VERKSAMHETSBERÄTTELSE
2016-01-01 tom 12-31
Neuroförbundet är Sveriges första intresseorganisation specialiserad på neurologi. Vårt mål
är att människor med neurologiska diagnoser har samma möjligheter och rättigheter som
alla andra. Vi står för livslust, full delaktighet och stark framtidstro. Neuroförbundet har
ca.13 000 medlemmar i Sverige. Vi företräder ett stort antal diagnoser och stödjer och följer
spetsforskningen inom neurologi.

Org.nr: 832000-4347

Läs om våra konkreta åtgärder
och aktiviteter på sidorna 6-8

Neuroguiden på neuroforbundet.se
handlar om neurologiska diagnoser, nervsystemet, rehabilitering och forskning.
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Diagnoser
Neurologi omfattar sjukdomar i hjärna, hjärnstam, ryggmärg och centrala nervsystemet. Det
finns hundratals neurologiska diagnoser, symtom eller funktionsnedsättningar och den
medicinska utvecklingen går snabbt framåt. Neuroförbundet är en intresseorganisation för alla
som lever med neurologiska diagnoser samt närstående. Oavsett diagnos har vi mycket
gemensamt. Förbundet har olika diagnosgrupper och diagnosstödjare, som man kan kontakta
direkt via e-post eller telefon via förbundskansliet.
Via förbundets hemsida www.neuroforbundet.se kan medlemmar få fördjupad information
om olika neurologiska diagnoser samt nyheter.

Neuroförbundets uppdrag består av tre delar
1. Stöd till medlemmar

2. Att bidra till forskning
3. Opinionsbildning
Neuroförbundet finns på lokal- läns- och riksnivå.

Länsförbundets verksamhet bör i huvudsak inriktas på att
-

som intresseorganisation, tillsammans med riksorganisationen och lokalföreningar,
verka för att personer med neurologiska sjukdomstillstånd/skador och deras närstående
skall få sina behov och rättigheter tillgodosedda och ges förbättrade levnadsvillkor

-

som opinionsbildare arbeta med intressepolitisk påverkan, främst avseende
landstingsfrågor

-

genomföra 1-2 ordförandekonferenser per år för erfarenhetsutbyte mellan de i
länsförbundet anslutna lokalföreningarna

-

ansvara för stöd och utbildning av de representanter som finns i kommunala
funktionshinderråd, länets funktionshinderråd eller motsvarande

-

arrangera konferenser av intressepolitisk karaktär och diagnosrelaterade frågor

Därutöver ska länsförbundet aktivt verka för nyetablering av lokalföreningar och/eller lokala
grupper, så att det geografiska ansvarsområdet har god täckning med aktiv föreningsverksamhet.
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Länsförbundet har haft följande uppdrag 2016
Valjevikens Aktivitetscenter, Sölvesborg
Styrelsen
Valberedningen

Annette Ranvik, ersättare
Krister Ekström

FSO Resurscenter (Funktionsnedsattas samarbetsorgan)
Styrelsen
Krister Ekström
Styrelsen
Hans Tedesjö
Styrelsen
Monika Brinkenfeldt, ersättare
Ritningsgranskningsgruppen, ordinarie
Ritningsgranskningsgruppen, ersättare

Hans Tedesjö
Annette Ranvik

ABF
Studieorganisatör med ansvarig för planering mm
Studieorganisatör med ansvar för den ekonomiska
redovisningen

Monika Brinkenfeldt
Hans Tedesjö

Funktionshinderrådet i Kalmar län (landstinget)
Vice ordförande
Krister Ekström, FSO Kalmar län
Ledamot, ordinarie
Hans Tedesjö, FSO Kalmar län
Ledamot, ersättare
Kerstin Johansson, FSO Kalmar län

Antal medlemmar
I Kalmar län finns två lokala föreningar, Kalmar och Västervik, och ett länsförbund.
Neuroförbundet Kalmar län hade vid årsskiftet 374 medlemmar (Kalmar 197 och Västervik
177) Antalet medlemmar i Sverige är ca 13 000.
Lokaler
Länsförbundet höll sitt årliga ombudsmöte på Hotell Corallen i Oskarshamn.
Föreningens handlingar förvaras i Kalmar lokalförenings rum på FSO:s kansli i Kalmar.

Styrelsen har bestått av
Monika Brinkenfeldt
Hans Tedesjö
Kerstin Johansson
Annette Ranvik
Krister Ekström
Anette Andersson
Violet Önell

Ordförande och studieorganisatör
Vice ordförande och kassör
Sekreterare
Vice sekreterare
Ledamot
Ersättare
Ersättare

Öland
Västervik
Kalmar
Oskarshamn
Kalmar
Västervik
Västervik

Revisorer: Göran Mattson, Västervik och Ingrid Berglund, Västervik
Valberedning: Lokalavdelningarna i Kalmar och Västervik väljer sina representanter på
respektive årsmöte.
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Aktiviteter och arrangemang under året
Tidpunkt

Arrangör/aktivitet

Deltagare

Mars

Årsmöte FSO

Utsedd ledamot

Teaterresa till Stockholm, 3 dagar

Medlemmar

Ombudsmöte, länsförbundet

Styrelsen & lokalför.
styrelser

Datakurs, i samarbete med ABF

Medlemmar

September

Rehabiliteringskonferens i Växjö

Repr. från styrelsen

Oktober

Planeringsdag för 2017

Repr. från styrelserna i
lokalföreningar och
länsförbund

November

Träff med landstingsmajoriteten

Utsedda representanter

Neuroförbundets kurs i Stockholm, 2 dagar

Repr. från styrelsen

FRKL:s presidie

Repr. från kommunernas
funktionshinderråd och
landstinget

LSS – manifestationen

Medlemmar

11 möten
3 möten

Styrelsemöte FSO
Medlemsmöte FSO

Fyra per år
Fyra per år
Fyra per år
Fyra per år

ABF distriktsmöten, Årsmöte
FRKL, Landstingets funktionshinderråd
Styrelsemöte Neuroförbundet länet
Styrelsemöte Valjeviken

Utsedda ledamöter
Utsedda ledamöter (2 per
förening)
Utsedd ledamot
Utsedda ledamöter
Utsedda ledamöter
Utsedd ledamot

April

December

För information om lokalföreningarnas verksamhet hänvisar vi till resp. lokalförenings
verksamhetsberättelse.
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Vårt politiska arbete inom funktionshinderfrågor
Intressepolitik
Vi har fortsatt vårt intressepolitiska arbete med inriktning på landstingskommunala
frågor. Vår representation i landstingets funktionshinderråd möjliggör för oss att ha
direkt kontakt med ansvariga politiker och tjänstemän. Det är också här som vi lättast
kan föra fram våra förslag och synpunkter, ibland tillsammans med andra
organisationer. Exempel på viktiga frågor är rehabilitering, tillgänglighet, hjälpmedel,
serviceresor, sjukvård och LSS-frågor.
Möte med landstingsmajoriteten den 14 november 2016
Krister och Kerstin representerade Neuroförbundet, dessutom deltog representanter från
Hjärnkraft, Stroke- och Parkinssonförbundet. Den fråga som diskuterades flitigast, och som är
gemensam för de fyra förbunden, var rehabilitering. Önskemål framfördes om att det borde
finnas en specialist inom rehab medicin. Man pratade också om dans, musik samt kultur och
hälsa, som framgångsrika rehabiliteringsmetoder.
En annan viktig fråga som diskuterades var färdtjänsten med betoning på bemötandet och
KLT:s fyrkantiga sätt för bedömning. Politikerna lovade att ta med sig dessa synpunkter till
KLT.
Manifestation för rätten till LSS
Den 3 december genomfördes en landsomfattande manifestation för rätten till LSS och mot
nedskärningar, så även i Kalmar. Bakgrunden var myndigheters och politikers försök till
inskränkningar inom assistansen vilket får förödande konsekvenser för personer med
funktionshinder och närstående. Därför krävde vi
-

Nödstopp för indragna assistansbeslut! Inga fler indragna assistansbeslut.
Stärk LSS men inte på bekostnad av personlig assistans!
Sluta förtala assistansreformen! Talet om fusk är förödande för alla som berörs av
personlig assistans och övriga LSS i sin vardag.

Moderator var Elisabeth Zander. Medverkade gjorde användare och anhöriga samt f.d. LSShandläggaren Yvonne Malmgren och politikerna Pierre Edström (L) och Laila Naraghi (S).
Den arbetsgrupp som arbetat med arrangemanget i Kalmar var Ronald Rosengren,
Strokeföreningen Kalmar, Monika Brinkenfeldt, Neuroförbundet Kalmar län samt Lena
Petersson.
FSO Resurscenter (Funktionsnedsattas SamarbetsOrgan)
FSO har som sin främsta uppgift att ta tillvara funktionsnedsattas intressen. I organisationen
ingår 33 länsföreningar med ca 9 500 medlemmar. I styrelsen sitter invalda representanter
från funktionsnedsattas länsföreningar i Kalmar län.
Resurscentret främjar samarbete mellan funktionsnedsattas föreningar och arbetar för
gemensamma frågor såsom utbildning för medlemmar, information och föreningsservice.
Man samarbetar med olika samhällsorgan som t ex försäkringskassa, arbetsförmedling,
kommuner, regionförbundet och landstinget.
I egenskap av påverkansorgan gentemot landstinget söker FSO kontinuerligt förmå
huvudmannen att realisera sina funktionshinderpolitiska mål i landstingsplanen.
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Landstingets Funktionshinderråd, FRKL (Funktionsshinderrådet Kalmar län)
Förutom den återkommande informationen på varje möte från landstingsstyrelsen,
KLT, försäkringskassan m.fl. så är de viktigaste frågorna som diskuterats, och som vi
lyft från FSO, de frågor som handlat om rehabilitering, bassängernas vara eller inte
vara, behovet av länsfärdtjänst samt enhetlig taxa för kommunal hälso- och sjukvård.
Funktionsshinderrådet består av totalt 16 ledamöter varav 9 kommer från länets
funktionshinderorganisationer. (6 från FSO, varav två från Neuroförbundet, samt en
ersättare). Rådets uppgift är att vara ett forum för samverkan på läns- och regionplanet
mellan landstinget, regionförbundet, försäkringskassan m fl. aktörer samt
funktionhinderrörelsens länsorganisationer.
Landstingets ritningsgranskningsgrupp
Inom landstinget finns en ritningsgranskningsgrupp med ledamöter som är nominerade via
FSO. Vår uppgift är att bevaka tillgängligheten på landstingets inrättningar. Under året har vi
tagit del av sju olika projekt inom folktandvård, hälsocentraler, folkhögskolor m.fl. Vi har
även tagit del av kommande byggnation i Oskarshamn med länets största hälsocentral
innehållande sjukhustandvård, folktandvård mm.
Våra påpekanden kan handla om att dörrar i korridorerna ska vara inåtgående, att
handikapptoaletterna har en avlastningshylla, att väntsalen har låga hatthyllor, att personalens
omklädningsrum har en handikapptoalett, att de stora glasdörrarna har markeringar för
synskadade patienter, att inga stolar placeras i korridorerna, att handikapparkering enligt
gällande regler finns att tillgå. att ledstången skall vara förlängd utanför trappan eller om
talande nummerlappssystem.

Rehabilitering
Under året har vi fortsatt vårt arbete med påverkan om olika rehabiliteringsinsatser för
våra medlemmar. Vi har träffat företrädare för rehabiliteringen inom landstinget.
Extern rehabilitering
Med anledning av landstingets planer på förändringar avseende möjligheterna till extern
rehabilitering träffade Krister, Annette, Hans och Kerstin länets båda basenhetschefer, Stefan
Bragsjö och Håkan Ehlin för ett första möte i juni. Syftet var att ge landstinget en tydligare
bild av hur behovet av extern rehabilitering ser ut hos Neuroförbundets medlemmar. Vi hade
bra diskussioner och vi träffades återigen vid ett flertal tillfällen under hösten. Eftersom den
rehabilitering vi diskuterar rör neurologiska sjukdomar, kommer Stefan Bragsjö även att
kontakta Hjärnkraft, Strokeförbundet och Parkinssonförbundet, för att erbjuda dem att vara
med i de fortsatta diskussionerna.
Projekt för att öka engagemanget hos våra medlemmar
Under vår och höst hade vi intensiv kontakt med Neuroförbundet centralt då vi
diskuterade möjligheterna att tillsammans arbeta med ett rehabiliteringsprojekt för att
få ett större engagemang från fler av våra medlemmar.
I Neuroförbundets medlemsundersökning från 2015 är rehabilitering den fråga, efter
forskning, som man ser som den allra viktigaste. Därför har fokus i detta arbetet lagts på just
rehabilitering.
I september skickade vi en intresseförfrågan till samtliga medlemmar i länet där vi
informerade om att vi ville påbörja ett arbete med fokus på rehabiliteringsfrågor. Vi
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efterlyste medlemmar som hade intresse och engagemang för att driva dessa frågor
gentemot landsting och kommuner. Vi erbjöd också utbildning och vägledning.
För att få en uppfattning om hur andra län arbetat med frågan deltog Annette och
Monika på en konferens i Växjö den 22 september, då arbetet i Kronoberg
presenterades.
Vi fick in åtta intresseanmälningar och dessa personer inbjöds till ett möte i oktober
för ytterligare information, då även tillsammans med PJ Tjernberg från förbundet
centralt. Tre medlemmar kom till detta möte och vi hade bra och givande diskussioner
men ingen av dem var beredda att gå vidare. Därför föll tanken med detta arbetssätt,
men vi fortsätter det arbete med rehabilitering som vi gjort sedan tidigare.

Serviceresor
Färdtjänst
Från 1 januari 2012 har landstinget bildat Kalmar Länstrafik och övertagit ansvaret för
serviceresor. Vi får fortlöpande synpunkter på hur serviceresor fungerar eller inte
fungerar. Synpunkterna har vi tagit med oss till de olika råden samt FRKL.
Representanter från KLT bjuds in till rådsmöten och en dialog förs kontinuerligt. Våra
förslag bearbetats i Trafikstyrelsen (politiska representanter för länets kommuner) och
beslutats därefter av Landstingsstyrelsen. Svårigheter finns att få igenom flera av våra
förslag bl.a. införandet av länsfärdtjänst. Men arbetet fortsätter!
Diskriminering vid sjukresor
Diskriminering vid sjukresor är en annan viktig fråga för oss. Varför tvingas personer
med färdtjänst att själva betala sjukresorna, när allmänheten får en gratisbiljett till
allmänna kollektivtrafiken? En skrivelse har ställts till Diskrimineringsombudsmannen
angående ojämlikheter vid sjukresor, men vi har ännu inte fått något svar.

Hemsidan
Länsförbundets hemsida är en informationskanal för oss och de som söker oss,
www.neuroforbundet.se/lokalforeningar/kalmar-lan/. Där finns att läsa om både aktuella
och avslutade aktiviteter och intressepolitiska engagemang. Arbete med att knyta och länka
pågår ständigt och vår ambition är att sidan ska bli alltmer lättillgänglig och intressant.

Representantskap i Valjeviken, Sölvesborg
Valjeviken är både folkhögskola, rehabiliterings- och kurscenter samt sport- och
friskvårdsanläggning. Det är en ideell stiftelse med Neuroförbundet som huvudman.
Övergripande syfte med verksamheten är att öppna möjligheter och ge redskap för personer
med funktionsnedsättning att delta aktivt i samhällslivet.
Styrelsen väljs på Stiftarmötet som äger rum nästa gång i juni 2018. Annette Ranvik är
suppleant sedan 2006 och Krister Ekström ingår i valberedningen, även han sedan 2006.

Neuroförbundets Föreningsutbildning 19–20 november 2016
Kerstin och Monika deltog i Neuroförbundets Föreningsutbildning på Scandic Hotel i Kista
den 19-20 november. Även Krister deltog, men i egenskap av ordförande i Kalmar
lokalförening. Ett 100-tal medlemmar deltog under dagarna. Vi delades in i grupper och
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deltog i olika kursavsnitt. Ett kursavsnitt handlade om ”Att möta media”, ett om fördjupad
föreningskunskap, och ett annat om hur vi kan använda media för att få ut våra budskap. Vi
fick bl.a. lära oss att starta en Facebooksida till föreningen.

Utvecklingsrådet
Landstinget och länets kommuner har bildat ett utvecklingsråd där syftet är att de
medverkande ska bidra med sina kunskaper och erfarenhet för att förbättra vård och stöd i
Kalmar län. Rådet ska samarbeta med chefer inom hälso- och sjukvård samt socialtjänsten
och tillsammans bestämma vilka frågor som rådet ska arbeta med. I rådet sitter människor i
alla åldrar med olika bakgrund och erfarenheter av vård och omsorg.
I arbetet finns dessutom en intressebank där alla som är brukare, patient eller närstående, kan
anmäla sig. De som är med här får chans att på olika sätt medverka i landstingets och
kommunernas förbättringsarbete eller i ledningssammanhang.
Deltagandet i utvecklingsrådet eller intressebanken är inte knutet till att man är medlem i
någon förening. Här är man helt och hållet med som ”privatperson”.

Teaterresa till Stockholm och musikalen ”Förklädet”
Om man i Nybro tog sin morgonpromenad runt halv nio tiden, fredagen den 18 mars 2016, så
kunde man se den nya elegant röda Solbussen lasta in lite folk i sitt bekväma innandöme. Med
många stopp för fler deltagare krånglade vi oss upp mot Stockholm och målet – Hotell
Anglais vid Stureplan. Jo, allt gick bra – alla rum fungerade MEN så mycket glada UNGA
festande människor där är.
Ja, vi tål det – vi var ju unga själva en gång – eller? Och vi själva går ju inte heller av för
hackor – vi var ett lika gott och skrattglatt gäng som förra året.
Efter en härlig middag kom vi i säng, och lördag morgon startade med energi. Halva gänget
beslöt sig för att botanisera i affärerna. Resten av oss tog Solbussen till Djurgården och
Kaknästornet. Det var häftigt att ha hela stan under sig. Globen är ju ett
tydligt landmärke bland annat. När så Börje Salming med sina barn (antog
vi) tog hissen upp i tornet, var det flera av oss som pep förtjust.
Själv delade jag en deltagares djupa respekt för detta med höjder. Jamen,
är det egentligen riktigt klokt – detta att störta sig in i en hiss, som
skakande tar en mer än hundra meter upp i luften, för att stiga ur och se att
stora glasytor är det enda som skiljer oss från luften utanför. Vi stod där –
hon och jag och tittade skräckslaget på varandra. "Vad gör vi här". "Men",
som hon sa, "det ska dom få veta, därhemma, jag var uppe i Kaknästornet.
De kommer inte att tro mig".
På darriga ben landade vi med hissen på backen igen. Vilken lättnad. Lite duggregn gjorde
oss ganska angelägna att ta oss in i bussen igen – och nu – full fart mot Djurgårdsbron och
Sjöcaféet som ligger vid Nordiska Muséet. Där intog vi lunch – VILKA PIZZOR! De kan vi
verkligen rekommendera.
Så äntligen tillbaka till hotellet, sluta ögonen ett kort ögonblick för att igen sitta i bussen runt
halv tre och kryssa fram genom ett Stockholm som för dagen uppvisade demonstrationer som
handlade om våra flyktingar. Vi har nog aldrig sett så många polisbilar och ett stort område
var avspärrat runt Nybroplan och Norrmalmstorg. Men vår buss körde tryggt till Göta Lejon
och äntligen är vi framme för målet med hela resan. Teaterföreställningen!
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Jo, många skratt blev det, så duktiga skådespelare, Maria Lundqvist, som spelade "det
påstrukna förklädet" gjorde det jublande bra. Ja, de var många som skickligt och komiskt tog
sig an sina roller. Vi får inte glömma bort "förste älskaren" insatser. Vi hade kul!
Till hotellet – härlig middag, många skratt – speciellt runt ett bord, där de roliga historierna
rann ur munnen på en av oss.
Morgonen därpå satt vi i bussen klockan 10.00 och den röda bussen startade hemfärden.
Vilken resa !!
Här lite bilder från resan!

Här är tjejerna som fixat så att den trevliga resan blev av, Annette Ranvik och Monika
Brinkenfeldt. De har även bidragit med bilderna och Monika står för texten.

Tack för år 2016!
Monika Brinkenfeldt
Ordförande
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STYRELSENS UNDERSKRIFTER
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Verksamhetsplan 2017 – Neuroförbundet Kalmar län
Länsförbundets verksamhet bör i huvudsak inriktas på att
-

som intresseorganisation, tillsammans med riksorganisationen och lokalföreningar,
verka för att personer med neurologiska sjukdomstillstånd/skador och deras närstående
skall få sina behov och rättigheter tillgodosedda och ges förbättrade levnadsvillkor

-

som opinionsbildare arbeta med intressepolitisk påverkan, främst avseende
landstingsfrågor

-

genomföra 1-2 ordförandekonferenser per år för erfarenhetsutbyte mellan de i
länsförbundet anslutna lokalföreningarna

-

ansvara för stöd och utbildning av de representanter som finns i kommunala
funktionshinderråd, länets funktionshinderråd eller motsvarande

-

arrangera konferenser av intressepolitisk karaktär och diagnosrelaterade frågor

Därutöver ska länsförbundet aktivt verka för nyetablering av lokalföreningar och/eller lokala
grupper, så att det geografiska ansvarsområdet har god täckning med aktiv föreningsverksamhet.
(Utdrag från stadgar antagna av länsförbundet 2013)
Utöver, våra egna styrelsemöten och under året pågående engagemang i FSO, FRKL
(Landstingets funktionshinderråd), mm, föreslår vi att för år 2017 genomföra
nedanstående aktiviteter och arrangemang.
Jan-dec

Projekt Rehabilitering – fortsatt deltagande i diskussioner med landstinget kring
hur rehabilitering för personer med neurologiska sjukdomar kan bedrivas. I detta
arbete deltar även representanter från Hjärnkraft, Parkinssonförbundet och
Strokeförbundet.

Mars

Medlemshelg på Corallen i Oskarshamn – Vi och våra dataprylar del 2 samt
information om pågående projekt.
Ombudsmöte på Hotell Corallen i Oskarshamn

April

Teaterresa till Stockholm, 3 övernattningar

Maj

Funka för livet mässan i Kalmar den 3-4 maj 2017; länsförbundet deltar med en
monter

Oktober

Planeringsdag inför 2018 års verksamhet

Successivt har villkoren försämrats för våra medlemmar bland annat inom rehabilitering, och
i vårt län en betydligt försämrad riksfärdtjänst. Därför lägger vi under 2017 ett ännu större
engagemang än tidigare i dessa frågor, som vi lyfter i de olika råd och projektgrupper där vi
ingår.
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