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Ordföranden har ordet 
 

Kräv en läkemedelsgenomgång! 

Jag har en vän som är multisjuk; hjärtproblem, diabetes mm. Han har 21 läkemedel som 

skall intagas dagligen. Ingen vet hur dessa läkemedel påverkar varandra eller interagerar som 

man säger. Mycket sannolikt är att det totala antalet är alldeles för högt, kanske hälsovådligt 

och borde reduceras. 

Glädjande nog har begreppet ”läkemedelsgenomgång” kommit att etableras under senare år, 

dock inte i den omfattning som behövs. Ett antal sjukhus/landsting har börjat rekrytera 

farmacevter/apotekare som skall hjälpa vården i deras läkemedelsval. I t.ex. Gislaved har 

man sedan många år den ordningen att patienten får ta med en förteckning över sina 

läkemedel och låta farmaceuten granska listan innan patienten möter förskrivande läkare. 

Farmaceuten ger råd kring lämpligheten av de läkemedel som patienten står på. Därmed kan 

såväl risken för läkemedelsbiverkningar som överförskrivning reduceras. Något alla borde 

vara tacksamma för. 

På allt fler ställen inom vården börjar nu läkemedelsgenomgångar introduceras, vilket 

uppskattas av många. På nätet finns nu flera sidor med regioner, landsting, vårdenheter mm 

som infört läkemedelsgenomgångar – sök på begreppet läkemedelsgenomgångar så kan du få 

se vad som görs i din geografiska närhet eller alternativt ta upp frånvaron med din läkare: 

Det behövs ett tryck från patienternas sida för att verksamheten skall öka i tillräcklig 

utsträckning och bli en självklarhet. 

Anmärkningsvärt är att apoteken håller en låg profil i denna fråga och mycket begränsat 

tillhandahåller denna tjänst. Man undrar om det är en ekonomisk fråga? Här fordras ett tryck 

från konsumenternas sida! Så, ta med en lista över dina läkemedel nästa gång du besöker 

apoteket och be personalen att kommentera listan – det är för ditt bästa och bidrar till en 

effektivare vård och omsorg. 

Ha det bra i hösten- snart vänder det! 

Med vänliga hälsningar 

Håkan Mandahl  

Ordförande   
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Länsföreningen i Stockholms län 
 
Prima Liv kommer att flytta till Activage, Magnus Ladulåsgatan 53 
 
Fysisk aktivitet vid stroke. Rörelse/koordination/smidighet/balansträning. 
Activage Circuit 8 gånger 
 
Circuit är en AMT-ledd träning med fokus på de stora muskelgrupperna. Deltagarna 
använder maskiner ur Technogyms Easylineserie, mellan maskinerna utför deltagarna 
funktionella övningar som är noga utvalda av AMT-tränaren. Träningen blir rolig och 
utmanade men samtidigt finns det möjlighet att individanpassa. 
Möjlighet till ombyte samt dusch finns. 
Kaffe/te ingår före eller efter träningen. 
Plats: Magnus Ladulåsgatan 53 
Start: tisdag 7 februari 
Tid: 16.00 
Pris: 490: -/8 gånger 
Anmälan: till kansliet senast tisdag 20 december Tel. 08 549 019 00, kansliet@strokesthlmlan.se 

Se artikel på sidan 10, om Strokens 3 faser 
 
 
Ronnie Gardiner 
 
RGM Ronnie Gardiners Metod. Metoden är utformad för att stimulera läs- och talförmåga, 
kroppsuppfattning, balans, minne, koordination, motorik, liksidighet, koncentration och 
sociala färdigheter. RGM innehåller mycket musik och rytmer. Se RGM hemsidan 
http://www.ronniegardinermethod.com/ 
Lättare grupp: 12.30 -13.30 
Svårare grupp: 14.00 – 15.00 
Start: fredag den 10 februari 2017 
Plats: Hägerstens Medborgarhus, Riksdalervägen 2, Hägersten 
Pris: 400: -/termin 10 gånger 
Gruppledare: Ulrika Precht 
Anmälan: till kansliet Tel. 08 549 019 00, kansliet@strokesthlmlan.se 

 
Varmvattenbadet 
 
Föreningen har bokat varmvattenbad i bassäng. Temperaturen brukar ligga över 30 grader C. 
Anmälan: Den som önskar delta i detta måste anmäla sig till kansliet  
Tel. 08 549 019 00. Det får inte vara för många rullstolar av säkerhetsskäl. 
Start: fredagen 20 januari 
Plats: Svedmyrabadet 
Tid: 14.45–15.45 
Pris: 300: - 
Adress: Handelsvägen 186 (BEA-huset). 
Anmälan: till kansliet Tel. 08 549 019 00, kansliet@strokesthlmlan.se 

 

Travfika 

Alla är välkomna att spela på travet, umgås och fika tillsammans med andra medlemmar i 
föreningen. 
Slut för säsongen: fredag 16 december 2016  
Start: fredag 13 januari 2017 Vi startar med fika kl.12.30 slutar 14.00 

mailto:kansliet@strokesthlmlan.se
mailto:kansliet@strokesthlmlan.se
mailto:kansliet@strokesthlmlan.se
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Plats: Jakobsbergs Gård, Odd Fellows väg 18 -22. Bredäng  
Kontaktpersoner:  
Göran Mörk 070-333 35 45 
Sven-Olof Gustavsson 070-750 88 18 
 

Julfest torsdagen den 1 december 
 
Jultallrik, glögg och pepparkakor. 
Kjell & Compligan spelar och sjunger för oss igen. 
Plats: Tellus, Lignagatan 8 
Tid: 18.00 – 21.00 
Pris:250: - 
Anmälan: kansliet senast måndag 21 november 2016 
Tel. 08 549 019 00 kansliet@strokesthlmlan.se 

 
 
Ålandsresa med Birka Cruises, måndag -tisdag 30 - 31  januari 2017 
 
Kunskapsseminarium om munhälsa efter stroke. 
Föreläsare Arne Olsson, Folktandvården: 
Om medicinsk tandvård för strokepatienter. 
 
Båten 
avgår måndagen den 30 januari kl.18.00 
Åter tisdagen den 31 januari kl.15.45 
 
Middag Kryssningsmeny, frukost och kaffebuffé förmiddag vid seminarium. 
Hytt Cabin Standard för 1 eller 2 personer, Hytt Cabin Design 2 större hytter för 
rullstol/permobil. 
Pris: 690: - 
Anmälan: till kansliet senast måndag 19 december. Tel. 08 549 019 00, kansliet@strokesthlmlan.se 

 
 
Waldemarsudde tisdagen den 7 februari 2017 
 
Guidad visning av Prins Eugens Sällskapsvåning. 
Tid: 14.00 – 15.00 
Plats: Waldemarsudde Djurgården 
Pris: 100: - 
Anmälan: till kansliet senast onsdag 25 januari 2017 
Tel. 08 549 019 00, kansliet@strokesthlmlan.se  
 

 
 
Margot Sjögrens minnesfond 
 
Ansökan om bidrag ska inlämnas till kansliet före den 31 december 2016. 
Mer information finns på hemsidan under fliken Länsföreningen – Minnesfond. 
Tel. 08 549 019 00, kansliet@strokesthlmlan.se 

 

 

 

 

mailto:kansliet@strokesthlmlan.se
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Café Turné Vinter, vår 2017 
 
Vi träffas varannan onsdag kl. 13.00 – 15.00 
 
11 jan  Ersta café Fjällgatan 45    08- 522 46 800 
25 jan  Café Panorama Kulturhuset 5tr Sergels torg  08- 21 10 35 
 
8 febr. Rest Moderna Museet Skeppsholmen  08- 520 23 660 
22 febr. Konditori Lyran Ålgrytevägen 90,Skärholmen (Bredäng) 08-646 35 05  
 
8 mars Citykonditoriet Adolf Fredriks Kyrkogata  08-534 807 20 
22 mars Stadsmissionens café Stortorget Gamla Stan  08-684 233 64 
 
5 april Långa Raden. Hotell Skeppsholmen  

Gröna gången 1, Skeppsholmen   08-407 23 05 
19 april Färgfabriken Café, Lövholmsbrinken 1 Reimersholme  08-645 33 07 
 
3 maj Fjärilshuset, Hagaparken, Solna  08-730 39 81 
17maj Blå Porten, Djurgårdsvägen 64, Djurgården  08-663 87 59 
 
Ta gärna med Dig en vän eller anhörig för en stunds gemenskap, särskilt om Du behöver hjälp. 
Strokeföreningen deltar inte med personal. Detta är ett privat initiativ. Vid frågor om tillgänglighet 
kan Du ringa direkt till caféerna. 
 
Kontakt Gerd Agborg 070-266 83 37 eller Sven-Olof Gustafsson 070-750 88 18  

 

Lokalföreningen Nacka - Värmdö 
 
Runda Bordssamtal om SLL måndag 14 november 
Tid: kl.14.00 – 15.30 
Plats: Gustavsgården 
 
Vi fortsätter våra ”Runda Bordssamtal” om SLL måndag 28 november 
Tid: 14.00 – 15.30 
Plats: Gustavsgården 
 
Jullunch måndag 12 december 
Tid: 12.00 – 15.00 
Plats: Handikapcenter, Järla Skogsväg 23 1tr, Nacka, Hiss finns. 
 
Anmälan till Rakel 08 – 715 15 13 eller Inger 070 -250 17 27 
 
Vi gör juluppehåll efter jullunchen den 12 december till måndagen 23 januari då vi återigen 
träffas på Gustavsgården. Trallbanevägen i Gustavsberg. 
 
Vi fortsätter att träffas för att fika och ha samtal på Gustavsgården alla jämna måndagar 
mellan 14.00 – 15.30 
 
Vi hälsar alla våra medlemmar hjärtligt välkomna till både jullunch och våra träffar på 
Gustavsgården. 
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Strokeföreningen Södertälje/Nykvarn, Botkyrka/Salem 
 

CIRKLAR som pågår och fortsätter 2017 

 

Medicinsk Yoga 

Tisdagar kl. 14.00–15.30, 10 ggr 400 kr, ej medl. 600 kr. 
Plats: Allaktivitetshuset Barrtorpsv. 1 A Södertälje, nedre plan. 
Paus med dryck och samtal ledare Anki Nordström.  
 
Bad, i varmvattenbassäng, med ledare, Södertälje sjukhus.  
Onsdagar kl.14.15–15.00, 12 ggr 400 kr, ej medl. 600 kr i mån av  
plats.  
OBS Egen hjälpare medtages om du ej klarar dig helt själv. 
 
OBS: Anmälan och information: 
Lill-Britt Andersson 073-669 09 74 eller Yvonne Gillner 070-475 18 88. 
 
Anhöriggrupp, ledare Barbro Söderström. 
Intresserad av att delta i en cirkel för anhöriga utifrån boken ”Anhörig i nöd och lust”, 
kontakta Barbro tfn 551 561 66. 
 

Lördag 26 november kl. 11.00–14.00  
Välkomna till den årliga Julmarknaden tillsammans med övriga handikappföreningar i 
Allhuset. 
Lotterier, loppis och servering. Ta gärna med familj och vänner. 
Plats: Allaktivitetshuset Barrtorpsvägen 1A Södertälje, nedre plan.  
 

DECEMBER 

 

Julavslutning  
Torsdag 8 december kl. 17.00–20.00. 
Förtäring (litet julbord), luciatåg, underhållning samt lotteri. 
Kostnad meddelas vid anmälan. 
Plats: Allaktivitetshuset Barrtorpsvägen 1A Södertälje, övre plan.   
Anmälan senast 30 november, bindande, till Lill-Britt Andersson 073-669 09 74 eller 
Yvonne Gillner 070-475 18 88. 
 

Strokeätarna måndag 23 januari 2017 

Vi träffas kl. 11.45 och äter lunch tillsammans vid Hagabergs Folkhögskola, på Restaurang 
Kastanjen. 
Adress: Erik Dahlbergsväg 60, Södertälje. 
 

Kommande Medlemsträffar våren 2017  

Måndag 6 februari 

Måndag 6 mars, årsmöte 

Måndag 3 april 

 

Kontaktperson: Ordförande Lill-Britt Andersson 
Tfn 08-550 157 17, mobil 073-669 09 74 
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Lokalföreningen Stockholm 
 
Prins Bertils Boulehall 
 
Strokeföreningen i Stockholms län har en bana bokad, varje tisdag mellan 12.00 – 14.00. 
Du är välkommen att spela. 
Plats: Rosenlundsvägen 38, Djurgården 
Pris: 50: - per gång eller 250: -/termin. Betalas direkt till Boulehallen. 
 

Börja träna 

Är du sugen att börja träna på egen hand och är i mogen ålder. 

Ta kontakt med ACTIVAGE på Magnus Ladulåsgatan 53 tel. 08-684 244 22 
Just nu har vi fått ett mycket bra pris på träning om du tecknar dig för ett pass innan 
fredagen den 30 december 2016. 
För mer information se  www.activage.com 

Se artikel sid. 10 i bladet om Strokens 3 faser, hur viktigt det är med träning. 

Strokegolf 
Vi kommer att fortsätta att spela inomhus på Ullna Indoor Rosenkälla Åkersberga. 
Dag och tid kommer senare. Håll utkik på hemsidan, ring kansliet 08 549 019 00 eller Pia 
Bonté Jonevad 070 475 52 57 för mer information.  

 
 

Lokalföreningen Norrort 
  
Vårt samarbete med Furuhöjdens Rehabiliteringshem i Täby fortsätter.  
Vi tränar balans, styrka och rörlighet till musik i lugn miljö med deras leg. Fysioterapeuter.  
Andra gruppen i höst, 27 okt -15 dec, är FULLBOKAD.  
 
Vi planerar att fortsätta till våren 2017 med start i januari.  
Information kommer att finnas på vår hemsida www.strokesthlmnorrort.n.nu  
 
Vårt Fråga doktorn möte den 19 oktober fick tyvärr ställas in eftersom  
Doktorn var sjuk. Vi hoppas kunna boka en ny träff i vår.  
Vår hemsida nås antingen direkt enl. ovan, eller via www.strokesthlmlan.se  
fliken Lokalföreningar. 
 

Lokalföreningen Södertörn 
 
Luciakaffe i Nynäshamn torsdagen den 15 december 
Plats: Rosengården, Äldrecentrum, Fridhemsvägen 6-8 
Tid:15.00 – 17.00 
Anmälan: till Kerstin Persson senast måndagen den 12 december tel. 08 520 171 26 eller 
076 896 24 04, ingakerstin@hotmail.com. 
 

 

http://www.activage.com/
mailto:ingakerstin@hotmail.com
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Julmiddag lördagen 17 december  
Plats: Handenterminalen 4 
Tid: 13.00 - 15.30 
Pris: 110: - 
Anmälan: till Claus Trolle senast fredag 9 december tel. 070 290 20 85 eller 
claus.trolle@comhem.se 
 
Körsångsgruppen  
När man har haft en stroke kan rösten få sig en släng och vi måste ofta träna för att kunna 
tala bra. Då underlättar det att sjunga med likasinnade och dessutom blir man glad! 
Ring Björn 076 186 30 40 för mer information. 
 
Rosenknopparna  
Promenadgruppen Rosenknopparna i Nynäshamn träffas varje måndag kl.10.30 vid 
Rosengårdens äldreboende. Vi går en rullstolsanpassad runda runt Svandammen i knappt en 
timme. Vid dåligt väglag tränar vi i stället med träningsredskap på Äldrecentrum en trappa 
ner på Rosengården med start kring kl. 10.00 och hinner även fika och prata. 
Ring Kerstin 08 520 171 26 eller 076 896 24 04 för mer information. 
 
Optimisterna 
Vi träffas sista fredagen varje månad kl. 14.00 i kafét vid Kulturhuset i Handen. 
Ring Claus 070 290 20 85 för mer information. 
 
RGM Ronnie Gardiner Metod  
Pågår för fullt. Ring Anders 070 372 30 84 för mer information. 
 
Aktivisterna  
Ring Åsa 070 355 09 47 för mer information. 
 
Anhöriggruppen i Handen  
Ring Marita 070 130 14 67 för mer information. 
 
Anhöriggruppen 1 i Nynäshamn 
Ring Eina 08 520 159 91 för mer information.  
 
Anhöriggruppen 2 i Nynäshamn 
Ring Ulla 070 286 12 64 för mer information. 
 

Lokalföreningen Västerort 
Efter extra årsmöte i lokalföreningen Stockholm Västerort har beslutats att föreningen från 
januari 2017 går i hop med lokalföreningen i Stockholm dit medlemmarna överförs. Medlem 
som önskar tillhöra annan förening kontaktar länsföreningens kansli.  
 
Västerorts förening blir från januari 2017 utan såväl styrelse som verksamhet och blir 
därmed en vilande förening.  
 
  

Strokeföreningen Södertörn 

Handenterminalen 4, 136 40 Handen 

Telefon: 08-745 50 25 (telefonsvarare) 
E-postadress: stroke.sodertorn@telia.com 
Plusgiro 12 48 70-7. Org. nr 80 24 10-11 42 

www.strokesodertorn.se 
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SMIL-rutan 
SMIL erbjuder riktad verksamhet för dig som har drabbats av stroke mitt i livet samt för 
dina närstående/anhöriga. SMIL-verksamheten är fortfarande under uppbyggnad och drivs i 
nu läget via länsföreningen i Stockholms län. 

Den 27 oktober ordnade vi en trevlig SMIL-middag på Jakobsbergs Gård.   

Spontana aktiviteter annonseras i grupp SMIL på facebook, så håll utkik där om du vill delta 
eller dela med dig. Fritt fram för egna i initiativ alltså.  

SMIL bjuder in till pysselkväll och adventsmys tisdagen 15 november 

Vi fikar och pysslar tillsammans. Material till pyssel och fika kommer att finnas på plats till 
ett rimligt självkostnadspris. Efteråt väljer du själv om du vill ta hem dina pysselverk eller om 
du vill sälja det på julfesten i Strokeföreningen torsdag 1 december. 
 
Om du vill ta med eget pysselmaterial så är det självklart helt ok. Meddela det när du anmäler 
dig. 
 
Plats: Måsholmstorget 3, Skärholmen 
Tid: 17.30 
Anmäl dig till kansliet tel. 08 549 019 00 eller kansliet@strokesthlmlan.se, så att vi vet hur mycket fika 

och pysselmaterial vi ska köpa. 

Nästa kärngruppsmöte hålls på kansliet tisdagen den 10 januari 2017 kl.17.30.  

Då gör vi en grov plan för kommande termin. Kom och gör din röst hörd! 

Anmäl dig till kansliet på tel.08 549 019 00 senast måndagen den 9 januari 2017. 

Är det första gången du kommer får du naturligtvis ta med dig en närstående/anhörig/ vän 
om du vill. Har du frågor eller funderingar är du varmt välkommen att kontakta kansliet eller 
Anneli Torsfeldt Heikenborn, som ansvarar för SMIL frågorna i styrelsen i Stockholms län. 
Anneli.t.heikenborn@gmail.com eller telefon 072 048 38 45.  

Tack för ett fint engagemang under våren och sommaren. Vi är ett kul och halvknasigt gäng 
som har väldigt roligt när vi ses. Tillsammans är vi starka!!!! 

 

  
Hjärna Tillsammans 

En mötesplats för bästa möjliga stöd och 
rehabilitering för personer med förvärvad 
hjärnskada, som följd av exempelvis stroke eller 
olycka. 
 
Se webbplatsen för att få aktuell information. 

www.hjarnatillsammans.se  
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STROKE-Föreningen i Stockholms län bildar inför 2017 en referensgrupp för 

färdtjänst-frågor. 

Då vi sedan 2015 finns representerade i HSOs samråd med trafikförvaltningen i Stockholms 

län har beslutats att bilda en referensgrupp för att få en uppfattning om och hur färdtjänsten 

fungerar för våra medlemmar. 

Gruppen ska bestå av 3-5 medlemmar som regelbundet via mail eller telefon rapporterar hur 

färdtjänsten fungerar i deras vardag. Gruppen kan också komma att träffas vid kansliet 

någon gång om året 

Vi söker nu förslag till medlemmar i gruppen. Vill du vara med? 

Hör av dig till kansliet tel.08 549 019 00 eller kansliet@strokesthlmlan.se 

 

Strokens 3 faser 
 
Stroke kan i stort indelas i 3 faser. 
 
Fas 1 är den akuta fasen med livsuppehållande åtgärder. Här försöker sjukvården minska 
skador och undersöker hur och varför man fått Stroke. Fas 1 är en ren sjukvårdsfas. 
 
Fas 2 är en rehabiliteringsfas där sjukvården har huvudansvaret. 
Här försöker man under en begränsad tidsperiod att med olika åtgärder rehabilitera 
patienten till det bästa liv sjukvården kan medverka till. 
Allt beroende på patientens möjligheter. 
 
Fas 3 är den livslånga friskvården där det primära inte är att bli så mycket bättre utan främst 
att behålla de framsteg man gjort och lära sig att hantera vardagen efter var och ens 
förutsättningar.  I fas 3 har patienten ett mycket större ansvar. Det är idag en illusion att tro 
att sjukvården - i dagsläget - är beredd att ansvara för en livslång friskvård 
 
Därför erbjuder Strokeföreningen i Stockholms län i samarbete med Activage sina 
medlemmar en högklassig friskvård bl.a. i form av gymnastik.  
Gymnastiken är främst inriktad på att hantera vardagen men även att på ett kamratligt sätt ta 
del av andras erfarenheter. 
Träningsprogrammet byggs upp och utformas efter varje individs fysiska förmåga och 
målsättning. 
 
Alla kan göra något för att få tillfredställelsen att fundera bättre i vardagen och känna en 
större frihet.  
 
Gör man ingenting utan bara förväntar sig att andra skall agera, lär man få vänta. 
Det mesta beror på dig själv hur Du skall utvecklas. 
För mer information om Gymnastiken ring kansliet tel. 08-549 019 00 
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Nästa informationsblad 
planeras till  
januari 2017. 
 
Texter till bladet vill  
vi ha in senast  
11 januari 2017 
 
God Jul & Gott Nytt År 
 
Önskar kansliet 

 

Råd, tips i kollektivtrafiken 
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STROKE-Föreningen i 
Stockholms län  
Måsholmstorget 3  
 
127 48 SKÄRHOLMEN 

Föreningarna i Stockholms län 
önskar alla våra medlemmar 

 
God Jul och Gott Nytt År 

 
www.strokesthlmlan.se 

Välkommen till stroketeamet 

på Rehab Station Stockholm 

Vi finns i Solna, vid Hagaparken intill Brunnsviken.  

Rehab Station Stockholm erbjuder rehabilitering i internatform 

och som dagrehabilitering för dig som har behov av träning efter 

att ha fått en stroke. Vårt program är individuellt anpassat 

utifrån dina behov. Vi har också en logopedmottagning. 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.rehabstation.se 

Kenth Malmström  
Tel 08-555 44 125 

 

 

 

 


