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REDAKTIONEN HAR ORDET 
Hej och välkomna till denna utgåva av Neuro Malmös medlemstidning. 

Ledordet för vår verksamhet är gemenskap. Vi försöker samarbeta med flertalet olika för-

eningar inom vår organisation. Dessutom försöker vi samarbeta med andra 

organisationer som har någon typ av anknytning till vår verksamhet. En del av dessa 

samarbeten kommer ni kunna läsa om i detta blad. För att vi ska ha en aning om vad vi 

och hur vi ska koncentrera vår energi, vill vi ha förslag från er medlemmar! På tal om 

medlemmar, är det viktigt att vi är så många som möjligt som står bakom det vi sysslar 

med. Därför är det av största vikt att du, eller ni, blir medlemmar i vår strävan att kunna 

påverka. Man behöver absolut inte ha en diagnos för att vara medlem. Är man anhörig 

eller vän till någon med en neurologisk diagnos, går även detta. Eller ni kanske bara är 

intresserad och vill stödja vårt arbete. Alla är välkomna. 

Annonsera gärna i NeuroBladet! 

 

Kontakta kansliet: malmo@neuro.se Prislista enligt nedan: 

NeuroBladet kommer ut 4 ggr om året, ca. den 1:e i månaderna januari, april, juli och 

oktober och vi behöver därför få in allt material som ska publiceras och vara redaktionen 

tillhanda: senast den 5:e i månaderna mars, juni, september och december. 

 

 

I priset på våra bussresor ingår mat och 

specialanpassad buss om inget annat anges. 

KANSLIET 

Telefontid: Mån—Tor 10—13 Adress: Telefon &  e-post 

Swish: 123 344 49 57 Ängelholmsgatan 6 040—12 59 59 

Bankgiro: 273—2816 214 22 Malmö malmo@neuro.se 

 www.neuro.se/malmo FB: neuro malmö 

 

OBS! Kan vi inte svara när ni ringer, prata gärna in ett meddelande, så ringer vi 

upp er när vi kan. 

• Helsida i ett nummer 1 000:- => i fyra nummer 3 500:- 

• Halvsida i ett nummer 500:- => i fyra nummer 1 800:- 

• Kvartssida i ett nummer 250:- => i fyra nummer 900:- 

REDAKTIONEN  Jörgen Lindell & Yvonne Rambring 

mailto:malmo@neuro.se
mailto:malmo@neuro.se


 

3 

 KOMMANDE AKTIVITETER 

OKTOBER   Sida 

1 Tis Mediyoga 8 

6 Sön Anhörigdag (Malmö Stad arrangerar!) 6 

7 Mån Ullared 5 

10 Tors Torsdagsfika 4 

12 Lör Unga vuxna 5 

15 Tis Mediyoga 8 

17 Tors Torsdagsfika 4 

18-20 Fre-Sön Att leva med neurologisk diagnos (Neuro Skåne arrangerar!) 7 

23 Ons Narkolepsi (Neuro Lundabygden arrangerar!) 16 

24 Tors Torsdagsfika 4 

25 Fre Trivselträff 4 

29 Tis Mediyoga 8 

30 Ons  Anhörigcafé (Malmö stad arrangerar!) 6 

31 Tors Torsdagsfika 4 

       OBS! Sitt-Zumba: Datum och tider kommer att presenteras efterhand på 

hemsidan och Facebook. Utskick kommer också att göras. 
4 

NOVEMBER    

2 Lör Bingo 10 

4 Mån Polyneuropati nätverksträff 12 

7 Tors Torsdagsfika 4 

8-10 Fre-Sön Att skapa med lera, Valjeviken (Neuro Skåne arrangerar!) 7 

11 Mån MS träff 10 

14 Tors Torsdagsfika 4 

21 Tors Torsdagsfika 4 

28 Tors Torsdagsfika 4 

30 Fre Julresa 11 

      OBS! Sitt-Zumba: Datum och tider kommer att presenteras efterhand på 

hemsidan och Facebook. Utskick kommer också att göras. 
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DECEMBER    

2 Mån Polyneuropati nätverksträff 12 

2 Mån Tysklandsresa (Neuro Skåne arrangerar!) 7 

5 Tors Torsdagsfika 4 

6 Fre Trivselträff 4 

9 Mån MS träff 10 

14 Lör Julmiddag 12 

 

 

Neuro Malmö erbjuder även massage och fotvård. Dessa tillfällen är på skiftande datum.                    

Kontakta kansliet för information och bokning! 

OBS! Anmälan behövs till alla aktiviteter. 
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Nu finns Sitt-Zumba hos Neuro Malmö en gång i veckan. För datum och tider håll utkik på hemsidan, 

Facebook och mejl. 

Vi kommer att möblera om så att vi sitter bra och sen blir det rörelser till glad och medryckande musik! 

Ta tillfället i akt och kom hit för att träffas och umgås samtidigt som det blir en del motion. Musik och 

glädje i är fokus. Kom och dansa loss i härliga rytmer och dansstilar från hela världen. Du får gärna stå 

upp också. Kom som du är. Alla kan var med, huvudsaken att ni älskar musik och dans. Ta gärna med 

handduk och vattenflaska. 

TRIVSELTRÄFFAR 
Trivselträffarna fortsätter. Nedanstående fredagar  

är inplanerade. 

Vi kör som vanligt mellan kl. 18 och 21. 

• Fredagen den 25 oktober 

• Fredagen den  6 december 

Vi träffas och äter något till självkostnadspris. Vi bara snack-

ar, umgås och sätter våra diagnoser åt sidan för en liten stund. 

Anmälan görs på 040—12 59 59 eller malmo@neuro.se. 

TORSDAGSFIKAN 

Torsdagsfikorna sätter igång igen torsdag den 5 september. 

Neuro Malmö står för fikan. Vi kör som vanligt mellan kl. 13 och ca. 

15 varje torsdag. 

• I oktober: 3, 10, 17, 24 och 31 

• I november: 7, 14, 21 och 28 

• I december: 5 

Vi träffas, fikar och snackar lite. 

Anmälan görs på 040—12 59 59 eller malmo@neuro.se. 
VÄLKOMNA 

VÄLKOMNA 

Välkomna önskar 

Sonja och Gunilla 

Du anmäler dig till vårt kansli på telefon 

040 – 12 59 59 eller via malmo@neuro.se 

mailto:malmo@neuro.se
mailto:malmo@neuro.se
mailto:malmo@neuro.se
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UNGA VUXNA 
Du som är mellan 20 och 40 år ... 

… och har neurologiska diagnoser och/eller besvär. Du 

kanske är anhörig, vän eller bara är intresserad. Kom till 

Neuro Malmö som har en grupp för Unga Vuxna. 

Välkommen på en träff där vi helt förutsättningslöst pratar om vilka aktiviteter vi kan, 

och vill ha framöver. 

Vi träffas den 12/10 kl. 11 i föreningslokalen på Ängelholmsgatan 6 i Malmö.  

Vi bjuder även på fika. 

För mer information är du välkommen att kontakta kansliet på 040—12 59 59, 

malmo@neuro.se eller via hemsidan: www.neuro.se/malmo 

 

Välkomna 

ULLARED DEN 7 OKTOBER 

  

Under hösten kommer vi att åka till Ullared för shopping. Om ni vill 

följa med upp till Ullared och göra en del inköp ska ni ta chansen 

nu. Volontärer som hjälper till kan ordnas. 

Vi samlas utanför vår lokal på Ängelholmsgatan 6 i Malmö kl. 

07.30. Bussen avgår kl. 08.00. 

Efteråt är det samling uppe i Ullared kl. 16.00. Vi är tillbaka ca. kl. 

19.00. Kostnaden för resan är 100:-/person. 

Sista anmälan och betalningsdatum är den 27 september. 

Anmälan till kansliet:  

malmo@neuro.se eller 040—12 59 59 

Betalning: BG. 273-2816 eller via Swish 123 344 49 57. Glöm inte att ange 

namn och vilken aktivitet! 

vi reser med specialanpassad buss. mat ingår ej i denna resa. 

 

Vi har ändrat våra rutiner vid bokning av resor och aktiviteter!  

Bekräftelse/program skickas ut via e-post som är angett i medlemsregistret.  

Är du osäker om du har rätt e-postadress i registret, anmäl den igen till kansliet. 

Önskas bekräftelse/program via vanlig post måste detta uppges vid anmälan. 

mailto:malmo@neuro.se
http://www.neuro.se/malmo
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ANHÖRIG? 
Japp. Men jag behöver kanske inte alltid ha en blodskoppling för att vara anhörig. Jag 

kanske är vän eller kanske bara är intresserad och vill veta mer. 

I samarbete mellan Neuro Malmö och Malmö Stad gällande olika aktiviteter för anhöriga, 

lyfter vi här fram några av de arrangemang som Malmö Stad anordnar. 

Kanske kommer ni att träffa Neuro Malmö på någon av dessa arrangemang. 

Läs mer om arrangemangen på Malmö Stads hemsida: www.malmo.se 

ANHÖRIGDAG DEN 6/10 

Den 6 oktober är det nationella anhörigdagen. Vi uppmärksammar dagen med föreläsningar 

och utställare på stadsbiblioteket i Malmö. Välkommen att vara med hela eller del av dagen!  

ANHÖRIGCAFÉ DEN 30/10 

Är du anhörig till någon som har svårt att klara vardagen på egen hand? Vill du 

träffa andra i liknande situation? Välkommen till anhörigcafé på våra mötesplat-

ser runt om i staden. 

SYSKONTRÄFFAR DEN 18/9, 8/10, 6/11 OCH 5/12 

Att vara syster eller bror till en person med funktionsnedsättning och/eller psykisk ohälsa är 

ett särskilt syskonskap med speciella förutsättningar och konsekvenser. I våra syskongrupper 

kan vuxna syskon träffas i grupp för samtal och erfarenhetsutbyte . 

HÄLSOCIRKEL PÅ KVÄLLSTID 

DEN 3/10, 17/10, 31/10, 14/11, 28/11 OCH 12/12 

Att vara syster eller bror till en person med funktionsnedsättning och/eller psykisk ohälsa är 

ett särskilt syskonskap med speciella förutsättningar och konsekvenser. I våra syskongrup-

per kan vuxna syskon träffas i grupp för samtal och  

erfarenhetsutbyte . 

http://www.malmo.se


 

7 

 

Nedanstående aktiviteter anordnas och genomförs av Neuro Skåne och andra 

aktörer såsom t.ex. andra lokalföreningar, länsförbundet eller riksförbundet. 

Kolla speciellt upp när ni anmäler er till dessa. 

 

JULRESA TILL TYSKLAND OCH 

HEILIGENHAFEN DEN 2/12 

Lördagen den 2 december anordnar Skånes länsför-

bund en dagsresa med buss till  

Heiligenhafen i Tyskland. 

Resan startar i Hässleholm och man kommer att göra 

en hämtning i Lund. Resan kommer sedan att gå vi-

dare genom Danmark ner till Tyskland. 

Så glöm inte passet. Sista anmälningsdag är den 

31/10 

För mer information och detaljer kan ni hålla koll på 

Neuro Skånes hemsida, www.neuro.se/skane. Eller så 

kan ni kontakta kansliet på 044— 12 87 10 eller 

skane@neuro.se 

LERKURS DEN 8-10/11 

PÅ VALJEVIKEN 

 

 

 

 

Efter några års uppehåll, blir det en kurs  i lera 

igen. Den här gången har vi bjudit in keramikern 

Lillemor Larsson från Hässleholm, som kursledare. 

Hon är bland annat känd för sina skulpturer av 

barn som hon framställer med bränningstekniken 

Raku. 

Deltagarna kommer att få möjlighet att själva 

skapa med händerna och det som skapas tar hon 

sedan med sig för att bränna i sin keramikugn. 

Sista anmälningsdag är den 10/10. 

För mer information och detaljer kan ni hålla koll 

på Neuro Skånes hemsida, www.neuro.se/skane. 

Eller kontakta kansliet på 044—12 87 10 eller 

skane@neuro.se 

ATT LEVA MED NEUROLOGISK DIAGNOS 

”Vilka möjligheter har man som medlem i 

Neuro att påverka sin situation?” 

 

Kursen kommer att hållas på Valjeviken 
den 18/10—20/10. Genom föreläsningar 
och praktiska övningar får vi hjälp av Valje-
vikens personal att få mer kunskap om hur 
rätt rehabiliteringsinsatser kan ge förbätt-
rad kvalité i vardagen.  

Vi träffar andra med diagnos och utbyter erfarenheter och får hjälp med hur vi kan stötta 
varandra i vardagen. 

Anmälningstiden har gått ut men prova kontakta Skånes kansli på 044—12 87 10         

eller e-post: skane@neuro.se eller titta mer på hemsidan: www.neuro.se/skane  

http://www.neuro.se/skane
mailto:skane@neuro.se
http://www.neuro.se/skane
mailto:skane@neuro.se
mailto:skane@neuro.se
http://www.neuro.se/skane
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ALS—DIAGNOSTRÄFF 
Datum för kommande träffar är inte bestämda ännu. Håll utkik på 

hemsidan för kommande träffar. 

Vi träffas i all enkelhet över en fika och snackar med varandra. 

 

Varmt välkomna! 

MEDIYOGA 

 

 

 

 

 

Medicinsk Yoga 
 

Neuro Malmö inbjuder till Medicinsk Yoga! 
 

Tisdagar jämna veckor kl. 14-15: 1/10, 15/10, 29/10, 12/11, 26/11 och 
10/12. 

 
Medicinsk Yoga är baserat på andning och avslappning. 

Anpassat för alla oavsett rörlighet, kan utövas liggande på golvet 
eller sittande på stol. Mediyoga minskar stress och skapar lugn. Ett 

mediyogapass innehåller andning, yoga, vila och meditation. Inga förkun-
skaper krävs. 

 
Anmäl dig till kansliet på 040—12 59 59 eller malmo@neuro.se 

MS-SNACK 
Har du lust till lite MS-snack? 

Välkommen till gänget! 

Neuro Lundabygdens kansli! 
Tel 046-15 70 57, e-post: lundabygden@neuro.se 

Hör gärna av dig till Stefan Franck, som håller i gruppen! 

Tel 0706-64 94 06 
e-post: stefancampman@hotmail.com 

Varmt välkomna! 

mailto:malmo@neuro.se
mailto:lundabygden@neuro.se
mailto:stefancampman@hotmail.com
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Fotvårdsspecialisten Tina har medicinsk fotvård för våra medlemmar till ett 
mycket förmånligt pris. På tal om priset har det stigit till 300:- för medlem-
mar och 350:- för icke medlemmar 

Är du i behov av fotvård? Ring kansliet och hör vilka tillfällen och tider som 
kan bokas. 

Vi har en väldigt duktig och kompetent massös som he-
ter Sofie Svalin. 

Vi på Neuro Malmö vill att våra medlemmar ska må bra 
och kunna unna sig friskvård till rimliga kostnader. 

Priset för 30 minuter är 250:- för medlemmar och 300:
- för icke medlemmar. Alla tillfällen är i föreningsloka-
len på Ängelholmsgatan 6. 

Ni anmäler er och bokar tid till kansliet på  
tel.: 040—12 59 59 eller via e-post: malmo@neuro.se 

MS-TRÄFFAR 
Vi träffas i vår lokal i Malmö och utbyter erfarenheter, 

pratar om nya rön om MS och har en stunds gemen-

skap. 

Vi välkomnar både nya och gamla medlemmar till vår 

träff. 

Naturligtvis bjuder vi på fika. 

Under hösten 2019 har vi bokat in följande träffar och tillfällen: 

• Måndagen den 11 november, kl. 18—20 

• Måndagen den 9 december, kl. 18—20 

Som vanligt har vi höstens årliga bingoträff med mat. Vi träffas, äter en  

utsökt måltid och därefter spelar vi bingo. Fina priser utlovas. 

Vi samlas kl. 12.00 Och avslutar kl. 17.00 

Kostnad för detta är 200:- och sedan är det 7:-/bingobricka. 

Anmälan gör ni som vanligt till kansliet på 040—12 59 59 eller 

malmo@neuro.se. 

Hjärtligt Välkomna 

mailto:malmo@neuro.se
mailto:malmo@neuro.se


 

11 

 

JULRESA 
LÖRDAGEN DEN 30 NOVEMBER 

 

Samling Malmö kl. 08.30 

Avresa kl. 09.00 

 

1:a advent står för dörren och vi lockar med en 

julresa i österled, nämligen till vackra Högestad gods utanför Ystad. Här finns en  

traditionell julmarknad med familjen Pipers ståtliga slott i bakgrunden. För 27:e året 

ges det möjlighet att hitta hantverk i form av matdelikatesser, halmslöjd, silverarbeten 

och mycket annat. Kanske även en o annan tomte… på loftet :) 

 
Högestad hörde under medeltiden till Lunds ärkebiskop. Ett antal hundra år sedan drogs godset in till  

kronan och i början av 1700-talet beslöt Karl X att gården skulle säljas till en av hans närmaste rådgivare i 

in- och utrikespolitiska frågor…Carl Piper. Tydligen ett gångbart namn för även idag heter högsta ansvarig 

(för Skånes största enskilda skogs- och lantbruksverksamhet) just Carl Piper… 

 

 

När ögonen och shoppingkassarna mättats av intryck och 

pynt är det dags för magen att få sitt, så vi tar plats i bussen 

och åker till Tolånga 17. Här kliver vi in i en gårdskrog mitt 

på landet som har rasen Angus som specialitet, så nötkött 

står på menyn och vi bjuds till bords kl. 13.30. Efteråt finns 

tillfälle att besöka gårdens välfyllda butik som utöver  

köttprodukter även har lite smått & gott på hyllorna. 

 

Ingen utflykt utan eftermiddagsfika men först 

kör bussen oss på en rundtur, innan stunden så 

småningom har kommit för en kaffeslurk med 

hembakat till. Kl 16.30 på mysiga  

Vismarlövs Café & Bagarstuga  

som också blir dagens sista stopp. 

 

Vintermörkret har nu lagt sig därute när  
vi tar farväl av landsbygdens lugn för hemfärd 
till tätortens brus och ljus. 
 
Beräknad hemkomst i Malmö ca. kl. 18.00 

Resan kostar 250:- inkl. mat & dryck och resa med en funktionsanpassad buss med lyftplatta. 

Glöm inte vid anmälan ange om ni vill ha ni har specialkost. 

Anmälan senast 20/11 genom att ringa eller kontakta kansliet  

på 040—12 59 59 eller malmo@neuro.se 

 

OBS! Betalning senast 20/11 till bg. 273-2816 eller swish 123 344 49 57 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Lunds_stift
mailto:malmo@neuro.se
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NÄTVERKET POLYNEUROPATI 

I SKÅNE 

Vi som har polyneuropati  har haft regelbundna möten sedan  

våren 2013. Vi är överens om att ge varandra stöd och utbyta  

erfarenheter av symptom och diagnos, liksom av vård och  

bemötande mm. 

Vi har från början också varit överens om att sträva efter kontakt 

med forskare. Och nu har vi fått chansen! Anita Thunell i nätverket har en tid haft mejl-

kontakt med forskaren Rayomond Press, som förra året fick Neurofondens stora bidrag 

för att forska om polyneuropati. Hans perspektiv är: 

”Hur ska bemötandet från sjukvården förbättras?” 

Och han är intresserad av våra erfarenheter. 

Så vi i arbetsgruppen har ställt frågor till alla i nätverket, som särskilt har diskuteras på 

höstens första möte. 

 

Du hälsas välkommen till höstens träffar på Ängelholmsgatan 6 i Malmö på måndagar kl. 

16-18. Första timmen har vi ofta en inbjuden föreläsare eller ett bestämt tema vi  

diskuterar. Andra timmen fikar vi och ordet är fritt. 

Kommande träffar i höst är: 30/9, 4/11 och 2/12! Teman ej fastställt ännu. 

 

Meddela kansliet om du kan komma (för inköp av fika). Du når kansliet via antingen 

040—12 59 59 eller malmo@neuro.se 

 

Är du intresserad av att vara med i Nätverket polyneuropati i Skåne så anmäl 

dig till malmo@neuro.se ! 

JULMIDDAG OCH LUCIATÅG 

DEN 14 DECEMBER KL. 13:30 till 17 
Årets julbord och Lucia-tåg kommer även i år att gå av 

stapeln på Chilla & P, Per Albin Hanssons Väg 41 

Som avslutning kör vi 

som vanligt även 

blomsterlotteriet  

Kom och fira in julen med Neuro Malmö. Anmälan görs 

som vanligt via antingen telefon 040 – 12 59 59 eller 

malmo@neuro.se 

Pris: 200:-, i det ingår julbord med dryck, efterrätt med 

kaffe/te och kaka. Naturligtvis också Luciatåget … :-) 
Hjärtligt Välkomna 

mailto:malmo@neuro.se
mailto:malmo@neuro.se
mailto:malmo@neuro.se
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Har du frågor kring vår lokalförening och våra evenemang, kontakta malmo@neuro.se 
eller ring oss på 040—12 59 59 

Lokalföreningen i Malmö tillhör det rikstäckande Neuroförbundet som är Sveriges första 
intresseorganisation specialiserad på neurologi. Över en halv miljon svenskar lever med 
en diagnos eller symtom och lägger man till familjer och anhöriga som också påverkas, 
kan man verkligen prata om folksjukdomar. 

NYA MEDLEMMAR 
Vi hälsar våra nya medlemmar hjärtligt välkomna till Neuro Malmö och hoppas att ni 
kommer att trivas hos oss och med våra aktiviteter. 

Som medlem får du: 

• diagnosinformation, 

medlemstidning och nyhetsbrev 

• råd och stöd från våra 

diagnosstödjare 

• juridisk rådgivning via våra 

rättsombud 

• erbjudande om att teckna olycks-

fallsförsäkring utan hälsoprövning 

• förmånliga medlemsrabatter 

Som medlem kan du: 

• delta i föreningslivets aktiviteter, 

kurser och seminarier 

• åka på läger och resor samt träffa 

andra med liknande erfarenheter 

• bilda opinion 

• påverka myndigheter och besluts-

fattare 

• kämpa för bättre sjukvård och 

rehabilitering 

Ring 08—677 70 10, alternativt lokalföreningen i Malmö 040—12 59 59, eller gå in på 

neuro.se/blimedlem för att bli medlem. 

mailto:malmo@neuro.se
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REPORTAGE FRÅN RESAN ’UT I DET BLÅ’ DEN 15 JUNI 

Resan inleddes från föreningslokalen och gick norrut. Efter frukost på Ekerödsrasten och därefter in-

handling på Tollarps Frukt och Bär blev det middag på ’Kalle på Spången’. Sedan åkte vi vidare mot  

Flädergården där det blev ytterligare lite inköp men även fika på flädervåfflor. Tur att vi satt inomhus  

eftersom det regnade och åskade väldigt. Efter Flädergården åkte vi hemåt igen och var hemma igen vid 

igen vid 18-tiden. 

NÅGRA ORD FRÅN ORDFÖRANDEN…  

Hej 

och välkommen tillbaka till höstens och vinterns aktiviteter. 

Hoppas du haft en härlig sommar, vädret har ju varit fint denna sommar också. 

Som du kan läsa i detta nummer av Neurobladet, händer det en massa saker i föreningen i 

höst. 

Vi samarbetar med andra Neuroföreningar för att kunna erbjuda olika arrangemang och ge 

dig chansen att träffa medlemmar från andra delar av Skåne. 

Vi försöker utveckla verksamheten, så har du några tips på verksamheter som du tycker sak-

nas, så bara hör av dig. 

Välkommen att ta del av våra arrangemang! 

En glad och härlig  
höst och vinter önskar 

ordförande Bengt Olsson 

Bengt Olsson  
Ordförande Neuro Malmö  
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HALLUCINATIONER, MARDRÖMMAR,           

ÅNGEST OCH KONSTANT TRÖTTHET    

Narkolepsi med kataplexi 

 

 

 

Mitt namn är Martin Angelin och jag är en av de personer som lider av den 

neurologiska kroniska sjukdomen narkolepsi. 2009 gick jag till en av statens 

anordnade vaccinationsstationer i Malmö. Jag tog sprutan även om jag var 

ung och stark. Jag ville inte utsätta mig själv för risken att bli sjuk. Jag hade även motivationen och målet 

att skydda och hjälpa de som var mer utsatta och svaga  med större risk att bli smittade utav H1 N1 viru-

set, även kallat i folkmun svin-influensan. 

 

Drömmarna som försvann 

Åren gick och 2014 hade jag arbetat ideellt i sex år  med mitt prisbelönta koncept PPU (Pensionär, Polis, 

Ungdom). 2014 tilldelades jag Mångfaldspriset i Sverige och jag var inriktad på att söka mig till polishögs-

kolan inom en snar framtid. 

Under sommaren 2014 insjuknade jag och fick besöka Malmös akuta sjukvård ett flertal gånger.  Ett långt 

och fruktansvärt år följde med många undersökningar och provresultat som läkare inom sjukvården 

påstod inte kunde leda till någon diagnos. De kunde inte hitta orsaker till varför min kropp plötsligt blivit 

svag och börjat falla ihop flera gånger dagligen.  En stor oro väcktes i min själ att jag var eventuellt dö-

ende eftersom ingen läkare kunde hitta något fel. Jag fick dagligen uppleva kraftiga hallucinationer av 

värsta slaget. Jag somnade precis över allt. Jag kunde inte längre träffa vänner och umgås med familjen 

under vanliga förhållanden eftersom jag somnade t.ex. vid matbordet och framför varje tv-film på kvällen 

som jag försökte se med familjen. 

Saken blev inte lättare när vi förstod att jag hade kataplexi. Kataplexi anser jag vara mer hemskt än att 

kämpa mot tröttheten eftersom kataplexi gör att jag måste vara en känslokall 

person. Om jag hör eller tänker på något roligt, om jag blir ledsen eller upp-

rörd förlamas alla mina muskler från huvudet ner till tårna. Tänk er en värld 

utan att kunna le och skratta med vänner, aldrig mer kunna visa kärlek utan 

risken att falla ihop framför den man älskar. 

 

Jag ringde till rekryteringsmyndigheten som idag plockar ut vilka som ska få 

en chans att påbörja den för mig drömliknande skolan till att bli poliskonsta-

pel med en enkel fråga. Kunde jag som fått diagnosen narkolepsi påbörja ut-

bildningen? Innerst inne hade jag redan förberett mig på det negativa svar 

som jag fick. Aldrig mer skulle jag få chansen att hjälpa människor trodde 

jag. 

 

Den nya kampen 

Med en diagnos på papper och en förståelse över den nya vardagen som jag skulle få leva med som inte är 

lätt eller på något sätt tillfredsställande att leva i, bestämde jag mig för att kämpa. Både för att synliggöra 

problemen jag och alla andra med narkolepsi upplever och berätta om den hemska tillvaro vi lever i samt 

vara ett stöd för andra med diagnosen. 

Artikeln 

fortsätter på nästa sida 
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 Jag började med att skriva en pocketbok som fick titeln ”En tvärvändning i 

livet”, som idag går att låna på stadsbiblioteket i Malmö eller ladda ner 

gratis som digitalt fil. Jag som alltid tyckt om att stå inför människor och 

föreläsa satte ihop en föreläsning som fick namnet: Vaccinets mörka bi-

verkningar. Där jag stod och berättade om hur sjukvården behandlat mitt 

ärende. 

 
Under tiden hade jag skapat kontakt med nobelpristagaren Arvid Carlsson 
som blev stödperson för min hemsida där jag bjuder in alla som vill stödja 
oss i vår kamp och lära sig mer om narkolepsi. 
www.narkolepsi.webs.com.  
 
Webbplatsen är idag en av Sveriges största webbplats om narkolepsi. 
 
 

 

I år har jag påbörjat en dialog med Neuro Malmö och även fått äran att 

träffa styrelsen och framfört önskemål om att både föreläsa med min nya 

föreläsning ”Narkolepsi Sovande DÖD” och fortsätta vara en förebild för 

människor med funktionsnedsättningar.  

Föreläsningen skildrar hur vardagen för mig och de drabbade ser ut och jag 

ha förhoppningen att fler inom Neuroförbundet runt om i landet vill höra 

den. 

 

Vill ni veta mer om mig eller få kontakt med mig så når ni mig på telefon 

0707138283 eller via e-post på adressen narkolepsigruppen@gmail.com. 

NARKOLEPSI-TRÄFF 
Alla Neuroförbundare i Skåne med intresse av narkolepsi är välkomna till denna grupp! 

 

Välkommen till Annegården, Skansvägen 5 i Lund. 

Onsdagen den 23 oktober kl 17.00-19.00! 

Kaffe/te och smörgås serveras till ett pris av 40:-. 

Anmäl dig senast dagen innan till Neuroförbundet Lundabygdens kansli! 

Tel 046-15 70 57, e-post: lundabygden@neuro.se 

 

GILLA NEURO MALMÖS SIDA PÅ FACEBOOK 

Oavsett om du är medlem eller anhörig kan du gilla vår sida på Fa-

cebook. Då får du direkt aktuella inlägg som inte alltid kommer med i 

neurobladet.. OBS! OBS! Gilla själva sidan först och främst, sedan kan 

du givetvis även gilla diverse inlägg och bilder 

http://www.narkolepsi.webs.com
mailto:lundabygden@neuro.se
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NYA PARKERINGSREGLER I MALMÖ 
Har ni koll på de nya parkeringsreglerna som gäller i Malmö? Den 3/6 trädde nya regler i kraft gällande 

parkeringsrättigheter för rörelsehindrade. Nedan kan ni se ett utklipp från reglerna. Ni kan läsa mer på 

Malmö Stads hemsida: 

www.malmo.se 

REHABILITERA DIG PÅ DIN EGEN ANLÄGGNING 

Under sommaren 2019 tecknade Region Skåne ett nytt 3-årigt avtal 

med Valjeviken avseende neurologisk rehabilitering. 

Rehabiliteringen är enligt avtalet avsedd för individer med varaktig nedsättning i funkt-

ionstillståndet på grund av neurologisk sjukdom som inte kräver sjukhusvård men där 

patienten är i behov av intensiv träning. 

Målsättningen är, enligt avtalet ”Inrikes rehabilitering”, att hjälpa patienter med 

varaktiga funktionsnedsättningar att utifrån sina förutsättningar återvinna bästa 

möjliga funktionsförmåga, såväl fysiskt som psykiskt. Den upphandlade tjänsten 

innebär ett komplement till Region Skånes övriga rehabiliteringsverksamheter. I 

samband med att det nya avtalet trädde i kraft infördes också nya rutiner och 

regelverk för hur ansökningar till Inrikes rehabilitering hanteras.  

http://www.malmo.se
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REKREATIONSRESAN TILL VALJEVIKEN 30/8-1/9 
Vi var ett gäng på 28 personer som checkade in vid lunch på fredagen. Förväntansfulla och 

taggade att lära oss metoder för att hantera 

stress, uppnå balans och själva få testa olika 

träningsformer under tre dagar. 

 

Schemat var fullspäckat med aktiviteter och fö-

reläsningar (nästa resa blir fördelat på fler 

dagar!)  

Vi hade vattengympa och avslappning i sköna 

varmvattensbassängen. 

 

I sporthallen fick vi tips om och provade olika balansövningar och vi testade olika rullstolsaktiviteter som 

ballongbadminton, fläskboll och rullstolsteknik. Lärorikt och kul! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mellan varven njöt vi av underbar natur, strålande solsken och 

god mat. 

Fritidsledare Jenny gav oss tips och trix för uteliv. 

Vi provade hjälpmedel som olika sorters cyklar och elmoppe.  

 

 

 

 

En skön flottetur längs med viken hann vi också med 

avkoppling för kropp och själ att en stund vara ute 

på havet. 
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STYRELSEN 

Ordförande: Bengt Olsson bengtolsson11@gmail.com 

Vice ordförande: Claes-Göran Berndt cg.berndt@telia.com 

Kassör: Gunilla Vinciguerra gunni99@hotmail.com 

Studieorganisatör/Vice kassör: Jörgen Lindell jorgen.lindell@neuro.se 

Ledamot: Elisabeth Ottosson ekottosson@gmail.com 

Sekreterare och suppleant: Yvonne Rambring yrambring@gmail.com 

NEURO MALMÖ 

DIAGNOSSTÖDJARE inom förbundet  

  

• 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 

 

 

 

Läs mer på vår hemsida: 

neuro.se/diagnosstod 

Kontaktuppgifter 

Tel.svarare: 08 – 677 70 11 (ange namn, kontaktuppgifter och ärende) 

e-post: diagnosstod@neuro.se 

RÄTTSOMBUD (för mer information om rättsombud, hittar ni detta på: https://neuro.se/rattsombud 

För kontaktuppgifter till våra egna lokala diagnosstödjare uppmanar vi er att få dessa uppgifter via 

vårt kansli 040—12 59 59 eller malmo@neuro.se. 

FORTS. VALJEVIKEN: 

På lördagskvällen umgicks vi och mumsade på en härlig medelhavs-buffé 

och ett gott glas vin. Perfekt tillfälle att lära känna varandra lite bättre 

och smälta alla upplevelser på denna resa. 

På söndagens förmiddag deltog vi i ett mycket uppskattat pass i medi-

yoga. Ganska enkla övningar men otroligt effektiva. Hjärtslagen  

minskade med bred marginal för oss alla och med ett lugn i sinne och 

själ sammanfattade vi helgen.  

Efter lunch var det dags att bege sig 

hemåt igen. 

 

Vi vill tacka alla medlemmar från hela Skåne som var med på denna resa!.  

Vi gör om det igen nästa år! 

mailto:bengtolsson11@gmail.com
mailto:cg.berndt@telia.com
mailto:gunni99@hotmail.com
mailto:jorgen.lindell@neuro.se
mailto:ekottosson@gmail.com
mailto:yrambring@gmail.com
https://neuro.se/diagnosstod
mailto:diagnosstod@neuro.se
https://neuro.se/rattsombud
mailto:malmo@neuro.se



