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REDAKTIONEN

Jörgen Lindell & Yvonne Rambring

Hej och välkomna till årets första utgåva av Neuro Malmös medlemstidning.
Vad händer i föreningen? En hel del. Till exempel har delar av styrelsen och kansliet varit
iväg på konferenser i Stockholm och Linköping. Konferenserna anordnas av vårt riksförbund med olika teman som till exempel internet, hemsidan, föreningsutveckling och samarbete. Detta som ett led att utöka verksamheten och samarbetet inom organisationen.
Dessutom kommer vi att fungera som arrangör av ett samarbetsmöte inom Skåne i månadsskiftet januari och februari kommande år där alla lokalföreningar och länsföreningen
kommer att träffas och diskutera områden vi skulle kunna samarbeta kring.

Vi ser gärna fram emot förslag på områden som ni som medlemmar vill vi ska fokusera
och jobba med. Även ämnen vi kan samarbeta kring. Hör gärna av er till oss!
Man behöver absolut inte ha en diagnos för att vara medlem. Man kan vara antingen
anhörig eller vän. Är man intresserad, går även detta bra. Eller man kanske bara vill
stödja vårt arbete.

ALLA ÄR VÄLKOMNA

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.

ANNONSERING

KANSLIET
Telefontid: Mån — Tor 10 —13 Adress:

Från årsskiftet har vi har uppdaterat

Telefon: 040—12 59 59

Ängelholmsgatan 6

E-post: malmo@neuro.se

214 22 Malmö

kostnaderna för annonsering och

Hemsida: neuro.se/malmo

marknadsföring i NeuroBladet.

Swish: 123 344 49 57

Annonsera gärna i NeuroBladet

Bankgiro: 273—2816

kansliet: malmo@neuro.se

Facebook: Neuro Malmö

OBS! Kan vi inte svara när ni ringer,
prata gärna in ett meddelande,
så ringer vi upp er när vi har möjlighet.

Prislista enligt nedan:
• Helsida i ett nr

1 500:-

• Helsida i fyra nr

5 000:-

• Helsida sista sida i ett nr

2 000:-

• Helsida sista sida i fyra nr

7 000:-

• Halvsida i ett nr
• Halvsida i fyra nr

• Kvartssida i ett nr
• Kvartssida i fyra nr

800:2 500:-

500:1 800:-
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KOMMANDE AKTIVITETER
JANUARI

Sida

16

Tors

Torsdagsfika

4

20

Mån

Polyneuropatiträff

5

22

Ons

Sitt-Zumba

4

23

Tors

Torsdagsfika

4

24

Lör

Tacokväll

7

28

Tis

Mediyoga

5

29

Ons

Sitt-Zumba

4

30

Tors

Torsdagsfika

4

5

Ons

Sitt-Zumba

4

6

Tors

Torsdagsfika

4

11

Tis

Mediyoga

5

12

Ons

Sitt-Zumba

4

13

Tors

Torsdagsfika

4

20

Tors

Torsdagsfika

4

21

Fre

Trivselkväll

4

22

Lör

Mellofest

7

25

Tis

Mediyoga

5

26

Ons

Sitt-Zumba

4

27

Tors

Torsdagsfika

4

29

Lör

Eventdag på FIFH

8

2

Mån

Shoppingresa till Ullared

9

4

Ons

Sitt-Zumba

4

5

Tors

Torsdagsfika

4

5

Tors

Föreläsning ”Elefanten i rummet” om blåsa och tarm

10

Tis

Mediyoga

5

11

Ons

Sitt-Zumba

4

12

Tors

Torsdagsfika

4

12

Tors

Föredrag ”Möllevångens historia…” Jeanette Rosengren

10

13-15

Fre-Sön

Lerkurs Valjeviken Neuro Skåne arrangerar

12

18

Ons

Sitt-Zumba

4

19

Tors

Torsdagsfika

4

21

Lör

Årsmöte

11

24

Tis

Mediyoga

4

25

Ons

Sitt-Zumba

4

26

Tors

Torsdagsfika

4

FEBRUARI

MARS

OBS! Anmälan behövs till alla aktiviteter.
Mejla eller ring kansliet: malmo@neuro.se, 040 - 12 59 59 och ange vilken aktivitet!
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Från och med 2020 kör vi denna aktivitet en gång i veckan, onsdagar kl. 15.30 med
start onsdagen den 22 januari! Se övriga datum i kalendern.
Vi kör ett halvtimmes pass till bra musik under ledning av certifierad instruktör. Ta tillfället i akt och kom hit för att träffas och umgås samtidigt som det blir en del motion.
Kom och dansa loss sittande eller stående i härliga rytmer och dansstilar från hela världen. Kom och prova om det är något för dig, alla kan vara med! Ta gärna med handduk
och vattenflaska. Efter passet bjuder vi på fruktsmoothie.
Anmälan görs på 040—12 59 59 eller malmo@neuro.se.
Vi är i lokalen på Ängelholmsgatan 6

VÄLKOMMEN!

TRIVSELTRÄFFAR
Trivselträffarna fortsätter. Nedanstående fredagar
är inplanerade.
Vi kör som vanligt mellan kl. 18 och 21.
•

Fredagen den 21 februari

•

Fredagen den 17 april

Vi träffas och äter något till självkostnadspris.
Vi bara snackar, umgås och sätter våra
diagnoser åt sidan för en liten stund.

Välkomna önskar
Sonja och Gunilla!

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

TORSDAGSFIKAN
Torsdagsfikorna sätter igång igen torsdagen den 16 januari.
Neuro Malmö står för fikan. Vi träffas, fikar och snackar mellan kl.
13 och ca. 15 varje torsdag.
•

I januari: 16, 23 och 30

•

I februari: 6, 13, 20 och 27

•

I mars: 5, 12, 19 och 26

Anmälan görs på 040—12 59 59 eller malmo@neuro.se.
Vi är i lokalen på Ängelholmsgatan 6

VÄLKOMNA!
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MEDIYOGA
Neuro Malmö fortsätter det nya året med denna aktivitet!
Tisdagar ojämna veckor med start den 28 januari kl. 14-15.
Sedan följer 11/2, 25/2, 10/3 och 24/3.
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 förkunskaper krävs. Kom och prova om det är något för dig, alla kan vara med!
Anmäl dig till kansliet på 040 — 12 59 59 eller malmo@neuro.se
Vi är i lokalen på Ängelholmsgatan 6

VARMT VÄLKOMNA!

MS-TRÄFFAR
Vi kommer naturligtvis fortsätta med dessa diagnosträffarna. Dock är det inte bestämt
några nya datum och tillfällen ännu.
Håll utkik på hemsidan eller Facebook för uppdateringar.

NÄTVERKET POLYNEUROPATI I SKÅNE
Vi som har polyneuropati har haft regelbundna möten sedan
våren 2013. I gruppen finns medlemmar med polyneuropati, CMT,
Guillain—Barrés syndrom och idiopatisk polyneuropati. Vi träffas ca 8
gånger/år och snackar, ger varandra stöd och råd, utbyter erfarenheter av symptom och diagnos, pratar om vård och bemötande mm.
Du hälsas välkommen till årets första träff på Ängelholmsgatan 6,
måndagen den 20 januari kl. 16-18. Anmäl dig till kansliet på 040 — 12 59 59 eller
malmo@neuro.se
Är du intresserad av att vara med i Nätverket polyneuropati i Skåne så anmäl
dig till kansliet: malmo@neuro.se eller 040—12 59 59
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MASSAGE
Vi har en väldigt duktig och kompetent massös som heter
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 föreningslokalen på Ängelholmsgatan 6.
Ni anmäler er och bokar tid till kansliet på 040—12 59 59 eller via e-post:
malmo@neuro.se

FOTVÅRD
Fotvårdsspecialisten Tina har medicinsk fotvård för våra medlemmar
till ett mycket förmånligt pris. På tal om priset har det stigit till 300:för medlemmar och 350:- för icke medlemmar.
Är du i behov av fotvård? Ring kansliet och hör vilka tillfällen och tider som kan bokas.

ALS—TRÄFFAR
Välkommen på ALS-träffar som Neuro Malmö och
Neuro Lundabygden håller i.
Du som har ALS eller är anhörig, närstående.
Vi träffas och fikar och pratar om det som känns angeläget.
Varannan gång i Lund och varannan gång i Malmö.

Har du frågor, tips och idéer som du vill att vi ska ta upp,
hör gärna av dig även du som inte har möjlighet att komma.
Vi vill gärna ha dina synpunkter, alla är välkomna med idéer.
Datum för nästa träff är inte bestämd än,
men anmäl gärna ditt intresse!
Sylvia Hansson (Lundabygden)
sohghansson@telia.com
Clas-Göran Berndt (Malmö)
cg.berndt@telia.com
Neuro Lundabygden: 046-15 70 57, lundabygden@neuro.se
Neuro Malmö:
040-12 59 59, malmo@neuro.se
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TACOKVÄLL FREDAGEN 24 JANUARI!
HOLA! Ta på dig din sombrero och salsa dig hit till Neuro Malmö
Fredagar i Sverige förknippas hårt med att man äter tacos.
Vi tänkte föra denna tradition vidare!
Fredagen den 24 januari kl. 18
kör vi en mexikansk kväll då vi äter tacos och allt vad där hör till
Vi håller till i föreningslokalen på Ängelholmsgatan 6
Kostnad för detta är 100:-/person. Betalning sker på plats och antingen kontanter
eller helst swish på 123 344 49 57. Glöm inte ange aktiviteten och ditt namn.

Senast anmälan den 20 januari till malmo@neuro.se eller 040—12 59 59
Vi ses i lokalen på Ängelholmsgatan 6
VÄLKOMMEN!

MELLOFEST LÖRDAGEN DEN 22 FEBRUARI!
Ta på dina gyllene skor och kom och dansa loss med oss till glad schlagermusik
samma kväll som delfinalen går i Malmö!
Kl. 19—22
Ta med ett glatt humör och glitterboa!
Vi bjuder på korv med bröd, snacks och alkoholfri dryck.
Tänk på att förbeställ färdtjänst så att du är här kl. 19 och hemfärd senast kl. 22.
Kom förbi en sväng även om du inte orkar vara med hela tiden.
Senast anmälan den 17 februari till malmo@neuro.se eller 040—12 59 59
Vi ses i lokalen på Ängelholmsgatan 6!
VÄLKOMMEN
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VÄLKOMNA!

EVENTDAG PÅ FIFH
LÖRDAGEN 29 FEBRUARI KL. 12 –15!

Neuro Malmö har abonnerat FIFH-hallen i Malmö denna lördag för Neuros medlemmar och anhöriga. Kom och prova på olika parasporter och se vad som
skulle kunna passa dig! Boka in i din kalender redan nu.
Det kommer att finnas möjlighet att
testa boccia, rullstolsbasket, bordtennis och gymmet. Personal finns på
plats för att visa och guida.

FIFH kommer att informera om sin
mycket uppskattade rullstolsakademi
- kursen där du lär dig att hantera
din rullstol.
Det kommer även att finnas information om tjejgruppen—träning för
yngre tjejer i grupp, Para-Ishockey, El-hockey, Simning och Team Griffin. Lånerullstolar
finns på plats för den som vill testa. Kanske vi även kan få ihop ett gäng som vill köra
lite fläskboll?

För alla åldrar. Ta med hela familjen, vänner eller kom själv - alla är välkomna! Neuro
Malmö bjuder på fika.
Om vi är många som är intresserade finns möjligheten att ha träning på FIFH som en
stående aktivitet i Neuro Malmö. Vi pratar mer om det på plats.
Anmälan hur många ni är som kommer senast måndagen 24/2 till Neuro Malmö
malmo@neuro.se eller 040-12 59 59. Aktivitet ”FIFH 29/2”

Adress till FIFH-hallen:
Pildammsvägen 26 i
Malmö
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SHOPPINGRESA TILL ULLARED MÅNDAGEN DEN 2 MARS

Ta chansen nu och häng med till Ullared för shopping!
Volontärer som hjälper till kan ordnas.
Vi samlas utanför vår lokal på Ängelholmsgatan 6 i Malmö
kl. 07.30. Bussen avgår kl. 08.00.
Efter inköp är det samling vid bussen utanför varuhuset kl. 16.00.
Vi är tillbaka i Malmö ca. kl. 19.00.
Kostnaden för resan är 100:-/person.
Sista anmälan och betalningsdatum är den 21 februari.

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.
OBS!
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.

ÄR DU INTRESSERAD AV ATT DELTA I
MÅLARKURS UNDER 2020?
Kontakta i så fall kansliet för mer information!
040—12 59 59 eller malmo@neuro.se

10

NEURO MALMÖ BJUDER IN TILL FÖRELÄSNINGEN

ELEFANTEN I RUMMET
Alla ser den men ingen pratar om den.

Torsdagen 5 mars kl. 17.30—20.00
Maria Bergsten—Wellspect HealthCare berättar om neurologiskt påverkad blåsa och
tarm och visar produkter som kan underlätta.
Renée Torndahl—CercaDeTi Rehab berättar om att leva och resa med neurogen tarm
och blåsstörning.
Hur gör man när det mest självklara inte fungerar? Hur fungerar det att resa?
Välkomna och ställ gärna frågor! Neuro Malmö bjuder på fika.
Senast anmälan 27 februari till kansliet: malmo@neuro.se eller 040-12 59 59.
Kom i god tid! Föreläsningen börjar kl. 17.30 på Ängelholmsgatan 6.

KOM OCH LYSSNA PÅ JEANETTE ROSENGREN SOM BERÄTTAR OM

MÖLLEVÅNGENS HISTORIA I ORD OCH BILD

Torsdagen den 12 mars kl. 18—19.30
Möllevången i mitt hjärta—personer och händelser ur Möllevångens historia. Här möter
vi författare, snickare, arkitekter, torgmadamer och en statsminister! Vi tittar på stadsplanering, politisk kamp och folkets nöjen.
Jeanette Rosengren är föredragshållare med utbildning i historia som intresserat sig
särskilt för lokalhistoria och framförallt Malmös historia genom tiderna.
Kom och låt dig färdas bakåt i tiden, var med om en spännande och intressant kväll.
Senast anmälan 5 mars till kansliet: malmo@neuro.se eller 040-12 59 59.
Kom i god tid! Föreläsningen börjar kl. 18.15 på Ängelholmsgatan 6.

Neuro Malmö bjuder på kaffe & kaka
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ÅRSMÖTE 2020
Kommande årsmöte kommer att gå av stapeln lördagen den
21 mars 2020. Det ekonomiska verksamhetsåret 1/1 till
31/12 2019 kommer att behandlas. All dokumentation, utom
de av ekonomisk karaktär, kommer att finnas på hemsidan
senast två veckor innan årsmötet.
En kallelse med dagordningsförslag kommer att skickas ut till alla medlemmar.
Även denna kommer att finnas på hemsidan.
Valberedningens förslag till förtroendeuppdrag kommer också att finnas där.
Du hittar dokumentationen på hemsidan (uppe till höger)
eller ännu ’snabbare’ via nedanstående länk:

https://neuro.se/forening/foereningar-a-oe/malmoe/%C3%A5rsmoete-2020/
Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast den 29 februari 2020.
Planera redan nu in lördagen den 21 mars

VÄLKOMNA

ÄR DU ANHÖRIG
TILL NÅGON MED
NEUROLOGISK DIAGNOS?
Neuroförbundet vill utöka sin verksamhet och komplettera befintliga resurser i Malmö
med att skapa ett forum bara för dig!
Vi har tillgång till rättsombud för rådgivning kring ansökningar, överklaganden och myndighetskontakt.
Vi har lokal och resurser som kan underlätta i din vardag. Det kan vara gruppsamtal,
föreläsningar eller bara socialt umgänge.

Hur vi ska bygga upp verksamheten beror på era önskemål och intressen. Vilken målgrupp vi ska rikta in oss på blir resultat av efterfrågan.
Finns där behov av en syskongrupp eller föräldragrupp? En grupp för dig som lever som
partner eller dig som är barn? Kanske behövs en grupp var för er alla? Vi ser er och vi
ser att där finns ett behov för förstående gemenskap och stöd
i vardagen.
Om du är nyfiken eller vill vara delaktig i en uppstart,
kontakta oss i den form som passar:
Besök: Ängelholmsgatan 6, 214 22 Malmö
Ring vardagar 10 – 13: 040 – 12 59 59
Mejla: malmo@neuro.se
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Nedanstående aktiviteter anordnas och genomförs av Neuro Skåne och andra
aktörer såsom t.ex. andra lokalföreningar eller riksförbundet. Kolla speciellt
upp när ni anmäler er till dessa.

LERKURS DEN 13—15 MARS PÅ VALJEVIKEN
Neuro Skåne arrangerar en kurs i lera till våren. Kursledare är keramikern
Lillemor Larsson från Hässleholm. Hon är bland annat känd för sina skulpturer av barn som hon framställer med bränningstekniken Raku.
Deltagarna kommer att få skapa med händerna och ge utlopp för sin kreativitet.
För mer information om pris och sista anmälningsdag kontakta
Neuro Skåne kansliet på 044—12 87 10 eller skane@neuro.se

AKTIVITETER SOM HÅLLS I NEURO LUNDABYGDENS REGI:
NARKOLEPSI I SKÅNE
Alla Neuroförbundare i Skåne med intresse av
narkolepsi är välkomna till denna grupp! Datum för
nästa träff är inte bestämd, men tanken är att den
skall vara i februari eller mars 2020. Platsen brukar
vara Annegården, Skansvägen 5 i Lund. Hör gärna av
dig till Neuroförbundet Lundabygdens kansli! Tel 046—
15 70 57, e-post: lundabygden@neuro.se

ATAXI I SKÅNE
Alla Neuroförbundare i Skåne med intresse av ärftliga
ataxier är välkomna till denna grupp! Datum för nästa
träff är inte bestämd, men vi siktar på någon
någon gång i mars 2020. Anmäl ditt intresse till
Neuroförbundet Lundabygdens kansli! Tel 046—15 70
57, e-post: lundabygden@neuro.se

GUILLAIN BARRÉ/CIDP
Inom Neuroförbundet Lundabygden finns en grupp
för GBS/CIDP och vi har hittills haft några träffar.
Fler är välkomna att vara med oavsett boendeort!
Nästa träff är inte bokad än, men vi tänker oss någon
gång i mars 2020.Platsen är Annegården, Skansvägen 5
i Lund. Anmäl ditt intresse till Neuroförbundet Lundabygdens kansli! Tel 046—15 70 57, e-post: lundabygden@neuro.se
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NÅGRA ORD FRÅN ORDFÖRANDEN…
Hej och välkommen tillbaka efter helgerna.
Jag hoppas du haft lugna, avkopplande och sköna helger och kunnat njuta av julefrid.
Neuro Malmö kommer under året att förändra verksamhetsplaneringen och försöka ha en längre framförhållning. Vi hoppas ni kommer att se skillnaden framöver. Har du idéer om olika aktiviteter, är du
välkommen att kontakta någon i styrelsen eller Niklas på kansliet.
Lördagen den 21 mars kommer vi att hålla årets årsmöte. Föreningens valberedning vill gärna ha lite
input inför valen på årsmötet.
Du själv eller någon du känner kanske är intresserad av att delta mer aktivt i vårt arbete. Kontakta Jörgen eller Niklas i valberedningen. Ju fler vi kan mobilisera i vårt arbete, ju roligare och bättre blir det.
Tveka inte att höra av dig.
Och du – kolla så dina vänner är med i Neuro Malmö. Vi behöver bli fler för att sätta hårdare
tryck på våra beslutsfattare. ALLA ÄR VÄLKOMNA!

En glad och härlig
vinter önskar
Ordförande Bengt Olsson
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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.

Som medlem får du:

Som medlem kan du:

•

diagnosinformation,
medlemstidning och nyhetsbrev

•

delta i föreningslivets aktiviteter,
kurser och seminarier

•

råd och stöd från våra
diagnosstödjare

•

åka på läger och resor samt träffa
andra med liknande erfarenheter

•

juridisk rådgivning via våra
rättsombud

•

bilda opinion

•

påverka myndigheter och beslutsfattare

•

kämpa för bättre sjukvård och
rehabilitering

•
•

erbjudande om att teckna olycksfallsförsäkring utan hälsoprövning
förmånliga medlemsrabatter

Ring 08—677 70 10, alternativt lokalföreningen i Malmö 040—12 59 59 eller gå in på
neuro.se/blimedlem för att bli medlem.
OBS! Glöm inte meddela att du vill bli medlem i Malmös lokalförening

TILL 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!
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ALS—FORSKNING

ALS är en grupp diagnoser inom motorneuronsjukdomar, där nervceller som styr muskler dör. Det är de nervbanor som går till muskulaturen, den viljemässigt styrda muskulaturen, som dör och i princip inga andra nervbanor. De finns i armar, ben, ansiktsmimiken, sväljningsmekanismen och andningen.
Nyligen hölls 2019-års stora årliga nätverksmötet för sjukvårdsteam som arbetar kring
patienter som lever med diagnosen als. Mötet turnerar runt i landet och samlar cirka
240 sjuksköterskor, neurologer och annan vårdprofession. Neurologiläkaren Peter Andersen var en av de medverkande som als-specialist. Han fokuserar på diagnosen als
sedan 1992 och är verksam vid Norrlands Universitetssjukhus i Umeå.
Det bedrivs omfattande forskning om als i hela världen. Forskningen är i första hand
inriktad på att finna orsakerna till sjukdomen och att testa nya läkemedel.
Dels studeras själva sjukdomsmekanismerna kring
motorneuronets nedbrytning, såsom glutamatets och
fria radikalers roll. Dels studeras ämnen som kan tänkas förhindra denna skadliga påverkan.
De försöker hitta kombinationer av komponenter som
tillsammans skyddar mer än endast en komponent.
Man undersöker också om det finns några samband
mellan als och yttre faktorer såsom virus och toxiner.
Undersökningar har visat att vid ärftliga former av als
föreligger ett stort antal muterade versioner av genen
för SOD1. Detta felaktiga protein ger upphov till celldöd. Det föreligger därför stort intresse kring genetiken kring als och hur man kan påverka de felaktiga generna.
Molekylärbiologiska och genetiska aspekter av sjukdomen och mutationer i SOD1 och
andra gener studeras. Förhoppningen är att i framtiden hitta tydliga samband mellan
antingen beteendemönster och kroppsliga förändringar eller kroppsliga tillstånd och behandlingar hos als-patienter och därmed kunna skapa ett effektivt botemedel.
När det hittills enda bromsläkemedlet mot als blev godkänt på 90-talet var det en sensation. Då trodde man att det var (1) en sjukdom. Idag vet man att det finns olika varianter av als, beroende på patienternas genetik. Forskningsframstegen om orsakerna till
sjukdoms - utvecklingen gör att als - specialisten Peter Andersen nu är optimistisk om
fler tänkbara mer effektiva behandlingar någon gång i framtiden.
Källa: Neurolog Peter M Andersen, Norrlands Universitetssjukhus i Umeå.

TILLGÄNGLIGHETSGRUPPEN.SE SÖKER MEDARBETARE
Tillgänglighetsgruppen.se har varit verksam i 13 år. På dessa 13 år har
mycket förändras och inte minst synen på tillgänglighet.
Vi har enträget jobbat för att åstadkomma förändringar och förbättringar av
tillgängligheten i såväl Malmö som Skåne. Det har gett resultat på många
områden. Den kunskap som finns inom Tillgänglighetsgruppen.se baseras på
egna erfarenheter av det otillgängliga samhälle vi lever i 2019!
Vi söker därför person/personer som brinner för bättre tillgänglighet i samhället.
Finns det någon därute som vill bidra till vårt viktiga arbete är vi tacksamma att ni hör av
er.
Kontakta kristjan.gislason@tillganglighetsgruppen.se eller 070 — 547 55 74
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VÅRRESAN 2020
Kommer att gå av stapeln den 26 april så boka in det i kalendern redan nu. Programmet är ännu inte klart men håll utkik
på hemsida, facebook och nästa nummer av Neurobladet som
kommer ut i början av april.

I priset på våra bussresor ingår mat och
specialanpassad buss om inget annat anges.

FÖRENINGSUTVECKLING
Under hösten 2019 anordnade förbundsstyrelsen utvecklingskonferenser för landets
neuroföreningar. Representanter från Neuro Malmö, Lundabygden och Länsförbundet
Neuro Skåne deltog tillsammans med representanter från bland annat Stockholm och
Göteborg för att prata om vår framtid samt inför kongressen 2021. Frågor som diskuterades var bland annat hur vi får en ökad
delaktighet och tar tillvara alla medlemmars engagemang. Hur förblir vi attraktiva
hos nuvarande medlemmar och vad lockas
nya medlemmar av? Det var väldigt lärorikt att träffa andra föreningar och utbyta
erfarenheter. Har du som medlem några
tankar eller önskemål är du välkommen att
höra av dig till kansliet.

Stående från vänster: Caroline Elmstedt Malmö, Niklas Norrman Malmö, Jörgen Lindell Skåne, Linda Örvind Lundabygden.
Sittande: Yvonne Rambring Malmö.

VINTERGALAN MALMÖ ARENA 29 NOVEMBER 2019
Neuro Malmö bjöd på ett antal fribiljetter för rullstolsplatser till
sina medlemmar till showen Vintergala 2019! De medlemmar
som hämtade ut en biljett fick njuta av en färgsprakande gala
med artisterna Jill Johnson, Molly Sandén, Eric Gadd, Pernilla
Wahlgren och Robert Pettersson från Stiftelsen/Takida!
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JULRESAN 2019
Julresan gick till julmarknaden på Wideröra gård. En trevlig
marknad där det blev shoppat en hel del. Därefter åt vi lunch
på gårdskrogen Tolånga 17. Det smakade utmärkt då alla var
hungriga. Sista stopp blev Vismarlövs café & bagarstuga med
god fika. En lyckad resa där alla var nöjda med dagen.

LSS MANIFESTATIONEN
Den 3 december deltog bland annat Neuro Malmö i en manifestation för att
uppmärksamma den internationella funktionsrättsdagen.
Vi samlades i Malmö Stadshus för att närvara vid utdelningen av Eleonorapriset som gick till Martina Zandelin och lyssna på talare som Inger Tolsved Rosenkvist, Roko Kursar, William och Charlotte Hedendahl. Roko Kursar invigde en konstutställning med Lars Mullback och Bengt
Elmén på stadshuset.
William Hedendahl höll ett tal med dikten ”Länge
leve kärleken för mig och Olivia”
Neuro Malmö bjöd på glögg och pepparkakor.
Manifestationen avslutades med facklor och tomtebloss till minne av de funktionshindrade som lämnat oss och för alla som
förlorat sin assistans och frihet!

NARKOLEPSI
Torsdagen den 5 december var vi en liten men intresserad samling som lyssnade på en föreläsning av Martin
Angelin som fått diagnosen Narkolepsi.
Han vaccinerade sig i april 2009 mot H1N1-viruset
även kallat för svininfluensan, men han började
inte få symptom förrän efter sommaren 2014. Detta
blev en tvärvändning i livet.
I föreläsningen berättar och beskriver han hur hans liv
går vidare och de hemska
symptom han fått och de livsval han gjort och de förändringar han fått anpassa sig till.
Vill du komma i kontakt med Martin så når du honom via: narkolepsi.webs.com
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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 funktionstillståndet 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.

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
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GILLA NEURO MALMÖS SIDA PÅ FACEBOOK!
Oavsett om du är medlem eller anhörig kan du gilla vår sida på
Facebook. 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

NEURO MALMÖ
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

Adj. suppleant: Caroline Elmstedt

caroline.elmstedt@malmo.se

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.

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

