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INNEHÅLL  

Foto: Eva Eiler 

Det är dags att markera den 26 november som upptaget i kalendern 

om du inte redan har gjort det, då är ni välkomna att fira med oss!  

Sedan blir det som vanligt adventsfika innan terminen är slut. 
 

Vidare börjar vi våren med en föreläsning om ALS och en RGRM-kurs 

kan förhoppningsvis starta tillsammans med Parkinsonförbundet.  

Föredrag kommer även att hållas om spasticitet och mun- och tand-

hälsa. Förutom dessa aktiviteter kommer det naturligtvis bjudas in till 

ett årsmöte i slutet av mars 2016, men detta återkommer vi till i nästa 

utskick. 

Foto: Eva Eiler 
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    Hej igen alla ”Neurovänner”! 

    Av sommaren 2015 återstår nu bara minnen och kanske lite solbränna.     

    Hösten är på upphällningen och vi har fått skörda och njutit av frukter,  

    svamp och bär liksom all den färgprakt, som naturen bjuder på alldeles gra-

    tis. Älgkött kanske också förknippas med höstens delikatesser, eller hur? 

    Jag är väl medveten om att alla inte kan se, känna smak eller äta, men övri-

    ga. sinnen ska också stimuleras. Hörsel-, känsel- och luktsinnet är nödvänd

    diga. för den totala upplevelsen, gärna kryddad med vänlighet, omtanke   

    och gott humör. Lite av varje bidrar till att göra livet ”gôtt å leva”. Bristan-       

    de ork och förmåga måste man allt som ofta överse med alt. lura alt. tränga 

    undan för att stå ut med sig själv. ”Förståsigpåare” skulle nog kalla dem 

olika strategier eller mästring, som man kallar det i Norge. Egon Viflat (?) är hjärnan bakom denna me-

tod!  

 

Landstingets patient- och närståendeutbildningar bygger på ”läring och mästring”, att man i grupp utbyter 

kunskaper och erfarenheter om sin sjukdom eller skada, för att lättare kunna hitta möjligheter, att forma 

sin nya livssituation. För de flesta innebär det ändrade förutsättningar och möjligheter, eller…? –Jo, det 

finns omöjligheter också, men de är till för att övervinnas – alltså bemästras! Jag kan varmt rekommende-

ra dessa utbildningar, tycker att de är som en ”lyckospark” ut i verkligheten. Ju bättre man är rustad, des-

to bättre kan man tackla sin nya situation. Det gäller inte minst våra närstående. Vill ni veta mera, vänd er 

till CSK:s växel (054-61 50 00) och begär Patient- och närståendeutbildningen. Jag har sedan länge varit 

involverad och kan försäkra, att ALLA borde få denna möjlighet. Den sprider sig som ringar på vattnet 

och ökad efterfrågan kan utgöra grund för flera utbildningar i länet. 

 

Över till vår förening, 50-åringen, som firar hela hösten. Vi började med Louise Hoffstens föreläsning på 

Neurodagen och undrar nog lite över var ni alla höll till den kvällen. Vi satt inte trångt på något sätt, men 

det var ”synd på så rara ärtor”. Hon delgav oss erfarenheter av sitt liv med Multipel Skleros, MS, sjöng 

några visor, signerade böcker och skivor. I stället för blommor fick Louise en värmländsk stumpstake, 

som enligt min tolkning är, en fin påminnelse om möjligheter, att ta vara på alla återstående rester och 

förmågor – ingen är för liten. 

 

Vecka 40 ansvarade vi för bemanning tillsammans med lokalföreningarna i Säffle/Åmål, Kristinehamn 

och Arvika för information om Neuroförbundet vid huvudingången på CSK och tisdag vecka 41 stod 

sjukhuset i Torsby på tur. Det är både roligt och intressant, att träffa såväl gamla bekanta som nya sådana. 

”Att byta ett ord eller två, kan göra vägen lättare att gå”, - hette det inte så i ett gammalt ordspråk? 

Vi har några godbitar kvar innan julbrådskan sätter in, föreläsningar om sömn och minnesträning samt50-

årsfest med tårta och ballonger. Hoppas få se er då! 

 

Efter julfirande med skinka, gröt och knäcktuggande lär våra munhålor och ”bissingar” ha fått sig rejäl 

motion. Det påminner mig om att en tandläkare (Birgitta Mossberg) i ett svagt ögonblick lovat, en före-

läsning om tandvård, kostnader, bidragsmöjligheter m.m. Bara att verkställa, innan det åter har fallit i 

glömska. Ta hand om er, njut av julen som ni finner bäst! 

 

/ Mvh Gunilla  
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Välkommen till 

50-årsfest 
med Neuroförbundet 

Karlstad med omnejd 

 

Som ni väl inte har kunnat undgå att märka fyller vi 50 år i höst och vi har haft uppskat-

tade föreläsningar med såväl Louise Hoffsten som Lena Leissner! Vi fortsätter vårt firan-

de med en fest där alla våra medlemmar är hjärtligt välkomna!  

 
Vi har tänkt oss en kväll med god mat från Restaurantskolans elever (2 sorters kött - rostbiff o pastrami med 

garnering, frukter och grönsaker, potatissallad, bröd, smör, inkl. dryck - lättöl el. mineralvatten + kaffe med  

tårta) och underhållning av trubadur Axel Boberg samt lite försäljning av såväl julkalendrar som lotter. 

 
 

Dag:  torsdagen den 26 november 

Tid:  mingel fr. kl. 17.00 - mat kl. 18.00 - slut ca 21.00 

Plats:  Café Kupan, Tage Erlandergatan 4, Karlstad 

 

Anmälan: senast torsdagen den 12 november till kansliet  

  på tel. 054-18 92 54 alt. e-post karlstad@neuroforbundet.se  

Kostnad: Medlem: 50 kr 

  Icke medlem: 200 kr 

                      

OBS! Upplys oss om du har allergi eller behöver få en alternativ meny.  

Anmälan är bindande och betalning görs till bankgiro 5559-8213 i anslutning till den! 
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 Caféträff  december - adventsfika  
 

Första advent är redan 29 november i år, men vi har vår adventsfika på vårt decembercafé. 

Onsdagen den 2 december träffas vi kl. 14.00-16.00 på Norra Kyrkogatan 4, då vi 

bjuder på kaffe, pepparkakor och hembakta lussekatter. Välkomna! 

 

Ny studiecirkel RGRM® 
 

RGRM (Ronnie Gardiner Rytmik och Musik Metod ) 

är skapat med en unik sammansättning av "notsystem" både med bild- och ljudkoder och 

detta stimulerar hjärnan att hitta nya vägar efter en ny eller befintlig hjärnskada. 

 

HUR GÅR DET TILL?? 

RGRM Metoden samspelar med de tre sinnena syn, hörsel och beröring. Den utövas i 

grupp där heltagarna praktiserar metoden sittande på en stol eller stående, beroende på den 

enskildes förmåga. Gruppen leds av en diplomerad ledare med hjälp av metodens unika 

notsystem kombinerat av kroppssymboler i rött för vänster och blått för höger med tillhö-

rande ljudkoder och rörelser. Rörelserna utövas genom att händerna klappar på knäna och 

fötterna stampar i golvet utan behov av andra material än den egna kroppen. 

 

 

Dag:  start tisdagen den 26 januari 

Tid:   kl.  14.00-15.30 

Plats:  Ruds servicehus, Vänortsgatan 7, Karlstad 

Kostnad: 300 kr för 6 gånger  

Anmälan: Till Carina Käck, ABF på tel 010-709 97 64 eller via 

                     e-post carina.kack@abf.se 

 

 

Ett samarbete mellan: 

 

 

Lena Svensson 
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Medlemsmöte ALS 
 

”Amyotrofisk lateralskleros (ALS), är en grupp diagnoser inom motorneuronsjukdo-

mar, där nervceller som styr muskler dör. ALS påverkar de nervceller i hjärnan och 

ryggmärgen som styr kroppens viljemässiga rörelser. Symtomen varierar , liksom hur 

snabbt förloppet är. Viktigaste symtomet är en tilltagande försvagning av muskelkraf-

ten som ofta startar i armar eller ben.” neuroforbundet.se 

 

Vi får besök av två medlemmar från ALS-teamet på CSK. 

 

Dag:  onsdagen den 20 januari 

Tid:  kl. 18.00-20.00 

Plats:  Norra Kyrkogatan 4, Karlstad 

Fika:  20 kr 

 
Anmälan till kansliet på tel. 054-18 92 54 alt.  

e-post karlstad@neuroforbundet.se senast måndag den 18 januari. 

 

Caféträff  februari - om yoga 
Vi får besök av Hanna Staaf från Yogaskolan, som berättar om yoga och för de som 

vill finns även möjlighet att prova på. Onsdagen den 3 februari träffas vi kl. 14.00-

16.00 på Norra Kyrkogatan 4, då vi bjuder på kaffe. 

 

Rapport Hjärnskadedagen 26 oktober 
Med en ljusmanifestation uppmärksammades denna dag på Stora Torget i Karlstad av vår 

förening tillsammans med hjärnskadeförbundet Hjärnkraft, en idé från Anette Aronsson, som 

arbetar i deras förening.  Äntligen kunde hennes idé verkställas.  

I höstmörkret tändes 170 ljus, som symboliserar de 1700 personer, som drabbas av skador och 

sjukdomar i hjärna eller ryggmärg årligen enbart i Värmland!  Det blir nästan 5 (4,8) /dag!  

Riskerna är stora, som ni förstår. Drabbade finns i alla åldersgrupper. Redan vid förlossning-

en är såväl mor som barn utsatta för stora påfrestningar, som kan ge men för både mor och 

barn. Utöver ärftlighet är många bestående skador en följd av olyckor och andra trauman  

Med livslånga följder av funktionsnedsättningar.   

Föreningarnas resp. ordförande berättade kort om sina föreningar efter ljuständningen, som 

försvårades av envisa vindar, som gjorde allt för att släcka ljusen. Trubaduren Axel Boberg 

underhöll med stämningsfulla visor i kamp med tidigare nämnda vindar. Som av en händelse 

hade landshövdingen Kennet Johansson vägarna förbi och höll ett känslofyllt tal, som anda-

des både erfarenhet och känsla, vilket vi är tacksamma för. Platsen inramades av plakat till-

verkade i samarbete med ABF, vilka också deltog med sin närvaro. En stämningsfull mani-

festation, som tål att upprepas./Gunilla SE 

 
LIV SOM RÄDDAS 

SKA OCKSÅ LEVAS! 
 

HOPP OCH FRAM-

TIDSTRO! 
 

SÄNK INTE VÅRD-

KVALITÉN! 
 

GE ALLA TJÄNSTE-

MÄN KUNSKAP OM 

FÖRVÄRVADE 

HJÄRNSKADOR! 
 

BRA BEMÖTANDE-

KRÄVER KUNSKAP! 
 

LIVSLUST OCH  FULL 

DELAKTIGHET! 
 

LIVSLÅNG REHABILI-

TERING! 
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Medlemsmöte om spasticitet 
 

”Spasticitet innebär bland annat spända och stela muskler, som dessutom kan röra sig på 

ett svårt eller okontrollerbart sätt. Förmågan till förflyttning, händernas finmotorik och 

kommunikation med mimik och gester, är grundläggande funktioner i våra vardagsliv. Stör-

ningar i rörelseförmåga och i kontroll av motorik i dessa sammanhang medför funktions-

hinder såväl praktiskt som socialt. Att inte behandla spasticitet kan försämra viktiga funk-

tioner hos individen, möjligheter till rehabilitering minskar och därmed också livskvaliteten. 

Samtidigt kan det vara viktigt eller till och med nödvändigt att bevara en viss spasticitet för 

att en person exempelvis ska kunna förflytta sig.” neuroforbundet.se 

 

Vi får besök från CSK någon dag under v. 7. 

 

Dag:  exakt besked lämnas vid anmälan! 

Tid:  kl. 17.30-20.00 

Plats:  Norra Kyrkogatan 4, Karlstad 

Fika:  20 kr 
 

Anmälan till kansliet på tel. 054-18 92 54 alt.  

e-post karlstad@neuroforbundet.se senast måndag den ? februari. 

 

Medlemsmöte om mun- och tandhälsa 
 

”Munnen har en betydande roll både medicinskt, socialt och psykologiskt. En frisk och 

fräsch mun betyder mycket för välbefinnande och livskvalitet. Förmågan att kunna tugga, 

svälja och uppleva smak är viktig för välmående. Välskötta tänder tillhör idag den sociala 

normen och en frisk munhåla utgör basen för en god nutrition. Munnens hälsa påverkar 

allmänhälsan. Samtidigt kan en nedsatt allmänhälsa och vissa typer av mediciner eller be-

handlingar påverka munnens hälsa negativt.” vardhandboken.se 

 

Du är välkommen att komma och lyssna på tandläkare Birgitta Mossberg, som pratar om 

hur du kan få liksom söka hjälp för dina tänder - såväl vård som ekonomi. 
 

Dag:  i mars 2016 

Tid:  kl. 17.30-20.00 

Plats:  Norra Kyrkogatan 4, Karlstad 

Fika:  20 kr 
 

För dagen inget fastställt datum, men återkommer med närmare besked i  

nästa utskick! 
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Medlemsmöte med Johanna Glennert 9 september 
 
Vi inledde hösten med ett besök av Johanna, som visade oss att man kan vara myck-

et aktiv även om man är rullstolsburen. Hon visade sin cykel, som hon dockar rull-

stolen till liksom bilder på diverse aktiviteter som hon provat på. Vi fick en hel del 

tips på olika fritidssysselsättningar att roa sig med,  tips på var man kan köpa och säl-

ja hjälpmedel liksom resetips för funktionshindrade.  

Susanne Tågmark 

Rapporter 

Resa till Nobelmuseet Karlskoga 13 september 
 

Höstresan till Nobelmuseet i Karlskoga var mycket intressant och eftersom vår guide 

var mycket kunnig och påläst så blev den också lärorik. Vi besökte Björkborns herr-

gård, där Alfred Nobel bodde under sin vistelse i Värmland. Efter intagande av en 

god lunch så fortsatte vår guidade tur till laboratoriet där vi fick ytterligare informa-

tion. Några timmar senare när vi blivit ”fulltankade” med både information och mat, 

startade så vår bussresa tillbaka till Karlstad. 

Eva Eiler 

Neurodagen med Louise Hoffsten 28 september  
 

Efter tågförsening kom hon till slut vår efterlängtade ambassadör Louise Hoffsten. 

Tiden före föreläsningen hade p.g.a. förseningen blivit mycket knapp så hon fick väl-

digt kort förberedelsetid. 

Louise visade dock  exempel på sin professionalism och höll en bejublad föreläsning, 

bjöd på sig själv, spelade munspel, sjöng akapella och skojade till det, allt till åhörar-

nas nöje och beundran. 

Tackgåvan som hon fick från föreningen var en stumpstake och vår ordförande Gu-

nilla Ström Ericsson knöt i sitt tacktal an till andemeningen i hennes föreläsning  ”att 

allt går att återanvända” och inte ens en ljusstump behöver slängas. 

Under vecka 40 mån-tors fanns också styrelseledamöter i Neuroförbundets Länsfö-

rening Värmland vid stora entrén CSK i Karlstad och informerade allmänheten om 

att vi finns, delade ut information om vår förening och tipsade om hur man enkelt 

kan bli medlem. Värmlands fyra lokalavdelningar Säffle, Kristinehamn, Arvika och 

Karlstad ansvarade för varsin dag. Upplevelsen bland oss som deltog var att dagarna 

fungerade bra och att vi lyckades nå både personal, patienter och allmänheten. 

Eva Eiler 

 

 

 

Foto: Eva Eiler 
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NEURORAPPORTEN 2015 
 

Undersökning gjord av Neuroförbundet om neurologisk rehabilitering i Sverige. 

Intressant att läsa om vilka resultat som Värmland har fått. 

 

 I Värmland är det färre som säger att de ej har någon form an neurologisk 

rehabilitering, 

 31,6  % jämfört med riket 38,6 %. Det är fler i Värmland som har kontakt 

med sjukgymnast 38,6 % jämfört med riket 31,1 %, och fler som tränar själva 

64,9 % jämfört med 57,2 %. 

 I Värmland anger fyra av tio att de fått tillräcklig information om neurologisk 

rehabilitering, 40,0 % jämfört med 33,4 % i riket. 

 Värmland har en högre siffra när man jämför andel som har en individuell 

rehabiliteringsplan 14,3 % jämfört med riket 12,8 %. 

 44,6 % av våra medlemmar i Värmland är ganska eller mycket missnöjda med 

den neurologiska rehabiliteringen de får vilket är färre än riket som stannar 

på 55,3 %. 

 

        Eva Eiler 

Torsby sjukhus 6 oktober 
 
Neuroförbundet Karlstad med omnejd ja, så heter ju vår lokalförening och det känns där-

för angeläget att visa upp oss på olika orter som tillhör oss. Tisdagen 6 oktober fanns vår 

ordförande, kanslipersonal och några medlemmar i Lokalföreningen Karlstad på plats vid 

entrén till Torsby sjukhus och informerade. 

        Eva Eiler 

Rapport ”Att sova eller inte sova” med Lena Leissner 21 oktober 
 

Vad är sömnbrist? Det finns ingen definierad mängd sömn en människa behöver utan det 

beror på individ, ålder m.m. Sömnbrist kan leda till: utbrändhet, koordinationssvårigheter, 

olyckstillbud, metabola syndrom och nedsatt immunförsvar. Åtgärd: framför allt sömnhygi-

en, dvs. ljust dagtid, mörkt nattid, inte mycket stimulans, som t.ex., läsning, TV, dator, to-

bak och kaffe. Sömnproblem drabbar många patientgrupper, t. ex. har 2/3 av patienter 

med TIA/stroke OSAS (sömnapné). De behandlas med viktnedgång, bettskena på natten, 

CPAP, svalgoperation eller farmaka, men man bör undvika sömnmediciner. Generellt för-

ordade dock Leissner ej användning av sömnmedel, om inte mycket tillfälligt vid behov 

(max 14 dagar).          

        Ann-Charlotte Rydberg 

Foto: Eva Eiler 

Foto: Eva Eiler 
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Träningen fortsätter på såväl Livskraft som KMTI: 
 

Egenträning på Livskraft tisdag f.m. och fredag f.m. då vi brukar vara där. 

På tisdag f.m. är det även gruppträning på Livskraft kl. 10.00-10.45 

Gruppträning rullstolsgympa på KMTI på torsdagar kl. 15.00-15.45.  

 

 

ANHÖRIGCENTRUM – EN MÖTESPLATS 

Välkommen!  tisdagar kl. 12.00-16.00 

 

Hemrehab informerar  
Arbetsterapeut/sjukgymnast från Kommunens Hemrehab informerar om deras verksamhet och 

vilka insatser som de kan erbjuda om behov uppstår  

Tisdagen 10/11 kl. 14:00-16:00   

Plats: Anhörigcentrum Adress: Västra Torgatan 16   
 

Kontaktcenter  
Personal från Kontaktcenter informerar om deras verksamhet och vad de kan var behjälpliga 

med.  

Tisdagen 17/11 kl. 14:00-16:00   

Plats: Anhörigcenter Adress: Västra Torggatan 16   
 

Handläggare från överförmyndarnämnden informerar  

Handläggare från Överförmyndarnämnden informerar om deras verksamhet.  

Vi vet att många har frågor gällande godman och generalfullmakt så passa på nu,  kom och lyss-

na och ställ frågor.  

Tisdagen 24/11 kl. 17:00-18:30  

Plats: Anhörigcentrum Adress: Västra Torggatan   

 

Räddningstjänsten informerar om brandsäkerhet i bostad  

Räddningstjänsten erbjuder dig som anhörig en brandutbildning vilket är extra aktuellt i sam-

band med jultider.  
För att utöka kunskapen om vilka brandrisker som finns i bostäder samt hur man kan förebygga 

och agerar vid en brand hos människor med särskilda behov, vill vi erbjuda dig som anhörig en 

brandutbildning. Syftet är att du ska få ökad förståelse av vikten i att ha ett bra brandskydd i din 

och din närståendes bostad.  
Tisdagen 1/12 kl. 17:00-18:30  

Plats: Anhörigcentrum Adress: Västra Torggatan 16   
 

Julavslutning  

Vi bjuder på underhållning och något gott att äta på.  
Torsdagen 10/12 kl.14:00-16:00  

Plats: Anhörigcentrum Adress: Västra Torggatan 16   
 

Information ges av anhörigkonsulent Jonas Hallberg, tel: 054-5405488  
Anhörigcentrum, Västra Torggatan 16, 652 24 Karlstad 

http://livskraft.cc/
http://www.kmti.se/
http://karlstad.se/omsorg-och-hjalp/anhoriga-och-frivilliga/
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Kondoleanser 
 

Ring endera direkt till Neuroförbudet Karlstad med omnejd på 054-18 92 54 och betala in valt belopp på  

Bg 5559-8213 eller till Handikappförbunden Värmland 054-18 04 65 och tala om att du vill att pengarna ska gå 

till lokalföreningen. Du kan också lämna minnesgåvor genom www.nhr.se/ge-gava/minnesgava/, men då går 

pengarna till Riksförbundet. 

Vi efterlyser än en gång kontaktmän till föreningen! 
Vi behöver, som vi tidigare har poängterat, kontaktpersoner ute i alla kommu-

ner, som ingår i vår lokalförening, personer som har öron och ögon öppna för 

våra frågor och vi saknar fortfarande några. Du som finns i Filipstad, Forsha-

ga eller Hagfors - hör av dig och kontakta oss. 

Vill du göra en god gärning? Hör av dig!  
Du kan ringa eller mejla, så att vi får kontakt: tel 054-18 92 54 alt. karl-

stad@neuroforbundet.se, eller ring ordförande Gunilla på tel. 070-371 10 13. 

 

Är du intresserad av ridterapi?  

 

Ridterapi tränar stabilitet, styrka, koordination och kroppskännedom. Vi 

har  en grupp hos ridterapeut Daliah Longrée, max 2 personer/tillfälle 

dagtid på lördagar numera, kl 11.00 alt. 12.00. Ring och anmäl att du 

vill komma på tel. 0765-76 64 84 

Verksamheten äger rum utomhus och personer som vill rida måste klara av 

att sitta på en häst som leds av en ledsagare. Upplägget blir anpassat efter 

gruppen.  

Hör av dig till kansliet på tel. 054-18 92 54 om intresse finns. Vi kanske 

måste ordna med fler grupper och kanske har du/ni särskilda önskemål. 

Daliah Longrée 

Foto: Jan Alexandersson 

CAFÉTRÄFFAR  
Vi träffas som vanligt den första onsdagen i varje månad om ni fortfarande är intresserade.  

Vårens datum blir då: 3/2, 2/3, 6/4, 4/5 och 1/6 

 

Som vanligt införskaffar var och en det den vill ha att äta så fixar vi dryck,  

om inget annat uttrycks. 
 

Tid:  14.00 - ca 16.00, då ni kan komma och gå som ni vill. 

Plats: Samlingssalen, Norra Kyrkogatan 4 (om inget annat anges) 
 

Reumatikerföreningen står som ansvarig för träffar i Bibliotekscaféet den andra onsdagen 

i månaden, träffar som Neuroförbundets medlemmar också är mycket välkomna till. 

http://www.nhr.se/ge-gava/minnesgava/
mailto:karlstad@nhr.se
mailto:karlstad@nhr.se
C:/Users/Susanne/Documents/Utskick/Utskick nr 3 2013/Bilder/Ridterapi.png
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KANSLIET är 

bemannat som 

vanligt: mån, ons., 

tors., fre. tel. tid kl. 

10-12 och tis. tel. 

tid kl. 13-15 förut-

om den första ons. 

i mån. (café). Träf-

fas således säkrast 

f.m. utom tisdagar. 

Du kan dock ringa 

hela dagarna. När 

ingen är inne kan 

Du lämna ett med-

delande på tele-

fonsvararen. Du 

kan också ringa till 

Hkpf Karlstad på 

tel. 054-18 66 00. 

Medlems-nytt per e-post? 

Finns det fler som skulle vilja få utskick-

et via datorn? Naturligtvis kommer ni att 

kunna få Medlems-nytt via vanlig post 

om det är ett alternativ som fortfarande 

passar er bättre. Ni som däremot vill ha 

utskicket per e-post behöver bara skicka 

in er e-postadress till karlstad@nhr.se, så 

ordnar vi det.  

Anslagstavlan 

Medlemsavgift för 2016 
 Huvudmedlem      380:- (oförändrad) 

  med eller utan neurologisk sjukdom/skada  

  får tidningen ”Reflex” 
  
         Närståendemedlem    250:- (minskad) 

  får inte tidningen ”Reflex”      

  man behöver inte bo i samma hushåll för att  
 anses som närstående MEN man måste ha en 
 huvudmedlem som man knyter sitt medlemskap till      

Vill du annonsera i 

Neuroförbundet 

Karlstad m.o:s med-

lemsblad hör av dig 

till  vårt kansli: 

054-18 92 54  
Neuroförbundet Karlstad med omnejd, N:a Kyrkog. 4, 652 24 KARLSTAD 

tel.: 054-18 92 54  e-post: karlstad@neuroforbundet.se   

webb: www.neuroforbundet.se/karlstad 

Stöd din  

favoritförening - 

PRENUMERERA  

på Bingolotto och 

få 4 BL utan kostnad! 
Ring Folkspel Kundcenter tel. 

0771-440 440 eller gå in på 

https://www.folkspel.se 

En aktuell e-postadress behövs också 

för att kunna ta del av de mycket upp-

skattade nyhetsbrev som Riksförbun-

det skickar ut, liksom andra utskick 

från oss i lokalföreningen. 

Nästa utskick  

beräknas ske i  

februari. 

Hör av dig till vårt 

kansli om du vill få 

något  infört! 

  

 

 

 

 

      Med appen EpiWatch kan  

       epilepsianfall kartläggas 

Nu har vi en Facebook-sida igen med 

adressen Neuroförbundet Karlstad 

med omnejd.  

 

Gå in och se vad 

som sker och 

gilla gärna sidan! 
 

Internationella funktionshinderdagen 

infaller 3 december varje år. Den inför-

des efter ett beslut i FNs generalför-

samling 14 oktober 1992. Över en mil-

jard människor, eller cirka 15 procent 

av världens befolkning, lever med nå-

gon form av funktionshinder. 

 

Personer med funktionshinder, “världens 

största minoritet”, möter ofta hinder för 

deltagande i alla aspekter av samhäl-

let. Hinder kan ta olika former, bland an-

nat de som rör den fysiska miljön eller till 

informations-och kommunikationsteknik 

(IKT), eller bestämmelser som följer lag-

stiftning eller politik, eller från samhällets 

attityder och diskriminering. Resultatet är 

att personer med funktionsnedsättning 

inte har tillgång till samhället eller tjänster 

i samma utsträckning som alla andra, in-

klusive utbildning, sysselsättning, hälso-

vård, transport, politiskt deltagande och 

rättvisa. mittfunktionshinder.se 

mailto:karlstad@nhr.se
https://www.bingolotto.se/bingolotto/prenumeration/


 

 

 

Tack för i år 

samt 

God Jul & Gott Nytt År! 

önskar 

Styrelse & Kanslipersonal 
  


