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Styrelsen: 
 
Under verksamhetsåret 2017 har NEURO förbundet Östergötlands styrelse bestått 
av valda medlemmar representerande Neuroföreningarna i Linköping, Motala, 
Norrköping och Finspång.  
 
Ombudsmötet har valt samtliga förtroendevalda samt revisorer. Styrelsen har sedan 
konstituerat sig med ett arbetsutskott bestående av ordförande, kassör och 
sekreterare. 
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Styrelse, Sammanträden: 
 
Under året har styrelsen haft 6 protokollförda sammanträden.  
 
Verksamhet under året  
 
Seminarier: 
 
Under året har seminarier och föreläsningar anordnats av Handikappföreningarna 
Östergötland. Representanter från Neuroförbundet Östergötland har deltagit. 
 
Styrelseutbildning – Påverkansarbetet 
 
En tre dagars utbildning genomfördes för lokalföreningarna och länets styrelser med 
syfte att ge en bra grund för att fortsatt driva påverkansarbetet under 2017. Bland 
föreläsarna märktes Magnus Andersson – koordinator/ rättsombud på NEURO 
förbundet, Karin Månsson – sakkunnig, NEURO förbundet och Pranvera Bahtiri – 
jurist på Byrån mot diskriminering i Östergötland. Årets huvudtema var rättigheter och 
rehabilitering. 
 
Nystartkurs för personer som nyligen fått diagnos 
 
Under året anordnades en tre dagars kurs på Valjeviken för nydiagnosticerade 
medlemmar från länet. Kursen som har mycket värdefull information och ger ett stort 
utbyte för denna grupp samlade ett 20 tal deltagare. Möjlighet gavs också till att 
prova på rehabilitering. 
 
Föreläsning på temat Hjärntrötthet – en dold funktionsnedsättning 
 
Lars Rönnbäck, professor och Birgitta Johansson docent – båda Sahlgrenska, 
Göteborgs universitet – genomförde en mycket intressant och givande föreläsning. 
Lokalen rymde 75 deltagare och fylldes till sista plats. Ett flertal deltagare från 
professionen noterades på plats. 
 
Fortsättningskurs – att leva med neurologisk diagnos 
 
Denna tredagars kurs ingår som en fortsättningskurs för personer som genomgått 
vår nystartskurs. Fortsättningskursen anordnades 2017 i samverkan med 
Strokeföreningen. 
  
Diagnoskurs - hjärntrötthet 
 
En tredagars kurs anordnades för personer med svår hjärntrötthet. Detta är en grupp 
med mycket speciella behov. Neuropsykolog och annan profession ledde kursen 
som förlagts till Humlegårdens rehabiliteringsanläggning. Kursen var överbokad så 
gruppen med ms-fatigue fick en separat kurs. 
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Diagnoskurs – ms fatigue 
 
För personer med ms-fatigue anordnades en tre dagars diagnoskurs på Valjeviken. 
Program och upplägg var i stort detsamma som för gruppen ”hjärntrötthet” Kursen 
var fullsatt med ca 25 deltagare. 
 
Neuroveckan 2017 
 
Under neuroveckan 2017 deltog länet i lokalföreningarnas arrangemang.  
 
Hjärngänget 
 
Hjärngänget består av ett trettiotal yngre personer i yrkesverksam ålder med uttalad 
hjärntrötthet som är en ”osynlig” och mycket begränsande funktionsnedsättning. 
Inom ramen för denna verksamhet har träffar anordnats månadsvis i olika 
samtalsgrupper, men även veckovis återkommande aktiviteter som promenader, 
målarkurs och andra fritidsaktiviteter. Denna grupp övergår till lokalföreningen i 
Linköping 2018. Positivt är att grupper har skapats på samma tema i Motala och 
Norrköping. 
 
Reseverksamhet 
 
Under hösten 2017 anordnas en utlandsresa till Mallorca för personer som inte klarar 
att resa själva. Sjukvårdspersonal och annan hjälp medföljde. Ett 30- tal medlemmar 
deltog i denna aktivitet. 
 
Handikappföreningarna Östergötland 
 
Ordförande och vice ordförande har aktivt deltagit i Handikappföreningarna 
Östergötlands ordförandemöten. 
 
Samarbetsavtal mellan Regionen – NEURO och Strokeföreningen: 
 
Hösten 2015 tecknades ett samarbetsavtal för 2016 - 2018 mellan Regionen, 
Strokeföreningen i Östergötland och NEURO Förbundet Östergötland. 
 
Under 2017 har inom ramen för samverkansavtalet en gemensam fortsättningskurs 
arrangerats på temat att leva med neurologisk diagnos samt en föreläsning.  
 
Samarbetsavtalet fortsätter för år 2018.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sidan 4



SLUTORD 

styrelsen tackar för det förtroende som vi haft för att leda NEURO Förbundet 
Östergötlands verksamhet under 2017. 

Linköping i mars 2018 

Inger Hillgren 

~~ kif 
Thomas Lack 
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