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”
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Råd och stöd

Som medlem i Neuro får du tillgång till 
diagnosinformation, råd och stöd i  
diagnos- och rättsfrågor, gemenskap 
och spännande aktiviteter. 

Diagnosstöd genom ett samtal med 
någon som vet hur det är att leva med 
diagnosen, är ofta till stor hjälp. Som 
nydiagnostiserad kan man känna sig  
vilsen och osäker. Det kan vara lättare 
att prata med en oberoende part om 
sina tankar, funderingar, oro och känslor 
än att ta upp det med någon anhörig. 
Diagnosstödjarna ger medlemmar i 
Neuro råd och stöd i samtal och via 

Diagnosstöd:

• Stöd i en ny och förändrad  
livssituation

• Samtal om dina tankar  
och funderingar

• Information om din diagnos

• Råd kring vart man kan vända  
sig i olika frågor

• Information om hur det fungerar  
i kontakter med sjukvården

Juridisk rådgivning:

• Socialtjänstlagen, assistansersätt-
ning och LSS, lagen om stöd och 
service till vissa funktionshindrade

• Bostadsanpassning och mobilitet, 
bilstöd, parkeringstillstånd, färd-
tjänst samt riksfärdtjänst

• Handikappersättning, vårdbidrag

• Sjukpenning, sjukersättning

• Vårdskador (patientförsäkringen)

mejl utifrån egna erfarenheter. Vi har 
diagnosstödjare inom flera olika neuro-
logiska diagnoser.

Juridisk rådgivning finns för medlemmar 
i Neuro som har neurologisk diagnos. 
Våra rättsombud kan hjälpa dig med 
rådgivning i samband med ansökningar. 
Du kan även, mot en mindre avgift, få 
hjälp med att överklaga ditt ärende. 

Läs mer på vår webb:
neuro.se/diagnosstod
neuro.se/rattsombud 

Du ska inte känna 
att något är tabu 
att prata om.

”
Irene Nelson
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Att leva med  
neurologisk diagnos

En neurologisk diagnos är ofta livslång 
och berör livets alla områden. Vi inom 
Neuro kan inte sätta stopp för neuro-
logiska sjukdomar och symtom, men vi 
kan underlätta livet för de som berörs.

Det finns hundratals neurologiska  
diagnoser, symtom och skador och  
den medicinska utvecklingen går 
snabbt framåt. I denna broschyr finns 
ett antal exempel på diagnoser och 

Frågor i fokus

• Stöd till medlemmar i livets alla skeden. Vi har allt från 
diagnosstöd och rättsombud till gemenskap samt  
spännande aktiviteter i vårt föreningsliv. 

• Stöd för forskning och rehabilitering. Vi samlar in pengar 
och pekar ut var vi tycker att mer resurser behöver läggas. 

• Opinionsarbete för att påverka och förändra. Vi lyfter 
fram frågor där vi vill se förändringar och förbättringar. 
Allt från arbetsmarknad till patientmakt.

symtom och på vår webb, neuro.se, 
hittar du fler.

Svensk neurosjukvård och behandling är 
eftersatt och det finns stora brister. Idag kan 
vården avgöras beroende av var du bor, 
inte efter dina behov. Det vill vi ändra på.

Vi vill att människor med neurologiska 
diagnoser har samma möjligheter och 
rättigheter som alla andra. 

Mitt liv förändrades 
drastiskt när jag fick 
en stroke.

Mathilda Cederlund

”
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Amyotrofisk  
lateralskleros – als

Sofia Román har haft diagnosen als, amyotrofisk lateralskleros 
sedan 2005 och ridterapin är verklig rehabilitering för en frihets-
längtande kropp och själ. Sofia lever med ett team av personliga 
assistenter, som hon är beroende av dygnet runt.

Fakta om amyotrofisk lateralskleros – als

• Påverkar de nervceller i hjärnan 
och ryggmärgen som styr krop-
pens viljemässiga rörelser.

• Orsaken är okänd, men det finns 
ärftliga former av diagnosen hos 
cirka tio procent av fallen.

• Ca 200 personer insjuknar årligen, 
män något oftare än kvinnor.

• Minst 600–700 personer lever 
idag med als i Sverige. Symto-
men varierar, liksom hur snabbt 

förloppet är. Viktigaste symtomet 
är en tillta gande försvagning av 
muskelkraften, som ofta startar i 
armar eller ben.

• Försämringarna uppträder inte 
plötsligt och därför skiftar inte  
heller tillståndet från dag till dag.  
I vissa fall stannar sjukdomen mer 
eller mindre upp.

• Vissa lindrande symtom-
behandlingar finns.

Jag, ”sjuka Fia”, kan rida 
själv! Det omöjliga är 
faktiskt möjligt.

Sofia Román

Läs mer om att leva med als på våra diagnossidor: 
neuro.se/als eller scanna QR-koden och läs i din 
smartphone. 

”
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Ataxier

Johanna gick tredje årskursen på gymnasiet när hon märkte att 
hon hade problem med balansen. Efter några år blev det uppen-
bart att något var fel.

Fakta om ataxier

• Samlingsnamn på en viss typ  
av neurologiska symtom som  
inne bär bland annat ostadighet 
och koordinationsproblem.

• Uppstår efter att nervceller för-
störs, antingen i lillhjärnan eller 
i förbindelsen mellan denna och 
andra delar av nervsystemet.

• Många ataxier är ärftliga, men kan 
också orsakas av ms, hjärn tumörer 
eller förgiftningssjuk domar. Sjuk-
domarna är komplexa och invol-

verar flera delar av centrala eller 
perifera nervsystemet.

• Tydliga symtom är framför allt 
osäkra rörelser och ostadighet  
i benen, svårigheter att hålla  
balansen och att talet förändras.

• Ålder för symtomstart varierar, 
smygande utveckling kan fördröja 
sjukdomsupptäckt.

• Vissa lindrande behandlingar  
för symtom finns.

Läs mer om att leva med ataxier på våra diagnos sidor: 
neuro.se/ataxi eller scanna QR-koden och läs i din 
smartphone. 

Jag kan fortfarande 
göra allt – på mitt 
eget sätt.

Johanna Nordbring

”
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Cerebral pares – cp

Jag hatar när  
folk talar över  
huvudet på mig.

Emma Åverling

När Emma föddes var både hon och tvillingsystern svårt med-
tagna av syrebrist. Emma fick en cp-skada och möter ofta folks 
nedlåtande attityder.

Läs mer om att leva med cp på våra diagnossidor: 
neuro.se/cp eller scanna QR-koden och läs i din 
smartphone. 

Fakta om cp

• Samlingsnamn på skada som 
drabbar den omogna hjärnan  
innan barnet har utvecklat grund-
läggande färdigheter såsom att 
stå, gå eller tala.

• Skadorna kan bero på tidig hän-
delse under graviditeten, allvarlig 
syrebrist eller hjärn blödning i 
samband med för lossning eller en 
skada under de första levnadsåren 
som följd av svåra infektioner.

• Av de cirka 100 000 barn som  
föds i Sverige varje år får drygt  
200 en cp-skada. 

• Det finns olika typer av skador. De 
brukar grovt delas upp i spastiska 
som innebär förhöjd muskelspän-
ning, ataktiska där man har rubbning 
i balans och samordning av rörelser 
samt dyskinetiska som innebär 
ovanliga, ofta ofrivilliga, rörelser.

• Många personer med cp-skada  
har någon gång i livet haft epilepsi.

• Det finns väldigt lite forskning  
om vuxna med cp-skada.

• Olika lindrande behandlingar för 
symtom finns.

”
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Epilepsi

Matilda var 23 år när hon fick diagnosen epilepsi. Under flera år 
hade hon regelbundet anfall dagligen under någon vecka varje 
månad. Sex år senare genomgick hon en operation och efter den 
har anfallen positivt nog minskat.

Fakta om epilepsi

• Samlingsnamn för olika anfallstyper 
med skilda orsaker och symtom för 
olika personer. Många får bara någ-
ra lindriga anfall under hela livet, 
andra kan ha svåra anfall varje dag.

• Vid primärt generaliserade  
epilepsianfall är hela hjärnan  
inblandad. Man kan förlora med-
vetandet utan för varning, det  
rycker i armar och ben. 

• Andra typer av anfall, fokala, startar 
i begränsad del av hjärnan och kan 
vara lindriga. Ibland märks inget 
utåt, det upplevs bara av en själv.

• För en majoritet finns ingen tydlig 
orsak. För övriga kan medfödda 
skador och sjukdomar, skallska-
dor, hjärntumörer och en tidigare 
stroke spela roll.

• Läkemedel kan förebygga och  
lindra anfall. Cirka två tredjedelar 
av alla som medicinerar blir anfalls-
fria, resterande hjälps oftast till  
ett bra liv. Operation är möjlig vid 
rätta förutsättningar.

• Minst 80 000 personer i Sverige 
lever med epilepsi.

Läs mer om att leva med epilepsi på våra diagnos-
sidor: neuro.se/epilepsi eller scanna QR-koden 
och läs i din smartphone.  

Jag älskar att 
träna och tycker 
om att tävla.

Matilda Jakobsson Blom

”
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Huntingtons sjukdom

Jag fokuserar på 
att leva det liv vi 
har just nu.

Mattias Markström

Sedan tonåren har han vetat att det fanns en svår ärftlig sjukdom 
i släkten, men inte haft något riktigt incitament för att göra det 
där testet.

Fakta om Huntingtons sjukdom

• Huntington är en ärftlig neuro-
logisk sjukdom.

• Visar sig oftast mellan 30 och  
50 års ålder men kan uppträda 
före 20 och efter 60 års ålder.

• Uppskattningsvis finns det ca  
1 000 personer i Sverige som  
lever med diagnosen.

• Förekommer lika ofta hos kvinnor 
som hos män.

• Barn till person med sjukdomen 
löper 50 procents risk att ärva 

anlaget. Den som bär på anlaget ut-
vecklar så småningom sjukdomen.

• Rörelseförmågan påverkas, liksom 
förmågan att förstå och hantera in-
formation. Även beteende och per-
sonlighet förändras. Vanliga symtom 
är ofrivilliga slingrande rörelser i 
armar och ben som ökar vid stress 
och oro. Andra symtom är påverkad  
ansiktsmimik och otydligt tal.

• Viss symtomlindrande behandling 
finns. Råd och stöd är viktigt för 
hela familjen.

Läs mer om att leva med huntington på våra diagnos-
sidor: neuro.se/huntington eller scanna QR-koden 
och läs i din smartphone. 

”
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Lösningsmedelsskada

Bästa medicinen  
för mig är att vara 
ute i naturen.

Ralph Sandbacka

Jag trodde att jag blivit galen, minnet och koncentrationsför-
mågan svek. Det var de värsta åren i mitt liv. Nu vet jag att det 
berodde på att jag var förgiftad.

Fakta om lösningsmedelsskada

• Drygt en kvarts miljon personer 
i Sverige utsätts dagligen för 
organiska lösningsmedel på sina 
arbetsplatser.

• Lösningsmedel löser upp sig  
i fett och lagras i kroppens fett-
vävnader, bland annat i det fett 
som omger nervcellerna.

• Lösningsmedel kan orsaka  
akuta och kroniska effekter på 
nerv systemet.

• De akuta effekterna på centrala 
nervsystemet av lösningsmedel 

är bland annat huvudvärk, yrsel, 
omtöckning och illamående.

• Vanligaste symtom är minnes-  
och koncentrationssvårigheter, 
trötthet, irritabilitet, ängslan, 
sömnrubbningar, känsloavtrubb-
ning och personlighetsförändring.

• Viktigt att bli remitterad till  
yrkesmedicinsk klinik för att  
utesluta andra sjukdomar och  
få korrekt diagnos.

• Viss symtomlindrande  
behandling finns.

Läs mer om att leva med lösningsmedelsskada på 
våra diagnossidor: neuro.se/losningsmedelsskada 
eller scanna QR-koden och läs i din smartphone.  

”
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Myastenia gravis – mg

En dag ramlade jag på en trottoarkant på väg till skolan. Jag kun-
de inte ta mig upp förrän jag hade vilat en stund, så jag bestämde 
mig för att söka hjälp.

Fakta om myastenia gravis

• Betyder allvarlig muskelsvaghet.

• Muskelsjukdom som angriper 
impulsöverföringen från nerv  
till muskel.

• Musklerna tröttas ut på ett  
onormalt sätt.

• Sällsynt sjukdom, cirka 1 500 
personer har mg-diagnos i Sverige. 
Man kan ha lindriga symtom och 
får därför aldrig diagnos.

• Är inte ärftlig. Fler kvinnor än män 
får mg. För många börjar sjuk-
domen med att ögonmusklerna 

fungerar dåligt, ögonlocken faller 
ned och dubbelseende är vanligt.

• Svårigheter att tala, tugga, svälja 
och andas.

• Rösten kan låta nasal och otydlig.

• Svårt att resa sig från liggande till 
sittande, samt att gå i trappor.

• Symtom kan variera från dag till 
dag och från timme till timme.

• Med rätt medicinering kan man 
leva ett bra liv.

Läs mer om att leva med mg på våra diagnossidor: 
neuro.se/mg eller scanna QR-koden och läs i din 
smartphone. 

Sjukdomen behöver 
inte vara så svår att 
leva med.

Sara Wickström

”
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Multipel skleros – ms

När Charlotte inte riktigt kunde höja armarna ovanför huvudet 
började hon misstänka att något var fel. Efter diagnosen började 
hon boxas, något hon fortsatt med i mer än 20 år.

Fakta om multipel skleros – ms

• Inflammatorisk sjukdom i det  
centrala nervsystemet.

• Hjärnans och ryggmärgens signa-
ler till övriga kroppsdelar försäm-
ras eller når inte fram.

• Kroppens eget immunsystem 
an griper det fettlager som utgör 
nervtrådarnas skyddande skikt, 
myelinet. Ärr bildas, som gör  
att nervsignalerna transporteras 
allt sämre.

• Cirka 20 000 personer lever med  
ms i Sverige. De flesta är mellan  
20 och 40 år när de får diagnos.

• Börjar ofta med en synnervs-
inflammation eller känselned-
sättning i en arm eller ett ben.

• Symtom varierar mycket mellan 
olika personer men vanliga sym-
tom är domningar, fumlighet, värk, 
trötthet och kognitiva problem.

• Orsaken är okänd, men man tror 
det kan bero på en kombination  
av miljö och genetiska faktorer.

• Ett antal bromsmediciner för-
dröjer sjukdomsutvecklingen 
väsentligt för de flesta som  
idag får tidig diagnos. 

Läs mer om att leva med ms på våra diagnossidor: 
neuro.se/ms eller scanna QR-koden och läs i din 
smartphone. 

Ibland måste man 
vara extra snäll  
mot sig själv.

Charlotte Sundqvist

”
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Narkolepsi

”

Med ny medicin kan jag nu styra sömnattackerna och slippa gå 
runt i dvala och somna i tid och otid. Det känns som om jag har 
fått ett helt nytt liv nu, en andra chans.

Fakta om narkolepsi

• Orsakas av störningar i hjärnans 
reglering av sömn och vakenhet.

• Symtomen startar oftast före  
30 års ålder.

• Cirka 4 000 personer i Sverige 
beräknas leva med diagnosen.

• De vanligaste besvären är onormal 
sömnighet och sömnattacker,  
som är svåra att motstå. Före-
kommer även hallucinationer vid 
insomnande eller uppvaknande, 
ofta av skräckfylld natur.

• kataplexi, plötslig muskelsvaghet 
som kan leda till tillfällig förlam-
ning, stelhet eller ihopsjunkande.

• Symtom kan utlösas eller förvärras 
av starka känslor och stress.

• Det finns effektiva läkemedel mot 
sömnattackerna, men sjukdomen 
går inte att bota.

• Med kunskap om sin sjukdom, 
anpassat liv, förståelse från om-
givning och rätt medicinering kan 
många fungera bra i arbete och 
vardagsliv.

Läs mer om att leva med narkolepsi på våra diagnos-
sidor: neuro.se/narkolepsi eller scanna QR-koden 
och läs i din smartphone. 

Jag sov bort 
hela högstadiet.

Ida Jegréus
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Neuromuskulära  
sjukdomar – nmd

”

I tioårsåldern insåg mina föräldrar och min idrottslärare att allt 
inte var som det skulle. Jag var ”sportig och fysiskt aktiv” men fick 
nu problem med att springa.

Fakta om neuromuskulära sjukdomar – nmd

• Samlingsnamn för en rad diagnoser, 
vilka i folkmun ofta benämns  
”muskelsjukdomar”.

• Gemensamt för dessa är att mus-
kulaturen försvagas och förtvinar.

• Orsaken till muskelsvagheten 
sitter antingen i den perifera  
nervtråden, i nerv/muskelförbin-
delsen eller i själva muskelfibern.

• Många muskelsjukdomar är ärftliga.

• Andra orsakas av inflammation  
i nerver eller muskler eller av andra 

faktorer, till exempel bristtillstånd.

• Symtomen startar vid olika åldrar, 
beroende på vilken sjukdom det är.

• Vid de flesta muskeldystrofier drab-
bas höft- och lårmuskulatur tidigt.

• Tidiga symtom är till exempel 
svårigheter att springa, resa sig 
från nigsittande, gå i trappor och 
att kliva upp på en buss.

• Vissa symtomlindrande behand-
lingar finns.

Läs mer om att leva med nmd på våra diagnossidor: 
neuro.se/nmd eller scanna QR-koden och läs i din 
smartphone. 

Det går att hitta  
lösningar på det  
mesta i vardagen.

Johanna Andersson
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Parkinsons sjukdom

”

Parkinsons sjukdom har jag sedan 20 år. Jag genomgick en  
hjärn operation, en DBS, Deep Brain Stimulation. Det var ett  
jobbigt ingrepp i vaket tillstånd, men som var klart värt besväret.

Fakta om Parkinsons sjukdom

• De nervceller i hjärnan som  
producerar signalsubstansen  
dopamin skadas i långsam takt.

• Ålder verkar vara en riskfaktor. 
Startar oftast efter 55 års ålder  
och ärftlig komponent kan finnas.

• Cirka 20 000 personer i Sverige 
har Parkinsons sjukdom.

• Tidiga symtom: hämmande rörel-
ser, mimiken stelnar, stela muskler 
och skakningar.

• Senare symtom: Snabbare och 
kraftigare växlingar mellan 

överrörlighet och stelhet, rösten 
kan bli svagare och talet otydligt. 
Humörsvängning, depression, 
sömnstörning, påverkan på mag-/
tarmfunktion och andra icke-mo-
toriska symtom förekommer.

• Tillståndet kan variera kraftigt 
under dagen beroende på åtgången 
av dopamin i hjärnan, sk on-off-
symtom (överrörlig kontra stel).

• Sjukdomen kan inte botas, men 
symtomen kan lindras med läke-
medel i olika former, i vissa fall 
även operation.

Läs mer om att leva med parkinsons sjukdom  
på våra diagnossidor: neuro.se/parkinsons eller  
scanna QR-koden och läs i din smartphone. 

Jag mår bättre  
än jag gjort på  
mycket länge.

Hans Arnell
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Polyneuropati

”

När Katarina Samuelsson fick diagnosen polyneuropati bestämde 
hon sig för att fortsätta leva ett aktivt liv, och att jobba med sin 
rehabilitering. Katarina gillar att påta i trädgården på sommar-
stället, numera väljer hon att sitta och gräva för att spara fötterna.

Fakta om polyneuropati

• Polyneuropati innebär att flera 
nerver är sjuka; poly = flera, neuro 
= nerv, pati = sjukdom.

• Symtomen börjar ofta i fötterna för 
att sedan ofta även innefatta hän-
derna. Symtomen har olika förlopp 
beroende på typ av polyneuropati. 
För det mesta ett långsamt utveck-
lingsförlopp av sjukdomen.

• Symtom kan beskrivas som ret-
ningssymtom (stickande obehag, 
brännande smärtor) eller bort-
fallssymtom (nedsatt känsel och 
minskad muskelkraft).

• Andra vanliga symtom kan vara 
hjärtklappning, blodtrycksfall  
och nedsatt svettning.

• Vanligare bland äldre än yngre.

• Polyneuropati kan vara en sjuk-
dom i sig, som i vissa fall är ärftlig, 
men kan också orsakas av annan 
sjukdom eller bristtillstånd. I de 
flesta fall är orsaken okänd.

• Guillain-Barré-syndromet är en 
ovanlig inflammatorisk polyneu-
ropati, som kan behandlas. Vissa 
symtomlindrande behandlingar 
finns i övriga fall.

Läs mer om att leva med polyneuropati på våra  
diagnossidor: neuro.se/polyneuropati eller  
scanna QR-koden och läs i din smartphone. 

Jag kan i princip göra  
lika mycket som mina  
jämnåriga kamrater.

Katarina Samuelsson
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Ryggmärgsskador

” Det gäller att försöka  
se det ljusa i allt.

Peder Evertsson

En ryggmärgsskada är en stor förändring i livet och jag har både 
bra och dåliga dagar, men inget är omöjligt. 

Fakta om ryggmärgsskador

• Skador på ryggmärgen uppstår 
främst av antingen ett medfött 
ryggmärgsbråck, ett brott på 
rygg märgen efter en olycka eller 
på grund av tumörsjukdom eller 
infektion.

• Omkring 150 svenskar per år får 
skador på ryggmärgen efter olyckor 
i trafiken. Ungefär lika många får 
en ryggmärgsskada på grund av 
sjukdom, som tumör eller infek-
tion. Cirka 6 000 svenskar lever 
med sviterna efter en traumatisk 
ryggmärgsskada.

• Den som fått en skada på rygg-

märgen efter olycksfall, opereras 
ofta snabbt och kan därefter  
sitta med stöd av korsett. För-
bättring kan pågå länge och 
långsamt kan allt fler funktioner 
komma tillbaka.

• I Sverige föds varje år ett trettiotal 
barn med ryggmärgsbråck. Barnet 
opereras inom 24 timmar efter 
förlossningen. Kirurgen sluter då 
bråcksäcken. I Sverige finns det 
omkring 1 000 barn och ungdomar 
med ryggmärgsbråck.

• Vissa symtomlindrande behand-
lingar finns.

Läs mer om att leva med ryggmärgsskador på våra 
diagnossidor: neuro.se/ryggmargsskador eller  
scanna QR-koden och läs i din smartphone. 
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Stroke

” Bästa rehab iliteringen 
är att skynda långsamt.

Klas Edvinsson

Konsekvenserna av stroken förändrade Klas liv radikalt. Tidigare var 
han student med ett stort sport intresse, nu har han tvingats tänka om.

Fakta om stroke

• Plötsligt insjuknande med neuro-
logiska symtom, där orsaken är att 
blodet inte når fram till hjärncellerna.

• 85 procent av strokefallen orsakas 
av hjärninfarkt, som beror på att en 
blodpropp täpper till en pulsåder i 
hjärnan och stoppar tillförseln av 
syre. 15 procent orsakas av blödning.

• En av våra allvarligaste folk-
sjukdomar.

• Årligen får cirka 30 000 personer  
i Sverige stroke, ungefär en fjärde-
del av dem dör.

• Medelåldern är 73 år för män och 
77 år för kvinnor. Åtta av tio är 
över 65 år.

• Faktorer som ökar risken för stroke 
är bland annat högt blodtryck,  
diabetes, rökning, kroniskt för-
maksflimmer och en ärftlighet  
för hjärt- och kärlsjukdomar.

• Andra riskfaktorer är högt alkohol-
intag, höga blodfetter, övervikt 
samt för lite motion.

• Förbättring kan pågå länge och 
långsamt så allt fler funktioner 
kommer tillbaka.

• Symtomlindrande och före-
byggande behandlingar finns.

Läs mer om att leva med stroke på våra diagnossidor: 
neuro.se/stroke eller scanna QR-koden och läs i din 
smartphone. 
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Symtom

Hjärntrötthet 
Hjärntrötthet är en svår mental  
trötthet som även kallas fatigue. 
Vanligt symtom i samband med  
neurologiska diagnoser som på-
verkar förmågan att kunna koncen-
trera sig och tänka klart men även  
motoriken kan tillfälligt försämras.  

Inkontinens 
Inkontinens är när man inte kan 
kontrollera sin urin eller avföring.  
Det är inte en neurologisk diagnos 
i sig, men kan vara en följd av en 
neurologisk sjukdom/skada. 

Segmentell rörelsesmärta – SRS  
Segmentell rörelsesmärta för  kortas 
med srs och betyder en form av lång-
varigt ryggont.

Skolios 
Skolios är inte en neurologisk 
diagnos i sig, utan en beskrivning 
av ryggradens utseende. Kan också 
vara en följd av neurologisk diagnos. 

Smärta 
Nervsmärta eller neuropatisk smärta 
är en följd av skada eller sjukdom i 
nervsystemet som omfattar nerver, 
nervrötter, ryggmärg och hjärna. 

 
Spasticitet 
Spasticitet innebär bland annat 
spända och stela muskler, som  
dessutom kan röra sig på ett svårt 
eller okontrollerbart sätt.

Många neurologiska diagnoser kan leda 
till permanenta funktionsnedsättningar 
som inkontinens, smärta, spasticitet, 
skolios och nedsatt rörelseförmåga. 

Att kunna tolka neurologiska sym-
tombilder, göra korrekt utredning och 
snabbt påbörja behandling är därför 
viktigt. Det kan vara svårt att skilja ut 

Läs mer om symtom på vår 
webb: neuro.se/symtom  
eller scanna QR-koden och 
läs i din smartphone. 

patienter med allvarliga symtom från 
mer alldagliga och kortvariga. Neurologi 
anses av många läkare som ett ”svårt” 
diagnostiskt område.

” Med hjälpmedel  
sparar jag på  
min energi.

Irene Nelson



38 39

Att vara anhörig

En neurologisk sjukdom eller skada påverkar inte bara den som 
får diagnosen. Även för dem som är anhöriga kan beskedet inne-
bära en drastisk förändring av livet.

Läs mer om att vara anhörig på vår webb:  
neuro.se/anhorig eller scanna QR-koden 
och läs i din smartphone.  

Några goda råd till dig som är anhörig

• Läs in dig på diagnosen. Det är inte 
bara en angelägenhet för den som 
får diagnosen. Gå på föredrag om 
diagnosen/skadan tillsammans.

• Ta reda på din anhöriges behov 
och i vilka situationer du kan vara 
till stöd, fysiskt och psykiskt.

• Hitta en kanal att ”pysa ut” egen 
deppighet, skriv dagbok eller tala 
med en utomstående. 

• Respektera din sorgereaktion, hos 
andra anhöriga och hos den som 
har diagnos. 

• Dela dina tankar med den som har 
diagnosen, med omdöme.

• Fundera över vilket utrymme du 
och din anhörige har att påverka  
er situation. Det är ofta större än 
du först tror.

• Ta emot hjälp och råd av dietister, 
logopeder, sexologer, arbets-
terapeuter och psykologer via 
neurologklinikernas team eller 
kommunernas anhörigstöd.

• Det är viktigt att vårda sig själv  
och relationen till den som fått  
en neurologisk diagnos. Låt sjuk-
domen eller skadan styra så lite 
som möjligt. Utnyttja möjligheten 
till avlösning, personlig assistans 
eller ledsagare. Egen tid är viktig.

” Sjukdomen har 
gjort att vi kommit  
varandra närmare.

Susanne och Dan Tågmark



4140

Välkommen till oss!  

Neuro är en intresseorganisation speciali serad på neurologi. 
Över en halv miljon personer i Sverige lever med neurologiska 
diagnoser eller symtom. Lägger man till familjer och anhöriga så 
är det en stor del av vår befolkning som påverkas.

Men trots att diagnoser och symtom kan vara både smärtsamma 
och besvärliga, finns det hopp, gemenskap och framtidstro hos 
oss. Som medlem i Neuro får du till  gång till diagnosinformation, 
råd och stöd i diagnos- och rätts frågor samt möjligheter att delta 
i spännande aktiviteter.

Som medlem bidrar du också till vårt stöd till forskning och vår 
opinions bildning där vi tillsammans kämpar för ett samhälle för 
alla. Vi inom Neuro påverkar beslutsfattare och ger röst och infly-
tande åt våra medlemmar. Vår agenda är tydlig och vi kommer inte 
att ge oss innan vi fått igenom våra krav.

Vårt mål är att personer som lever med neurologiska diagnoser 
ska få samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter som alla 
andra. Du kan som medlem engagera dig i vårt föreningsliv som 
finns över hela landet.

Neurologiska diagnoser och symtom syns inte alltid.  
Men Neuro hörs. 

” Det kan hända vem 
som helst - därför 
angår det oss alla.

Lise Lidbäck, ordförande i Neuro
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Bli medlem

Medlemskap är avgörande för vår verksamhet. Utan medlemmar 
kan vi inte förverkliga vår vision om ett samhälle där människor 
med neurologiska diagnoser har samma rättigheter, möjligheter 
och skyldigheter som alla andra. 

Som medlem bidrar du också till vårt stöd till forskning och vår 
opinions bildning. Tillsammans är vi starka. 

Som medlem får du:

• diagnosinformation

• medlemstidning och  
nyhetsbrev

• råd och stöd från våra  
diagnosstödjare

• juridisk rådgivning via  
våra rättsombud 

• erbjudande om att teckna  
olycksfallsförsäkring utan  
hälsoprövning

• förmånliga medlemsrabatter

Som medlem kan du:

• delta i föreningslivets aktiviteter, 
gå kurser och seminarier

• åka på läger och resor samt träffa  
andra med liknande erfarenhet 

Som medlem bidrar  
du till att:

• bilda opinion

• påverka myndigheter och  
beslutsfattare

• kämpa för bättre sjukvård  
och rehabilitering

Stöd gärna Neuro med en gåva på neuro.se/gava  
eller bli månadsgivare på neuro.se/manadsgivare  
du kan alltid bli medlem på neuro.se/medlem

Neuro
Tel: 08-677 70 10
Mejl: info@neuro.se
Webb: neuro.se

 Ja, jag vill bli medlem i Neuro

Det kostar 30 kronor i månaden att vara medlem*.

Namn:   

Adress:   

Postnummer:    Postort: 

Personnummer:   

Telefonnummer:    

Mejl:     

 Anhörigmedlemskap, när en anhörig redan är medlem (15 kr/mån). 

 Ange den anhöriges namn:   

 Jag har egen diagnos/funktionsnedsättning.

Vi sparar dina personuppgifter för att kunna kontakta dig. Läs mer på neuro.se/integritet 
mejla info@neuro.se om du har synpunkter på hanteringen.

*om du väljer att betala per helår kostar medlemskapet 360 kr/år.



Neuro
Svarsförsändelse
Kontonummer 110 654 400
110 08 Stockholm

Vik och tejpa ihop för att posta till oss.

Neuro är en intresseorganisation specialiserad på neurologi. Vi finns för att ge dig information, stöd och 
framtidstro. Vårt mål är att personer som lever med neurologiska diagnoser ska få samma möjligheter, 
rättigheter och skyldigheter som alla andra. 

Frankeras ej. 
Neuro betalar 
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