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Mycket att ta ställning till i höst!

Glöm inte att bidra till en bättre färdtjänst!
Ring och anmäl allt!
Anmäl allt som du upplever som problem med färdtjänsten.
Kundnöjdheten i deras undersökningar ligger kring 87 % och det beror på att du som
färdtjänstanvändare inte klagar, fast du inte får det du har rätt till.
Kundservice har öppet på vardagar mellan kl 07:00 och 17:00.

Deras telefonnummer är: 
08 - 720 80 80
Eller gå in på deras hemsida och använd deras formulär för synpunkter och klagomål: 
http://www.fardtjansten.sll.se/sv/Om-Fardtjansten1/Kontakta-oss/Lamna-synpunkter/

Hur vi jobbar med de nya riktlinjerna
De Nya nationella riktlinjerna för vård av MS och 

Parkinsons sjukdom kommer från Socialstyrelsen. Andra 
riktlinjer inom neurologi är på gång, till exempel för vård av 
epilepsi.

Neuroförbundet på riksnivå har varit med i en referens-
grupp för de nya riktlinjer, företrädda av Marit Jenset, vår 
dåvarande generalsekreterare. På länsnivå var vi med vid några 
workshops under 2016.

Vi började redan tidigt 2016 att förbereda ett treårigt pro-
jekt kring införandet av de nya riktlinjerna. Särskilt som det 
kommer att behövas betydande budgetsatsningar för att leva 
upp till dem.

Detta projekt visar sig främst i de dialogseminarium vi har 
runt 28 september 2016-2018. I år knyter vi ihop säcken och 
tar reda på hur det går med planeringen hos SLL. Vi blickar 
också framåt.

Vi har tagit fram en 
lathund för er med MS 
och Parkinsons. 
Kontakta oss, så skickar vi 
den!

Neuroförbundet Stockholms Län 
rekommenderar att du… 

 
En lathund för dig med 

Multipel Skleros – MS 
eller Parkinsons sjukdom 

i kontakt med vården 
 

– utifrån Socialstyrelsens Nationella riktlinjerna för vård 
vid Multipel skleros och Parkinsons sjukdom 

 
 

”De nationella riktlinjerna ska garantera: 
 god vård och omsorg på lika villkor 
 använda resurser effektivt 
 utveckling och uppföljning av kvalitet” 

 
 
Hälso- och sjukvårdslagen ska försäkra en god hälsa och en vård på lika 

villkor för hela befolkningen. Vården skall ges med respekt för alla 
människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. 

Den som har största behovet av vård skall ges företräde. 
 
 
  

Det är val 9 september. Det 
kan ha undgått en och annan, 
men från och med 11 augusti 
drar valstugorna igång över 
landet och i länet.

Passa på att gå dit och fråga 
vad de olika partierna tänker 
göra för en bättre neurosjuk-
vård, en bättre neurorehabilite-
ring och en bättre fungerande 
och användbar färdtjänst. Vi 
ställde frågan till partierna i 

landstinget och deras officiella 
svar kan du ta del av längre 
fram i tidningen.

Färdtjänsten är alltjämt 
i stöpsleven. Alliansen vill 
begränsa den, det har de varit 
tydliga med. Rullstolstaxi be-
gränsas till 500 privata resor 
per år. Det låter mycket, men 
att lämna hemmet EN gång 
kräver två resor, om du vill ta 
dig hem igen. Så, privat får du 

inte längre sticka iväg ut varje 
dag, om de får råda.

Fråga oppositionen vad de 
säger om det här, de har inte 
varit lika tydliga. Och att lova 
en sak är lätt, men hur ska 
allt finansieras? Det kan också 
vara bra att höra lite om.

Du gör inte detta bara för 
dig själv, om vi är många som 
ställer frågor om detta i valrö-
relsen, så kanske vi hörs?
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Siljan runt på tre dagar
Dagbok från en 
medlemsresa

Onsdag 9 maj - Avresa
Så kom Kristihimmelfärds-

helgen, och äntligen dags för 
avfärd mot Dalarna efter allt 
planerade inför årets buss-
resa för Neuros medlemmar i 
Stockholms län. Vi medhjäl-
pare och reseledare möter upp 
på Fatbursgatan och så snart 
Roland Lagerblad alias ”Kryd-
dan”, har parkerat bussen, 
packar vi in allt pick och pack 
och drar ut från stan.

Vilken härlig morgon, solen 
skiner, fåglarna kvittrar och 
allt är så där vårligt skinande 
grönt. Det här har vi längtat 
efter hela långa vintern. Stäm-
ningen i bussen är hög.

Sussie, vår reseledare, pre-
senterar våra medhjälpare. Det 
är Niklas, som är veteran och 
en trogen medhjälpare som 
många känner sen tidigare. 
Idag har vi även två unga roo-
kies; det är Christoffer och Jo-
nathan, som från första stund 
visar att de är kvalificerade 
medhjälpare.

Att vara medhjälpare är ett 
ideellt arbete och ersättningen 
man får är resan och uppe-
hället. Vi skulle aldrig kunna 
anordna resor utan ett stort 
engagemang från våra härliga 
medhjälpare! Niklas är inte 
bara medhjälpare denna gång, 
utan är också guide. Han är 
bosatt i Leksand, så han har 
rekat och planerat vår vistelse 
i Dalom.

I Avesta, 
på restaur-
ang Dala-
hästen, äter 
vi lunch och 
fortsätter 
sen vår färd 
längs Dal-
älven och 
beundrar vår 
vackra natur 
som nu 
visar upp sig i sin prakt. Sve-
rige, Sverige vårt vackra land 
är ingen överdrift idag.

När vi kommer fram till 
Leksand och Västanviks folk-
högskola, som är de dövas 
egen folkhögskola, så tas vi 
emot av Barbro, som är sko-
lans rektor. Hon visar oss runt 
och till våra rum. Vi installerar 
oss och intar matsalen för 
middag och gemenskap.

Torsdag 10 maj - Kristi 
Himmelsfärd

Efter en stadig frukost 
tar vi bussen i besittning 
och lämnar vår borg för att 
upptäcka Naturum och dess 
vackra natur. Vi tar också del 
av djurlivet på land, men även 

livet i älven. Naturum drivs av 
Leksands kommun och Na-
turvårdsverket, för att bevara 
naturen och informera oss 
människor och påminna oss 
om att vi ska vårda och värna 
det vi har.

Färden går sen vidare mot 
Leksands knäckebrödsfabrik 
där vi mumsar i oss Knäcke-
pizza för första gången i livet. 
Ja, det var ju gott och med 
lite lokalproducerad äppelmust 
slinker det ner. Här inhandlas 
en del läckerheter för att ta 
med hem och jag påminner 
gänget att allt ska bäras hem.

Dagen avslutas inne i Lek-
sand med en fikastund i sol-
skenet. Det är helg och alla 
affärer är stängda så vi sparar 
på slantarna. Middag och trev-
lig samvaro "hemma" innan 
kudden intas.

Fredag 11 maj
Idag är det Rättvik och 

Nittsjö keramik som ska be-
sökas. Färden går längs Siljan 
på slingriga vägar och i vacker 
natur. ”Kryddan” rattar den 
stora bussen som det vore en 
liten Fiat.
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Väl framme tittar vi runt i 
fabriken och det handlas också 
en hel del. Det är många fina 
bruksföremål som lockar, men 
man får hejda sig och fundera 
på vad man ska köpa. Själv 
köpte jag ett vackert brödfat 
med gamla anor från 1800-ta-
let, som blir en fin present till 
en vän som fyller år.

Nu kommer regnet och vi 
åker vidare mot Stiftsgården 
i Rättvik för att äta dagens 
lunch. En vegetarisk buffé, 
jag aldrig tidigare skådat. Det 
finns massor av rätter att välja 
på. Som avslutning mumsar vi 
i oss gräddtårta och kakor.

Utanför fönstret regnar det 
stora droppar så vi skippar 
att gå ut på världens längsta 
träbrygga, som finns i Rättvik. 
Vi fortsätter färden mot Alf-
véngården, men där tar det 
stopp. Vägen har gått sönder 
och den lilla vägen är för smal 
och husen står för nära, så 
bussen får vända. Kryddan 
backar och rattar och snart är 
vi på vägen igen. Vi får veta 
allt om Hugo Alvén och hans 
leverne i sus och dus alltme-

dan vi sitter i bussen med en 
kopp och dopp från bageriet. 
Utanför strilar regnet på, så 
vi känner oss rätt nöjda ändå. 
Efter middagen blir det Quiz 
med Niklas som master.

Lördag 12 maj
Idag är det Mora och Nus-

näs som är målet. Vi gör ett 
besök i Nusnäs där Dalahästen 
tillverkas och har gjorts så sen 
urminnes tider. Vi tittar in i 
snideriet. Där sitter det gub-
bar som täljer och täljer, ingen 
häst blir exakt lika.

Vi fortsätter vidare  in i 
måleriet, där varje häst deko-
reras för hand. Naturligtvis så 
ska det också handlas en och 
annan dalahäst innan färden 
fortsätter mot Mora. Förutom 
Vasaloppet och målet i Mora 
ligger också Zornmuséet i 
stan. Muséet är fullt tillgäng-
ligt och vi kan enkelt beskåda 
Anders Zorns konstverk i tre 
våningsplan. Anders Zorn var 
en stor samlare av silverföre-
mål får vi erfara.

Det var även tänkt för lite 
shopping på stans gågata men 

där gick vi bet. Gatan var helt 
uppgrävd. Några tappra för-
sökte sig på att ta sig igenom 
gruset, men fick ge upp. Vi 
får se det som en ren förtjänst 
då inga pengar spenderas på 
Moras affärsgata.

Tillbaka till Västanviks folk-
högskola för att packa ihop 
våra saker och äta middag. Vi 
avslutar kvällen med en härlig 
ostbricka med tillbehör.

Christoffer och Jonathan är 
inte bara fantastiska medhjäl-
pare utan även unga lovande 
musiker, och vi får njuta av 
ett klassiskt arrangemang för 
cello och fagott, jag tror det 
var Mozart, som rundar av en 
fin resa i ett vackert landskap 
och svensk kultur runt Siljan.

Söndag 13 maj - Hemresa
Efter frukost så är det in i 

bussen med pick och pack för 
att dra mot Stockholm och 
Fatbursgatan igen. Där vinkar 
vi adjö till varandra och tackar 
för den här gången. Nu undrar 
vi alla vart åker vi nästa år?

Vid pennan Pia Laurell
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Valjevikens folkhögskola är unik!

Hur är det att 
studera vid 
Valjevikens 
folkhögskola?

Det är frågan som Neuro 
Stockholms Län fick från 
teamet på Hjärnskaderehabi-
litering för Unga Vuxna, på 
Danderyds Sjukhus.

 För personer som får en så 
kallad "förvärvad hjärnskada" 
i unga år, så leder det ofta till 
svårigheter, bland annat att 
inte kunna avsluta sin utbild-
ning i tid. Många unga med 
förvärvad hjärnskada saknar 
därför gymnasiekompetens 
och kommer inte vidare i sin 
utbildning eller till ett arbete.

Orsaken är ofta att just 
hjärnskadan medför en 
hjärntrötthet som påverkar det 
dagliga livet i alla delar. Grup-
pens möjligheter att studera 
i den takt som krävs i den 
ordinarie skolan är oftast helt 
utesluten. De måste få möjlig-
het till i en individanpassad 
studietakt.

Valjevikens folkhögskola 
erbjuder just en sådan under-
visning. Flera patienter som 
är inskrivna hos Teamet Unga 
Vuxna har försökt fortsätta 
med sin skolgång för att 
uppnå en godkänd gymnasie-
kompetens, men inte lyckats. 
När man drabbas av en för-
värvärvad hjärnskada på grund 
av sjukdom eller skada, så 
påverkar också hjärntröttheten 
det dagliga livet och försvå-
rar möjligheter till att leva ett 
självständigt liv. 

Vi inom Neuro känner ju 
till Valjeviken som en an-
läggning för rehabilitering 
och rekreation, men de dri-
ver också framgångsrikt en 
folkhögskola för personer 
med nedsatta funktioner.

Valjeviken, som är en 
stiftelse och ägs av Neu-
roförbundets länsförbund, 
erbjuder utbildningar för att 
uppnå både grundskole- och 
gymnasiekompetens för per-
soner med olika neurologiska 
hjärnskador.

Valjevikens folkhögskola är 

den enda i landet som har en 
anpassad studietakt på gymna-
sienivå.

För att få svar på frågan 
från teamet på Danderyds 
sjukhus, så sökte vi tillsam-
mans medel ur fonden Anders 
Ulfs Minne, som finns på 
riksförbundet, för en prova 
på-kurs. Den här fonden ger 
bidrag för aktiviteter för unga 
personer, under 30 år, med 
neurologiska skador eller sjuk-
domar.

Projektet beviljades pengar 
ur fonden och tillsammans 
med Valjevikens folkhögskola 
gjorde vi ett gediget program 
för att testa hur det är att bo 
och gå på Valjevikens folkhög-
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skola.
Efter 

alla för-
beredelser 
var det 
äntligen 
dags att 
åka iväg, i 
början av 
mars.Vår 

chaufför Roland Lagerblad, 
från Kolmården Buss, styr 
kosan mot Blekinge och Söl-
vesborg.

Många av deltagarna har 
inte träffats tidigare, så det är 
ett första möte och alldeles 
tyst i bussen. Vi presenterar 
oss för varandra på resan ner, 
och vilka förväntningar vi har.  
Vi har också en frågesport 
som vi svarade på och stäm-
ningen i bussen stiger och det 
pratas mer och mer.

När vi kommer fram väntar 
middag och en presentation av 
skola och aktiviteter med sko-
lans rektor och skolans elev-
värdar, som berättar om hur 
det är att gå på skolan och att 
det är möjligt att slutföra sina 
studier. Gemensamt för alla  är 
att de inte klarat av studierna 
på Kom Vux eller annan skola 
efter sin skada, och oftast 

beror det på den påtagliga 
hjärntrötthet man drabbas av. 

På Valjeviken har varje elev 
en individuell studie- och re-
habiliteringsplan som är anpas-
sad för var och ens förmåga 
och möjlighet att ta till sig 
kunskap. Har man behov av 
personlig assistent eller per-
sonligt stöd, finns det att tillgå 
på skolan. Alla elever får synas 
och får ta plats. 

Dagarna på Valjeviken är 
fullspikade med aktiviteter från 
morgon till kväll. Vi får en 
inblick i skolans utbud av de 
kurser som eleverna har möj-
lighet att välja.

Aktiviteter för att stimulera 
hjärna med färg, form och 
samt finmotorik som rehabi-
literande åtgärder får vi också 
chans att prova på. 

Fysiska aktiviteter som är 
anpassade och inkluderande 
får vi också testa, fläskboll 
spelades med stor entusiasm. 
I den aktiviteten sitter alla i 
en specialrullstol, bollen är en 
jättestor pilatesboll som ska 
transporteras av deltagarna till 
motståndarens mål. Ett an-
nat pass var vattengympa till 
musik som också anpassas till 
gruppen.

Musiken är ett annat arbets-
sätt för att stimulera och träna 
sin förmåga att koordinera 
rörelse och även utveckla sin 
musikalitet. Vi får tillfälle att 
prova på både trummor och 
gitarr. Vägen tillbaka efter en 
hjärntumör för Emanuel be-
rörde oss. Emanuel, hans bror 
och hans pappa berättade hans 
historia genom musik.

Men vi fick också se lite av 
livet utanför anläggningen. En 
av förmiddagarna tar Janne 
med oss på en stadsvandring 
i Sölvesborg, med nedslag i 
stadens historia och vidare till 
ängen som huserar stadens 
stolthet, Sweden Rock.

Tiden går fort när man har 
roligt, är ett känt ordspråk. Vi 
hoppar in i bussen för hem-
färd och sammanfattar alla 
intryck och om våra förvänt-
ningar infriades.

Vi konstaterar att prova på 
dagarna är över förväntan och 
det är givande dagar för oss 
alla som var med.

På hemvägen är det mycket 
snack och nu ser framemot det 
utlovade återträffen med som-
marfika med hela gruppen.

Vid pennan Pia Laurell
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Några frågor inför landstingsvalet 9 september 
Vi brukar skicka några frå-

gor till partierna i Stockholms 
läns Landstingsfullmäktige 
inför varje val och har alltid 
fått bra gehör från partierna. 
Vi skickar i princip samma frå-
gor till alla partier som sitter 
med i landstingsfullmäktige, 
beroende på om de har suttit i 
majoritet eller opposition.

I år har vi fokuserat på tre 
områden och frågorna har 
lämnats ganska öppna för 
partierna att svara på. Alla par-
tier har svarat på våra frågor, 
utom Sverigedemokraterna. 
De har istället valt att skicka 
in några allmänt hållna rader. 
De svarar inte på det vi frågar 
om och för att det inte ska bli 
orättvist mot alla andra partier, 
som hållit sig till våra frågor, 
så faller Sverigedemokraternas 
svar bort i vår undersökning. 
Undrar ni över deras, eller 
något annat partis politik för 
landstinget de kommande åren, 
så besök dem gärna i deras 
valstugor och ställ era frågor 
direkt. Valstugorna ställs upp 
från den 11 augusti.

Partierna listas i bokstavs-
ordning. Svaren kan vara något 
förkortade av utrymmesskäl.

Vilka förbättringar tycker ni 
– i majoriteten i SLL – att ert 
parti har gjort under denna 
mandatperiod inom dessa 
områden:

 
Neurologisjukvård

C: Under mandatperioden 

har vi tillsammans med Al-
liansen öppnat Akademiskt 
Specialist Centrum för Neuro-
logi, som förutom att ta emot 
patienter också fungerar som 
konsultstöd till primärvården. 
Vi har också skapat bättre 
förutsättningar för neurologer 
att lägga mer tid på patienter 
med stora behov genom nya 
arbetssätt.

KD: Vi har öppnat ett 
Akademiskt specialistcentrum 
(ASC) på Torsplan Neurologi 
för patientgrupperna multipel 
skleros (MS) och Parkinsons 
sjukdom för ett förbättrat om-
händertagande för sin kroniska 
sjukdom. Vi har förbättrat 
tillgången till specialistläkare 
genom ändrade arbetssätt och 
infört ersättning för självstän-
diga sjuksköterskebesök, vilket 
resulterar i att neurologerna 
får mer tid för dem med störst 
behov av neurolog. Vi har 
också infört ersättning för 
videobesök vilket har minskat 
väntetiderna till neurolog, och 
att vården kan utföras mer 
flexibelt efter patientens behov. 
Totalt har vi tillfört cirka 2,5 
miljoner kronor.

L: Landstinget har öppnat 
ett nytt Akademiskt specialist-
centrum för neurologi. Det är 
till för patienter med multipel 
skleros och Parkinsons sjuk-
dom. Kontaktsjuksköterskor 
finns. Sjuksköterskor har fått 
utökade arbetsuppgifter som 
gör att läkarna kan avlastas. 
Sjuksköterskorna får ersättning 

för vårdbesök. Neurologernas 
tillgänglighet har förbättrats 
genom de nya arbetssätten. 
Ersättning för videobesök har 
införts. Fem nya neurologer 
har tillkommit sedan vårdval 
infördes år 2014.   

M: Neurologiområdet har 
varit högt prioriterat för oss i 
Moderaterna och i Alliansen. 
Patienten ska stå i fokus och 
det ska vara enkelt att välja 
vårdgivare, samtidigt som reha-
biliteringen behöver stärkas.

 Vi har öppnat ett Akade-
miskt specialistcentrum – ASC 
– Neurologi, för diagnoserna 
MS och Parkinsons sjukdom. 
Vi har också fått fem nya 
vårdgivare inom neurologi 
sedan vårdvalet Specialiserad 
neurologi infördes 2014. 

 Utöver vårdval bedrivs 
inom länet neurologisk öppen- 
och slutenvård vid Danderyds 
sjukhus, Södersjukhuset, Capio 
S:t Göran sjukhus och Karo-
linska Universitetssjukhuset.

 Tillgången till specialistläka-
re har förbättrats tack vare att 
vi höjt ersättningen för själv-
ständiga sjuksköterskebesök, 
vilket gör att neurologerna 
får mer tid för patienter med 
störst behov.

Neurologisk rehabilitering
C: Inom den specialiserade 

rehabiliteringen har kraven 
skärpts på vårdgivaren att 
ta ansvar för övergången till 
nästa vårdnivå efter rehabilite-
ringsperioden är slut. Dessut-
om förändras slutenvården till 
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att omfatta måndag till fredag 
med vila i hemmet, istället för 
hela veckor. Sedan införandet 
av vårdvalet har Stockholms 
län nu fem vårdgivare inom 
vårdval specialiserad neurologi.

KD: Vi har genomfört en 
förbättring av vårdvalet Inten-
sivträning för personer med 
rörelsenedsättning. Många 
patienter inom neurologi är 
berörda av detta vårdval. Nu 
kan även vuxna träna enligt 
konduktiv pedagogik, inte bara 
barn.

L: Vårdvalet ”Intensivträ-
ning för personer med rörel-
senedsättning” har förbättrats. 
Berör många patienter inom 
neurologi. Konduktiv peda-
gogik erbjuds nu även vuxna. 
Barn får numera träning under 
sommarlovet och barn har 
tillgång till varmvattenbassäng-
träning. Träningstiderna har 
utökats.

M: På ASC vid Torsplan 
samverkar neurologi och psy-
kiatri och planering för reha-
bilitering finns med redan från 
första besöket. Vi har också 
förbättrat vårdvalet Inten-
sivträning för personer med 
rörelsenedsättning, som berör 
många patienter. Nu kan även 
vuxna träna enligt konduktiv 
pedagogik, inte bara barn.

Färdtjänst – både buss-
tillstånd och vanlig taxi

C: Centerpartiet har varit 
med och förbättrat boknings-

systemen för att öka tids-
passingen, anställt fler trafik-
ledare, ökat samverkan mellan 
bolagen, ökat kontrollen för 
att se till att trafiken fungerar 
och satsat på utbildning av fler 
taxiförare. Vi har även beslutat 
att öka antalet fritidsresor från 
198 till 216 för färdtjänsttaxi, 
ökningen börjar gälla 2019. Vi 
har aktivt arbetat med att öka 
tillgängligheten i den allmänna 
kollektivtrafiken.

KD: Vi har förbättrat bok-
ningssystemen för att öka 
tidspassningen, ökat samver-
kan mellan bolagen, anställt 
fler trafikledare, ökat kontroll 
för att se till att trafiken fung-
erar och satsat på utbildning 
av fler taxiförare. Därtill har 
vissa bilar handplockats enbart 
för att ta färdtjänstuppdrag 
under perioder med särskilt 
högt tryck. Vi har även utökat 
antalet fritidsresor från 198 till 
minst 216 för färdtjänsttaxi, 
det kommer att börja gälla 
2019. 

Nästa år kommer det även 
att sättas ett tak på max 500 
resor för fritidsresor för rull-
stolstaxi. (Väldigt få resenärer 
med rullstolstaxi kommer idag 
upp i 500 resor, och i resorna 
som man räknar idag är även 
arbetsresor inräknade, antalet 
fritidsresor är därmed ännu 
färre än det antal rullstolstaxi-
resor som räknas idag). 

Vi har påbörjat en ny upp-
handling för färdtjänsttaxi. 
Vilka bolag som vinner upp-
handlingen blir klart i septem-

ber. Nya mål med upphand-
lingen har varit att: Förenkla 
för mindre aktörer att lämna 
anbud; Introducera krav på 
arbetsrättsliga villkor; Anpassa 
avtal till nytt TFP, planerings-
studie och erfarenheter; Mini-
mera förändringar.

Det som bland annat är 
nytt i den nya upphandlingen 
är att chaufförer får en extra 
startavgift per resa om de tar 
resor i resegarantin (200kr), 
om de tar med en resenär med 
ledarhund/servicehund (100 
kr) eller om de har med en 
bilstol (100 kr). Detta för att 
förbättra färdtjänsten. Det nya 
avtalet börjar gälla den 1 april 
nästa år.

L: Ett förbättrat boknings-
system har införts för att öka 
tidspassningen, samverkan har 
förbättrats, kontrollen av tra-
fiken har ökat för att den ska 
fungera bättre och en satsning 
har gjorts på utbildning av 
taxiförare.

M: Vi har förbättrat bok-
ningssystemen för att öka 
tidspassningen, ökat samverkan 
mellan bolagen, anställt fler 
trafikledare, ökat kontrollen för 
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att se till att trafiken fungerar 
och satsat på utbildning av 
fler taxiförare. Därtill har vissa 
bilar handplockats enbart för 
att ta färdtjänstuppdrag under 
perioder med särskilt högt 
tryck.

Nästa år kommer det även 
att sättas ett tak på max 500 
resor för fritidsresor för rull-
stolstaxi, detta för att minska 
möjligheten med överutnytt-
jande och bedrägerier.

Vi har även infört bärhjälp 
med väskor på Centralstatio-
nen. Vi har också inkluderat 
färdtjänstens resenärer i ett 
försök med avgiftsfritt resande 
för ungdomar under somma-
ren.

Vilka frågor har ert parti 
– i oppositionen i SLL – 
jobbat med under denna 
mandatperiod inom dessa 
områden:
Neurologisjukvård

Mp: Personalbrist är det 
främsta hotet mot neurolo-
gisjukvårdens kvalitet. Mil-
jöpartiet har presenterat en 
kompetensförsörjningsstrategi 
som syftar till att ge persona-
len hållbara arbetsvillkor, så 
att vi kan behålla erfaren och 
kompetent personal. Tyvärr 
har den styrande alliansen inte 
tagit personalförsörjningen på 
allvar, och denna sommar hålls 
fler sjukhusplatser stängda 
på grund av personalbrist än 
någonsin tidigare. Vi har också 
drivit att kapaciteten i öp-
penvården borde ha byggts ut 
innan vården flyttades ut från 

akutsjukhusen. Alliansen har 
gjort det i omvänd ordning 
vilket gjort att många nu står 
utan adekvat vård.

S: Vi var från början mot 
förslaget att införa vårdval 
för specialiserad neurologi i 
öppenvården och har länge 
drivit frågan om behovet av 
en djupgående analys av vad 
de införda vårdvalen inom 
neurologi har inneburit för 
patienterna. Vi vill också se att 
landstinget satsar på att utbilda 
fler specialistsjuksköterskor 
inom neurologi och förbättrad 
rehabilitering.

V: Vi har under denna 
mandatperiod träffat patientor-
ganisationer, vårdinrättningar 
och personal för att aktivt 
bevaka hur denna sjukvård 
bedrivs och kan förbättras. 
Det är viktigt att de nationella 
riktlinjerna följs upp såsom 
att förebygga och lindra olika 
konsekvenser de många sjuk-
domarna medför. Vi är också 
medvetna om att det saknas 
specialistläkare inom neurologi 
så fler behöver utbildas.

Neurologisk rehabilitering
Mp: En individuell rehabili-

teringsplan är en mycket viktig 
grund, för att en person med 
en neurologisk diagnos ska må 
så bra som möjligt och kunna 
jobba så länge som möjligt. Vi 
vet att långt ifrån alla har en 
sådan. Vi arbetar för jämlik 
vård så att det inte är kontak-
ter eller slumpen som avgör 

vilken kvalitet vården håller.

S: Vi röstade nej till beslutet 
att införa vårdval inom spe-
cialiserad neurologisk reha-
bilitering. Vår uppfattning är 
att vårdvalet har slagit sönder 
välfungerande vårdkedjor och 
splittrat upp vården.

V: Vi värnar om en fung-
erade vårdkedja vad det gäller 
rehabilitering. Att man som 
patient inte ska behöva oroa 
sig för att remisser kommer 
bort så man kan fokusera på 
sin hälsa. Vi vill att man gör 
en rejäl översyn av både reha-
biliterings- och habiliteringsin-
satser.

Färdtjänst – både 
busstillstånd och vanlig taxi

Mp: Miljöpartiet har i första 
hand fokuserat på nya struk-
turer och principer för en 
hållbar organisation av färd-
tjänsten, som möjligheten till 
en beställningscentral i egen 
regi och, om det går att införa, 
kundval. Vi är glada över att 
ha fått igenom att sociala krav 
i nivå med kollektivavtal för 
färdtjänstförare ska ställas vid 
kommande upphandling. Vi 
vill att samma krav ska ställas 
hos leverantörer och under-
leverantörer. Miljöpartiet har 
även drivit frågan om att skapa 
en verklig resegaranti för färd-
tjänsttaxi. Beställningscentralen 
ska kunna beställa ersättnings-
bilar från fler taxibolag och 
alltid stå för notan. Resenärer 
ska inte behöva ligga ute med 

Några frågor inför landstingsvalet...



   MedleMstidning för neuroförbundet stockholMs län                  11

Hjälp till och skänk 
tegelstenar till Nepal!
Vi fortsätter att samla in 
pengar till TEGELSTENAR för 
att hjälpa NDWA att bygga 
Nepals första rehabcenter för 
kvinnor med funktionsned-
sättning.

Vad kostar det?
1 tegelsten kostar 40 öre!

5 tegelstenar kostar 2 kr

50 tegelstenar kostar 20 kr

500 tegelstenar kostar 200 kr

2 500 tegelstenar kostar 1 000 kr

5 000 tegelstenar kostar 2 000 kr

Vill du vara med och fortsätta 
hjälpa våra vänner och därmed 
kvinnor med funktionsnedsätt-
ning i Nepal, sätt in en slant på 
PlusGiro:  96 60 78 - 8

Skriv vem du är och märk 
med Nepal eller Tegel!

pengar när färdtjänsten inte 
levererar en färdtjänsttaxi. I 
vårt budgetförslag har vi också 
med ett pilotprojekt med resor 
efter behov för alla. Vårt mål 
är att införa ett system utan en 
begränsning av resmöjligheter 
för färdtjänstresenärer.

V: Vänsterpartiet i Stock-
holms läns landsting drev på 
för att även ungdomar med 
färdtjänst skulle omfattas av 
avgiftsfria resor under somma-
ren vilket vi lyckades få ige-
nom. Vi driver även hårt om 
schyssta villkor för dem som 
kör färdtjänst.

Vilka frågor, inom samma 
områden, tänker ni – 
både majoriteten och 
oppositionen – prioritera 
efter valet?
Neurologisjukvård

C: Under nästa mandat 
period vill vi fortsätta driva på 
mot att alla som vill ska ha en 
fast läkarkontakt för att skapa 
en bättre kvalité för patienter-

na. Vi vill också införa incita-
ment så att vårdvalsaktörer ska 
samarbeta bättre kring patien-
ten för en bättre helhetsvård. 
Det skulle förbättra för dem 
med kroniska sjukdomar och/
eller många vårdkontakter.

KD: Vi vill satsa på kom-
petensförsörjningen. Attrak-
tiva arbetsmiljöer, stimulera 
till vidareutbildning, betald 
specialistutbildning för sjuk-
sköterskor, resurser till ST-
tjänstgöring. 

Vi vill också förbättra sam-
verkan mellan primär- och 
specialistvård, samt mellan 
kommun och landsting. Vi vill 
se fler vårdkedjor liknande den 
för ryggmärgsskador.

L: Vi liberaler anser att alla 
patienter med allvarliga och 
livslånga sjukdomar ska ha 
rätt till en fast läkarkontakt. 
Det ska finnas koordinatorer 
inom området eftersom en 
samordning av vårdinsatserna 
är viktiga. Sjuksköterskans 

roll med ett ökat vårdansvar 
ska utvecklas. Den framtida 
kompetensförsörjningen är 
angelägen inom neurologin. 
Fortbildning av personalen ska 
stödjas. Regionala vårdprogram 
inom området utvecklas fortlö-
pande. E-hälsa utvecklas inom 
neurologin.

Mp: Miljöpartiet vet att fö-
rebyggande vård för patienter 
med kronisk sjukdom är den 
bästa investeringen, både för 
individen och för samhälls-
ekonomin. Vi vill satsa mer 
på sammanhållna vårdkedjor 
och på långsiktigt hållbar vård 
för kroniker. Den mest akuta 
åtgärden är att göra landstinget 
till en bättre arbetsgivare så att 
den fast anställda vårdpersona-
len vill stanna.

M: Moderaterna vill fort-
sätta värna om valfriheten och 
möjliggöra ännu fler vårdgi-
vare. Patienten ska alltid stå i 
centrum i alla beslut och ska 
inte hamna mellan stolarna. 
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Forskning ska uppmuntras 
och nya behandlingsmetoder 
behöver komma ut i vården 
snabbare.

S: Vi kommer omgående att 
starta en utredning för att se 
över dagens befintliga 38 olika 
vårdval. Målet med utredning-
en är att ta reda på vilka vård-
val som ska finnas kvar, vilka 
som kan slås samman och 
vilka som helt enkelt ska tas 
bort. Vår uppfattning är att det 
är patienternas behov som ska 
avgöra hur vården utformas – 
inte vårdbolagens intressen.

V: Vi är mycket kritiska 
till hur man bedrivit vården i 
Stockholms läns landsting, där 
man genom vårdval splittrat 
upp vården. Skulle vi få väljar-
nas förtroende skulle vi värna 
om att förbättra vården i egen 
regi och på så sätt hålla ihop 
sjukvården och rehabiliteringen 
inom detta område. 

Vi skulle även satsa stort på 
förbättrade villkor för persona-
len, så det i större utsträckning 
blir möjligt att få sin specialist-
utbildning betald. Det skulle 
leda till fler utbildade neurolo-
ger som behövs för att täcka 
det behov som finns idag.

Neurologisk rehabilitering
C: Tillgängligheter till re-

habilitering ska vara god och 
fortsatt hålla hög kvalitét. Vi 
kommer också att värna mång-
falden av aktörer och privata 
alternativ inom rehabilite-
ringen och vi vill fortsätta att 

utveckla vårdvalen.

KD: Vi vill satsa på fysio-
terapin och differentiera er-
sättningen efter de med högre 
kompetens. 

L: Liberalerna anser att indi-
viduella rehabiliteringsplaner är 
viktiga. Där ska framgå vilka 
vårdinsatser som ska göras av 
olika vårdgivare. Fysioterapin 
inom neurologin utvecklas 
och en högre kompetens ska 
eftersträvas.

Mp: Vi ser också fram emot 
vägledning i den kommande 
statliga utredningen om god 
och nära vård, som innefattar 
rehab och tillgången till rehab-
personal med specialistkompe-
tens.

Färdtjänst – både 
busstillstånd och vanlig taxi

C: Centerpartiet vill fort-
sätta arbetet med att förbättra 
tillgängligheten i den allmänna 
kollektivtrafiken. Vi vill också 
fortsätta arbetet med att leve-
rera en färdtjänst med högsta 
kvalitet.

KD: Införa kundval för 
sjukresor. Att landstinget ska 
ansvara för hela färdtjänsten 
inklusive utredning, tillstånd 
och utförande. Att man ska 
kunna spara resor från ett 
kvartal till ett annat och där-
med kunna resa mer under en 
tid på året och mindre under 
en annan. 

L: Vi liberaler vill ha en fri-
are och mer flexibel resetilldel-
ning för färdtjänstens samtliga 
kunder. I grunden vill vi ha en 
fri resetilldelning av färdtjänst-
resor. Hela färdtjänsten ska 
omfattas av kundval. Brukaren 
får då större möjligheter att 
påverka och välja. Regelverket 
för arbets- och tjänsteresor ska 
ses över. Färdtjänstresor till 
förtroendeuppdrag och ideella 
uppdrag ska underlättas. De 
chaufförer som är verksamma i 
färdtjänsten ska ha god kom-
petens och bra arbetsvillkor. 
Fordonen ska ha uppdaterade 
IT- och GPS-system.

Mp: Gällande färdtjänst 
fortsätter vi att driva samma 
utveckling som ovan.

M: Vi vill fullfölja den nya 
färdtjänstupphandlingen, som 
ska förenkla för mindre ak-
törer att lämna anbud, intro-
ducera krav på arbetsrättsliga 
villkor och minimera föränd-
ringar. Chaufförer ska också 
få en extra startavgift per resa 
om de tar resor i resegarantin 
för att förbättra för resenä-
rerna.

Några frågor inför landstingsvalet...



   MedleMstidning för neuroförbundet stockholMs län                  13

Nya rutiner för ansökan om neurologisk rehab!
Från och med 1 september i år så har Stockholms Läns Landsting ändrat rutinerna för ansökan om neurolo-
gisk rehabilitering, med en ny remisshantering.

Du går som tidigare till din husläkare eller neurolog, som skriver en remiss för neurologisk rehabilitering.
Din läkare/neurolog skickar anökan direkt till den rehabgivare ni kommer fram till passar dig och dina be-
hov bäst. Ni anger till exempel om du ska ha inneliggande rehabilitering, eller dagrehabilitering.
Rehabgivaren kallar dig till ett bedömningsbesök och efter det bokar ni in dina rehabiliteringsdagar. 
Om rehabgivaren inte kan ta emot dig, så måste du och din läkare skicka en ny remiss till en annan rehabgi-
vare. Den första remissen kan tyvärr inte skickas vidare inom det system SLL har idag.
Om din läkare använder TakeCare-journalsystem, så kan remissen å andra sidan skickas elektroniskt. 

Det ställer högre krav på din läkare, särskilt om du pratar med din husläkare, att känna till de olika alterna-
tiven. Därför listar vi de nu aktuella och av SLL godkända rehabgivarna. Notera att alla inte ligger i Stock-
holms län, som till exempel Valjeviken.

Här är en lista från Vårdguiden för Stockholms Läns Landsting, med godkända vårdgivare inom vårdval
Planerad Specialiserad Neurologisk Rehabilitering, uppdaterad 15 mars 2018.

Rehabvårdgivare   Var de finns
RehabCenter Treklöverhemmet  Ljungskile, Bohuslän
Olivia Rehabilitering   Danderyd
Furuhöjdens Rehabiliteringshem Täby
Rehab Station Stockholm  Solna
Rehab Station Stockholm  Liljeholmen
Fryk Center Rehabilitering  Torsby, Värmland
Mälargården Rehab Center  Sigtuna
Stockholms Sjukhem   Stockholm
Stora Sköndal    Farsta
Humlegården    Sigtuna
Valjeviken    Sölvesborg, Blekinge
Det blir lite andra krav på rehabgivarna för att få fortsätta och alla kommer kanske inte att välja att göra det. 
Vi kommer att följa upp det här i nästa nummer av tidningen, när vi har sett de nya reglerna från lands-
tinget.

Tack till Petter Fielding på Olivia Rehabilitering för informationen om denna förändring!



14        MedleMstidning för neuroförbundet stockholMs län

Rapporter från Neuroförbundet
E-hälsa med 
patienten i centrum

Neurorapporten 2018 hand-
lar om e-hälsa. Kortfattat är 
det ett begrepp som täcker in 
elektroniska/digitala lösningar 
för vård och framför allt kon-
takten med vården. Den kräver 
antingen dator eller så kallad 
smartphone.

Men varför ska vi ha det? 
Jo, vi blir bara fler och fler 
invånare i Stockholm, i länet 
och i landet. Även om politi-
kerna skulle höja våra skatter, 
så har vi varken råd med, eller 
personal för att fortsätta med 
den nivå av personkontakter 
som vi har haft inom vården 
i Sverige. Vi måste hitta andra 
lösningar.

En väg är e-hälsa. Du bokar 
tider, beställer förnyade recept, 
kollar dina journaler och i 
framtiden kanske har en vi-

deokonferens med vårdperso-
nal. Det skulle spara in mycket 
tid och en läkare i Padjelanta 
skulle kunna möta dig via en 
videolänk, om alla läkare i 
Stockholm är upptagna.

Om vi kan spara tid och 
resurser på det sättet, så frigör 
vi också resurser för att männ-
iskor som inte kan hantera all 
den här tekniken, ska kunna 
få samma säkra vård som alla 
andra. Så det handlar inte bara 
om att spara pengar, det hand-
lar också om en omfördelning 
av de resurser som finns.

Neuro menar att en 
e-patientreform behövs och 
måste omfatta:
• fördjupningsstudier kring 
olika patienters förutsättningar 
och behov görs.
• information om vad som 
finns riktas till och når patien-
terna.
• ekonomiska förutsättningar 

att använda e-hälsa finns för 
alla patienter.
• erforderlig teknisk utrust-
ning och support erbjuds alla 
patienter.
• individuell anpassning av 
såväl produkter och tjänster 
som teknisk utrustning erbjuds 
vid behov.
• utbildning för att kunna 
använda tillämpliga produkter 
och tjänster erbjuds alla pa-
tienter.
• e-hälsotjänster utformas med 
syfte att förstärka patienter-
nas personliga kontakter med 
vården.
• valmöjlighet mellan e-hälso-
tjänster och mänskliga kontak-
ter finns.

Båda rapporterna finns hos 
riksförbundet, men vi har 
också några exemplar på 
Fatbursgatan, om du vill 
läsa mera!

Rehab-rapporten 
2018

I den här rapporten finner 
du svar på hur Neuroförbun-
dets medlemmar ser på möjlig-
heten att få rehabilitering.

Riksförbundet har jämfört 
svaren på de enkäter som gjor-
des åren 2007, 2015 och 2018 
för att kunna se om utveck-
lingen går i en positiv riktning 
eller om det är så illa att det 
blir sämre.

De jämför också hur reha-
biliteringen upplevs av Neu-
roförbundets medlemmar i de 

olika landstingen, och de har 
också tagit fram fristående rap-
porter för respektive län, vilket 
är en otrolig hjälp för oss här 
på länsförbundet.

Riksförbundet trycker i rap-
porten särskilt på att alla ska 
ha en individuell rehabilite-
ringsplan. Landstinget ska, en-
ligt Hälso- och Sjukvårdslagen, 
i samverkan med patienten, 
upprätta en sådan plan.
Den bör innehålla:
• Vem planen avser
• Datum för upprättande och 

datum för uppföljning
• Vem som ansvarar för planen

• Vilka som deltar i plane-
ringen, till exempel patien-
ten, anhörig, sjuksköterska, 
fysioterapeut, kurator, dietist, 
läkare, neuropsykolog

• Diagnoser och beskrivningar 
av vilka funktioner och akti-
vitetsförmågor planen avser 
stärka

• Tidplan
• Övergripande mål och del-

mål samt uppföljning av 
dessa, vem som ansvarar för 
varje del och vem som an-
svarar för den sammanlagda 
uppföljningen.
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ABF-föreläsningar och Biokvällar i höst
Neuroförbundets Temaföreläsningar hösten 2018
Plats ABF-huset Sveavägen 41, Sandlersalen om inget annat anges

Tid Kl. 18:00 – 20:00, om ingen annan tid anges

Entréavgift 60 kr. Medlemmar i Neuroförbundet fri entré

Tisdag 18 september MS, Multipel skleros: nytt om diagnostik,  sjukdomstyper

   och behandling, Fredrik Piehl, Professor i Neurologi, Karolinska Institutet

Torsdag 27 september Neurodagen:  I Mina Skor

10:00 – 18:00  Prova på hur det kan vara att leva med balanssvårigheter vid

Fri entré för alla!  neurologiska diagnoser - Lokal Hjärtat i entrén

Torsdag 27 september Dialogseminarium medanledning av Neurodagen 2018

18:00 - 20:00  Med vården och landstingspolitiker om dom nya riktlinjerna för

Fri entré för alla!  MS och Parkinsons sjukdom, med fokus på rehabilitering

   Moderator Annika Hessler, ordförande Funktionsrätt Stockholms Län 

Måndag 15 oktober Huntington

   Per Svenningsson, Professor, specialistläkare

Tisdag 30 oktober Lättare, friskare och mindre stopp i magen

   – en föreläsning om kost för dig med funktionsnedsättning 

   Anna-Carin Wernberg  Leg Fysioterapeut, Hälsopedagog, rådgivare

   Föreläsningsserie om Hjärntrötthet i tre delar

   Axra Ramovic, Psykolog och Jenny Sundgård, Arbetsterapeut, som båda har mångårig

   erfarenhet av neurologisk rehabilitering

Onsdag 10 oktober Vad är mental trötthet?

Onsdag 17 oktober Att leva med mental trötthet i vardagen

Måndag 22 oktober Hur mental trötthet påverkar andra mentala funktioner

Bio-kvällar på Neuroförbundet Stockholm under hösten 2018

Plats Fatbursgatan 19
Tid Onsdagar kl. 18:00-21:00. Filmen börjar 18:00, Det bjuds på popcorn, läsk finns att köpa.
Glöm inte att anmäla/avanmäla dig

12 september  Beck den tunna isen  Kriminalare 1 tim, 40 min
26 september  Kings bay   Drama  1 tim, 30 min
10 oktober  Beck utan uppsåt  Kriminalare 1 tim, 30 min
24 oktober  Borg    Drama  1 tim, 35 min
7 november  Beck djävulens advokat  Kriminalare 1 tim, 30 min
21 november  Ted för kärlekens skull  Drama  1 tim, 45 min
5 december  The greatest showman Musikal/sann 1 tim, 45 min
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Kom till Möjlighetsdagen och Neurodagen!

Möjlighetsdagen 2018

Föräldraskap och funktionsnedsättning

Välkommen till en kostnadsfri inspirationsdag kring möjligheter, 
lösningar och rättigheter för dig med funktionsnedsättning.

PLATS: Rehab Station Stockholm Frösundaviks allé  4, Solna
ANMÄLAN: 08-555 44 000 ELLER receptionen@rehabstation.se 

Under dagen bjuds det på en lättare lunch 

                                      
                                           För information och uppdateringar besök:
                    
                                                          
                                                       Möjlighetsdagen 2018

Välkommen!

Möjlighetsdagen 2018
14 september klockan 10:00 - 15:00

Välkommen till en kostnadsfri inspirationsdag kring möjligheter,
lösningar och rättigheter för dig med funktionsnedsättning. Årets tema är:

Föräldraskap och funktionsnedsättning
Programmet bjuder på föreläsningar om:
• Rätten att vara förälder ur ett funktionshinders- och barnrättsperspektiv
• Mamma Pappa Lam - att vara förälder och ryggmärgsskadad
• När en förälder har personlig assistans - hur påverkas vardagen för familjens olika medlem-

mar?
• Landstingets hjälpmedel till småbarnsföräldrar
• Vi vill ha barn, vad gör vi om det inte fungerar som planerat?
• Livets tetris
• Graviditet och förlossning vid funktionshinder
• Får man bli arg på sin assistent när tålamodet tryter? Vem räddar oss då?
Under dagen bjuds det på en lättare lunch.

Plats Rehab Station Stockholm, Frösundaviks allé 4, Solna
Anmälan Ring 08-555 44 000 eller majla receptionen@rehabstation.se

Neurodagen 2018 – Välkommen till en heldag på ABF-
huset på Sveavägen 41, torsdag 27 septemmber!

Vi börjar med en prova på-möjlighet för alla besökare i ABF-huset, med kampanjen I Mina Skor. 
Vi håller till i entrén och finns där hela dagen, mellan kl 10:00 och 18:00.

På kvällen är du välkommen till det tredje och sista dialogseminariet kring Socialstyrelsens 
Nya Nationella riktlinjer för MS och Parkinson. Med Annika Hessler, ordförande för Funktions-
rätt Stockholms Län, som moderator, diskuterar vi med vården och politiken i landstinget, hur 
framtidens vård för MS och Parkinsons sjukdom kommer att se ut. Utmaningar, samarbeten och 
möjligheter. Vi har haft två tidigare dialogseminarier, om grundförutsättningar och om rehabili-
tering. Nu tittar vi framåt, samtidigt som vi knyter ihop säcken.
Tid 18:00 – 20:00
Plats Sandlersalen, ABF-huset, Sveavägen 41

Alla hjärtligt välkomna!
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Sjung i kör, gissa på musik eller tarotkväll?
Dags för Quiz-kväll ”Skitiga Duken”

Det kommer att serveras varmkorv hela 
kvällen lång, med tillbehör.

Det kostar 60 kr per person, då ingår två 
korvar med bröd, valfri dryck, kaffe och kaka. Önskas mer korv kostar 
det endast 5 kr styck.

Vi ses på Fatbursgatan 19, fredagen den 19 oktober.
Tid 18:00 – 21:00.
Anmäl er till 08-720 29 40 eller mejla stockholm@neuro.se senast måndag 8 oktober.

Körsång
I höst startar vi upp en kör som kommer att hållas av Hanna Hellström. Hon hade "Prova på kör 
sång" vid två tillfällen under våren.

Ni kommer att hålla till på Tellus Fritidscenter, Lignagatan 6, klubbrum 3.

Sju gånger, vara annan torsdag, med start 6 september och avslutning 29 november.
Tid: 17:00 - 19:30, inklusive fika efter körandet. Kostnad 350 kr.

Är du intresserad så anmäl dig senast 20 augusti till 08-720 29 40 eller mejla stockholm@neuro.se

Välkomna till en kväll med Tarot!

Tarot är en mycket gammal metod för spådom. Den används fortfarande 
för att få svar på frågor och ledning i livet. Men man behöver inte tro på 
det, man kan komma och ha en trevlig kväll ändå!

Torsdagen den 11 oktober kl. 17:00 – 20:00.
Kostnad 120 kr, då ingår räksmörgås, kaffe, kaka och valfri dryck.
Begränsat antal platser.

Anmäl dig senast 27 september. 08-720 29 40 eller  
mejla stockholm@neuro.se 
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Några av höstens aktiviteter
Höstens målarcirkel

Johanna Rosendahl kommer att leda kursen. Hon är konstnär och 
har tidigare färglagt serier, målat scendekor och färdigställt kopior 
av andras skulpturer och gjutning.
Vi målar fritt i akryl och arbete utifrån egen förmåga, kraft, känsla 
och lust.

När start 18 september och avslutas 27 november.
Plats Lignagatan 6, klubbrum 4.
Tid Kl. 17:00 – 20:00 - Medhjälpare finns på plats
Pris Tio gånger för en kostnad av 500 kr, exklusive material.
Anmälan Hör av dig på 08-720 29 40 eller mejla stockholm@neuro.se senast 11 september

Vill du följa med på seniormässan onsdagen den 3 oktober?

Vi träffas vid entrén till Älvsjömässan kl. 11:00 och vi håller på 
till cirka kl. 14:00, men du kan stanna längre själv om du vill!

Anmälan 08-720 29 40 eller mejla stockholm@neuro.se 

Seniormässan är Sveriges största mässa för dig som vill leva ett 
aktivt liv och upptäcka något nytt igen. Här finns utställare inom 
många olika områden; Resor & Turism, Boende & Tjänster, Vård & Om-
sorg. Du kan prova på och uppleva flera aktiviteter samt lyssna på det mest fullmatade scen- och 
seminarieprogrammet. Många besökare kommer dit för att hämta inspiration, ny kunskap och få 
goda råd. Kanske hittar du en ny hobby, din drömresa, får råd inom bank, juridik eller hälsa, hjälp 
med din tekniska utrustning eller ett gott skratt från underhållningen på scenen.

Följ med på Skulpturpromenad på Södermalm!

När Fredagen den 24 augusti
Var Vi ses på Fatbursgatan 19
Tid Vi träffas kl. 13:00

Susanne Wredberg, från kansliet, visar oss runt och berättar om skulpturerna som finns här om-
kring på söder. Efter promenaden tar de som vill en fika på Fatbursgatan 19.

Vi räknar med att vara klara ca 15:00. Inställt vid regn!
Anmälan senast 22 augusti, hör av er till 08-720 29 40 eller
mejla stockholm@neuro.se

Så följ med vettja!
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Föreläsningsserie om Mental trötthet i tre delar

Välkomna till höstens Vernissage!
Kom och titta på vackra konstverk som kurs-
medlemmarna i målarcirkel har gjort under 
hösten.

Plats Tellus Lignagatan 6, klubbrum 4
Tid kl. 17:00-19:00
Dag Tisdagen den 20 november

Det bjuds på tilltugg, kaffe och kaka.
Och mycket och bra konst!

Anmäl er gärna tillkansliet på telefon
08 – 720 29 40
eller mejla stockholm@neuro.se

Vad är egentligen mental trötthet? 

Mental trötthet, som även kallas hjärntrötthet, är vanligt efter en skallskada eller sjukdom som 
påverkar hjärnan. Det är dock ett symtom som ofta förbises under den första tiden då andra 
symtom är mer tydliga. Vanligtvis är det i samband med återgången till det vanliga livet eller 
arbetslivet som den ökade mentala tröttheten gör sig påmind.

Det dagliga livet känns mer ansträngande. Förmågan att arbeta eller studera kan påverkas. Ener-
gin kanske tar slut redan tidigt på eftermiddagen. Även det sociala livet kan bli begränsat. Men-
tal trötthet är ett dolt handikapp, varför det kan bli svårt att få förståelse från omgivningen. För 
många är den mentala tröttheten övergående, men en del får mer långvariga besvär.

Hur stora problemen blir varierar från person till person och det har inte visat sig vara relaterat 
till skadans eller sjukdomens omfattning, individens ålder, eller hur lång tid som har förflutit. 

Plats ABF-huset Sveavägen 41. Sandlersalen 1 tr.
Tid 18:00 – 20:00
Onsdag 10 oktober Vad är mental trötthet?
Onsdag 17 oktober Att leva med Mental trötthet i vardagen
Måndag 22 oktober Hur mental trötthet påverkar andra mentala funktioner

Föreläsare är psykolog Azra Ramovic och arbetsterapeut Jenny Sundsgård, som båda har mång-
årig erfarenhet inom neurologisk rehabilitering. Båda är verksamma vid Danderyds Sjukhus.
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Järfälla-Upplands Bro bjuder in och upp!

Hanling-Tyresö lockar med Räkfest!

Pubafton med dans i Järfälla

Det Ingår grilltallrik, valfri dryck och dans, gott humör 
får man ta med sig och dela med sig av!
Det finns ytterligare dryck till försäljning under kvällen.

När fredag 21 september
Var Allmogevägen 8, Järfälla
Tid kl 18:00 – 22:00
Pris 200 kr, alla medlemmar i länet välkomna, betalas 
kontant på plats, även för assistenter
Anmälan senast 7 september till Margaretha Odelmark 
på telefon 073 – 801 39 868

Välkommen till räkfest!

Du serveras räkor, sallad, smör och bröd 
samt kaffe. Meddela vid anmälan om Du 
vill ha skalade räkor!
Vin, öl, vatten till självkostnadspris.

Max 40 pers får plats - så först till kvarn...

När Fredagen den 14 september
Var Handikappcenter, Handen-
terminalen 4
Tid klockan 17:00 - c:a 21:00
Pris 100 kr
Anmälan BINDANDE anmälan senast söndagen den 9 september till
Gudrun 08 - 776 33 92, mobil 070 - 690 57 12 eller Gunilla 08 - 712 48 43

Haninge-Tyresös Trivselgrupp startar onsdagen den 29 augusti, 
klockan 14:00 på Handikappcenter, Handenterminalen 4.                                         
Ring Gudrun 08 - 776 33 92 för info!

Välkomna önskar Styrelsen!
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Det händer rätt mycket i Roslagen i höst!
Aktiviteter i Roslagen från augusti till november

1. Bingon i Åkersberga
Aktivitetscenter Fyren på Stationsgränd 18, kl 13:00
Startar den 22 augusti och pågår onsdagar jämna veckor, från 
vecka 34 till vecka 50.

2. Rullstolsträningen
ROS Hamngatan 12 Norrtälje
Måndagar startar 10 september kl. 17:30 
Frågor kontakta Harriet Ringvall 076 - 864 19 62

3. Dagskryssning till Åland med Eckerölinjen
När 6 september från Grisslehamn kl. 15:00
Kostnad: 320 kronor inkl. buss och lunch
Anmälan: senast 12 augusti till Rogardt per
telefon eller sms 0737-12 99 75 eller mail till
jane_rogardt@hotmail.se, med angivande av namn, födelseår och om du/ni åker buss eller på 
annat sätt tar er till och från Grisslehamn.

4. Juridisk information
LSS, Socialtjänstlagen, Handikapersättning, Bostadsanpassning och Färdtjänst. 7 
oktober på Träffpunkten Allévägen 10 Vallentuna.
Föredragshållare Magnus Andersson Från Neuroförbundet.
Kostnad: medlemmar i Neuro fritt övriga 50 kronor.
Bindande anmälan: senast 21 september till Rogardt 0737-12 99 75

5. Guidat besök Stockholms stadshus.
8 november samling vid entrén kl. 12.30
Kostnad: 80 kronor per person, pensionärer 70 kronor.
Anmälan: Genom att betala in kostnaden senast den 20 okto-
ber till föreningens BG 339-8278 
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Kalendarium
Viktigt!
Minst fem personer måste anmäla sig till en aktivitet, annars måste vi tyvärr ställa in.  
Därför är det viktigt att du alltid anmäler dig. 
Tänk också på att ringa återbud om du inte kan komma. När aktiviteter blir fullsatta gör vi upp 
en reservlista. Vid återbud får personerna på reservlistan en chans att delta.
Anmälan/återbud, helst två dagar i förväg, på telefon 08–720 29 40 om inget annat anges. 
Om inget annat anges är det Stockholmsföreningen som arrangerar.

Onsdag 22 augusti  Bingo varje jämn vecka i Åkersberg - se annons sidan 21!

Fredag 24 augusti  Skulpturpromenad på Södermalm – se annons sidan 18!
13:00 – 15:00   Samling på Fatbursgatan 19.

Onsdag 29 september Start för Trivselgruppen i Haninge-Tyresö - se annons sidan 20!
14:00

Måndag 3 september  Pubkväll på Södra Hörnan
17:00 – 20:00   Swedenborgsgatan 24. Vi har bord reserverat.
    Våra trevliga ledsagare finns på plats. Ingen anmälan.

Torsdag 6 september  Dagskryssning till Åland med Eckerölinjen från Grisslehamn
15:00    Se annons sidan 21!

Måndag 10 september Rullstolsträning börjar i Norrtälje - se annons sidan 21!
17:30

Tisdag 11 september  Träff för medlemmar med diagnosen MS
14:00 – 15:30   Fatbursgatan19. Ledsagare finns på plats.
    Anmälan/Återbud senast två dagar innan. Kaffe och kaka 10 kr.

Onsdag 12 september Träff för medlemmar med diagnosen NMD
15:00 – 16:30   Fatbursgatan19, Ledsagare finns på plats.
    Anmälan/Återbud senast två dagar innan. Kaffe och kaka 10 kr.

Onsdag 12 september Bio-kväll – Beck den tunna isen, Kriminalare, 1 tim, 40 min
18:00 – 21:00   Fatbursgatan 19. Stor bioduk. Ledsagare finns på plats.
    Det bjuds på popcorn, läsk eller ramlösa 10 kr.
    Anmälan/Återbud senast två dagar innan.

Torsdag 13 september Träff för medlemmar med diagnosen Polyneuropati. 
15:00 – 16:30   Fatbursgatan19. Ledsagare finns på plats.
    Anmälan/Återbud senast två dagar innan. Kaffe och kaka 10 kr.

Torsdag 13 september Anhörig träff, Huntington
18:00 – 20:00   Fatbursgatan19. Kaffe, smörgås och kaka 30 kr.

Fredag 14 september  Räkfest hos Haninge-Tyresö - se annons på sidan 20!
17:00 - c:a 21:00
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Fredag 14 september  Pub i Järfälla - se annons sidan 20!
18:00 - 22:00

Måndag 17 september Träff för medlemmar med diagnosen ALS
14:00 – 16:00   Fatbursgatan19. Ledsagare finns på plats.
    Anmälan/Återbud senast två dagar innan. Kaffe och kaka 10 kr.

Tisdag 18 september  ABF-temakväll – MS, Multipel skleros: nytt om diagnostik, 
18:00 – 20:00   sjukdomstyper och behandling. Fredrik Piehl, Professor i
    Neurologi, Karolinska Institutet.
    ABF-huset Sveavägen 41, Sandlersalen. Ledsagare finns på plats. 
    Entréavgift 60 kr. Medlemmar i Neuroförbundet fri entré.

Onsdag 19 september Wii-spel
18:00 – 21:00   Fatbursgatan 19. Ledsagare finns på plats.
    Anmälan/Återbud senast två dagar innan.

Torsdag 20 september Medlemscafé  
15:00 – 17:00   Fatbursgatan 19. Kaffe och kaka 10 kr.

Måndag 24 september Träff för medlemmar med diagnosen Stroke
15:00 – 16:30   Fatbursgatan19. Ledsagare finns på plats.
    Anmälan/Återbud senast två dagar innan. Kaffe och kaka 10 kr.

Måndag 24 september Träff för medlemmar med diagnosen MG – Myastenia Gravis
18:00 – 20:00   Fatbursgatan19. Ledsagare finns på plats. Anmälan/Återbud senast
    två dagar innan. Kaffe, smörgås och kaka 30 kr.

Onsdag 26 september Bio-kväll – Kings Bay, Drama, 1tim 30 min
18:00 – 21:00   Fatbursgatan 19. Stor bioduk. Ledsagare finns på plats.
    Det bjuds på popcorn, läsk eller ramlösa 10 kr. Anmälan/återbud
    senast två dagar innan.

Torsdag 27 september Neurodagen – I Mina Skor. Prova på hur det kan vara att leva
10:00 – 18:00   med balanssvårigheter vid neurologiska diagnoser.
    Neuro Stockholm och Neuro Stockholms Län
    ABF-huset Sveavägen 41, i entrén. Ledsagare finns på plats.

Torsdag 27 september Diagnosseminarium med anledning av Neurodagen 2018
18:00 – 20:00   Med vården och landstingspolitiker om de nya riktlinjerna för MS
    och Parkinson.  Moderator Annika Hessler, ordförande Funktionsrätt i
    Stockholms län. ABF-huset Sveavägen 41, Sandlersalen
    Ledsagare finns på plats. Fri entré!

Måndag 1 oktober  Pubkväll på Södra Hörnan
17:00 – 20:00   Swedenborgsgatan 24. Vi har bord reserverat.
    Våra trevliga ledsagare finns på plats. Ingen anmälan.

Onsdag 3 oktober  Seniormässan – Älvsjö – se annons sidan 18!
11:00 - c:a 14:00  Start utanför mässan.
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Söndag 7 oktober  Juridisk information om LSS, Socialtjänstlagen, Handikapp-
    ersättning, Bostadsanpassning pch Färdtjänst, med Magnus
    Andersson från Neuroförbundet - se annons sidan 21!

Måndag 8 oktober  Träff för medlemmar med diagnosen Welanders distala myopati
18:00 – 20:00   Fatbursgatan19. Ledsagare finns på plats. Anmälan/Återbud senast
    två dagar innan. Kaffe, smörgås och kaka 30 kr.

Onsdag 10 oktober  Bio-kväll – Beck utan uppsåt, Kriminalare, 1 tim 30 min
18:00–21:00   Fatbursgatan 19. Stor bioduk. Ledsagare finns på plats. Det bjuds på
    popcorn, läsk eller ramlösa 10 kr.
    Anmälanåterbud senast två dagar innan.

Torsdag 11 oktober  Tarotkväll – se annons sidan 18!
17:00 – 20:00

Måndag 15 oktober  ABF-temakväll – Huntington
18:00 – 20:00   Per Svenningsson, Professor, specialistläkare 
    ABF-huset Sveavägen 41, Sandlersalen. Ledsagare finns på plats.
    Entréavgift 60 kr. Medlemmar i Neuroförbundet fri entré.

Tisdag 16 oktober  Träff för medlemmar med diagnosen MS
14:00 – 15:30   Fatbursgatan19. Ledsagare finns på plats. Kaffe och kaka 10 kr. 

Fredag 19 oktober  Pub-kväll ”Skitiga Duken”  - se annons sidan 18!
18:00 – 21:00   Musikfrågesport Quiz med Darren och kompani

Onsdag 24 oktober  Bio-kväll – Borg, Drama, 1 tim 35 min
18:00–21:00   Fatbursgatan 19. Stor bioduk. Ledsagare finns på plats. Det bjuds på
    popcorn, läsk eller ramlösa 10 kr.
    Anmälan/återbud senast två dagar innan.

Torsdag 25 oktober  Medlemscafé  
15:00–17:00   Fatbursgatan 19. Kaffe och kaka 10 kr.

Tisdag 30 oktober  ABF-temakväll – Lättare, friskare och mindre stopp i magen – en
18:00 - 20:00   föreläsning om kost för dig med funktionsnedsättning.
    Anna-Carin Wernberg, Leg Fysioterapeut och hälsopedagog.
    ABF-huset Sveavägen 41, Sandlersalen. Ledsagare finns på plats.
    Entréavgift 60 kr. Medlemmar i Neuroförbundet fri entré.

Onsdag 31 oktober  Wii-spel
18:00 – 21:00   Fatbursgatan 19. Ledsagare finns på plats.
    Anmälan/Återbud senast två dagar innan.

Måndag 5 november  Pubkväll på Södra Hörnan
17:00 – 20:00   Swedenborgsgatan 24. Vi har bord reserverat. Våra trevliga ledsagare
    finns på plats. Ingen anmälan. 
Tisdag 6 november  Träff för medlemmar med diagnosen Stroke
15:00 – 16:30   Fatbursgatan19. Ledsagare finns på plats.
    Anmälan/Återbud senast två dagar innan. Kaffe och kaka 10 kr.



   MedleMstidning för neuroförbundet stockholMs län                  25

Onsdag 7 november  Träff för medlemmar med diagnosen NMD
15:00 – 16:30   Fatbursgatan19. Ledsagare finns på plats.
    Anmälan/Återbud senast två dagar innan. Kaffe och kaka 10 kr.

Onsdag 7 november  Bio-kväll – Beck djävulens advokat, Kriminalare, 1 tim 30 min
18:00–21:00   Fatbursgatan 19. Stor bioduk. Ledsagare finns på plats. Det bjuds på
    popcorn, läsk eller ramlösa 10 kr.
    Anmälanåterbud senast två dagar innan.

Torsdag 8 november  Guidat besök i Stockholms Stadshus - se annons sidan 21!
12:30    Samling vid entrén.

Måndag 12 november Träff för medlemmar med diagnosen ALS
14:00–16:00   Fatbursgatan19. Ledsagare finns på plats.
    Anmälan/Återbud senast två dagar innan. Kaffe och kaka 10 kr.

Torsdag 15 november Träff för medlemmar med diagnosen Polyneuropati. 
15:00–16:30   Fatbursgatan19. Ledsagare finns på plats.
    Anmälan/Återbud senast två dagar innan. Kaffe och kaka 10 kr.

Torsdag 15 november Anhörig träff, Huntington
18:00–20:00   Fatbursgatan19. Kaffe, smörgås och kaka 30 kr. Välkomna!

Tisdag 20 november  Vernissage – Lignagatan 6 – se annons sidan 19!
17:00 – 19:00

Onsdag 21 november  Träff för medlemmar med diagnosen NMD
15:00 – 16:30   Fatbursgatan19. Ledsagare finns på plats.
    Anmälan/Återbud senast två dagar innan. Kaffe och kaka 10 kr.

Onsdag 21 november  Bio-kväll – Ted för kärlekens skull, Drama, 1 tim, 45 min
18:00–21:00   Fatbursgatan 19. Stor bioduk. Ledsagare finns på plats. Det bjuds på
    popcorn, läsk eller ramlösa 10 kr.
    Anmälanåterbud senast två dagar innan.

Tisdag 27 november  Träff för medlemmar med diagnosen MS
14:00–15:30   Fatbursgatan19. Ledsagare finns på plats.
    Anmälan/Återbud senast två dagar innan. Kaffe och kaka 10 kr.

Onsdag 5 december  Bio-kväll – The greatest showman, Drama, 1 tim 45 min
18:00–21:00   Fatbursgatan 19. Stor bioduk. Ledsagare finns på plats. Det bjuds på
    popcorn, läsk eller ramlösa 10 kr.
    Anmälanåterbud senast två dagar innan.
 

Nästa manusstopp är 1 oktober,
nästa nummer kommer ut 1 november.
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Neuroförbundet Södertälje-Nykvarn
Ordf: Ann Bubère

C/o Ann Bubére, Stiftsgatan 18, 619 33 Trosa,

Tel 070 - 720 49 88

e-post: sodertalje-nykvarn@neuroforbundet.se

Neuroförbundet Stockholm
Ordf: Anders Nordmark

Fatbursg 19, 118 28 Stockholm

Tel: 720 29 40; Fax: 720 29 35

e-post: stockholm@neuroforbundet.se

Neuroförbundet Nynäshamn
Ordf: Anders Berglund

c/o A. Berglund, Grindstigen 6, 149 45 Nynäshamn

e-post: post@lanzo.se

Neuroförbundet Norrort
Ordf: Börje Larsson

c/o Börje Larsson, Industrigatan 14, nb, 153 36 Järna,

Tel 551718 80 ; E-post: borje.jarna@jarna.st

Neuroförbundet Haninge-Tyresö
Ordf: Margaretha Redelius

Haninge Handikappcenter, Handenterminalen 4, 136 40 Handen,

Tel/fax 08-777 65 59; E-post: redelius24@telia.com

Neuroförbundet Järfälla-Upplands Bro
T.f. ordf: Lasse Lemon

C/O Lemon, Allmogevägen 4, 177 57 Järfälla

Mobil: 070-862 41 11

E-:mail: l.lemon@bredband.net

Neuroförbundet S:t Botvid
Ordf: PO Jonsson

Kansli: Rådstuguv 19 (Fullersta Torg),141 35 Huddinge,

Tel 08-746 08 55; Mobil: 070-231 99 23,

e-post: st-botvid@neuroforbundet.se

Neuroförbundet Roslagen
Ordf: Kjell Björn

c/o Kjell Björn, Angarns Rörby 104, 186 91 Vallentuna

Tel 070 9460000 ; E-post: roslagen@neuroforbundet.se

Lokalföreningar ● Neuroförbundet ● Stockholms län

Stiftelsen Willy och Bertha Michaels fond
"Avkastningen av fondens kapital skall användas för att ges som bidrag till vård för Neuroför-
bundet Stockholms medlemmar på någon anläggning där det ges kvalificerad neurologisk re-
habilitering. Medlemmar som under det senaste året fått avslag av landstinget för sådan vistelse 
kan ansöka om bidrag ur fonden. Bidrag ur Willy och Bertha Michaels fond kan inte erhållas två 
år i följd."

Fonden står öppen för ansökningar till och med 30 september 2018.
Ansökan skall vara poststämplad senast ansökningsdatum och skickas till: 
Neuroförbundet Stockholm, Fatbursgatan 19, 118 28 Stockholm

För att ansökan ska behandlas skall sökande vara medlem i Neuroförbundet Stockholm sedan 
minst ett år. Ansökningsformulär kan rekvireras från Neuroförbundet Stockholms kansli, telefon 
08 720 29 40 eller mejla stockholm@neuroforbundet.se
Kontaktperson på kansliet är Susanne Wredberg

Till ansökningsformuläret skall bifogas: Landstingets besked om avslag, redogörelse för den 
egna ekonomin, egen sjukdomsbild och kopia på remiss/läkarintyg för utlandsvård/rehabilite-
ring.
Besked om beviljat bidrag eller avslag på ansökan ges under oktober månad.
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Sudoku
Så här spelar du:

• Fyll i de tomma rutorna med siffrorna 1 till 9.

• Varje siffra mellan 1 och 9 måste finnas i alla nio rader, alla nio kolumner och alla nio 3x3-rutor.

Lätt Svår

Medel

Lösning Svår Lösning Medel Lösning Lätt

6 3 9 8

9 7 4 1 5

9

2 1 4 6 3

8 1 2

6 7 2

3 1 2

5 4 6 7

9 2 8 3 4

8 9 3

1 6 7

9 8

5 8 2

6 5 1 7

8 7 2

3 2

9 6 1

9 4 5

5 9 3

6 4 8

7 8 2 5 9

2 5 7 4

5 2

9 7 6 4

3 9 2 5

2 1 8 3

5 2 6 9

478651923
316279485
529438761
143567892
265983174
897142356
651347289
732895614
984216537

591624783
364987251
782351694
123578469
458196372
976432518
647813925
219745836
835269147

142563798
936874125
758219346
527148963
814396257
369752481
493687512
285431679
671925834
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BEGRÄNSAD EFTERSÄNDNING
Vid definitiv eftersändning återsänds
försändelsen med den nya adressen på
baksidan (ej framsidan)

www.bosse-kunskapscenter.se

Utan remiss och utan avgift kan du träffa en konsulent på 
BOSSE- Råd, Stöd & Kunskapscenter. Det enda som krävs är att du 
bor i Stockholms län, har en funktionsnedsättning och är äldre än 
18 å18 år. Hos oss får du hjälp med att hitta lösningar på frågor som rör 
din vardag t.ex. personlig assistans, hemtjänst, sysselsättning eller 
arbete m.m. Vi har över 30 års erfarenhet av frågeställningar som rör 
funktionsnedsättningar. 
VVi erbjuder även cirklar och tematräffar som tar upp olika intressanta 
ämnen. För dig som har personlig assistans erbjuder vi skräddarsydda 
utbildningar för dig och dina assistenter. Utbildningen finansierar du 
via din assistansersättning. 
Besök vår hemsida eller kontakta oss så berättar vi mer. 
Välkommen att boka tid!
Adress: Döbelnsgatan 59, 113 52 Stockholm
TTelefon: 08-544 88 660
E-post: bosse@bosse-kunskapscenter.se

Tillsammans hittar vi svaren 
på dina frågor.


