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Neurodagen den 28 september, och veckorna i dess anslutning, har blivit  

något som vårt föreningsliv verkligen uppskattar att samlas kring. Det är en 

imponerande mängd aktiviteter som genomförs varje år och 2017 var inget 

undantag, över 60 föreningar deltog med olika neurodagsaktiviteter.  

 

De flesta föreningar valde aktiviteter med någon form av informativt och/eller 

medlemsrekryterande inslag. Några föreningar valde att följa det av förbundet 

valda tema som 2017  var ”Hjälpmedel”. Några av våra länsförbund 

genomförde också rehabiliteringskonferenser i samband med neurodagen.  

 

Inför 2017 års Neurodag kunde föreningar ansöka om extra medel till aktivi-

teter samt rekvirera det speciellt framtagna kampanjmaterialet bestående  

av informationsmaterial, give aways och profilkläder.  
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Förening 
Neuroförbundet Karlstad med omnejd 

Typ av aktivitet 
Informationsbord, föreläsning, caféträff samt må bra-mässa 

Plats och ort för aktiviteten 
Centralsjukhuset Karlstad, Karlstad CCC, Torsby sjukhus, Resurscentrum Karlstad, Hotell 
Monica Hagfors 

Datum för aktiviteten 
25, 27 september samt 4, 5 och 7 oktober 

Kort beskrivning av aktiviteten 
På såväl Centralsjukhuset Karlstad som på Torsby sjukhus fanns vi på plats med ett 
informationsbord och svarade på frågor. Malin Schulz föreläste om "Fysisk och mental  
hälsa vid neurologisk sjukdom" och tandläkare Birgitta Mossbergs föredrag handlade om 
ekonomiskt stöd för tandhälsan. Slutligen deltog vi i en Må bra-mässa med tema hjärnan  
där neurolog Johan Sanner föreläste. 
 
Vi känner att vi var ganska aktiva under de två "Neuroveckorna" och allt gick bra för oss. 
Särskilt uppskattad och välbesökt var Malin Schulz föreläsning. 
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Förening 
Neuroförbundet Jämtland/Härjedalen 

Typ av aktivitet 
Information om föreningen 

Plats och ort för aktiviteten 
Sjukhuset Östersund 

Datum för aktiviteten 
28 september 2017 

Kort beskrivning av aktiviteten 
Utdelning av information i form av broschyrer. Många samtal om Neuroförbundet med 
förbipasserande. 
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Förening 
Neuroförbundet Enköping-Håbo 

Typ av aktivitet 
Föreläsning, visning av hjälpmedel, qigong och mindfullnes  

Plats och ort för aktiviteten 
Villa Sandgatan, Enköping 

Datum för aktiviteten 
29 september 2017 

Kort beskrivning av aktiviteten 
Neurokirurg föreläste om kirurgi för personer med spasticitet, arbetsterapeuter visade upp 
bra hjälpmedel, qigong och mindfullnesinstruktör visade rörelser och avslappning som ett 
bra hjälpmedel.  
 
Dagen var väldigt lyckad med mellan 50 - 60 besökare som var nöjda med det vi visade upp. 
Två företag sponsrade med grillkol samt korv och bröd som var uppskattat. Vi tycker att vi 
lyckats bra med dagen 
 

 

 

Förening 
NEURO Luleå 

Typ av aktivitet 
Neurodagen  

Plats och ort för aktiviteten 
Regionhuset Luleå 

Datum för aktiviteten 
2 oktober 2017 

Kort beskrivning av aktiviteten 
Bra föreläsare som gav oss nyheter. Yogainformation leder till att vi startar en "kurs".  
Föreläsning, MS vaddå, av forskare på Luleå tekniska universitet som plötsligt drabbades av 
utmattning och som senare konstaterades vara ms. Frågan han ställde sig var om man har  
tid att ha en sjukdom... 
Föreläsning på temat det dolda sockret som visade på massor med fällor som vi trillar i 
dagligen.  
Bra men lite stressig dag. Det var svårt att koppla samman alla medverkande till en dag men 
VI klarade det OCH det blev en bra dag. 
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Förening 
Neuroförbundet Linköping 

Typ av aktivitet 
Utställning och föreläsningar 

Plats och ort för aktiviteten 
Universitetssjukhuset, Linköping 

Datum för aktiviteten 
28 september 2017 

Kort beskrivning av aktiviteten 
Utställning av Neuro Linköping med informationsmaterial och "give-aways" från 
Neuroförbundet. Föreläsning av neurolog Fredrik Lundin: ”Neurosjukvårdens förvandling”, 
om vård och behandling vid stroke, MS och Parkinson för 50 år sedan, idag och i framtiden. 
Föreläsning av arbetsterapeuter Sara Eidhammer och Terese Olsson från Rörelse och Hälsa, 
Neurorehab: ”Hjälpmedelsförskrivning i hemmet”. Om hela processen: definition/utbud av 
hjälpmedel, ansvar i regionsjukvård resp kommun, bedömning av behov, individuellt 
anpassade hjälpmedel, förskrivning, uppföljning, kommunansvar över tid.  
 
Uppskattad utställning, välbesökt av medlemmar, patienter, personal, studenter o allmänhet 
som strömmade förbi. Dagen ledde till nyetablerade kontakter, troligt tillskott av nya 
medlemmar (åtminstone Prova-på).  
Ungefär halvfullt under föreläsningarna; 30 av 60 platser. Positivt att både neurolog och 
arbetsterapeuter ställde upp välvilligt vid förfrågan - vi har ett bra samarbete med deras 
verksamheter som vi uppskattar. 
 
Dagen blev ett lyft för oss själva (majoriteten av styrelsen samt ett par andra medlemmar) 
när vi märkte att vi KAN, det var roligt och stimulerande, vi kan samarbeta bra i ett sådant 
här projekt. 
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Förening 
Neuroförbundet Norra Bohuslän 

Typ av aktivitet 
Två seminarier "Funktionsuppsatt i gränslandet mellan humor och idioti" Anders Westgerd 
Verksamhetschef GIL och Pröva på Yoga med Strömstaad badanstalts yogainstruktör. 

Plats och ort för aktiviteten 
Park Bio och Restaurang i Strömstad 

Datum för aktiviteten 
28 september 2017 

Kort beskrivning av aktiviteten 
Ordförande inledde med kort info om Neuroförbundet både på riks- och lokal nivå, fortsatte 
med framtidsplanerna från kongressen och kort om årets Neurorapport. Därefter två 
seminarier ett med Anders Westgerd verksamhetsledare på GIL och ett seminarie om Yoga 
och inbjudan till fyra gånger pröva på aktivitet. Utvärderingen var väldigt fin, och vi fick även 
in önskemål på innehåll till nästa års Neurodag. 
 
 

 

Förening 
Neuroförbundet Måsen 

Typ av aktivitet 
Föreläsning av dietist 

Plats och ort för aktiviteten 
Folkets hus i Brastad 

Datum för aktiviteten 
27 september 2017 

Kort beskrivning av aktiviteten 
Dietist Pernilla Larsson förläste om ”Måste det vara så krångligt och svårt att äta bättre?” 
Drygt 40 personer deltog, de flesta var inte medlemmar. Vi hade annonserat i Lysekilsposten 
men även satt upp affischer på olika platser runt om i våra tre kommuner. Ett press-
meddelande som vi skickade in några dagar innan och som Lysekilsposten publicerade, 
gjorde att vi fick en del anmälningar i sista stund. LP hade ingen reporter att skicka men vi 
tog några bilder och Pernilla försåg oss med en sammanfattning av föreläsningen som 
tidningen publicerade. Deltagarna fick en färdigpackad påse med kampanjmaterial samt vår 
lokala folder. 
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Förening 
Neuro i Mark 

Typ av aktivitet 
Neurodagen 2017 

Plats och ort för aktiviteten 
Mark - Örbygården 

Datum för aktiviteten 
5 oktober 2017  

Kort beskrivning av aktiviteten 
Neuroförbundet i Mark firade Neurodagen den 5 oktober med Öppet hus från klockan 14.00 
till sena kvällen. Ett 80-tal besökare kom under dagen. Dr Ann Sörbo, Specialist i medicinsk 
rehabilitering föreläste vid två tillfällen om ”Hjärntrötthet på grund av hjärnskada, vad säger 
forskningen och hur kan man hantera den”. Föreläsningarna var mycket uppskattade och 
lärorika. Många åhörare bekräftade att så här är det att vara hjärntrött. Många av besökarna 
tog tillfället i akt att ställa frågor till dr Sörbo. 
 
Mellan föreläsningarna kunde besökarna få information om föreningen, se bilder från olika 
aktiviteter som föreningen gjort. Man kunde också få se de konstverk som målargruppen 
gjort på onsdagsträffarna. Föreningen fick 5 nya medlemmar under dagen vilka hälsades 
välkomna. På eftermiddagen bjöd föreningen på kanelbulle och kaffe, på kvällen blev det 
landgång. Alla var rörande överens om att det varit en lyckad och lärorik dag. 
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Förening 
Neuroförbundet Piteå älvdal 

Typ av aktivitet 
Neurodagen 

Plats och ort för aktiviteten 
Furubergskyrkan, Piteå 

Datum för aktiviteten 
26 september 2017 

Kort beskrivning av aktiviteten 
13.00-13.30 Fysioterapeut Anna Öhlund Piteå hälsocentral, Må bra i din sjukdom  
13.30-14.00 Frågestund och gratis fika 
14.00-15.00 Garnis rehabcenter Boden, Att leva med MS 
12.30-15.00 Boende livet ut visar hjälpmedel som underlättar vardagen 
 

Dagen blev mycket uppskattad av de ca 15 personer som kom. Vi hade ingen kostnad för 
föreläsarna då de gjorde det på sin arbetstid. Kaffet sponsrades från en lokal cafeteria så den 
enda kostnaden vi hade var för lokalen, smörgåsarna och annonsen som Sparbanken Nord 
sponsrade. Piteå-tidningen kom och gjorde ett reportage om arrangemanget. 
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Förening 
Neuroförbundet Uddevalla 

Typ av aktivitet 
Neurodagen och jubileum 

Plats och ort för aktiviteten 
Uddevalla 

Datum för aktiviteten 
28 september 2017 
 
Kort beskrivning av aktiviteten 
Vi använde oss av Anhörigcentralen som lokal - där vi hade levande musik med trubadur 
Marcus Larbring, tipspromenad med Neuro Uddevallas historia. Presentation av våra cirklar, 
kallmålning, yoga, sittgympa, våga-måla-grupp. Bildspel rullade med bilder från 40 års 
aktiviteter. Vi bjöd på tårta, kaffe och te. Vi hade även lotteri. Före detta ordförande i 
föreningen var inbjudna och tre stycken kom och berättade lite anekdoter. 
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Förening 
Neuroförbundet Boden 

Typ av aktivitet 
Neurodagen  

Plats och ort för aktiviteten 
Boden 

Datum för aktiviteten 
27 september 2017 

Kort beskrivning av aktiviteten 
Vi hade föreläsning med inhyrd föreläsare på temat kost & motion och vad man ska tänka på 
vid diverse funktionsnedsättning. Vi bjöd på fika, delade ut information om våran förening 
m.m. 
 

 

 

Förening 
Neuro Kungsbacka 

Typ av aktivitet 
Föreläsare från Kungsbacka sjukhus neuroteam och hjälpmedelskonsulent från kommunen, 
utställning av olika hjälpmedel. 

Plats och ort för aktiviteten 
ABF-huset, Kungsbacka 

Datum för aktiviteten 
28 september 2017 

Kort beskrivning av aktiviteten 
Arbetsterapeuterna och hjälpmedelskonsulenten berättade om vilka slags hjälpmedel som 
finns att tillgå, och hur livskvaliteten kan förbättras om man får rätt hjälpmedel. Åhörarna 
fick ställa frågor, och det var en givande kväll. Hjälpmedel förevisades och fick provas. 
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Förening 
Neuro Dalarna 

Typ av aktivitet 
Föreläsning med Magnus Andersson 

Plats och ort för aktiviteten 
Scandic, Borlänge 

Datum för aktiviteten 
7 oktober 2017 

Kort beskrivning av aktiviteten 
Magnus Andersson från Neuroförbundet kom och berättade om olika rättigheter som LSS, 
bostadsanpassning, bilstöd, handikappersättning och färdtjänst. En mycket uppskattad 
aktivitet det kom 30 personer och lyssnade. 
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Förening 
Neuroförbundet Falun och Norra Dalarna 

Typ av aktivitet 
Konferens "Med hästen som hjälpmedel" 

Plats och ort för aktiviteten 
Scandic, Falun 

Datum för aktiviteten 
5 oktober 2017 

Kort beskrivning av aktiviteten 
Program: Marie Gudmundsson, ridterapeut tillika arbetsterapeut berättade om Sveriges 
Lantbruksuniversitet, SLU, vetenskapliga utvärdering av projektet "Aktiv Rehab & Ridterapi". 
Slutrapporten beräknas bli klar i början på 2018. Efter fikat lyssnade vi på Karin Sanell, präst 
och föreläsare, Svenska kyrkan. "Människan och hästkraften". 
Hjälpmedelscentralen var på plats och visade hjälpmedel för kommunikation och kognition. 
Ett 50 tal medlemmar, rid-deltagare, personal och politiker från kommun och landsting 
deltog i konferensen. Radio Dalarna och SVT Dalarna var på plats och gjorde intervjuer och 
reportage om aktiviteten. 

 
Förening 
Neuroförbundet Västervik 
 

Typ av aktivitet 
Neurodagen 
 

Plats och ort för aktiviteten 
Västerviks sjukhus 
 

Datum för aktiviteten 
19 september 2017 
 

Kort beskrivning av aktiviteten 
Information av sjukhusets neurolog, Pelle Söderström. Pelle informerade om neurologiska 
sjukdomar och hur de kan påverka människor på olika sätt. Bra dialog bland de 38 
närvarande. Hoppas denna dag kan innebära att vi får några nya medlemmar, vilket vi skulle 
behöva.  
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Förening 
Neuroförbundet Arvika, Va Värmland 
 
Typ av aktivitet 
Föreläsning och frågestund 
 
Plats och ort för aktiviteten 
Församlingshemmet, Arvika 
 
Datum för aktiviteten 
4 oktober 2017 
 
Kort beskrivning av aktiviteten 
Vi var aktiva på anhörigdagen 
tillsammans med andra föreningar, 
Svenska kyrkan och Arvika kommun.  
Vår förening ansvarade för en föreläsning 
om sjukresor, färdtjänst och 
riksfärdtjänst med avslutande 
frågestund. Det var ca 100 personer  
som deltog. 
Vi hade också information på Arvika 
sjukhus samt var delaktig på Karlstad 
sjukhus med övriga Värmlands 
föreningar.  
Lyckat arrangemang med stort beröm 
från de andra föreningarna och Arvika 
kommun. 
 

 

 

Förening 
Neuroförbundet Åsbobygden 
 
Typ av aktivitet 
Information om hjälpmedel 
 
Plats och ort för aktiviteten 
ABF-huset i Åstorp 
 
Datum för aktiviteten 
3 oktober 2017 
 
Kort beskrivning av aktiviteten 
Magnus Sköld från hjälpmedelsteknik hade information och förevisning om olika hjälpmedel. 
De hjälpmedel som vi fick prova var fåtöljer – mopeder – olika köksverktyg – kuddar m.m. 
Vi annonserade i Helsingborgs Dagblad vid 5 tillfällen samt i lokaltidningen 3 gånger. 
Vi var ca ett 30-tal deltagare, även ickemedlemmar kom som vi lämnade inträdesblanketter 
till. Det blev ett mycket lyckat arrangemang tyckte vi själva och besökarna. 
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Förening 
Neuroförbundet Halmstad 
 
Typ av aktivitet 
Föreläsning 
 
Plats och ort för aktiviteten 
Stadsbiblioteket, Halmstad 
 
Datum för aktiviteten 
23 september 2017 
 
Kort beskrivning av aktiviteten 
Vi var på biblioteket som vi varit de 
senast åren. Det är tillgängligt och  
det är lätt att köpa lunch där.  
 
Vi lyckade äntligen få Louise Hoffsten 
att medverka. Hon drog givetvis många 
besökare, vi var drygt 80 st på hennes 
föreläsning. För övrigt hade vi genom-
gång av neurorapporten samt 
information från ett 
hjälpmedelsföretag.  
 
Vi hade också ett informationsbord 
med material från Neuro-förbundet  
där mycket gick åt. 
Det är kul när det blir lyckat. Vi 
annonserar, lägger det på hemsidan 
och vår Facebooksida.  
Vi är helnöjda! 
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Förening 
Neuroförbundet Västerås och Neuroförbundet Västmanland  
 

Typ av aktivitet 
Neurodag, tema hjälpmedel 
 

Plats och ort för aktiviteten 
Konstmuseet i Västerås 
 

Datum för aktiviteten 
3 oktober 2017 
 

Kort beskrivning av aktiviteten 
Neuroförbundet Västerås och 
Västmanland ordnade tillsammans 
årets neurodag. Blev en väldigt lyckad 
dag med ca 60-talet besökare. 
Provning av olika hjälpmedel, några 
utställare, bra föreläsningar och en 
yogastund. Fika förstås med maffiga 
kanelbullar och frukt. Politiker från 
olika partier var inbjudna. 
 
 
 
 

Förening 
Neuroförbundet Stockholms och Neuroförbundet Stockholms län 
 
Typ av aktivitet 
Dialogmöte och temaföreläsning 
 
Plats och ort för aktiviteten 
ABF-huset, Stockholm 
 
Datum för aktiviteten 
26 resp 28 september 2017 
 
Kort beskrivning av aktiviteten 
26 september genomfördes dialogmöte om nationella riktlinjer för ms och parkinson. 
Moderatorledda av neuroförbundets styrelserepresentanter som ställde frågor, som 
sammanställs av neuroförbundet, till ansvariga politiker, läkare och team för patienter och 
vård. Det handlar om implementering och tillräckliga resurser för att möta upp 
socialstyrelsens riktlinjer. Allmän inbjudan till medlemmar och övriga, ca 50 personer deltog. 
28 september genomfördes föreläsning av Per Hamid Gathan om hjärnans funktioner. 
Uppskattad och lättförståelig presentation. Ca 60 personer kom till föreläsningen. 
Presentation av Neuroförbundet på båda dagarna. 
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Förening 
Neuroförbundet Medelpad 
 
Typ av aktivitet 
Neurodagen 2017 
 
Plats och ort för aktiviteten 
Hjälpmedelscentralen, Sundsvall – Information på länssjukhuset, Sundsvall 
 
Datum för aktiviteten 
22 resp 27 september 2017 
 
Kort beskrivning av aktiviteten 
Vi firade neurodagen tillsammans med Hjälpmedelsdagen den 22 september ute i 
hjälpmedelscentralens lokaler. Besökarna, som kunde varit flera, fick först komma till oss vid 
ett bord o entrén där vi hälsade välkomna! Delade ut broschyrer, give aways och sålde pins. 
Alla bjöds på fika och godis. Sedan erbjöd hjälpmedelscentralens personal Öppet hus vilket 
innebar guidade turer runt i lokalerna. Det blev ett lyckat samarbete!  
Den 27 september representerade några medlemmar vår förening i länssjukhusets 
huvudentré. Där delades det ut broschyrer och såldes pins. 
 
 
 
 

Förening 
Neuroförbundet Örebro 
 
Typ av aktivitet 
Neurodagen  
 
Plats och ort för aktiviteten 
Örebro och Lindesberg 
 
Datum för aktiviteten 
22, 26, 27 september samt 5 oktober 2017 
 
Kort beskrivning av aktiviteten 
22 september: Deltog i regionens hjälpmedelsdag i Örebro tillsamman med ”Hälsobro – mer 
än ett gym” som vi även är en av tre grundarna till. Vi delade ut material och gav information 
om Neuro. 
26 september: Anhörigdag i Örebro. Vi hyrde bord och delade ut material samt berättade 
om Neuro. 
27 september: Regionens hjälpmedelsdag i Lindesberg. Även denna gång delades bord med 
Hälsobro. Besökte också sjukgymnastiken på sjukhuset och informerade om vår verksamhet 
samt diskuterade möjligheten att starta vattengympa. 
5 oktober: Föreläsning inför ca 50 personer av leg sjukgymnast och kurator på 
regionsjukhuset i Örebro med temat ”Hälsa trots livslång sjukdom”.  
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Förening 
Neuroförbundet Östhammar 
 
Typ av aktivitet 
Neurodagen  
 
Plats och ort för aktiviteten 
Anhörigcenter på Östhammars Vårdcentral 
 
Datum för aktiviteten 
2 oktober 2017 
 
Kort beskrivning av aktiviteten 
Invigning av visningsrum för kognitivt stöd m.m. i samverkan med kommunens enhet för 
hjälpmedel. 25 personer deltog och 2 nya medlemmar anslöt till vår förening. 
 
 

 

Förening 
Neuroförbundet Uppsala-Knivsta 

Typ av aktivitet 
Neurodagen, tema hjälpmedel 

Plats och ort för aktiviteten 
Uppsala 

Datum för aktiviteten 
10 oktober 2017 

Kort beskrivning av aktiviteten 
På Neurodagen, som hos oss blev den 10/10 och handlade om tillgänglighet hade Neuroförbundet 
Uppsala-Knivsta bjudit in politiska representanter från de nämnder i Uppsala kommun som är av 
intresse för vår förening. Ca 15 personer hade infunnit sig.  Det var från Gatu- och 
samhällsmiljönämnden, Plan- och byggnadsnämnden, Utbildningsnämnden, Omsorgsnämnden, 
Äldrenämnden och Kulturnämnden.  
 
Vi började med ett föredrag om tillgänglighet som hölls av vår förbundsordförande Lise Lidbäck. Det 
var en blandning av både personliga erfarenheter samt fakta om bristande tillgänglighet i vårt 
samhälle och även om hur lagstiftningen ser ut. Efter lunch blev det en workshop och då delades 
gruppen med politiskt förtroendevalda upp, hälften av dem prövade att ta sig runt med rullstol i 
centrala Uppsala. Den andra hälften prövade s.k. MS-skor som är framtagna för att ge en känsla av 
hur det är att gå med en neurologisk sjukdom.  
 
Det fanns också med ett tiotal funktionärer från vår lokalförening som hade egna erfarenheter av 
funktionshinder. Dessa medlemmar följde med politikerna så att man hade en dialog hela tiden. 
Dagen avslutades med att man träffades tillsammans och delgav varandra sina erfarenheter, Lise 
Lidbäck var moderator. De inbjudna politiska representanterna var positiva och tyckte att de hade 
lärt sig mycket om hur det är att ha ett funktionshinder och hur viktigt det är att miljön är tillgänglig.  
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Förening 
Neuroförbundet Säffle-Åmål 
 
Typ av aktivitet 
Höstmarknad i Säffle 
 
Plats och ort för aktiviteten 
Centrala Säffle 
 
Datum för aktiviteten 
29 - 30 september 2017 
 

Kort beskrivning av aktiviteten  
För 4:e året i följd deltog vi på Höstmarknaden i Säffle. Marknaden pågick fredag och lördag, 
men det är fredagen som är den ”stora dagen”. Vi hade ett 1:- lotteri, som hjälpte till att få 
marknadsbesökare att stanna till hos oss. Efter lottköp (eller i några fall innan), försökte vi få 
igång en dialog om vad Neuroförbundet arbetar för. Uppskattningsvis så var det ca 15 - 25 
närstående, personer i vården och några med en diagnos som visade ett mer tydligt intresse 
under dagen. Tyvärr har det varit få som blivit medlemmar, men vi tycker att det är viktigt 
att vi syns och gör människor medvetna om vårt arbete. Vi tänker fortsätta vårt deltagande 
på marknaden och siktar även på att delta på vårmarknaden i Åmål. 
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Förening 
Neuroförbundet Varberg-Falkenberg 
 
Typ av aktivitet 
Föreläsningar och underhållning 
 
Plats och ort för aktiviteten 
Folkets Hus, Varberg 
 
Datum för aktiviteten 
30 september 2017 
 
Kort beskrivning av aktiviteten 
Föreläsning av Camilla Milger från MAYDAY med visning av hjälpmedel 
Föreläsning av Eva Helmersson på temat ”Se inte hindren – se möjligheterna” 
Underhållning med Radiominnen. Sammanfattningsvis en bra och intressant  
neurodag, men det kunde ha varit lite fler besökare. 
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Förening 
Neuroförbundet Trollhättan-Vänersborg 
 
Typ av aktivitet 
Föreningsmässa 
 
Plats och ort för aktiviteten 
Utomhus på gågatan i Trollhättan 
 
Datum för aktiviteten 
30 september 2017 
 
Kort beskrivning av aktiviteten 
Information om Neuroförbundet i ett tält under föreningsmässan på gågatan i samband med 

evenemanget ”Trolldagar” Detta genererade 4 nya medlemmar. 

 

 
 

Förening 
Neuroförbundet Örebro län 
 

Typ av aktivitet 
Föreläsning 
 

Plats och ort för aktiviteten 
Kumla Sjöpark, restaurang Goda Rum, Kumla 

Datum för aktiviteten 
28 september 2017 
 

Kort beskrivning av aktiviteten 
Föreläsning med Lena Leissner, överläkare sömnenheten Neurokliniken USÖ.  
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Förening 
Neuroförbundet Alingsås 
 
Typ av aktivitet 
Föreläsningar, tema hjälpmedel 
 
Plats och ort för aktiviteten 
Storstugan i Equmeniakyrkan 
 
Datum för aktiviteten 
28 september 2017 
 
Kort beskrivning av aktiviteten 
Arbetsterapeuterna Louise och Ulrika från neuroteamet informerade om hur det går till att 
få tillgång till hjälpmedel och hur dessa provas ut för att passa det enskilda behovet. 
Ewa Stynd föreläste om minnet som drabbar många med neurologiska diagnoser. Ewa gav 
många exempel på varför man har svårt att komma ihåg och förslag på olika strategier, 
hjälpmedel som kan vara till nytta för minnet. 
Sist föreläste glädjespridaren och inspiratören Helena Hellström. Helena gav tips på modeller 
som ger en ökad livskvalitet och förståelse för en själv och andra. Hjälpmedel till att må 
bättre och hitta glädjen och skratten. En riktig ”energiboost” som inte lämnade någon 
berörd. Sammanfattningsvis så är det en av de bästa Neurodagar vi haft! Mycket lyckat!! 
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Förening 
Neuroförbundet Lundabygden 

Typ av aktivitet 
Informationseftermiddag för allmänheten om hjälpmedel 

Plats och ort för aktiviteten 
Anselmsalen, Psykiatrihuset, Lund 

Datum för aktiviteten 
2 oktober 2017 

Kort beskrivning av aktiviteten 
Utställningar och föreläsningar av fackmän på temat hjälpmedel, behov och möjligheter. 
Innehållsmässigt var det bra information och förhoppningsvis till nytta för dem som kom. 
Tyvärr var det inte så många besökare som vi hoppats och laddat upp för. 
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Förening 
Neuroförbundet Kristinehamn, Öa Värmland 

Typ av aktivitet 
Neurodagen 2017 

Plats och ort för aktiviteten 
Vårdcentralen samt sjukhusfoajén i Kristinehamn 

Datum för aktiviteten 
27 september resp 4 oktober 2017  

Kort beskrivning av aktiviteten 
Föreläsning om Neurologiska sjukdomar. Frågestund efteråt. 

Representanter från föreningen informerade om föreningen samt delade ut diagnosfoldrar och 

medlemsansökningsblanketter. Öppet för allmänheten och medlemmarna. 
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Förening 
Neuroförbundet Uppsala län 

Typ av aktivitet 
Rehabiliteringskonferens 

Plats och ort för aktiviteten 
Uppsala 

Datum för aktiviteten 
30 september 2017  

Kort beskrivning av aktiviteten 
Med anledning av neurodagen genomförde rehabgruppen i Uppsala län en konferens med 

efterföljandeworkshop om rehabilitering för personer med neurologisk diagnos. 
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Förening 
Neuroförbundet Blekinge 

Typ av aktivitet 
Öppna föreläsningar 

Plats och ort för aktiviteten 
Ronneby Brunn, Ronneby 

Datum för aktiviteten 
2 oktober 2017  

Beskrivning av aktiviteten 
Varje år arrangerar Neuroförbundet Blekinge en dag med öppna föreläsningar.  Neurodagen 

genomfördes i år den 2 oktober och ägde åter igen rum på Ronneby brunn. Ungefär 150 personer 

deltog under dagen. 

När det gällde årets programpunkter hade vi valt att blanda olika tekniker, då vi ville försöka skapa 

olika presentationer/föreläsningar som väckte intresse, inspirerade och påverkade! 

De öppna föreläsningarna inleddes av Marcus Svennerud, överläkare vid Blekingesjukhuset som 

talade om ”Nyheter inom neurologin”. Föreläsningen handlade om neurologiska sjukdomar, nya rön, 

läkemedelsanvändning, rehabilitering och beröring av nationella riktlinjer. Marcus Svennerud 

nämnde bl.a att varje år drabbas cirka 15 miljoner människor globalt av hjärnblödning som är den 

största orsaken till invaliditet och den näst största dödsorsaken. Efter föreläsningen fick åhörarna via 

moderator Bengt Mauritzon möjlighet att ställa frågor till Marcus om angelägna neurologiska 

funderingar. 

En av programpunkterna hade också den lite utmanande rubriken ”Människan som hjälpmedel. Vad 

händer med den personliga assistansen i framtiden? För att ge svar på den frågan så hade vi bjudit 

ner ifrån Stockholm Harald Wessman, som är VD för Humana Assistans. Denna gång belystes 

Neurorapporten hjälpmedel ur ett användarperspektiv. Samtalet kretsade här en hel del om 

Människan som ett hjälpmedel, samt vad händer med den personliga assistansen i framtiden? Harald 

Wessman poängterade att det är viktigt med debatter och samtal i och med att det är en fullständigt 

förödande utveckling som vi ser. Människors liv slås i spillror och även om statens utlägg för assistans 

minskar så ökar de totala kostnaderna för samhället som helhet.  

Samtidigt lever allmänheten kvar med en falsk trygghet att man får samhällets stöd om man får en 

grav och livsvarig funktionsnedsättning. Han nämnde vidare i sin samtalsdialog med Moderator Bengt 

Mauritzon att när det gällde att levererar personlig assistans som ” mänskligt hjälpmedel” så är detta 

en stor utmaning då man driver en verksamhet med så många mervärden. Som avslutning lyfte han 

fram att handikapprörelsen gör ett viktigt påverkans arbete och har en stor trovärdighet, samt lade 

fokus på att vi kämpar för samma sak och belyste många områden som var av angelägen art att 

samverka kring. 

Erik Ståhl som många känner till stod för eftermiddagens sista programpunkt, en inspirations-

föreläsning. Han må börja och sluta varje dag med en allvarlig sjukdom, men med sin förmåga att 

njuta så länge han varar ”äger” han varje dag och lyckas hitta guldkornen som gör livet outsägligt 

vackert. Livsglädje och ”njut så länge du varar” är hans budskap till var och en. Erik Ståhl har ju levt 

med den högst ovanliga blod- och immunbristsjukdomen Wiskott-Aldrichs Syndrom (WAS), där han 

kallar sjukdomen sin högra hand och berätta en hel del till oss som åhörare om hur det är att leva 

med något som påverkar en varje dag, hela livet. Man kan här dra paralleller till dem diagnoser som 

är knutna till Neuroförbundet.  
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Trots smärta, sjukdom och utsatthet menar han på att du kan forma ditt liv på dina egna villkor. Det 

är aldrig någonsin kört. Hans budskap är att de allra snårigaste vägarna kan leda till något riktigt fint. 

Han ville i sin föreläsning ge perspektiv och förmedla glädje till livet, samt sätta igång tankar hos var 

och en: var befinner du dig nu. Åhörarna fick ta del av en livsberättelse utöver det vanliga, en 

livsberättelse som ledde in i nya tankar och på nya banor. 

Tanken med de olika föreläsningarna var ju att väcka intresse, inspirera och påverka i det som känns 

angeläget och viktigt just nu inom Neuro. Angeläget för oss, var ju att försöka attrahera våra 

medlemmar och allmänheten i de här sammanhangen på ett nytt sätt, därutav vinklingen i 

programmet. Under eftermiddagen omnämnde Moderator Bengt Mauritzon också dem förslag i den 

offentliga hjälpmedelsutredning (SOU 2017:43) som föreslår att det i hälso- och sjukvårdslagen ska 

införas en definition av begreppet hjälpmedel. Detta för att förtydliga sjukvårdshuvudmännens 

skyldighet att erbjuda hjälpmedel. I dag delas ansvaret för hjälpmedelsförsörjningen mellan 

kommuner och landsting respektive regioner och det är detta som bidrar till att 

hjälpmedelssituationen upplevs olika i olika delar av landet. 

 

 

Förening 
Neuroförbundet Skaraborg 

Typ av aktivitet 
Neurodagen  

Plats och ort för aktiviteten 
Jula hotell och konferens, Skara 

Datum för aktiviteten 
1 oktober 2017  

Kort beskrivning av aktiviteten 
Information av ordförande om verksamheten i föreningarna inom distriktet i Skaraborg. 

Föreläsning av Eric Sandström och hans två söner Rickard och Emmanuel under rubriken  

”Vägen tillbaka till ett aktivt arbetsliv som pedagog/musiker/kompositör efter förvärvad 

hjärnskada/neurologisk diagnos”  

En mycket bra och givandedag som berörde och som kan berättas igen. Flera av åhörarna 

kom spontant fram efteråt och framförde ett stort tack. 
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