med ett större toalettut-
rymme som är helt anpassat med dusch. Utrustat pentry finns och två sovplatser. 
Avgift: Endast medlemmar i Neuroförbundet Göteborg kan hyra stugan för 200 kr/natt 
eller 900 kr/vecka. 
Obs! Stugan har vandrarhemstandard vilket innebär att hyresgäst har med egna lakan 
och handdukar samt städar innan stugan lämnas. 

Om du inte kan/vill städa stugan är priset för städning 350 kr.
Kontakta Madeleine på kansliet tel 031-711 38 04, e-post: info.gbg@neuroforbundet.se om du vill hyra stugan.

Strannegården  sommaren 2018



Neuropromenaden

Välkommen till 

NEUROpromenaden
i Slottsskogen, Göteborg!

Ta med dina nära och kära, vänner och bekanta, eller vem du vill. 
Alla kan vara med och samla in pengar till forskning 

och rehabilitering inom Neurologi.

DATUM: Lördag 12 maj, kl. 13.00

PLATS: Slottsskogen. 

OBS! Samling vid Lilla Dammen, ingång från Vegagatan.

Allt du behöver göra är att anmäla dig och komma till Neuroförbundets partytält vid Lilla Dammen, 
nära lekplatsen Plikta, Vegagatan. Där väljer du ett eller flera av de färgband som symboliserar    
Neuroförbundets diagnoser och startar därefter den 2 km långa promenaden. Vid målgången serve-
ras lite förfriskningar. Vi hoppas att samla flera sponsorer som också kan bidra till att vi får en trevlig 
eftermiddag.

Över en halv miljon människor i Sverige lever med neurologiska diagnoser som t ex Stroke, MS,   
Parkinsons, Epilepsi och Neuromuskulära sjukdomar. Stora framsteg har på senare tid gjorts inom 
flera områden men mycket mer forskning behövs. Behovet av rehabiliterande stödinsatser är ockå 
stort. Gå med på Neuropromenaden så gör du en värdefull insats för forskning och rehabilitering  
inom Neurologi.
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ANMÄLAN: Anmäl dig till Neuropromenaden på www.neuropromenaden.se  Du kan också ringa 
kansliet på tel 031-711 38 04. Anmäl dig senast 3:e maj.
AVGIFT: Allt vi förväntar oss är att deltagarna vänligen ger en gåva till Neurofonden i samband med 
anmälan. Alla intäkter går till att finansiera stödjande insatser och forskning om neurologiska diagno-
ser. Beloppet bestämmer du själv.
STÖD: Om du inte kan vara med, men ändå vill stödja Neuropromenaden eller vill sponsra någon 
annan som går, så går det bra att lämna ett bidrag på:
www.neurogavan.se/insamlingar/neuropromenaden-goteborg-2018
För mer information om Neuropromenaden maila oss på info@neuropromenaden.se eller gå med i 
vår grupp på Facebook www.facebook.com/neuropromenaden för att få löpande uppdateringar.



5

Vem vinner den stora utmaningen?

NEUROpromenaden 2018
Du kan vara med och bidra till framgång!

Lördagen den 12 maj hoppas vi att alla våra medlemmar tar med sig familj och vänner till Slottsskogen. 
Där samlas vi vid Neuroförbundets startpaviljong och går en bana på 2 km för att samla in pengar till forskning 
och rehabilitering. 

Även i år är Göteborg, Stockholm och Malmö tre orter som deltar i Neuroförbundet Göteborgs utmaning om 
vem som lyckas samla in mest pengar genom att promenera. Dessutom kan fler orter tillkomma. Nu hoppas vi på 
din hjälp för att vinna kampen. Allt som behövs är att vi lyckas mobilisera många medlemmar att delta. Man kan 
antingen gå själv och donera en frivillig startavgift till insamlingen eller donera en valfri summa som sponsorbi-
drag för en vän som går. 

Efter målgång blir det förfriskningar och diplom.  
Neuropromenaden genomfördes för första gången 2015. Initiativtagare och ansvarig är Joanne Berg som 

själv har MS och som flyttade hit från Kanada för några år sedan. Joanne tog med sig idén från Kanada där MS-
promenaden är en stor etablerad insamlingsaktivitet. Utifrån det kanadensiska konceptet ville Joanne och hennes 
man Calle bredda insamlingen så att alla som lever med neurologiska sjukdomar kan vara med. ”Alla som lever 
med neurologiska sjukdomar behöver få erkännande” säger Joanne. 

Vi i Neuroförbundet är mycket tacksamma över att Calle och Joanne Berg tagit initiativet till att starta Neuro-
promenaden. Med deras hjälp hoppas vi att årets insamling blir en stor framgång med mycket insamlade pengar 
till forskning och rehabilitering.   Varmt välkomna!

Att vara man och leva med neurologisk sjukdom
Under ledning av docent och neurolog Lennart Persson och socialarbetare Arne Ojde, från Göteborgs råd för funk-
tionshinder, får män möjlighet att i grupp med enbart män, samtala kring personliga och nära frågor som att själv ha 
neurologisk sjukdom eller vara närstående till någon med neurologisk sjukdom

Dag:  Tisdag 13 mars   Tid:     18:00 - 20:00
Plats:  Epilepsiföreningens lokal Slottskogsgatan 6, Göteborg
Anmälan: Krävs inte men ledarna kan nås via e-post: epilepsigbg@gmail.com

Intresseförfrågan angående samverkanseminarium
om Polyneuropati

I Neuroförbundet Malmö finns ett väl fungerande nätverk för dem som är drabbade av Polyneuropati. I nätverket ingår ett 40 
tal medlemmar som träffas med jämna mellanrum för att byta idéer och erfarenhet av hur det är att leva med polyneuropati i 
vardagen och hur man kan förbättra sin livskvalitet.

Nu vill vi ta initiativet till att lära känna andra polyneuropatidrabbade i främst södra Sverige och planerar därför att arrang-
era ett seminarium på Valjevikens kursgård i Sölvesborg, dit vi vill bjuda in alla som är intresserade av att utveckla sin kon-
taktyta med andra polyneuropatidrabbade.

Seminariet blir på 3 dagar preliminärt i maj i år och bygger på att träffas, lära känna varandra och utbyta erfarenheter via    
t ex gruppsamtal och grupparbete. Vi räknar även med att Valjevikens kursgård kan ställa upp med några av sina experter 
som kan hålla föredrag om ämnen som är intressanta för oss.

Därför gör vi nu en rundförfrågan främst bland polyneuropatidrabbade i södra Sverige om det finns intresse att delta i 
ett sådant seminarium. Om vi blir en grupp på ca 16 deltagare eller fler är Valjevikens kursgård positiva till att ställa upp och 
arrangera ett samverkanseminarium med oss. Förhoppningen är att vi med olika bidrag via Valjeviken och Neuroförbundet 
Malmö kan komma ner till en totalkostnad på 1100 kronor per person i enkelrum och 900 kronor per person i dubbelrum för 2 
nätter. Det inkluderar även mat och kursdeltagande. Kostnad för resa tillkommer.
Anmäl ditt intresse till Madeleine på Neuroförbundet Göteborgs kansli på tel. 031-711 38 04, 
e-post: info.gbg@neuroforbundet.se



Aktiviteter
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Den 14 april 2018 är ni alla välkomna på en konstresa. 

OBS! NY PLATS FÖR AVRESA!
Samling 08.30 - 09.15 med kaffe och smörgås på 
Dalheimers Hus, Slottsskogsgatan 12 , Göteborg. 

Kl 09.30 Avgår bussen till Hotel Tylösand i Halmstad där vi 

blir guidade genom konstens värld, och bl a får veta mer om 

celebrityfotografen Terry O´Neills ikoniska bilder, hur det kom-

mer sig att Kung Carl XVI Gustaf sitter på en trappa i hotellets 

reception, Jacob Felländers resa runt jorden för att fånga hela 

världen på ett fotografi, och mycket mer. 

13.00 äter vi lunchbuffé på Hotel Tylösand. Efter lunchen åker 

Dagsresa med konst på Tylösand och Mjellby Konsthall
vi till Mjellby Konsthall som ligger i närheten. Där får vi en 

guidad visning av Halmstadsgruppens samling, och får höra 

berättelser om deras pionjärinsatser i svensk konsthistoria.
Vi startar hemresan från Mjellby Konsthall ca 16.30 och 

beräknar att vara tillbaka till Dalheimers Hus kl. 18.30. Med 
reservation för ev oförutsedda förseningar.

Pris: För medlem är priset 390 kr, för ej medlem 690 kr.
Anmälan till Madeleine på kansliet tel 031-711 38 04, 
e-post:  info.gbg@neuroforbundet.se

Välkomna!

Halmstadgruppen porträtterad av Stellan 
Mörner 1936. Fr.v: Egon Östlund (vän 
till gruppen), Erik Olson, Axel Olson, 
Sven Jonson, Stellan Mörner, Waldemar 
Lorentzon, Esaias Thorén. (lånad från 
deras hemsida)

Strokeföreningen inbjuder till filmsöndag 25 mars
Vi ser filmen ”Läkaren på landet”
Lokal:  Vegasalen, Vegahusen, Vegagatan 55 Tid:   Kl. 14.00 - 16.00
Kostnad: 25 kr för film, dryck och tilltugg
Anmälan: Till Strokeföreningen senast torsdag före varje filmsöndag på tel 031-775 98 70
Ett tips: Ät gärna en god lunch på restaurang Ärtan i Vegahusen innan filmen, pris 80 kr.

Lunch-teater på Göteborgs Stadsteater
Lördag 21 april kl. 12.00 - 13.00.  Samling i entrén kl. 11.25, insläpp från 11.30
Vi ser ”Kärlekens ljuva plåga”, en pjäs om kärlek och besatthet. 

På 1700 talet regerade Gustav III och politik, kultur och inte minst kärlek stod lika högt i kurs. Den unga 
hovdamen Magdalena Rudenschöld förälskar sig i den framstående hovmannen Gustav Mauritz och deras 
kärleksrelation leder till både stupstock och landsförvisnining. Med humor, kvickhet, sång, dans och drama 
skildras historiska kvinnor i nutidsperspektiv. 

Lunchen består av Paella med räkor och aioli.  Pris: Medlem 180 kr, ej medlem 230 kr.
Avgiften sätts in på föreningens plusgiro 1 21 30-1 när du fått din anmälan bekräftad!
Anmälan är bindande, biljettpriset går inte att få tillbaka vid avbokning, om det inte finns personer på reservlistan.

Anmälan snarast till kansliet på info.gbg@neuroforbundet.se tel. 031-711 38 04

Café KonstArten - söndag 18 mars kl 14.00 - ca 16.30

Margareta Svensson är värdinna och berättar om Picasso, och att han faktiskt inte bara målade, utan arbetade 
mycket med keramik. Dessutom blir det som vanligt trevlig gemenskap och konstdiskussioner.
Kostnad: 25 kr för kaffe/te, smörgås, kaka och lott. Välkommen!

Nästa datum är söndag 22 april. Anmäl dig gärna till kansliet senast torsdag före varje träff tel 031-711 38 04.



Ölprovning med rundvisning på Oceanbryggeriet
Torsdag 15 mars kl. 14.30 - 15.30 samling i entrén kl. 14.15

Oceanbryggeriet är ett microbryggeri som har ett antal av sina ölsorter på hyllan på 
systembolagen i Göteborg, i hela landet och har över 150 krogar som kunder.
Det nybyggda bryggeriet i Åby var klart 2017. V får en exklusiv rundvisning, får lära oss hur 
man brygger öl, öl-kunskaper och ölprovning. 

Plats: Ragnar Thorngrens gata 12, 431 62 Mölndal,  Busshållplatsen ”Stallbacken Västra” ligger precis utanför 
Bryggeriet, se tidtabell på www.vastrafik.se för buss 753.
Avgift: 80 kr för medlemmar i Neuroförbundet, 150 kr för övriga. 
Betalas till föreningens plusgiro 1 21 30-1 när du fått din anmälan bekräftad.
Anmälan: Till Kansliet på tel 031-711 38 04 eller, e-post: info.gbg@neuroforbundet.se

Välkomna till akvarellmålarläger! 25 maj - 27 maj 2018
Plats: Löftadalens Folkhögskola i Åsa utmed västkusten.    
Vi börjar fredag kl. 13.30 med välkomskaffe och beräknar att avsluta söndag kl. 14.30 med avslutnings-
kaffe. Handledare är Ingrid Draminsky.
Anmälan senast den 12 april 2018. Blankett får du från Neuroförbundet Västra Götaland. Se nedan.
Pris: För medlemmar i Neuroförbundet och LSS-assistenter är kostnaden för kost och logi 1500 kr vid 
enkelrum/dubbelrum. Hör gärna av dig om det är något du vill fråga om!
Neuroförbundet, Västra Götaland, va-gotaland@neuroforbundet.se Tel: 0522-193 66  

Aktiviteter

Trubadurafton - Tisdag 20 mars
Kom och njut av god mat och fantastiska visor på föreningens kansli.  
Kvällens artist är Loke Nyberg - Undergroundvisans Hänförare som spelar visor med 
tänkvärda texter om relationer, liv och död, hjärta och smärta, kärlek och svek. 

Åsa Ringman, känd för sina vinprovningar, kommer att ordna med kvällens förtäring.

Plats:  Kansliet, Arkitektgatan 2  Datum:        Tisdag 20 mars 
Tid:   kl. 17.30 - 19.00   Pris:        100 kr inklusive förtäring.

Anmälan: till Kansliet på tel. 031-711 38 04 eller e-post: info.gbg@neuroforbundet.se

Inbjudan till Tema-kväll: ”Vad händer med min assistans”
För mig med neurologisk diagnos, mina anhöriga och mina assistenter.
Torsdag 19 april 2018 kl 17.30 - 20.00 på Dalhemiers hus, Slottsskogsgatan 12, Göteborg

Program
17.30 - 17.35  Kort presentation
17.35 - 18.30 ”Har du frågor kring LSS och assistans”, Erik Wahlgren, föreläsare, Humana
18.30 - 19.00 Paus med kaffe och smörgås
19.00 - 19.45 Försäkringskassan informerar, Maria Isetjärn Regional samverkanansvarig -
   Avdelningen för funktionsnedsättning.
19.45 - 20.00 Frågestund.

Temakvällen arrangeras i samverkan av Neuroförbundet, Humana och Livsanda.
Avgift: 50 kr betalas in på Neuroförbundets plusgiro 1 21 30-1 samtidigt som anmälan.
Anmälan till Neuroförbundets kansli senast 12 april! 
På e-post: info.gbg@neuroforbundet.se eller på tel 031-711 38 04. Ange ev kostavvikelse/allergi vid anmälan. 
OBS! begränsat antal platser, först till kvarn.
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Först ut var Olaf Gräbel som talade om definitionen av vad 
smärta är och vad man kan göra åt den. Smärta är en upp-
levelse och något som skiljer sig från individ till individ, vilket 
gör att det inte går att mäta. Brist på röntgenfynd betyder inte 
att du inte upplever smärta, det går bara inte att se orsaken till 
smärtan förklarade Olaf.

Han tryckte på att läkare måste vara bättre på att lyssna 
till patientens smärtupplevelse eftersom den alltid finns i 
huvudet, din upplevelse, inte något man ser på ett test. Det 
är viktigt att läkaren vet vilket typ av smärta du har för att på 
bästa sätt kunna hjälpa dig. Man talar om tre olika varianter, 
vävnadsmärta, neuropatisk smärta och långvarig smärta. 
Vävnadssmärta är en akut smärta och ett gott tecken på att 
din kropp fungerar som den ska och är en smärta som kan 
behandlas. T.ex. vid en knäskada. Den neuropatiska smärtan 
är när kroppen minns en tidigare skada. Det är en felsignal av 
kroppen som uppstår och stannar kvar i kroppen. Detta är en 
nervsmärta som inte går att ta bort. Sista gruppen är långvarig 
smärta som alltid finns där och som förändras över tid.

Olaf förklarade att hans roll som läkare är att ställa diagnos 
och fastställa vilken typ av smärta det handlar om. Likaså att 
förklara och bekräfta din smärta och att du kan ha smärta utan 
att ha en skada. Hans slutliga uppgift är att visa vägen vidare 
till lindring.

Han kan som läkare ge klassisk medicinering, sekundär 
medicinering, såsom antidepressiva mediciner och antiepilep-
tika som kan fungera mot långvarig smärta. Sedan finns det 
behandlingsmöjligheter som inte är farmaka såsom fysiote-
rapi, Tens och SCS (ryggmärgs- eller baksträngsstimulering) 
och att gå till psykolog kan vara saker som kan lindra. Olaf 
tyckte att mediciner kan hjälpa, men bäst är en kombination av 
medicinering, fysioterapi och psykologisk hjälp.

Han avslutade med att förklara sin roll för behandling av 
smärta. Han som läkare har rollen att prova eventuella olika 
läkemedel, inleda teamarbete, vara med i teamet kring patien-
ten och stå bakom behandlingsplanering.

Sedan tog Eva-Lotte Karlsson vid och berättade utifrån 
temat fysioterapi vid långvarig smärta och började med att 
gå igenom smärtcirkeln. Akut smärta talar om att något är fel, 
man söker då hjälp. Att leva med smärta varje dag påverkar 
hela personens liv och funktion. Det kan leda till rädsla, oro 
och stress, vilket gör att man börjar undvika saker och drar sig 
undan. Detta ger i sin tur nedstämdhet och en ökad känsla av 
smärta, en ond cirkel är skapad.

Eva-Lotta förklarade hur ett första besök hos henne ser 
ut. Först måste hon undersöka och få höra patientens egen 
historia. Hon måste få en bild av varför smärtan är där och vad 
som kan göras för att lindra. Hon talade precis som Olaf om 

att hon som fysioterapeut måste visa för patienten att hon tar 
patientens smärta på allvar, då många känner rädsla för att bli 
trodda. Hon tryckte på vikten av att hon och patienten skapar 
en god relation, då rehabiliteringen bygger på samarbete.

Hon som fysioterapeut hjälper patienten att inte agera 
på smärtan, eftersom den inte får vara vägledande och styra 
patientens vardag. Hon hjälper till att planera åtgärder som 
syftar till att patienten skall kunna återfå en god funktion och 
kunna aktivera sig i sin vardag. Eva-Lotta förklarade att det är 
viktigt att finna en träningsform som inte bara fungerar de bra 
dagarna, utan som kan fungera att utföra oavsett smärtnivå.

På smärtcentrum har de ett tvärprofessionellt team med 
smärtsköterska, fysioterapeut, psykolog, kurator och spe-
cialistläkare. Hon tryckte på vikten av att alla i teamet drar 
åt samma håll. För att fysioterapeuten skall kunna utföra sitt 
arbete så måste alla utredningar vara klara, så de vet vad de 
skall arbeta med.

Eva-Lotta tryckte på vikten av att patienten är färdigutredd 
när den kommer till henne, så hon vet vad hon skall arbeta 
med. Likaså är det viktigt att fysioterapin sätts in vid rätt 
tidpunkt, då det kan ta lång tid att acceptera sin diagnos och 
hinna ställa om för vad som är viktigt nu. Det kanske inte går 
att ta bort själva smärtan, men däremot kan man finna ett sätt 
att leva med den och göra den mer hanterbar. Fysisk aktivitet/ 
träning är oerhört viktigt och välgörande då endorfinpåslaget 
vid träning ger smärtlindring. För att få endorfinpåslag bör 
träningen vara i minst 30 minuter, men du kanske bara klarar 
3 minuter i början förklarade hon. Vid långvarig smärta är det 
vanligt att man har en ökad känslighet, vilket gör att man bör 
ta det lite lugnt och börja med en övning i taget, för att sedan 
successivt öka. Det är viktigt att inte träna för mycket, då det 
kan ge motsatt effekt och ge ökad smärta.

Träning har många positiva effekter på vår kropp och mins-
kar bland annat risken för negativa effekter som stress, ångest 
och depression kan medföra. Eva-Lotta avslutade med att ge 
bokrekommendationer i ämnet ”Hjärnstark – Hur motion och 
träning stärker din hjärna” av Anders Hansson, ”FYSS 2017 
– Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehand-
ling” utgiven av Läkartidningen Förlag AB och ”Att leva med 
smärta – ACT som livsstrategi” av Rickard Wicksell.

Efter detta talade Mahnaz Golipor om långvarig smärta uti-
från en psykologs perspektiv. Hon började att gå in på stress 
och dess inverkan. Långvarig stress kan leda till en rad olika 
kroppsliga reaktioner såsom trötthet, hjärtklappning, störd 
matsmältning, känslighet för starkt ljus, huvudvärk, illamåen-
de, kalla händer och fötter och värk. För att något skall bli till 
stress behöver det upplevas som hotfullt förklarade hon. Det 
sker ett flertal fysiologiska processer i kroppen vid stress och 

Att leva med smärta
Den 27 november förra året arrangerade föreningen en föreläsning om att leva med smärta på Dalhei-
mers Hus. Föreläsare under denna temakväll var Olaf Gräbel, vårdenhetsöverläkare, Eva-Lotte Karlsson, 
fysioterapeut och Mahnaz Golipor, psykolog, alla från smärtcentrum på Östra sjukhuset i Göteborg.

Kompassen



Stiftelsen Hilda Henrikssons Fond
Ur denna fond kan företrädesvis du med MS eller CP söka, 
som bor i Göteborg med omnejd. Du som har en annan 
neurologisk sjukdom/skada kan också söka bidrag ur fonden.  
Bidrag ges endast en gång per år och endast mindre belopp 
delas ut. Sista dagen för ansökan är 15 mars och 15 okt. 

Petter Silfverskiölds Minnesfond
Bidrag kan sökas ur denna fond till barn och ungdomar med 
funktionsnedsättning. Information och ansökningsblanketter 
se hemsidan: 
www.pettersilfverskioldsminnesfond.se
Ansökningstiden går ut den 10:e mars

Fonder

Stiftelsen Professorskan Betzie 
Johanssons MS-donation
Stiftelsen har till ändamål att i första hand främja vård av barn 
under 18 år, som drabbats av MS eller CP. 
Sista datum för ansökan är 15 april.

Norrbacka-Eugeniastiftelsen
Stiftelsen ger bidrag till personer som har varaktig fysisk 
rörelsenedsättning som inte beror på normalt åldrande. Barn 
och ungdomar har företräde. Bidrag lämnas till ändamål som 
har samband med rörelsenedsättningen och syftar till att 
underlätta boende, fritidsaktiviteter och social delaktighet och 
därigenom höjer livskvalitén. Sista ansökningsdatum är 31 
mars. Blankett och mer information finns på www.norrbacka-
eugenia.se eller ring kansliet, 031-711 38 04.

Diagnosträffar

ALS - Amyotrofisk Lateral Skleros
• Du som har diagnosen ALS • Du som är anhörig
• Du som är personlig assistent 
Är välkommen till träffar där du har möjlighet att ställa frågor, 
få värdefulla tips, få hjälp med ansökningar eller tala med 
någon i samma situation. Träffarna sker i samarbete med 
Neuroförbundet Göteborg. Stina Roempke, LaSSe Brukar-
stödcenter håller i träffarna.
Datum för vårens träffar: 
Torsdagarna: 1/3, 5/4, 3/5   Tid: Kl. 13.30 - 15.30
Plats:   LaSSe Brukarstödcenter, 
  Kämpegatan 3, Göteborg.
Anmälan senast två dagar innan varje träff.
Tel. för anmälan 031-84 18 50,  brev@lassekoop.se

Caféträff  för medlemmar med MS 
Vi träffas kl. 18.00 - 20.00, tisdag 13 mars i föreningslokalen, 
Arkitektgatan 2, Göteborg. Ni är inbjudna till en fikaträff där vi 
samtalar om både högt och lågt. 
OBS! Dessa träffar är ENDAST för dig som har MS efter-
som vissa ämnen som diskuteras är känsliga.
Anmälan till kansliet tel. 031-711 38 04, 
e-post: info.gbg@neuroforbundet.se
Kommande datum: 10/4, 8/5, 12/6
Välkommna, hälsar Sara.

Gymnastiken för dig med MS
Gympan startade onsdag 21 februari. Tid är 18.15 - 19.30 
på Sahlgrenska, ingång Vita Stråket 13, ovanför där apoteket 
låg tidigare. Om du inte är anmäld, men är intresserad, ring 
kansliet och hör om det finns platser kvar, tel. 031-711 38 04,  
info.gbg@neuroforbundet.se  
Avgift: 250 kr, för medlemmar i Neuroförbundet.
OBS! Avgiften skall vara betald innan kursstart till fö-
eningens Plusgiro 1 21 30-1
Endast för medlemmar i Neuroförbundet Göteborg.

Borgen, Lokalgrupp i Kungälv
Vi träffas på onsdagarna: 28/3, 18/4, 23/5 
kl. 13.30 i Missionskyrkan, Utmarksvägen 3, Kungälv. 
Välkomna, hälsar Inger tel 0303-21 11 28 
& Lars-Gunnar tel 0705-94 45 72

vid kortvarig stress ställer kroppen in sig för överlevnad, be-
redskap att fly och ger dig en ökad koncentration. En långvarig 
stress däremot kan leda till en kronisk muskelspänning, svår 
smärta, nedstämdhet och ångest för att nämna några.

Personer med smärta har dessutom oftast en försämrad 
sömn vilket i sig kan ge en ökad smärtupplevelse. Att leva 
med sömnbesvär kan även leda till depression och vise versa. 
Det är därför bra att få hjälp med att se över din situation så 
att du får chansen att må så bra som möjligt. För att undvika 
att drabbas av depression, sömnsvårigheter och få en ökad 
smärtupplevelse så föreslog Mahnaz mindfullnessträning, att 
träna på att leva i nuet.

Hon förklarade att när man lever med en livslång smärta 
påverkas kroppen och våra känslor, då man får en ökad 

känslighet av den ständiga smärtupplevelsen. Hon talade lite 
kring våra primära och sekundära känslor och hur de hjälper 
oss i olika situationer. Hur känslor, tankar och beteenden kan 
förändras av en sjukdom/ långvarig smärta. Mahnaz förklarade 
att hon arbetar med patienterna kring deras tankemönster och 
känslor kring självbild för att på så sätt hjälpa dem att ändra 
på sina beteenden och lära sig att acceptera sin situation som 
den ser ut här och nu.

Denna smärtföreläsning var mycket uppskattad av de som 
kom och gav dem chansen att få sina frågor besvarade.

Caroline Persson
Kompassen - Råd & Stöd5
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Förslag till

FÖREDRAGNINGSLISTA

vid årsmötesförhandlingarna med Neuroförbundet Göteborg,
lokalförening för personer med neurologiska sjukdomstillstånd 

och/eller funktionsnedsättningar
Måndag den 19 mars 2018

  1. Årsmötets öppnande.
  2. Val av ordförande för mötet.
  3. Val av sekreterare för mötet.
  4. Val av två personer att jämte ordförande justera dagens protokoll.
  5. Val av rösträknare för mötet och fastställande av röstlängd.
  6. Godkännande av dagordning.
  7. Beslut om huruvida mötet blivit i behörig ordning utlyst.
  8. Verksamhetsberättelse för sistflutna kalenderår.
  9. Ekonomisk årsredovisning för samma tid.
  10. Revisionsberättelse och beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
  11. Behandling av eventuella motioner.
  12. Strannegården 2018 och i framtiden.
  13. Behandling och förslag till
   a) verksamhetsplan 2018
   b) budget 2018
   c) styrelsens arvoden
  14. Beslut om medlemsavgiftens storlek för nästkommande år.
  15. Beslut om antalet ledamöter och suppleanter i styrelsen.
  16. Val av:
   a) ordförande för ett år.
   b) ledamöter i styrelsen.
   c) suppleanter i styrelsen.
   d) två revisorer för ett år.
   e) två revisorsuppleanter för ett år.
   f) två revisorer för ett år i Dolores och John Johanssons Stiftelse, 
    varav minst en skall vara revisor i Neuroförbundet Göteborg
   g) adjungerad läkare för ett år
   h) ombud till Neuroförbundet Västra Götalands ombudsmöte.
   i) studieorganisatör.
   j) valberedning för att förbereda valen till nästa årsmöte.
  17. Övriga ärenden.
  18. Avslutning.

Årsmöteshandlingar
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Verksamhetsberättelse för Neuroförbundet Göteborg 2017
Neuroförbundet Göteborg är ansluten till Neuroförbundet, med 
kansli i Stockholm. Föreningen bytte nam till Neuroförbundet 
Göteborg vid extra årsmöte 12 december 2013, i enlighet med 
kongressbeslut den 14 september 2013. MS-föreningen bilda-
des 1952 som en sammanslutning för personer med MS-mul-
tipel skleros, med säte i Göteborg. Vid årsmötet den 19 mars 
1984 bytte föreningen namn till NHR-Neurologiskt Handikap-
pades Riksförbund i Göteborg. Verksamhetsområdet har efter 
hand ökats till att idag omfatta personer med neurologiska 
sjukdomstillstånd eller funktionsnedsättningar såsom ALS 
(Amyotrofisk lateralskleros), CP (Cerebral Pares), Huntingtons 
sjukdom, MG (Myasthenia Gravis), MS (Multipel Skleros), 
NMD (Neuromuskulära sjukdomar), Narkolepsi, Neurologiska 
skador från lösningsmedel, Parkinsons sjukdom, Ryggmärgs-
skador, Skolios, Stroke/AE (hjärninfarkt), Ärftliga Ataxier, 
Polyneuropati och Epilepsi. Inom föreningen finns också en 
liten grupp för personer som har Spasmodisk Dysfoni samt 
olika symptomgrupper.
Föreningens verksamhetsområde
omfattar Göteborg med kringliggande kommuner, Ale, Härr-
yda, Kungälv, Lerum, Mölndal, Partille, och Öckerö. I fören-
ingen ingår även Borgen, som är en lokal grupp i Kungälv. Vår 
förening tillhörde 1975 -1998 Länsförbundet av NHR i Göte-
borgs och Bohus län. Detta länsförbund avvecklades 1998 
för att därefter införlivas i NHR-Västra Götaland som bildades 
1999. Numera Neuroförbundet i Västra Götaland.
Medlemmar
Föreningen hade enligt Förbundet vid verksamhetsårets slut 
1139 medlemmar, varav 779 medlemmar med neurologisk 
diagnos,181medlemmar utan neurologisk diagnos, 126 närstå-
ende medlemmar samt 53 som var Prova-på medlemmar.
Tidningen Kontakten
Föreningen utger en tidning, Kontakten, som utkommer med 9 
nummer per år. Ansvarig utgivare: Tor Farbrot.  
Redaktör: Eva de Coursey.
E-post: kontakten.gbg@neuroforbundet.se
Kansliet 
har varit öppet måndag - torsdag kl.10.00 - 15.00 
Postadress: Södra Larmgatan 1, 411 16 Göteborg. 
Besöksadress: Arkitektgatan 2.
Telefon: 031 - 711 38 04. 
Telefontid: 10.00-12.00, 13.00-15.00. 
Fax: 031- 13 16 66.
E-post: info.gbg@neuroforbundet.se
Hemsida:  www.neuroforbundet.se/goteborg
Kansliet har under året haft följande anställda:  
Madeleine Kyllerfeldt, Eva de Coursey, Teresé Antonsson, 
Caroline Persson, Kicki Forslund, Ingvor Karlsson och Riitta 
Bengtsson. 
Lokalvårdare: Maid Service Proffsrent.
Personalansvarig: Ordförande Tor Farbrot samt Madeleine 
Kyllerfeldt från kansliet.

Hedersmedlemmar:  
Agne Lundberg och Kent Andersson

Medlemmar med anknytning till föreningens styrelse och 
kansli, som avlidit under 2017: Inga-Lill Holm

Styrelsen
Vid årsmötet, som hölls den 16 mars 2017
valdes följande:
Ordinarie ledamöter:  
Tor Farbrot  ordförande
Runa Zetterman  ledamot
Kent Andersson  ledamot
Maria Danielsson  ledamot
Michael Ahlberg  ledamot
Claes Anneling  ledamot
Martin Rådberg  ledamot
Suppleanter:   
Börje Persson  suppleant
Ted Ekenberg  suppleant
Kjell Selander  suppleant
Erik Dahlström  suppleant
Revisorer:  Klas Björnsson 
   Christer Nordelöf 
Revisorsuppleanter: Margaretha Andersson  
   Margareta Svensson
Studieorganisatör: Kansliet
Adjungerad läkare: Oluf Andersen 
Valberedning att förbereda valen till nästa årsmöte: 
Madeleine Kyllerfeldt, sammankallande, Margareta Svensson 
och Sara Ekström
Konstituering av styrelsen
Vid det konstituerande styrelsemötet direkt efter årsmötet 
valdes Claes Anneling till vice ordförande, Kent Andersson till 
kassör och Maria Danielsson till sekreterare. Firmatecknare 
valdes enligt närsluten bilaga till årsmötesprotokollet.
Arbetsutskott - AU, valdes och har bestått av ordförande Tor 
Farbrot, kassör Kent Andersson och från kansliet Madeleine 
Kyllerfeldt. 
AU har under verksamhetsåret haft 3 sammanträden.
Styrelsen har under verksamhetsåret haft 10 protokollförda 
sammanträden och ett protokollfört konstituerande samman-
träde.

Testamenten och gåvor
Det är med stor glädje och tacksamhet som Neuroförbundet 
Göteborg under 2017 mottagit ett flertal gåvor till vårt plusgiro 
121 30 – 1. Föreningen har sammantaget fått 8 990 kr fördelat 
på såväl större som mindre enskilda givarbelopp. I beloppet 
ingår även gåvor till vår forskningsfond.

Föreningen mottog under 2017 en testamenterad gåva 
på 250 000 kr från Maria Vikblad. Pengarna ska enligt Marias 
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testamente användas till ”aktiviteter för ALS-drabbade och de-
ras anhöriga”. Testamentsgåvan har avsatts till Maria Vikblads 
ALS-fond. En arbetsgrupp samlade in förslag och efter utvär-
dering enades man om att anordna en familjehelg i augusti på 
Ågrenskas anpassade anläggning för personer med ALS och 
deras anhöriga i. Tyvärr blev det så få anmälningar att akti-
viteten inte kunde genomföras. Man enades om att fortsätta 
dialogen med olika diagnos-företrädare för att kunna hitta en 
lämplig aktivitet att genomföra under 2018.

Under flera år har styrelsen i verksamhetsberättelsen 
redovisat planer på att göra en tillbyggnad av den så kallade 
sjuksköterskebostaden på Strannegården. Bakrunden är Lotta 
Anderssons testamente i vilket hon skänkte 300 000 kr för 
uppförandet av en bastu på Strannegården. Styrelsen har ett 
färdigt förslag som innebär att hela sjuksköterskebostaden i 
samband med utbyggnad skulle renoveras och anpassas för 
rullstolsburna gäster. Efter hand har det visat sig att tillbygg-
nadsbyggprojektet blir så komplext och omfattande att det 
måste upphandlas med en projektledning som säkerställer ett 
lyckat resultat till en begränsad kostnad. För att fullt ut kunna 
genomföra denna stora satsning krävs ytterligare gåvor och 
bidrag. 

Styrelsen kommer att behöva lägga ner ett stort arbete på 
såväl fortsatt planering som finansiering av projektet. Bastu-
delen i projektet kan till stor del finansieras av Lottas fina gåva 
men enligt preliminära kostnadsberäkningar behövs väsentligt 
mer kapital om hela ombyggnaden ska kunna genomföras fullt 
ut i enlighet med styrelsens ambitiösa planer. Styrelsen hop-
pas fortfarande att projektet kan genomföras framöver men 
vågar ännu inte precisera en tidpunkt när tillbyggnaden kan 
genomföras.

Stiftelser, Fonder och Donationer 
knutna till föreningen
Dolores och John Johanssons Stiftelse:
Stiftelsen har till ändamål att på den till Neuroförbundet Gö-
teborg donerade fastigheten Strannegården 1:187 i Onsala i 
Kungsbacka kommun bereda vård och rekreation åt personer 
med multipel skleros eller likartad organisk nervsjukdom, 
huvudsakligen medlemmar i Neuroförbundet Göteborg. Verk-
samhet med status som enskilt vårdhem bedrevs under åren 
1969-1999. Därefter ändrades inriktningen så att man istället 
bedriver rehabiliterings och rekreationsverksamhet för med-
lemmar som vid behov, får ta med sina personliga assistenter/
anhöriga. Många är de medlemmar som under de senaste 
åren kunnat tillbringa några härliga sommarveckor på Stran-
negården. De senaste åren har även vissa medlemsaktiviteter 
genomförts på Strannegården under andra delar av året.  

Stiftelsens styrelse utgörs av ordförande Tor Farbot, kassör 
Kent Anderson och förtroendeläkare Oluf Andersen, sekrete-
rare Maria Danielsson samt fyra ledamöter och två supplean-
ter. För löpande skötsel och underhåll anlitar styrelsen lokala 
firmor i grannskapet. Samarbetet har fungerat mycket bra och 
kostnaderna är lägre än de år då vi hade egen vaktmästare. 

Vi är mycket tacksamma för att vi har vår granne Börje Pers-
son som husvärd. Börje som även är suppleant i stiftelsens 
styrelse hjälper oss med såväl tillsyn som samordning av olika 
anlitade hantverkare.

 Stiftelsen lämnar egen ekonomisk årsredovisning. Av 
denna framgår att Stiftelsen under 2017 beviljats bidrag från 
Ängårdsstiftelsen med 100 000 kr till upprustning av vår 
anpassade pool. Därutöver har 50 000 kr lämnats i bidrag från 
Stiftelsen Göteborgs MS-Förenings Byggnadsfond till inköp av 
kompletterande förvaringsmöbler på  de anpassade gästrum-
men.

Till gästverksamheten på Strannegården har Neuroförbun-
det Göteborg bidragit med 265 367 kr. Bidrag har även erhål-
lits från Frändbergs fond 700 000 kr och Byggnadsfondens 
särskilda medel avsatta till Britta Johannisons minne 
15 000 kr.    

Rekreationsverksamhet på Strannegården
Sommaren 2017 var verksamheten på Strannegården öp-
pen för gäster veckorna 25 – 33. Som föreståndare arbetade 
Christin Björk. Verksamheten har omfattat anpassad enklare 
träning i form av gruppgymnastik, individuell träning, vatten-
gympa m.m., men även av andra för gästerna stimulerande 
aktiviteter såsom utflykter, konstnärlig verksamhet m.m. vilket 
varit mycket uppskattat. Aktiviteterna har genomförts med 
hjälp av en kunnig och entusiastisk personal.

En större satsning har i år gjorts på upprustning av poolen 
samt på viss kompletterande inredning i gästrummen. Poolen 
har tätats och målats i ny vacker blå färg samt försetts med 
halkfri yta på rampen. Åtgärderna har fått mycket positiva 
omdömen från våra gäster. Man har uppskattat poolens upp-
fräschning och anpassning. Gästrummen har fungerat bättre 
och samtidigt blivit trivsammare. 

Tillsammans med förra årets stora satsning på skapandet 
av familjen Bursies Plats med tillhörande rehabiliteringsträd-
gård har Strannegården nu i sommar upplevts vara finare än 
någonsin. Ett stort tack till våra bidragsgivare och då särskilt 
till Svante Bursie och Änggårdsstiftelsen som generöst bidragit 
till att göra de senaste årens upprustning möjlig. 

Strannegården har totalt 19 gästplatser, 10 i paviljongen (5 
dubbelrum), 2 i Lillstugan och 3 i villan (1 dubbelrum och 1 en-
kelrum) och 2 dubbelrum på övervåningen. Rummen på över-
våningen är inte handikappanpassade och man måste kunna 
gå upp för trapporna för att utnyttja dem. Alla rum är ljusa och 
trivsamma efter tidigare års genomförda renoveringar.

Under veckorna 25 t o m 31 då vi bedrev den ordinarie 
sommarverksamheten, gästade många medlemmar Stran-
negården och anläggningen var under vissa veckor fullbelagd. 
Vecka 32 genomfördes årets aktivitetsvecka för yngre med-
lemmar med många uppskattade inslag. Under 5 dagar vecka 
33 hyrde Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft anläggningen vilket 
var mycket uppskattat av deras medlemmar. 

På midsommarafton hade personalen anordnat ett traditio-
nellt midsommarfirande med många deltagare, både gäster, 
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anhöriga och andra medlemmar. Dagen var mycket uppskat-
tad med god mat och musik.

Sommarsäsongen avslutades med gästverksamhet från 
Fiskebäcks äldreboende under vecka 34. 

Frändbergs fond
När föreningen 2002 med stor tacksamhet tog emot tillgång-
arna i dödsboet efter Margaretha Frändberg fanns det dels 
ett betydande kapital som placerades i värdepapper och dels 
50%-ig andel av hyresfastigheten Lorensberg 33:25.  Då 
en av delägarna avled under 2015 såldes fastigheten vilket 
väsentligt ökade fondens egna kapital. Kapitalet finns placerat 
med diskretionär förvaltning i en värdepappersdepå hos SEB 
institutioner och stiftelser. 

I enlighet med testamentet avsätts den årliga avkastningen 
till kontot disponibla medel för vård och bistånd av behövande 
MS-sjuka att användas under nästkommande verksamhetsår.  
Av de för användning under 2017 avsatta disponibla medlen 
i Frändbergs fond har 700 000 kr getts som bidrag till den 
rekreations- och rehabiliteringsverksamhet för MS-sjuka som 
bedrivs av Dolores & John Johanssons Stiftelse på Stranne-
gården i Onsala. Resterande 117 544 kr har getts som bidrag 
till Kompassen råd och stödverksamheten för MS-sjuka.

Stiftelsen Göteborgs MS-förenings Forsknings- och Bygg-
nadsfonder och Stiftelsen Professorskan 
Betzie Johanssons MS-donation
Styrelsen består av följande personer: ledamöter: Kent An-
dersson ordförande, Agne Lundberg kassaförvaltare, Margare-
tha Andersson vice ordförande, professor Oluf Andersen och 
Madeleine Kyllerfeldt sekreterare. 

Suppleanter: Sara Ekström och Hans Larsson. Forsknings-
fonden har haft två sammanträden och Betzie Johanssons 
MS-donation har haft två sammanträden under året. Samman-
taget har forskningsfonden under 2017 lämnat stöd till forsk-
ning som bedrivs inom Göteborgsregionen med 254.000 kr.

Stiftelsen Hilda Henrikssons fond
Av personer med anknytning till Neuroförbundet Göteborg 
är Agne Lundberg, Margareta Svensson, Eva de Coursey, 
Helena Hermansson och Christer Nordelöf verksamma inom 
styrelsen för fonden. Bidrag skall enligt Fondens stadgar ges 
till behövande personer med i första hand MS eller CP. 
Utdelning sker två gånger per år.

Muskelfonden - Insamlingsstiftelsen Forsknings-fonden 
för neuromuskulära sjukdomar
Av personer med anknytning till Neuroförbundet Göteborg är 
Margaretha Andersson, Eva de Coursey och Madeleine Kyller-
feldt verksamma inom styrelsen för fonden. Forskningsanslag 
delades under året ut med 300 000 kr till 6 olika projekt. 

Representanter i kommittéer, diagnosgrupper, m.m. med 
anknytning till riksförbundet
Kent Andersson, kassaförvaltare i Neuroförbundets förbunds-

styrelse, kassör i Stiftelsen Neuro-fondens styrelse, kassör 
i Neuroförbundets Stiftelse till Anders Ulffs Minne, ledamot i 
Stiftelsen Valjeviken 
Oluf Andersen ledamot i kommittén för forskning 
 och utveckling
Elisabeth Schyum diagnosombud för MS
Krista Smedeland diagnosombud för MS
Mikael Fognäs diagnosombud för Polyneuropati,CIDP
Tyrone Eklund diagnosombud för polyneuropati

Övrig representation inom Neuroförbundet
Neuroförbundet-Västra Götaland: Kent Andersson revisor-
suppleant. Neuroförbundet Västra Götalands ombudsmöte 
ägde rum 9 april i Uddevalla.

HSO, Handikappföreningarnas Samarbetsorgan 
Kommun HSO i Kungälv: Lars-Gunnar Andersson, 
ordinarie och Inger Larsson, suppleant.
HSO i Göteborg:
1. Göteborgs Stads råd för funktionshinderfrågor: 
Margareta Svensson, ersättare
2. Brukarrådet för färdtjänstfrågor: Anne Johansson
3. Representantskapet: Madeleine Kyllerfeldt och 
Claes Anneling. 
HSO - Lokala Funktionshinderråd och samverkansgrup-
per i Göteborgs olika SDN  
Centrum:  Cecilia Sohlberg
Majorna/Linné:  Bengt Netzler,  Leif-Arne Ljungholm
Askim/Frölunda/Högsbo:  Maria Andersson
Västra Göteborg: Pege Hermansson, Marianne Gunnarsson
Norra Hisingen: Margaretha Andersson
Angered: Claes Anneling
Lundby: Tina Henriksson

Brukarråd vid Neurosjukvården, Sahlgrenska 
Universitstssjukhuset.
Ett flertal möten har genomförts under året. Vid dessa möten 
träffas representanter för patientföreningarna (Neuroförbundet 
Göteborg, Strokeföreningen, Afasiföreningen, Parkinsonför-
eningen), och verksamhetschefen tillsammans med andra 
företrädare från Neurosjukvården. Vid mötena erhåller vi 
information om vad som händer inom  Neurosjukvården och 
vi framför våra och medlemmarnas synpunkter. En ständigt 
återkommande fråga som diskuteras är bristande tillgänglighet 
till neurosjukvård och rehabilitering.

Projektet ”Barn som anhöriga – vem ser vad jag 
behöver och gör något?”
Projektet som startade 2011 och avslutades i juni 2014 ge-
nomfördes i samarbete med Neurosjukvården, Sahlgrenska 
Universitetssjukhuset. Projektet finansierades av Allmänna 
Arvsfonden och handlade om vilket stöd familjer med barn och 
framför allt barnen i denna situation behöver och att ta fram 
metoder för hur detta stöd skall utvecklas samt implementera 
dessa inom sjukvården, socialtjänsten, skolan m.m. vilket till 

13



stora delar har genomförts.
 I flera av våra aktiviteter har vi försökt att ta med barnper-

spektivet. Vi har under 2017 bl a arrangerat en familjeaktivitet 
med film och enklare lunch på Bio Roy.

Intressepolitiskt arbete
Det intressepolitiska arbetet är en mycket viktig del i vår 
verksamhet, där vi kan påverka och informera politiker om de 
behov, som våra medlemmar har vad gäller sjukvård, hem-
tjänst, tillgänglighet, färdtjänst, hjälpmedel m.m. Det är också 
viktigt för oss att få information om vad som händer inom olika 
områden och på ett tidigt stadium kunna påverka olika förslag 
innan beslut. Under året har vi deltagit vid dialogmöten med 
Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd. Dessutom är vi repre-
senterade i det Centrala Funktionshinderrådet och i de Lokala 
Funktionshinderråden. 

Återigen har den stora frågan handlat om Neurosjukvår-
dens brist på resurser och bristen på rehabilitering. Vi har 
fortsatt att påtala problemen bl.a. för Hälso- och sjukvårds-
kansliet VGR, Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd samt 
verksamhetschefen för Neurosjukvården. Vi har även i år tagit 
aktiv del av det intressepolitiska samarbetet inom Neuroför-
bundet Västra Götaland. Som en fortsättning på den stora 
intressepolitiska konferensen 2015 om bristen på rehabilitering 
har en arbetsgrupp inbjudit politiker i Västra Götaland vid flera 
tillfällen för att diskutera problemen. Vår representant i länets 
arbetsgrupp Michael Ahlberg har även deltagit i det arbete 
med rehabfrågan som riksförbundet bedriver. 

När det gäller de lokala funktionshinderråden har styrelsen 
i vår förening fortsatt vårt arbete där, för att få en starkare 
röst i opinionsarbetet. Vår ambition är att i högre grad sam-
ordna oss kring gemensamma frågor och försöka få in några 
nya aktiva representanter till kommande val. Göteborgs stad 
fortsätter att erbjuda utbildningar för både representanter från 
patientorganisationerna, politiker och tjänstemän från stads-
delsförvaltningarna. Syftet är att de Lokala Funktionshinderrå-
den skall fungera bättre och därmed ge patientorganisationer-
na större inflytande då det gäller tillgänglighet, stadsplanering, 
kommunal omsorg m.m. 

Aktiviteter
Resor
Resesamordnare har varit Gunilla Hållander Andersson och 
Madeleine Kyllerfeldt. Medhjälpare Martin Rådberg, Anneli 
Äng, Riitta Bengtsson och Kicki Forslund.
Följande resor/utflykter har genomförts under 2017:
21 maj   Brunchkryssning i Gbg:s södra skärgård
30 juni-2 juli  Bussresa till Oslo
18-19 nov  Gåsagille på Röstånga gästgiveri samt  
  julmarknad på Margretetorp.

Gymnastik & bad 
Gruppgymnastik för medlemmar med MS ledd av Sara Ljung-
blom och Annielle Lindqvist har under vår- och höstterminerna 

bedrivits på SU-Sahlgrenska på onsdagkvällarna.
På måndagkvällarna har medlemmar med en neuromusku-

lär diagnos ända sedan 1981 haft tillgång till träning i 34-gra-
digt vatten i bassängen på Reumatologen på Sahlgrenska, 
som letts av en sjukgymnast. Medhjälpare har funnits på plats 
som hjälpt till med det praktiska såsom av- och påklädning. 
Under 2017  badade 16 st medlemmar på vårterminen. Ansva-
rig har varit Michael Ahlberg. Under hösten renoverades badet 
och då var det stängt.

RGRM
En kurs i RGRM arrangerades, en metod som innebär att man 
genom rytm, musik och rörelser stimulerar aktiviteter mellan 
höger och vänster hjärnhalva. Kursen pågick vid 6-8 tillfällen 
per termin. Kursledare var Hans Westling

Café-träffar för medlemmar med MS
Under 9 tisdagar har medlemmar träffats i förenings-
lokalen kl. 18.00, fikat och samtalat om högt och lågt under 
ledning av Sara Ekström.

Övriga aktiviteter
26 jan Pub-Quiz på kansliet
  9 feb Öppet Hus på kansliet
15 feb   Spritskurs
18 feb   Information om rättigheter
23 feb   Räkafton
26 feb   Filmsöndag hos Strokeföreningen
15 mars   Pub-Quiz
16 mars   Årsmöte
23 mars   Piffologiafton
26 mars   Filmsöndag hos Strokeföreningen
31 mars   Petra Mede show på Kajskjul 8
10 april   Öppet Hus med påsk-pyssel på kansliet
23 april  Filmsöndag hos Strokeföreningen
28 april  Guidad visning på Göteborgs Stadsmuseum
12 maj   Lisebergs trädgårdsdagar med brunch
13 maj   Neuropromenaden
17 maj   Vinprovning med vår-tema
21 maj   Filmsöndag hos Strokeföreningen
24 maj   Kurs i tårtdekor
29 maj  World MS-Day
23 juni   Midsommarfirande på Strannegården
12 sep   Bilder från Sydamerika hos Strokeföreningen
17 sep   Söndagsmiddag på Strannegården  
24 sep   Filmsöndag hos Strokeföreningen
28 sep   Neurodagen
  1 okt   Söndagsmiddag på Strannegården
  3 okt   Prova på Dator,Ipad, Mobil hos Strokeföreningen
  8 okt   Söndagsmiddag på Strannegården
18 okt   Temakväll om sexualitet & funktionsvariationer
19 okt   Utvandrarna på Stadsteatern
2o okt   Boule med lunch
22 okt   Filmsöndag hos Strokeföreningen
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  6 nov   Öppet Hus med Gustav Adolfs-fika på kansliet
19 nov   Filmsöndag hos Strokeföreningen
22 nov   Vinprovning med höst-tema
24 nov   Lunchteater
  7 dec   Julmingel på Lyckholms restaurang & konferens
17 dec   Filmsöndag hos Strokeföreningen

Råd och stödverksamheten Kompassen
En sjukdom kan komma helt plötsligt som en blixt från en klar 
himmel, eller mer smygande över tid. Oavsett vilket kan en 
sjukdom ge dig såväl fysisk, psykisk och mental påverkan. 
Detta kan ge stor påverkan på ditt privatliv, familjeliv, kärleks-
liv, ditt nuvarande och framtida arbetsliv och för dig i samhället 
i stort. Råd och stödverksamheten Kompassen försöker hjälpa 
såväl den drabbade som de anhöriga med stöd, information 
och vägledning, för att få ett så fungerande liv som möjligt. 
Hjälpen kan vara stöd i allt från mer juridiska frågor kring rät-
tigheter, ansökningar/överklagningar till hjälp med fondansök-
ningar för att stärka en pressad ekonomi eller rena stödsamtal 
när man känner sig lite vilsen.

I arbetet kring kompassen ingår att skriva artiklar i med-
lemstidningen Kontakten. Under det gångna året har kom-
passen skrivit sex stycken artiklar: ”Tema-eftermiddag om 
bemötande”, ”Information om rättigheter”, ”Hjärntrötthet”, 
”Infektioner som riskfaktor för MS och MS-behandling som 
ökar risken för infektioner”, ”Neurodagen 2017” och ”Sexualitet 
och funktionsvariationer”. 

MS-Tematräffar
MS-Tematräffar som tidigare ingått under kompassen lades 
under 2017 ned för att istället bli temaföreläsningar med äm-
nen som gäller alla våra diagnoser. Under året höll kompassen 
tre stycken föreläsningar. Se Diagnosverksamhet.

KonstArten
Neuroförbundet Göteborgs konstförening KonstArten hade vid 
årets slut 25 medlemmar. Konstföreningens årsmöte ägde rum 
torsdag 5 april i föreningslokalen under som vanligt trevliga 
former. Konstverk och konstböcker inköpta för medlemsavgif-
terna lottades ut. 

Verksamhetsberättelse för Café KonstArten 2017
Café KonstArten har under året haft träffar tre gånger på vå-
ren, två gånger på hösten, söndagseftermiddagar och någon 
lördag.  Antalet besökare har varierat mellan fem och tjugotvå 
deltagare. Vid varje träff har vi ägnat oss åt någon konstnär, 
konstnärsgrupp eller aktuell utställning på musuem  Några 
gånger har vi sett på filmer med konstanknytning som 
”Mot kvällen uppklarnande”, en film om konstnären Lars Lerin. 
Kaffe, smörgås och kaka har serverats och i priset 25 kronor 
ingår en lott i ett konstlotteri med vinster i form av konstböcker, 
kort och andra föremål med anknytning till konst. Vid två av 
träffarna har dessa förlagts till Göteborgs Konstmuseum, där 

vi har sett utställningar med guide på våren utställning om 
Tove Jansson, på hösten utställningen Stadslandskap. Marga-
reta Svensson är ansvarig för Café KonstArten.

Ungdomssektionen
Mycket tid och engagemang har lagts på årets upplaga av 
bredd och rekryteringstävlingen Göteborg Open.

Tävlingen bevistades av ca 350 deltagare samt deras 
nära, kära, ledare, syskon, släktingar och nyfikna från allmän-
heten. Tävlingen hölls på Serneke Prioritet Arena 17 olika 
idrotter under samma tak. Neuroförbundet har tillsammans 
med 3V HIF och flera andra parasportföreningar i Göteborg 
stått för planering och genomförande av tävlingen i stort, samt 
även tävlingsgrenen Rullstolsdans.

5 av föreningens medlemmar deltog i tävlingarna och 
gjorde nya förbättrade personliga resultat. Rullstolsdanstäv-
lingen hölls, som den festlighet det är, under Eventaftonen och 
även i år kunde tävlingen hållas till live-band.

Nytt för i år var att vi höll ett öppet prova-på golv med dans 
under båda tävlingsdagarna vilket uppskattades av många 
besökare och deltagare. 

Verksamhetsberättelse för rullstolsdansen 2017
Under vår- och höst-terminen anordnades träning på Dalhei-
mers Hus, tisdagar 18.00 – 20.00.
Träningen var upplagd så att social motionsdans varvades 
med mer tävlingsinriktad träning.
De olika disciplinerna som tränats är bugg, standard/latin, 
freestyle och gammeldans.
Vid ett antal tillfällen har externa tränare anlitats.
För första gången har föreningen representerats på en inter-
nationell danstävling, nämligen Hollands Dansspektakel. Vi 
kom, vi sågs och vi segrade och kammande hem inte mindre 
än två guld och två silver. 

Under våren arrangerades ett träningsläger i Pjäshallen på 
Kviberg. God uppslutning med deltagare från hela landet och 
en stor uppskattad vårfest hölls under lördagskvällen. 

Vårterminen avslutades med ett klubbmästerskap och 
gemensam förtäring med alla underbara deltagare. 
Höstterminen startade i september och höll samma struktur 
som under vårterminen. 
13 - 15 oktober arrangerades ytterligare ett träningsläger i 
Pjäshallen och så även den årliga tävlingen Väst-cupen. Ett 
stort antal deltagare fick möjlighet att träna bugg, gammel-
dans, freestyle och standard/latin. 
Som vanligt arrangerade vi även en danstävling under ar-
rangemanget Göteborg Open som är Sveriges största bredd 
och rekryteringstävling för barn och ungdomar med funk-
tionsnedsättning. Höstterminen avslutades den 5/12 med ett 
klubbmästerskap, här vill vi passa på och tacka Livsanda för 
det fina priset till terminens mest dansglada par. Priset är tänkt 
att uppmuntra till vidare utveckling inom sporten.  
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DIAGNOSVERKSAMHET
MS-Tematräffar

Den 20 mars hölls en föreläsning på Dalheimers Hus med 
Birgitta Johansson, Neuropsykolog på Göteborgs Universitet, 
Sahlgrenska universitet och Sahlgrenska Universitetssjukhu-
set. Kvällens ämne var ”Hjärntrötthet” och gav en inblick i vad 
hjärntrötthet är och vardagsstrategier för att hantera den på 
bästa sätt.

29 maj hölls den årliga föreläsningen i samband med 
World MS Day med Oluf Andersen. Till sin hjälp hade Oluf 
även Markus Axelsson och Lenka Nováková Nyrén, båda 
neurologer på Sahlgrenska. Årets tema var: ”Infektioner som 
riskfaktor för MS – och MS-behandling som ökar risken för 
infektioner”. Oluf talade utifrån olika infektioners eventuella 
inverkan på utveckling av MS. Lenka presenterade sin dåva-
rande forskning kring MS och biomarkörer som ett mätinstru-
ment för att mäta normala och onormala processer i kroppen. 
Markus presenterade sin dåvarande forskning kring Trombo-
cyternas roll vid MS.

Den 27 november hade vi en föreläsning på Dalheimers 
Hus om ”Att leva med smärta”. Kvällens föreläsare var Olaf 
Gräbel, vårdenhetsöverläkare, Eva-Lotte Karlsson, fysiotera-
peut och Mahnaz Golipor, psykolog alla från smärtcentrum på 
Östra sjukhuset i Göteborg. Olaf gick igenom vad smärta är 
och vad han som läkare kan hjälpa patienten med. Eva-Lotta 
talade om hur fysioterapi kan hjälpa vid smärta och Mahnaz 
tog upp hur stress, sömn och smärta påverkar varandra.

AVSTAMP
Kursverksamhet för nysjuka med MS-diagnos
Under 2017 genomfördes en AVSTAMP-kurs för nydiagnosti-
serade med MS i samarbete med MS-Centrum vid Sahlgren-
ska Universitetssjukhuset. Nytt för i år var att Neurosjukvården 
på SU tog ett större ekonomiskt ansvar för att erbjuda pa-
tientutbildningen och därmed följa Socialstyrelsens Nationella 
riktlinjer för god MS-vård. Träffarna hölls i olika konferensrum 
på Sahlgrenska, samt på Dalheimers hus. Varje träff inleddes 
med ett kort föredrag. Föredragshållare var MS-sköterska, 
neurolog, sjukgymnast, arbetsterapeut och psykolog. Efter 
föredragen gavs tillfälle till diskussion och erfarenhetsutbyte. 

Kursutvärderingen visar att många av deltagarna tycker 
att det är mycket positivt att träffa andra i samma situation. 
De som fått diagnosen MS har ofta symtom som är svåra att 
beskriva och diskutera med närstående eller vänner som inte 
har egen erfarenhet av sjukdomen. Man har stort behov av 
kunskap om sin sjukdom, behandlingar och sin nya situa-

tion. Genom att träffa andra och utbyta erfarenheter om olika 
symtom och vardagsproblem, kan man få tips som gör att allt 
känns lite lättare. 

AVSTAMP erbjuder även en träff som särskilt riktar sig till 
anhöriga/närstående. Då får deltagarna möjlighet att inbjuda 
valfritt antal av sina närmaste till en informationskväll. Anhörig-
träffen som leddes av neurolog Clas Malmeström och psyko-
log Karin Pettersson samlade i år ett 50-tal deltagare.  

En positiv effekt av vår satsning på kursverksamhet för 
nysjuka med MS-diagnos är att många av kursdeltagarna och 
deras anhöriga blivit medlemmar i Neuroförbundet Göteborg. 
För dessa nytillkommande medlemmar har vi också genomfört 
gruppvisa återträffar som varit mycket uppskattade. Under 
tiden 2009 till och med våren 2015 var kursen finansierad av 
VG-regionen. Efter vårterminen 2015 beslutade tyvärr VG-re-
gionen att ta bort finansiering av Avtampkursen. Neuroförbun-
det Göteborg reagerade mycket starkt mot detta och påpe-
kade att Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för god MS-vård 
innehåller anvisningar om patientutbildning som motsvarar 
Avstamp. Vi är mycket tacksamma att neurosjukvården på SU 
nu själva beslutat tillskjuta resurser och ta ansvar för kursen 
så att den kan bli en självklar del i SUs vårdprogram för MS-
patienter. 

NMD - Neuromuskulära sjukdomar  
I samarbete med Muskelfonden och Neuromuskulärt Centrum 
arrangerade föreningen en tvådagarskonferens, Muskelda-
gar, om Ärftliga Muskelsjukdomar på Hotell Gothia 10-11 
november. 17 föreläsare från Sahlgrenska Universitetsjukhu-
set medverkade och konferensen var välbesökt och mycket 
uppskattad.

Neuroförbundet Borgen, lokalgrupp i Kungälv
Vi har haft 11 möten under 2017 med varierande innehåll. 
I augusti hade vi besök av fysioterapeut från i Fysiorehab i 
Kungälv. V har även besökts av kommunalråd Miguel Odhner 
och oppositionsråd Anders Holmensköld som berättade vad 
som händer just nu och vad som kommer att hända i framti-
den. Jag - L-G Andersson har berättat om möten jag varit på. 
L-G Andersson & Inger Larsson

ALS - träffar på LaSSe Brukarstödcentrum
ALS-träffarna är mycket uppskattade och är ett samarbete 
mellan LaSSe Brukarstödcenter och Neuroförbundet i Göte-
borg. Syftet att utgöra ett forum för ALS-drabbade och deras 
närstående och personliga assistenter. 

16



Förslag till verksamhetsplan för 2018

Medlemsarbete:
Medlemsarbetet är en viktig del i vårt arbete där det handlar 
om att stödja våra medlemmar på olika sätt. Under 2016 gjor-
des en kartläggning över hur många av våra medlemmar som 
deltagit i någon av våra aktiviteter. Det visade sig att drygt 
600 av våra 1100 medlemmar aktivt deltar i vår verksamhet 
på olika sätt. Vi kommer därför att lägga mycket arbete på att 
utveckla just medlemsaktiviteterna ytterligare under 2018. 

I september 2017 på Riksförbundets kongress diskutera-
des förbundets handlingsplaner och inriktning för hur vi ska 
arbeta med medlemsverksamheten i framtiden. Förbundets 
ambition är att bredda verksamheten. Här i Göteborg kommer 
vi att vidareutveckla de aktiviteter vi haft tidigare så som tema-
dagar för olika diagnoser där även anhörigas behov diskute-
ras. För 2018 planeras temaföreläsningar om olika aspekter 
av livet med neurologisk diagnos samt vikten av rätt rehabilite-
ring för livskvalitet och hälsa. Arbetet med informationsmöten/ 
temaföreläsningar kommer att fortsätta som tidigare i form av 
medlemsmöten men också inom ramen för de olika diagnos-
grupperna såsom MS (multipel skleros), NMD (neuromuskulä-
ra sjukdomar), ALS (amyotrofisk lateralskleros), Polyneuropati 
med flera. Vi kommer även att ha flera Öppet-Hus på kansliet 
för att medlemmarna ska känna samhörighet. 

I mån av bidrag planeras följande aktiviteter: Bad i 34 
gradig bassäng för personer med neuromuskulära diagnoser 
liksom gymnastik för personer med MS (Multipel Skleros) 
på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. RGRM (träning för 
sjukdomar i nervsystem och hjärna) är också planerat.

Rullstolsdans
Inom vår verksamhet med Rullstolsdans planerar vi träningar 
varje tisdag och träningspassen kommer att innehålla flera 
olika sorters discipliner, så som Bugg, 10-dans och gam-
meldanser. Vi kommer att fortsätta arrangera träningsläger 
och vår årliga tävling Väst-Cupen, detta är en viktig del i att 
tillhandahålla utbyte av olika erfarenheter med andra dansare 
i Sverige. Vi kommer att erbjuda extra träningstillfällen för spe-
cifika par som önskar satsa mer på tävlingsinriktad träning. Vi 
kommer fortsätta arbeta med rekrytering för att kunna erbjuda 
så många som möjligt chansen till en rolig och utvecklande 
rehabiliteringsform som komplement till annan träning. 

Nysjukekurser 
i samarbete med Neurosjukvården 
Nysjuke-/anhöriggrupper är också en viktig del i vårt arbete, 
som vi ständigt arbetar med att utveckla. Denna verksam-
het genomförs tillsammans med Neurosjukvården vid 
Sahlgrenska Universitetssjukhuset och är mycket uppskat-
tad av deltagarna och bidrar till att nätverksgrupper bildas. 
Verksamheten vänder sig i främst till personer med diag-
nosen Multipel Skleros (MS) i form av Avstampkurser. Nytt 
sedan hösten 2017 är att vårt intressepolitiska arbete burit 
frukt och lett till att MS-Centrum på SU nu själva tar en mer 
aktiv roll för att säkerställa erbjudandet av Avstampkurser. 
Neuroförbundets roll blir att bistå med kursmaterial och 
kurssamordning samt visa på positiva förebilder. De avsnitt i 
kursen som riktar sig till anhöriga genomförs på Dalheimers 
hus och finansieras helt av Neuroförbundet. Tack vare god 
samverkan kommer nydiagnostiserade och deras anhöriga att 
erbjudas bra information om konsten att kunna leva med MS. 

Verksamhetsplan

Slutord

Jag vill tacka för år 2017 och speciellt styrelsen och personalen på kansliet, som gjort det möjligt 
att genomföra många viktiga, lärorika och trevliga aktiviteter för våra medlemmar.

Göteborg i februari 2018.
Tor Farbrot, ordf

Tor Farbrot  Claes Anneling  Kent Andersson  
ordförande  vice ordförande  ledamot, kassör

Maria Danielsson  Michael Ahlberg  Martin Rådberg   Runa Zetterman
sekreterare  ledamot    ledamot   ledamot 
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Avstampkurserna leder ofta till fortsatta återträffar i grupperna. 
Dessutom pågår arbetet med att genom återträffar även skapa 
nätverksgrupper för anhöriga.

Vi har också ett nära samarbete med muskelteamet på 
Neuromuskulärt Centrum, Sahlgrenska Universitetsjukhuset  
där nydiagnostiserade och anhöriga får inbjudan till tematräf-
far. Även för övriga diagnoser är stöd till nysjuka något vi alltid 
prioriterar.

Reseverksamheten 
är en mycket viktig och uppskattad verksamhet. Ett par 
bussresor på våren respektive hösten planeras med anpassad 
buss och medhjälpare. Dessa resor är mycket uppskattade 
bl.a. beroende på att många medlemmar inte vågar/kan åka ut 
och resa på egen hand. 

Aktiviteter
Vi kommer arrangera flera studiebesök och andra sociala ut-
flykter för våra medlemmar, exempelvis teater, biobesök m.m. 
Denna verksamhet är också viktig då många av våra medlem-
mar har svårt att ta sig ut på aktiviteter på egen hand. 

Ett par mingelkvällar med mat och dryck, där vi bara har 
trevligt tillsammans, kommer också att genomföras, samt te-
mainriktade kvällsträffar där medlemmar får möjlighet att prova 
på olika former av hantverk t.ex. Nageldekor och Modellering i 
sockerpasta.

Vi kommer att planera och genomföra olika aktiviteter med 
anledning av ”World MS-Day” i slutet av maj och ”Neuroda-
gen” i slutet av september. 

Vi planerar flera caféträffar med diagnos-inriktning för att 
ge våra medlemmar möjlighet att träffas och utbyta erfarenhe-
ter och tankar kring sin diagnos. 

Under 2016 inledde vi ett samarbete med Stroke, Epilepsi 
och Afasiföreningen. Vi kommer satsa på att planera flera ge-
mensamma aktiviteter och även uppmärksamma fler interna-
tionella diagnosdagar.

Föreläsningsverksamheten 
kommer att fortsätta i samarbete med Neurosjukvården, ett 
flertal assistansbolag och flera andra föreningar. Vi hoppas 
kunna utveckla verksamheten, så att vi kan nå så många som 
möjligt. Föreläsningarna riktar sig i första hand till personer, 
som i arbetet möter personer med neurologiska funktionsned-
sättningar (sjukvårdspersonal, assistenter, handläggare m.fl.), 
men även till medlemmar.

Råd- och stödverksamhet Kompassen 
fortsätter inom ramen för Neuroförbundet Göteborgs verksam-
het. Vi kommer även under 2018 att söka medel för denna 
verksamhet, eftersom behovet av Råd- och Stöd är stort för 
våra medlemmar. Behovet har ökat på grund av att Neurosjuk-
vårdens resurser är otillräckliga med sämre tillgänglighet och 
att t.ex. antalet återbesök för våra medlemmar minskat bero-
ende på resursbristen men även på ”vårdgarantin”. 

Medlemmarna behöver hjälp med vilka kontaktvägar som 

krävs för att ordna upp olika problem, information om rät-
tigheter och att överhuvudtaget hitta rätt i sina liv med tanke 
på arbete, pension, hjälpmedel, bilstöd, försäkringsfrågor 
m.m. Hjälpen med överklaganden har ökat bl.a. beroende 
på ändrad tillämpning av LSS-lagen. Många får en mycket 
begränsad ekonomi och behöver även hjälp med ansökningar 
av fondmedel. För denna viktiga insats kommer vi att ha en 
person anställd (75 %). Temakvällar med aktuella ämnen som 
berör flera diagnosgrupper kommer att hållas regelbundet. 
Exempel på ämnen kan vara hjärntrötthet, smärta och hjälp-
medel.
Neuroförbundet Göteborgs ungdomssektion kommer att ge-
nomföra ett viktigt arbete för unga personer med neurologiska 
diagnoser. En del i det arbetet är inriktat på idrott. Genom 
Neuroförbundet Göteborgs engagemang i Sveriges största 
parasporttävling med inriktning på bredd och rekrytering 
för barn och ungdomar med funktionsnedsättning. Idrott är 
till för alla och det är ytterst viktigt att även personer med 
funktionsnedsättning också rör på sig, därför ska vi fortsätta 
detta samarbete med Göteborgs andra parasportföreningar.

Vi kommer att satsa mer på våra sociala medier för att lättare 
sprida information till våra medlemmar och andra i samhället. 

Konst och kultur 
är en viktig del för många av våra medlemmar och vi kommer 
därför att fortsätta arbetet med vår konstförening KonstArten.

Strannegården
En vistelse på Strannegården betyder mycket för flera av 
våra medlemmar, då möjligheterna att få åka till en annan 
miljö och få rekreation/rehabilitering är begränsade för många. 
Anläggningen är gammal och kräver årligen nödvändiga 
reparationsarbeten samt att vi även fortsättningsvis vill öka 
tillgängligheten i de äldre delarna av bostadshusen. Detta för 
att alla våra medlemmar skall kunna besöka den underbara 
miljön. 

Under 2018 kommer vi att utveckla denna verksamhet, 
för att göra miljö och aktiviteter ytterligare mer anpassade 
till våra medlemmars behov. Vi planerar även för att kunna 
hålla verksamheten igång under en större del av året för att 
fler medlemmar skall kunna få möjlighet till miljöombyte och 
rekreation. Verksamheten skall genomsyras av temat Livskva-
litet – Hälsa – Friskvård. 

Intressepolitiska frågor
Ett prioriterat område inom hela Neuroförbundet är opinions-
bildning för bättre Neurosjukvård och rehabilitering. Inom 
såväl VästraGötalandsregionen som SU är Neurosjukvårdens 
bristande resurser ett ständigt återkommande problem (bl.a. 
bristen på neurologer). Kontakten med Neurosjukvården sker-
genom deltagande vid Brukarrådsmöten, där vi har möjlighet 
att framföra synpunkter och diskutera olika problemområden 
med representanter för Neurosjukvården. 

Sommaren 2016 blev problemen med resursbristen på 
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Sahlgrenskas MS-Centrum akut för våra medlemmar. Vår skri-
velse till ledningen för Neurosjukvården på SU och politikerna 
i Göteborgs Hälso- och sjukvårdsnämnd besvarades men 
gav inga tydliga besked om åtgärder. Svaret blev att man var 
medveten om problemen men förutsåg att en mer stabil volym 
i läkemedelsbehandlingar för MS under 2017 skulle förbättra 
möjligheten till förändringsarbete. Glädjande nog kan vi under 
det gångna året notera, att situationen förbättrats något. Färre 
upprörda medlemmar kommer till oss med anledning av MS-
centrums brist på tillgänglighet. Nu är det främst de medlem-
mar där aktiv behandling med bromsmedicin inte fungerar som 
uttrycker missnöje över sin situation. Dessa medlemmar får 
inte regelmässigt den årliga uppföljning som ska göras enligt 
Socialstyrelsens Nationella riktlinjer. Vi kommer att fortsätta 
driva frågan om bättre tillgänglighet till Neurologspecialister. 

Neuroförbundet Göteborg kommer under 2018 fortsätta 
bevaka frågan om teambaserad vård och rehabilitering. 
Många patienter har inte tillgång till teambaserad uppfölj-
ning. Vid SU i Göteborg finns fungerande team runt ett flertal 
diagnoser men bristen på rehabilitering är fortfarande stor. 
såväl i Göteborg som i hela VG-län. Här fortsätter samarbetet 
om rehabfrågor mellan oss, Neuroförbundet/Riks och Neu-
roförbundet/VGR. Våra sedan tidigare genomförda debatter 
kommer nu att följas upp i fortsatta diskussioner med politiker 
och tjänstemän i de olika Hälso- och sjukvårdsnämnderna 
samt på regional nivå. 

Utöver Neurosjukvård och rehabilitering är andra viktiga 
frågor för våra medlemmar:
Hjälpmedel, Tillgänglighet, LSS, Färdtjänst.
Här sker vårt påverkansarbete bl a genom deltagande i 
Regionenes resp. Göteborgs Råd för Funktionshinderfrågor, 

genom representation i flera av de Lokala Råden för funk-
tionshinderfrågor samt genom deltagande vid dialogmöten i 
aktuella Hälso- och Sjukvårdsnämnder, där vi får kontakt med 
politiker och tjänstemän. Vi kommer att mera aktivt delta i 
HSO:s representantskapsmöten. Kontakten med Neurosjuk-
vården sker genom deltagande i Brukarrådsmöten, där vi har 
möjlighet att träffa representanter för Neurosjukvården.
Ett stort problem bland våra medlemmar har sedan lång tid 
varit bristande tillgänglighet inom Neurosjukvården. Vissa 
medlemsgrupper slussas fram och tillbaka mellan olika 
vårdgivare. Trots att många har progressiva diagnoser med 
komplexa uppföljnings-/vårdbehov, blir en del hänvisade till 
primärvården. Här anser vi att det behövs fler enheter av 
typen ”Närsjukvårdscentra” med team (läkare sjuksköterska, 
fysioterapeut, arbetsterapeut, logoped, kurator, psykolog), 
med kvalificerad kompetens såsom den neurologiska verk-
samhet som finns på Angereds närsjukhus.
Vi kommer att fortsätta påtala för politikerna att en behovs-
analys måsta göras vad gäller Neurosjukvården i hela Västra 
Götalandsregionen. Detta är angeläget av flera skäl - resurs-
bristerna, men även den utvecklingen av nya behandlingar 
och kravet på att leva upp till Socialstyrelsens Nationella linjer.

Vi kommer att fortsätta att arbeta med frågan om bristen på 
rehabilitering samt driva kravet på att individuella rehabilite-
ringsplaner upprättas för alla neuropatienter.

Extra insatser kommer att göras för att i större utsträckniing 
engagera föreningens medlemmar att i samråd med styrelsen 
och kansliet hjälpa till vid bevakningen av aktuella frågor. Här 
behövs alla aktuella krafter.
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POSTTIDNING  B

Kontrollera att adressetiketten är korrekt.
Om inte - kontakta kansliet 031-711 38 04

Avsändare: Neuroförbundet Göteborg
S. Larmgatan 1, 411 16 Göteborg

Neuroförbundet Göteborg
Kansliet
Postadress: Södra Larmgatan 1, 411 16 Göteborg
Besöksadress: Arkitektgatan 2
Telefon: 031-711 38 04   Fax: 031-13 16 66
E-post: info.gbg@neuroforbundet.se
Hemsida www.neuroforbundet.se/goteborg
Plusgiro: 1 21 30-1   Bankgiro 5416-5840   
Swish: 1232373066
Öppettider: Måndag-torsdag, kl. 10.00 - 15.00
Telefontid: Kl. 10.00-12.00, 13.00-15.00

Kanslipersonal
Madeleine Kyllerfeldt måndag - torsdag
Eva de Coursey måndag - torsdag
Terese Antonsson måndag - torsdag
Kicki Forslund måndag - torsdag 

Kompassen 
Caroline Persson  måndag - torsdag

Neuroförbundet Västra Götaland
Adress:  Kapellvägen 1 A, 
  451 44 Uddevalla
  Tel: 0522-193 66  
E-post:  va-gotaland@neuroforbundet.se

Kontakten
Redaktör:  Eva de Coursey, kansliet, tel & fax se ovan
E-post:      kontakten.gbg@neuroforbundet.se

Sista manusdag: 5:e i varje månad!
OBS!  Dock EJ  juni, juli och december.
Annonser & bidrag: Kontakta Eva på kansliet

Tryckeri:  Grafisk Support Dahlberg AB, V. Frölunda

Neuroförbundet Borgen, lokalavdelning i Kungälv
Inger Larsson  Tel: 0303-21 11 28
Lars-Gunnar  Tel: 0705-94 45 72

Förbundskansliet 
Neuroförbundet, Box 49084, 100 28 Stockholm 
Tel. 08-677 70 10, e-post: info@neuroforbundet.se
Hemsida: www.neuroforbundet.se   

Strannegården 
Jojos väg 33, 439 31 Onsala, 0300-613 09 (juni-aug)

MUSKELFONDEN -Insamlingsstiftelsen Forskningsfonden för Neuromuskulära Sjukdomar - Plusgiro: 90 08 39 - 2
Stiftelsen Göteborgs MS-förenings Forsknings & Byggnadsfonder -  Plusgiro: 1 21 30 -1 

Styrelse 2017
Ordförande: Tor Farbrot Kansliet
Ord. ledamöter 
Vice ordförande: Claes Anneling 031-41 22 01
Kassör: Kent Andersson 0708-88 03 10
Sekreterare: Maria Danielsson Kansliet
 Michael Ahlberg 0709-66 5152
 Martin Rådberg 076-134 51 70  
 Runa Zetterman 031-87 20 74

Suppleanter: Börje Persson 0300-299 28
 Kjell Selander Kansliet
 Ted Ekenberg Kansliet
 Erik Dahlström Kansliet

Kontaktpersoner för olika diagnoser
MS Kontakta kansliet  031-711 38 04 
MG Margaretha Andersson 031-711 38 04
CP Daniel Lindstrand 031-711 38 04
ALS Eva de Coursey  031-711 38 04
NMD Eva de Coursey  031-711 38 04
Spasmodisk dysfoni
 Gunilla Koch  031-708 55 65 
CMT Yvonne Henriksson 0730-71 18 54
Narkolepsi Lois Bisjö  0709-26 18 80   
Myositer Lena Hellman  031-15 26 89           
Polyneuropati  Mikael Fognäs 
 mikael.fognas@neuroforbundet.se               
Parkinson Roar Vik   031-21 86 14
Huntington Susanne Zell  0707-60 55 52
(För övriga diagnoser - kontakta kansliet.) 

Valberedningen 
Sara Ekström, Madeleine Kyllerfeldt, Margareta 
Svensson. Kontakta kansliet för telefonnr.

Du som inte redan är medlem i Neuroförbundet:
Bli medlem i Neuroförbundet Göteborg och ta del av allt vi har att erbjuda!  Årsavgiften 2018 är 380 kr för medlem
med eller utan neurologisk diagnos. För anhörig/närstående till fullbetalande medlem är avgiften 200 kr. 
Kontakta kansliet tel 031-711 38 04 eller e-post: info.gbg@neuroforbundet.se  Plusgiro för avgiften är 1170 - 0
Om du blir medlem i september-december gäller avgiften för nästkommande år.
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