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STROKE-Föreningen 

i Stockholms län 

VÅR-SOMMAR 2015 

Informationsblad  

Stockholms sjukhem den 12 maj 
2015 

Plats: Stockholms sjukhem, Mariebergsgatan 22 
Tid: Informtaionsbord öppet från kl 16.30              

Arrangörer:                                                                   
Stockholms sjukhem och                                             

Strokeföreningen i Stockholms län                             
Moderator: Daniela Bjarne, Strokeförbundet                      

PROGRAM                                                                   
17.00 Presentation av Stockholms Sjukhem,      

Marianne Spiik, Kommunikationschef                   

17.15 Presentation av Strokeföreningen, Peter 
Wätterljung, Strokeföreningen                                           
17.30 Landstingets arbete med strokevården        
Landstingsrådet Ella Bohlin, Stockholms läns 
landsting                                                                           
17.45 Frågestund                                                             
18.20 Paus                                                                          
18.20 Erik Wahlgren, Humana: Ett anhörig-
perspektiv                                                                            
19.00 Avslutning 

Välkomna! 

Välkomna till STROKEDAGEN! 

                       Ändrade telefontider på kundtjänst för färdtjänst och 
sjukresor!! Från och med den 23 mars 2015. 

Kundservice för Färdtjänst och sjukresor: 08-720 80 80                                              
Måndag till fredag har vi öppet mellan klockan 07.00-18.00. Lördag till söndag har vi öppet                                     
mellan klockan 09.00-17.00. Om du vill lämna synpunkter under övrig tid går det bra att göra 
det via formuläret på färdtjänstens webb: (http://www.fardtjansten.sll.se/sv/Om-Fardtjansten 
l/kontakta-oss/)                                                                                                                                                            
Beställning av sekretess-schema-och förskoleresor med Färdtjänst: 08-720 80 05     
Måndag till fredag har vi öppet mellan klockan 07.00-18.00 . Lördag till söndag har vi öppet                                    
mellan klockan 09.00-17.00                                                                                                                                    
Beställning av ordinarie färdtjänstresor och sjukresor kan som vanligt göras      
dygnet runt: Vill du beställa färdtjänsttaxi: 08-555 78 100. Vill du beställa sjukresa med taxi:          
077-570 00 57. Resegarantin har tel: 0200-77 66 55. Resegarantin har öppet alla dagar i 
veckan mellan kl 06.00-23.00.                                                                                                                   
Det går även bra att beställa resor dygnet runt via våra automatiska beställnings-
tjänster: Mina sidor - beställa via Internet: www.fardtjansten.sll.se  

Talsvar-automatbeställning via telefon: 0200-11 44 11  
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Informationsbladet              
utges av                                
STROKE-Föreningen i     
Stockholms län 

 

Ordförande                           

Håkan Mandahl                           
hakan.mandahl@pharmaforte.se 

Adress 

STROKE-Föreningen i          
Stockholms län                                    
Måsholmstorget 3                        
127 48 Skärholmen 

www.strokesthlmlan.se 

 

Mailadress till kansliet 

kansliet@strokesthlmlan.se 

     

Telefon och telefontider 

08-549 019 00 växel med           
telefonsvarare 

Månd - Fred kl 09.00-12.00 och 
13.00-16.00 

Lunch 12.00 - 13.00 

 

Tryck 

exakta printing 

Ansvarig för Informations-
bladet 

Kai Barvèll, 070-768 05 28 

O B S ! 

Glöm inte meddela oss eventuell adressändring! 

E-post: kansliet@strokesthlmlan.se 

Telefon: 08-549 019 00 

Riksstroke-E� år efter stroke   4 

Lokalföreningen Öst Värmdö Nacka 4 

Lokalföreningen Södertälje   5 

Lokalföreningen Västerort    6 

Lokalföreningen Norrort    6-7 

Lokalföreningen Södertörn   7 

Annonser        8 

                                                                                                             
Är det någonting ni vill ha med i nästa nummer??                            

Ring 08-549 019 00 eller maila: kansliet@strokesthlmlan.se 

 

MANUS-STOPP/Utgivning 

23 juni 2015 / 15 augusti 2015 

5 december 2015/15 januari 2016 

kai.barvell@gmail.com 

 

Välkommen på dialog om färdtjänst 

Genom vår samverkan inom HSO med Trafikförvaltningen i 
Stockholms Län har vi numera en bra möjlighet till informa-
tion och påverkan omkring färdtjänstfrågor.  

Vi arrangerar därför en tematräff om färdtjänsten och vill 
höra vad medlemmarna tycker. 

Plats:  

STROKE-Föreningen i Stockholms-län Måsholmstorget 3 
Skärholmen 

Tidpunkt: 

Torsdagen den 7 maj klockan 17.00   
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KALENDARIUM/Programöversikt Vår-Sommar 2015 

Dag       Aktivitet    Organisatör     Sid  

20 april    Medlemsträff   Lokalföreningen Södertälje  5 

21 april    Fikaträff    Lokalföreningen Västerort  6 

23 april    Träff    Lokalföreningen Södertörn  7 

15 april    Golf     Lokalföreningen Västerort  6 

  5 maj    Film-eftermiddag  Lokalföreningen Södertälje  5 

  6 maj    Café-möte   Lokalföreningen Norrort  6 

  7 maj    Anhörigträff   Lokalföreningen Södertälje  5 

11 maj    Träff    Lokalföreningen Öst   4 

12 maj    STROKEDAGEN  Lokalföreningen Norrort  7 

12 maj    STROKEDAGEN  Lokalföreningen Södertälje  5 

18 maj    Våravslutning  Lokalföreningen Södertälje  5 

19 maj    Fikaträff    Lokalföreningen Västerort  6 

22 maj    Fritidsmässa   Lokalföreningen Södertörn  7 

25 maj    Träff    Lokalföreningen Öst   4 

30 maj    Vårfest    Lokalföreningen Södertälje  5  

11 juni    Sommarfest   Lokalföreningen Södertörn  7 

11 juni    Sommarlunch  Lokalföreningen Öst   4 

22 juni    Bussresa    Lokalföreningen Södertälje  5 

  8 juli    Café träff   Lokalföreningen Södertälje  5 

22 juli    Café-möte   Lokalföreningen Norrort  6 

19 augusti   Café träff   Lokalföreningen Södertälje  5    

 

   

 

  9 april    Rörelse/styrketräning Lokalföreningen Norrort  6 

15 april    Golf     Lokalföreningen Västerort  6 

26 augusti   Varmvattenbassäng Lokalföreningen Södertälje  5  

   8 september  Yoga    Lokalföreningen Södertälje  5 

KALENDARIUM/Alla återkommande aktiviteter                                   
Vår-Sommar 2015 
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Detta är rubriken på Riksstrokes rapport om en enkät till personer som insjuknat stroke under år 
2012.  Undersökningen baserar sig på en enkät som under 2013 besvarades av 13 760 personer. 
(Svarsfrekvens 79 %). 

Fyra trender lyfts särskilt fram, riket sett som helhet: 

Skillnader i funktionsförmåga (ADL-beroende) har minskat mellan länen. 
Andelen som är beroende i hushålls-ADL och personligt ADL är den högsta som noterats   

under de år som 1-årsuppföljningar har gjorts. 
En större andel av de som ständigt kände sig nedstämda behandlas med antidepressiva      

läkemedel. 
En större andel än tidigare år anser att de fått sina behov av hemtjänst i form av personlig 

vård   och service helt tillgodosedda. 

Dessa resultat kan väl huvudsakligen betraktas som positiva, MEN går man ned på länsnivå    
finner man att Stockholms län genomgående får en värdering som ligger UNDER riksgenomsnit-
tet! Nedan ges några exempel på områden där Stockholms län måste förbättra sig. Av rikets       
21 län redovisas Stockholms läns placering räknat NEDIFRÅN. En låg siffra är således något   
negativt. Det bästa betyget är 21. 

ADL-oberoende (4), boende (8), Allmänt hälsotillstånd (2), Tillgodosedd smärtlindring (8),   
nedstämdhet (1), tillgodosedda behov av rehabilitering (9) tillgodosedda behov av hemsjukvård 
(4), erbjudits rökavvänjning (2), tillgodosedda behov av personlig vård (5) mm 

Några ljuspunkter finns dock: Uppföljning hos läkare (näst högst i riket), besök hos tandläkare/
hygienist (15). Även återgång till förvärvsarbete och tillgodosedda behov yrkesinriktad rehab ger 
Stockholms län en positiv ranking, något som kan ge vår SMIL-grupp gott hopp. 

Denna studie är omfattande men pedagogiskt utformad och lämpar sig väl för en presentation/
diskussion i våra lokalföreningar. Den finns gratis tillgänglig på nätet:www.riksstroke.org.  

I skrivande stund närmar vi oss både vårdagjämningen och övergång till sommartid och           
blåsipporna har visat sig. Enligt en studie visar det sig att om man t.ex. tar en morgontidig       
promenad så förebygger man stroke – även en andra stroke. Så ut med er i naturen! 

Hälsningar  

Håkan Mandahl, ordförande            

 

TREVLIG SOMMAR önskar Styrelsen 

 

  

Riksstroke - Ett år efter stroke 

Lokalföreningen ÖST Värmdö/Nacka 

Våra träffar: måndagar jämna veckor       
kl. 14.30-16.00, Trallbanevägen 5c,             
Gustavsberg, 11 maj och 25 maj.                           
Sommarlunch torsdagen den 11 juni               
kl. 12.00-15.00.                                                      
Hos Inger och Jan på Ingarö, anmälan till     
Rakel på 08-715 15 13. 

Sommaruppehåll 

Till den 31 augusti 2015 

 

Trevlig Sommar! 



5 

 

APRIL 
Medlemsträff   
Måndag 20 april, kl. 17.00–19.30 
Vi har en trevlig kväll tillsammans med allsång. 
Sill och potatis samt kaffe serveras. Vi bjuder, 
anmälan senast 16 april. 
Plats: Allaktivitetshuset Barrtorpsvägen 1A    
Södertälje, nedre plan. 
Välkomna! 
 
MAJ 
Film-eftermiddag 5 maj kl. 15.00 för 
HSO´s föreningar i Allaktivitetshuset. 
Vi ser ”Hundraåringen” och äter snacks.  
Anmälan senast en vecka före på                       
tel. 08-550 300 84. 
 
Internationella Strokedagen 12 maj 
Föreningen finns på följande platser för att in-
formera  
Södertälje sjukhus stora entren, kl. 13.00 -
16.00.  
Möjlighet för att testa ditt blodtryck finns. 
Varuhuset Kringlan utanför apoteket kl. 
13.00–16.00. 
Kom och testa ditt blodtryck 
ICA MAXI, Botkyrka, kl. 14.00–17.00.  
 
Våravslutning med strokeföreningen 
Måndag 18 maj kl. 16.00–19.00 (obs!      
tiden) 
Plats: Gillberga friluftsgård 
Program: Tipspromenad och underhållning av 
”BARA VI” som spelar och sjunger. 
Buffé med tillbehör serveras. Pris 120 kr för 
medlemmar, icke medlem 150 kr. Anmälan 
senast 11 maj, bindande. Välkommen, ta gärna 
med nära och kära! 
 
Vårfest, för alla handikappföreningar  
Lördag 30 maj, kl. 13.00–16.30 Plats: Gillberga 
friluftsgård. 
Lunch, aktiviteter och musikunderhållning, 
kostnad 100 kr. 
Anmälan senast 18 maj tel. 08-550 300 84 
 

Anhörigträff 7 maj med Barbro Söderström 
Kl. 17.30–19.00  är du som anhörig till stroke-
drabbad välkommen till en pratstund över en 
kopp kaffe.  
Plats: Allaktivitetshuset, Barrtorpsvägen 1A  
Södertälje, nedre plan. 

JUNI 
Bussresa 22 juni till Bålsta-Steninge- 
Sigtuna  
Besök på Lasse Åbergs museum, Steninge slott 
med dess sevärdheter och lunch i stenladugår-
den, därefter vidare till Sigtuna med möjlighet 
att ströva runt lite och ta en kopp kaffe på Tant 
Bruns café. Resa i turistbuss med toalett och 
hiss för rullstolar. Utförligt program samt pris 
lämnas vid kontakt/anmälan. 
Anmälan senast 18 maj, som är bindande. 
 

JULI - AUGUSTI 
Café träffar tillsammans med medlemmar 
från Länsföreningens lokalavdelningar. 
8 juli åker vi till Skanssundet Mörkö, träffas 
vid båthamnen kl. 11.00. 
Äter lunch tillsammans på Bistron, kostnad    
c:a 200 kr. 
Färdtjänst eller egna bilar ev. samåkning.      
Anmälan senast 1 juli. 
19 augusti tar vi oss till Lida friluftsområde i 
Tullinge och träffas kl 12.00.  Fina naturupple-
velser med gemensam lunch på värdshuset. 
Färdtjänst eller samåkning i bilar gäller. 
 
Salemsdagen i slutet av augusti, mer inform-
ation senare. 
 

CIRKLAR till hösten 

Medicinsk Yoga, start 8 september   
Tisdagar kl. 14.00–15.30, 10 ggr 350 kr, ej 
medl. 550 kr. 
Plats: Allaktivitetshuset Barrtorpsv. 1 A Söder-
tälje, nedre plan 
Paus med dryck och samtal Ledare Anki Nord-
ström.  
 
Anhöriggrupp, ledare Barbro Söderström, 
tisdagar. 
Är du intresserad hör av dig, tfn 551 561 66 
 
Bad, i varmvattenbassäng med ledare, Sö-
dertälje sjukhus.  
Onsdagar kl.14.15–15.00, 12 ggr 350 kr, ej 
medl. 550 kr i mån av  
plats. Start 26 augusti. 

Fortsättning nästa sida 

LOKALFÖRENINGEN Södertälje 
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OBS Egen hjälpare medtages om du ej 
klarar dig helt själv. 
OBS: Anmälan till ovanstående senast 17 au-
gusti. 
till Lill-Britt Andersson 073-669 09 74 eller 
Yvonne Gillner 070-475 18 88. 
 
Kontaktperson: Ordförande Lill-Britt  
Andersson Tfn 08-550 157 17,                          
mobil 073-669 09 74 
 

Här vårens program.   

Dags igen för våra populära 

FRILUFTS OCH FIKATRÄFFAR 

Gröna Stugan, Ursviksvägen 28 Sundbyberg, 
vackert belägen vid Lötsjön i Sundbyberg.  Vi 
börjar med promenad runt Lötsjön och avslu-
tar med fika på caféet.                                                                  
                   
TISDAGEN 21 april  Promenad 12:45 
Fika 13:30                                                                         
TISDAGEN 19 maj  Promenad 12:45 
Fika 13:30 

GOLF I VÄSTERORT 

PROVA PÅ GOLF – utan kostnad 
Hässelby Golfklubb onsdag 15/4 kl 13:00  

TRÄNING PÅ HÄSSELBY GOLF-
KLUBB 

Onsdagar kl 13-14 Vecka 17-25 och 32-40  

Jämna veckor, träning med instruktör, hink 
med bollar 100:- /gång. Förboka senast mån-
dag samma vecka via mail eller telefon. 

 

Ojämna veckor, träna själv. Hink, bollar, 
kaffe och bulle 50:-/gång. Ingen förbokning 
krävs. 

Adress:                                                                
Lövsta Koloniväg, Hässelby, vid färdtjänstbe-
ställningen säg till att det är till Hässelby Golf-
klubb. 

 

T-bana till Vällingby. Därifrån Buss 541 mot 
Hässelby, kliv av vid Lingonrisgränd. Följ       
Lingonrisgränd, vid gatans slut, passera ige-
nom ett koloniområde. Vid en mindre bilväg gå 
åt vänster. Total promenadsträcka ca 600 m. 
Du som använder rullstol, rullator och åker 
kollektivt, kliv av Barnhemsvägen, ring Pia 
0704755257 eller 0709539290 Rolle, för att bli 
hämtad, gäller Prova På Golfen. 

Hässelby GK www.hasselbygolf.se  

Telefon 08-739 38 89 

 

 
STROKEFÖRENINGEN         

NORRORT 
 

Stockholm Norrorts årsmöte förlöpte utan 
några sensationer. Sex tappra medlemmar del-
tog varav fyra från styrelsen. Lena Pettersson 
omvaldes till ordförande och övriga i styrelsen, 
som valdes 2014  är Claes Schenatz, Marie Fa-
gerberg och Kai Barvèll. Mötet valde till ersät-
tare Bodil Nilsson (nyval) och Carina Barvèll 
(omval). 

Under första kvartalet har föreningen haft    
Rörelse och styrketräning på Furuhöjden, en 
aktivitet som snabbt blev fulltecknad. Vi har 
dessutom haft ett intressant medlemsmöte 
med bra information från Rehab Station Stock-
holm, tyvärr med ett mycket lågt deltagande. 
Vår ”fråga doktorn aktivitet” som var mycket 
givande, rönte ett något större medlemsin-
tresse och kommer att följas upp under hösten 
med ett möte med ytterligare personer, som 
arbetar på Bromma geriatrikern, specialiserade 
på strokefrågor.  

Föreningens aktiviteter under    
våren 

Först måste vi tyvärr informera om att det tidi-
gare planerade Café-mötet på Vaxholms hem-
bygdsgård den 5 maj inte kommer att bli av. 

LOKALFÖRENINGEN 
STOCKHOLM VÄSTERORT 
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Café-möte den 6 maj kl 14.00 på          
Bergianska trädgården, Gamla orangeriet, 
Veit Wittrocksväg 7, 11418 Stockholm. 

Café-möte den 22 juli kl 14.00 på        
Vaxholms hembygdsgård, Trädgårdsga-
tan 19, Vaxholm. 

Rörelse– och styrketräning på Furuhöj-
den                                                                   
Start 9/4 2015 kl 16.00-17.00. Adress Grib-
bylundsvägen 75, Täby. Aktiviteten passar för 
såväl stående som sittande.                              
Kostnaden är 500 kr för 8 gånger och det 
kommer att vara max 6 personer i gruppen.     
I början av april fanns det fortfarande ett par 
platser kvar.                                                                      
Anmälan sker till Lena Pettersson, tel: 070-
569 0180; E-mail: lp@tranfor.se                

Vi planerar att genomföra en motsvarande   
aktivitet med start efter sommaren. 

Internationella Strokedagen infaller 
den 12 maj. Representanter för Strokeföre-
ningen Stockholm Norrort kommer att delta 
och ge information om stroke och finnas till 
för att svara på frågor. Vi kommer att finnas i 
entrén på Danderyds sjukhus och på Apoteket 
Hjärtat i Täby centrum. 

Föreningen får ofta frågor om rehabilitering 
och vad som finns att tillgå. Vi rekommende-
rar att du talar med din hemkommun, exem-
pelvis anhörigkonsulent/kurator om vilka 
möjligheter till rehab som du eller din anhörig 
kan få tillgång till. Du kan också kontakta    
Rehabföretag direkt eller gå via din husläkare 
i det fall det krävs en remiss.  

 

Strokeföreningen Södertörn ger ut sex nyhets-
brev per år och dessutom ett vår– och ett 
höstprogram, som skickas till alla våra med-
lemmar, antingen per papper eller per mail. 

Andra som är intresserade av vår verksamhet 
kan också delges nyhetsbreven och program-
men genom att höra av sig till oss per telefon 
08-745 50 25 eller mail                             
stroke.sodertorn@telia.com 

Vi har dessutom en egen hemsida: 
www.strokesodertorn.se där man kan se vad 
som pågår och är på gång. 

Den 19 mars lyssnade ett femtiotal åhörare på 
ett mycket uppskattat och engagerande före-
drag om hjärntrötthet efter stroke. Platsen var 
Rosengården i Nynäshamn och föredragshål-
lare Peter Bergelin. 

Vi ska framöver försöka få en repris i någon 
annan av våra kommuner, så att fler får möj-
lighet att tillgodogöra sig detta. 

Torsdagen den 23 april träffas vi i       
Hågelbyparken för trevlig samvaro.     
För info och anmälan ring Maud på 070-207 
34 41. 

Fredagen den 22 maj deltar vi på fritids-
mässan för funktionshindrade ”Min 
Fritid” på Kvarnängens idrottsplats i 
Nynäshamn, som arrangeras av kommuner-
na Nynäshamn,    Haninge, Huddinge, Tyresö, 
Salem, Botkyrka, Nacka och Stockholms stad. 

Vi kommer då att medverka med vår egen 
Ronnie Gardiner Rytmterapi-grupp, så det är 
ett bra tillfälle att komma och bilda sig en upp-
fattning om det kan vara intressant att själv 
delta framöver i ett trevligt gäng. 

Torsdagen den 11 juni är det dags för 
sommarfesten på Lövhagen i Nynäs-
hamn. Anmälan senast 4 juni till Katarina på 
073-513 61 17   eller Kerstin på 08-520 17 126 
alternativt         e-post ing-
akerstin@hotmail.com 

 

 

 

 

 

STROKEFÖRENINGEN                

SÖDERTÖRN 
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Välkommen �ll stroketeamet 

på Rehab Sta�on Stockholm 

Vi finns i Solna, vid Hagaparken in�ll Brunnsviken.                             

Rehab Sta�on Stockholm erbjuder rehabilitering i interna)orm        

och som dagrehabilitering för dig som har behov av träning              

e,er a- ha få- en stroke. Vårt program är individuellt anpass-               

sat                                                                                                                         

u�från dina behov. Vi har också en logopedmo-agning.                          

För dig som behöver lära dig mer om hur du ska hantera din                     

rullstol har vi även en rullstolsskola.                                                           

Vill du veta mer? Ta kontakt med oss eller gå in på vår                                   

hemsida, 

www.rehabsta�on.se 

Kenth Malmström                                                                                                                                                                                                                      

STROKE-Föreningen i Stockholms län                       

Måsholmstorget 3                                                             

127 48 SKÄRHOLMEN 

B-porto betalt 


