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Ordföranden har ordet 
När jag skriver detta är det juni, när ni läser detta är det augusti. Man undrar vad som hänt 

däremellan. Hoppas att sommaren var rogivande i alla fall! 

Patientlagen trädde ikraft den 1 januari 2015. Vårdanalys har nu utkommit med en andra 

rapport om lagens uppföljning i vården. Enkelt uttryckt kan sägas att lagen inte påtagligt 

skakat om vården. Rapporten konstaterar att det finns flera betydande hinder för att öka 

lagens genomslag: 

- Befolkningens kännedom om vårdens skyldigheter är fortsatt låg (bristande 

information till allmänhet och patienter) 

- Vården har svårt att omsätta lagen i praktiken (kunskaper och tolkning av lagen) 

- Landstingens strukturella förutsättningar kan påverka möjligheterna att uppfylla 

lagens intentioner (ekonomi och bristande kontinuitet) 

- Det saknas nationella administrativa lösningar (nationella journallösningar, avsaknad 

av plattform för utbudslösningar) 
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Finns således mer att önska innan lagen når fram i praktiken. En slutrapport från Vårdanalys 

kommer 2017. Vi får hoppas att patientlagen nått verkligheten till dess! 

Socialstyrelsen har i en rapport om tillståndet inom svensk hälso- och sjukvård pekat på 

en positiv hälsoutveckling. Medellivslängden liksom överlevnad efter hjärtinfarkt och stroke 

ökar. Negativt är att den psykiska ohälsan ökar, särskilt bland kvinnor. 

Läkemedelsindustrin kommenterar den långsamma introduktionen av blodförtunnande 

läkemedel (Noak) för att minska risken för stroke och säger att detta beror på vårdens 

ersättningssystem. ”Vi måste inse att vi får vad vi betalar för” säger Vd:n för 

läkemedelsindustriföreningen. 

Socialminister Gabriel Wikström: ”Vården står inför gigantisk utmaning”: ”Hela 

vårdsystemet behöver ställas om till patientcentrerad vård inom kroniska sjukdomar.  Detta 

bör tolkas som att statsrådet förordar regioner i stället för landsting. Frågan är dock om detta 

blir bättre för patienterna. 

Nu får vi hoppas på en god höst med 
primörer och en givande svampsäsong! 
 
 
Håkan Mandahl 
Ordförande 

 
 

Conny Larsson - till minne 
 

 

 
Kämpen Conny Larsson har lämnat oss vid 68 års 
ålder. Han var en intressepolitisk förkämpe för 
strokevårdens utbyggnad och utveckling. Han var 
ordförande för länsföreningen under 2010 till 2013 – 
en tid då föreningen befann sig i ekonomisk misär 
och det blev Conny och medarbetare som fick reda ut 
situationen, vilket kostade honom mycket tid och 
arbete, inte minst med tanke på att han led av stroke 
sedan 2002. 
Efter framgångsrikt ha avslutat sitt arbete i 
länsföreningen tillträdde han som ordförande 
Södertörns lokalförening 2013 och avgick från detta 
uppdrag i år strax före sin bortgång. 
Åren i lokalföreningen var framgångsrika och 
lokalföreningen blev den ledande lokalföreningen 

bland de nio lokalföreningarna. Detta uppnåddes i samarbete med vännen och kollegan 
Anders Tillgren. Conny hade arbetet som hobby men när han ville koppla av åkte han gärna 
till Muskö där han hade en husvagn och där han njöt av tillvaron. 
Conny var en rättfram natur, stundtals påtagligt bestämd men vanligen en jovialisk person 
som man gärna ville träffa och tala med bl.a. om intressepolitik och allmänpolitik. Även om 
han styrde sina åtaganden med fast hand så hade han också en självironisk syn på sitt 
arbete, vilket framgår av hans devis:” Det gick inte så fort, men var inte så bra heller”. 
 
Tack Conny! Vi lyser frid över Ditt minne.  
Vännerna på Länsföreningen genom Håkan Mandahl 
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Länsföreningens aktiviteter 
 

 

 

 

 

 

 

Ronnie Gardiner 
 
RGR Ronnie Gardiners rytm och musikmetod. 
Metoden är utformad för att stimulera läs- och 
talförmåga, kroppsuppfattning, balans, minne, 
kordination,motorik, liksidighet, koncentration 
och sociala färdigheter. 
Lättare grupp: 12.30 -13.30 
Svårare grupp: 14.00 – 15.00 
Start: tisdagen den 13 september 
Plats: Hägerstens Medborgarhus, 
Riksdalervägen 2, Hägersten 
Pris: 400: -/termin 10 gånger 
Gruppledare: Ulrika Precht 
Anmälan: till kansliet Tel. 08 549 01 900, 

kansliet@strokesthlmlan.se 

Travfika 

Alla är välkomna att spela på travet, umgås och 
fika tillsammans med andra medlemmar i 
föreningen.   
Säsongsstart i höst 5 augusti. 
Vi startar med fika kl.12.30 slutar 14.00 
Plats: Jakobsbergs Gård,  
Odd Fellows väg 18 -22. Bredäng  
Kontaktpersoner:  
Göran Mörk 070-333 35 45 
Sven-Olof Gustavsson 070-750 88 18 

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 01 900 Det får inte vara för 
många rullstolar på grund av brandrisk. 
Start: fredagen den 19 augusti 
Plats: Svedmyrabadet 
Tid: 14.45 – 15.45  
Pris: 300: -/termin 
Adress: Handelsvägen 186 (BEA-huset). 
Anmälan: till kansliet Tel. 08 549 01 900, 

kansliet@strokesthlmlan.se 

Massage  

Ont i axlar eller rygg? Start 17 augusti 
Varje onsdag fram till december finns 
Magnus på kansliet i Skärholmen. 
Tidsbeställning: Tel: 08-549 01 900   
Mail: kansliet@strokesthlmlan.se 

Prima Liv  
 
Fysisk aktivitet vid stroke. Rörelse/koordination/smidighet/balansträning. 
Målsättningen med kursen är att utveckla personens potential för att uppnå en ökad grad av själv-
ständighet. 
Start: tisdagen den 13 september  
Plats: Pumpan Lokal: Katarina 
Tid: 16.30 – 18.00 
Adress: Färgargårdstorget 1, Södermalm 
Pris: 475: -/termin 12 gånger 
Gruppledare: Erika Karlsson 
Anmälan: till kansliet Tel. 08 549 01 900, kansliet@strokesthlmlan.se 
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CAFÉ TURNÉ Hösten 2016 
Vi träffas onsdagar kl. 13.30 – c:a 15.00 
Datum Plats 
  3 aug Röda cafét. Botkyrkavägen 28, Huddinge/Vårby                 08 740 24 66 
10 aug Hembygdsgården Trädgårdsgatan 19, Vaxholm                 08 541 317 20 
17 aug Café Kajkanten, Hamringevägen 6, Tullinge                  08 778 80 48 
24 aug Nynäs Kroken/Rökeri, Hamnen, Fiskare gränd 8 Nynäshamn  08 52015520 
31 aug Skafferiet i Ekoparken, Stora skuggans väg 38                 08 15 77 90 
 
  7 sep Ersta café Erstagatan 1, Stockholm/Södermalm                 08 714 65 00 
21 sep Café Panorama Kulturhuset, Sergels Torg                  08 21 10 35 
 
  5 okt Café Rosengården, Historiska Museet, Narvavägen 13-17           08 51955610 
19 okt Ritorno, Odengatan 80 – 82                   08 32 01 06 
 
  2 nov Café Rival, Mariatorget 3                    08 54578900 
16 nov Citykonditoriet, Adolf Fredriks Kyrkogata 10                                08 534807 20 
30 nov Restaurangen Moderna Museet, Skeppsholmen                           08 52023660
   
 
Om du behöver hjälp, ta gärna med någon som hjälper dig. Vi försöker självfallet hjälpa till 
så gått vi kan om det behövs.  
Strokeförening deltar inte med personal. 
Ring om du har frågor. 
OBS! Det kan bli trångt på vissa ställen, hoppas alla har översende med det. 
 
VI SES PÅ FIKA! 
Kontaktpersoner:    Gerd Agborg 070- 266 83 37 
   Sven-Olof Gustafsson 070- 750 88 18 
 
 

 

Lunchkryssning med S/S Stockholm tisdagen den 16 augusti 2016 
 
Båten är inte handikappanpassad, höga trösklar och trappa och byggd i början av 1900-talet. 
Avgår: tisdagen 16 aug, kl. 12.00 från kajplats 16, Strandvägen 
Åter: Strandvägen kl. 15.00 
Pris: för båtresa och skärgårdslunch 515: -/person 
Menyn består av tomat med mozzarella, lax, kaffe, dryck tillkommer. 
 (Obs! begränsat antal platser) Vi har bokar 15 platser i restaurangen. 
Genom att betala in 515;-/person till föreningens postgirokonto 31 15 51 – 6 
( ange lunchkryssning 16 aug och namn på inbetalningen) 
Hör med kansliet om det finns platser kvar. 
 
Vid ev. frågor ring Gerd Agborg 070- 266 83 37 
Eller Sven-Olof Gustafsson 070- 750 88 18 
 
VÄLKOMNA! 
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Ta med familjen på picknick  
söndagen den 28 augusti 
 
Ta med dig det du vill äta och dricka. 
Föreningen bjuder på kaffe och tårta. 
Vi kommer att leka och ha skoj. 
Alla våra medlemmar och anhöriga 
välkomna. 
Plats: Jakobsbergs Gård  
Tid: 15.00–18.00 
Anmälan: till kansliet senast måndag 22 
augusti. Tel. 08 549 01 900, 
kansliet@strokesthlmlan.se 
 

Kräftskiva  
torsdagen den 29 september 
 
Kjell & Compligan spelar och sjunger för oss. 
Kräftor, paj, ost och bröd. 
1 glas vin eller öl. 
Pris: 250: - 
Plats: Jakobsbergs Gård 
Tid: 18.00–21.00 
Anmälan: till kansliet senast måndag 19 
september. Tel. 08 549 01 900, 
kansliet@strokesthlmlan.se 

 
Ålandsresa med Birka Cruises Måndag-tisdag 17-18 oktober 2016 
 
Kunskapsseminarium om hjärntrötthet. 
Föreläsare: 
Irene Rosberg 
Anneli Torsfeldt Heikenborn 
Kim Randrup 
 
Båten avgår måndagen den 17 oktober kl.18.00 
Åter tisdagen den 18 oktober 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 fredag 9 september. Tel. 08 549 01 900, kansliet@strokesthlmlan.se 
 
 
 
Adventkonsert i Blå Hallen  
söndagen den 27 november 
 
Medverkande, Stockholm Singers, 
Stockholms Musikgymnasiums Kammarkör, 
Helene Stureborgs Kammarkör, 
Balettakademien, Stockholm Concert 
Orchestra, Kerstin Alling på Skandinaviens 
största orgel 
Dirigenter: Helene Stureborg, Bo Aurehl 
(även programvärd) 
Pris: 265: - 
Plats: Blå Hallen 
Tid: 15.00 
Anmälan: till kansliet senast 14 oktober. Tel. 
08 549 01 900, 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 01 900, 
kansliet@strokesthlmlan.se 
 
 

 

  

Glöm inte titta på vår hemsida: www.strokesthlmlan.se 

Facebookgruppen ”Strokeföreningen i Stockholms län” 
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Lokalföreningen Nacka-Värmdö 

Vi har besökt Nysveds Gård med Nacka-Värmdö strokeförening. 

 
Måndagen den 16 maj träffades lokalföreningen i Nacka-Värmdö på Nysveds Gård 
på Värmdö för en rundvandring bland djuren. Solen sken när vi började vandringen med två 
utmärkt trevliga guider. Vi besökte fårhagen där vi fick möjlighet att klappa lamm och 
information om klippning av tackor. Därefter blev det besök hos hästarna av olika raser. I 
stallet bekantade vi oss med kaniner och vaktlar därefter var det dags att bekanta sig med 
getter och höns. På avstånd såg vi hur korna mådde gott i solskenet och två åsnor som inte 
kunde skiljas från varandra.  
Besöket på gården avslutades med kaffe goda smörgåsar och hembakat bröd. 
 
Mer information om aktiviteter kommer på hemsidan under hösten. 
Kontaktperson: Rakel 08 715 15 13 

Lokalföreningen Södertälje/Nykvarn, Botkyrka/Salem 
 

Cirklar hösten 2016 

Medicinsk Yoga 

Start: tisdag 6 september  

Adress: Allaktivitetshuset Barrtorpsvägen 1 A, Södertälje, nedre plan. 
Tid: 14.00–15.30 

Pris: 10 ggr 400 kr, ej medl. 600 kr. 
Paus med dryck och samtal. Ledare Anki Nordström.  
 
Bad, i varmvattenbassäng, med ledare, 
Start: onsdag 7 september 
Tid: kl.14.15–15.00 
Adress: Södertälje sjukhus. 
Pris: 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 till ovanstående cirklar senast 23 augusti. 
 (minst 8 deltagare för cirkelstart)  
 Lill-Britt Andersson tel. 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 tel. 08 551 561 66. 
 

Augusti 
Strokeätarna tisdag 23 augusti. 
Vi gör en utflykt till Turinge Ost & Vin, vid Vindhammar, för gemensam lunch kl. 13.30. 
Samåkning eller färdtjänst gäller. Adress: Gamla Strängnäsv. 335 Nykvarn. 

Samling vid Allaktivitetshuset Barrtorpsv. 1 A Södertälje kl. 13.00 för dig som behöver skjuts. 

Anmälan senast 16 augusti till Lill-Britt Andersson 073-669 09 74 eller Yvonne Gillner  
070-475 18 88. 
Salemsdagen lördag 27 augusti i Skönviksparken Rönninge. Strokeföreningen finns på 

plats. 
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September 
Botkyrkadagen söndag 4 september kl. 12.00–15.00. 
Stor familjefest med många aktiviteter, och vår förening passar på och visar upp sig. 
 
Medlemsträff måndag 5 september kl. 17.00–19.30. 
Kvällens tema Mindfulness, besöker oss gör Anneli Torsfeldt Heikenborn, diplomerad 

mindfulnessinstruktör och ledamot i riksstroke bl.a. Information och prova på.  

Kaffe med smörgås serveras. 

Plats: Allaktivitetshuset Barrtorpsvägen 1A, nedre plan, Södertälje. 

 

Oktober 

Medlemsträff måndag 3 oktober kl. 17.00–19.30. 
Paj och kaffe serveras. Aktivitet ej fastställd. 
Plats: Allaktivitetshuset Barrtorpsvägen 1 A nedre plan, Södertälje. 

 
Äldredagen torsdag 6 oktober i Stadshuset, Södertälje. 
Strokeföreningen kommer finnas på plats.    
 

Medborgardagen lördag 15 oktober i Stadshuset, Södertälje. 

Strokeföreningen kommer finnas på plats. 
 

November 

Medlemsträff måndag 7 november kl. 17.00–19.30. 
Vi ser en svensk film tillsammans. Soppa med smörgås serveras, kaffe.  
Plats: Allaktivitetshuset Barrtorpsvägen 1 A nedre plan, Södertälje. 

Julmarknad lördag 26 november, mer information kommer. 

 

December 

Medlemsträff/julavslutning torsdag 8 december, notera datumet redan nu, mer 

information kommer. 

Lokalföreningen Stockholm 
 
Strokeföreningen Stockholm inbjuder till två kunskapsseminarier under hösten, vi har också 
en ”prova på att dreja kurs” under tre tillfällen som ger bra träning för hjärnan och 
finmotoriken i händerna. Här följer höstens program: 
 
Kunskapsseminarium 1: Vi får besök av Cinna Bromander som berättar om sin resa efter 
en stroke som gjorde henne halvsidesförlamad och drabbad av Afasi. Här kommer att finnas 
god möjlighet att diskutera de olika konsekvenserna efter en stroke och rehabilitering av 
dessa.  
Start: tisdagen den 13 september   Plats: S:t Göransgatan 82 A 
Tid: 17.30 -  20.00  
Anmälan: till Kim Randrup på tele 08 508 248 44 eller kim.randrup@stockholm.se  

Prova på att dreja. Kom och delta i en rolig kurs som ges vi tre tillfällen, torsdagen den 13 
oktober, och torsdagen den 10 november, datum för sista kurstillfälle bestäms under kursens 
gång.  
Plats: Vi träffas förste gången vid Mälarhöjdens T-banastation och går tillsammas till 
lokalen 
Tid: 13.00 - 16.00   
Pris: 300: - inkl. lera och kaffe med dopp 
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Anmälan: till Kerstin Tärnholm på telefon 08 97 37 75 eller kerstintarnholm@spray.se  
 
Kunskapsseminarium 2: Anhörigfrågor, vi får besök av kommunens anhörigkonsulent 
som berättar om vad de kan hjälpa till med. Även en av våra egna medlemmar kommer och 
berättar om sin kamp som anhörig. 
Tid: torsdagen den 24 november 
Plats: S.t Göransgatan 82 A  
Tid: 17.30 - 20.00 

Anmälan: till Kim Randrup på tele 08 508 248 44 eller kim.randrup@stockholm.se 

Lokalföreningen Norrort 
 
I höst kommer vi att fortsätta vårt utmärkta samarbete med Furuhöjdens Rehab och deras 
program för rörelse- och styrketräning. Träningen passar för såväl stående som sittande. 
Vi kommer att vara max 6 personer i varje grupp och kostnaden är 600 kr för 8 gånger. 
 
Den första gruppen håller på mellan den 1 september och 20 oktober och den andra 
mellan den 27 oktober och 15 december.  
 
Adressen till Furuhöjdens Rehab är Gribbylundsvägen 75 i Täby.  
 
Föranmälan krävs och görs till Lena Pettersson, tel. 070-569 0180; E-mail: 
lp@tranfor.se eller till Birgitta Pettersson tel. 070-526 06 96. 
 
Den 19 oktober kl. 18.00–19.30 kommer vi att ha ett Fråga doktorn möte med Max 
Mademyr Larsson, som är överläkare på Strokerehabiliteringsavdelning 4. Max kommer att 
ha med sig några av sina kollegor.  
Vi träffas i Tranfor:s lokaler Sollentunavägen 227, 191 35 Sollentuna  
 
Information kan du också få genom att gå in på föreningens hemsida: 
http://www.strokesthlmnorrort.n.nu/ 
 
Se Norrorts hemsida som du hittar via www.strokesthlmlan.se  

Lokalföreningen Södertörn 
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 
Rosengårdensäldreboende. 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 Katarina 073 513 61 17 för mer information. 

 
Gubbaröran  
Start: måndagen den 5 september  
Ring Claus 070 290 20 85 för mer 
information. 
 

Anhöriggruppen i 1 i Nynäshamn 
Ring Eina 08 520 159 91 för mer 
information. 
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Aktivisterna  
Ring Åsa 070 355 09 47 för mer information. 

 

Anhöriggruppen i Handen Startar 
fredagen den 19 augusti 
Ring Marita 070 130 14 67 för mer 
information. 

 
Optimisterna  
Promenader vid Rudan. 
Ring Claus 070 290 20 85 för mer info. 

 

Anhöriggruppen i 2 i Nynäshamn 
Ring Ulla 070 286 12 64 för mer 
information. 

 
RGR Ronnie Gardiner Rytm och musikmetoden  
Start: fredagen den 16 september kl. 13.00. Vi kör 2 grupper. 
Ring Anders 070 372 30 84 för mer information. 

 
Hör gärna av dig om du är intresserad. 

 

 

Lokalföreningen Västerort 
 

Kallelse EXTRA ÅRSMÖTE I STROKEFÖRENINGEN STOCKHOLM 

VÄSTERORT 
Tid: Torsdagen den 8 september klockan 17.oo  
Adress: Bromma Sjukhus Huvudentrén. Follingbogatan 32 Beckomberga Bromma 
 
Ordinarie årsmöte beslutade att föreningen skall gå ihop med Strokeföreningen Stockholm 
vilket innebär att vi lägger ner Västerorts förening. För detta kräver stadgarna ett extra 
årsmöte.  

VÄLKOMMEN 
 

STROKEGOLF I VÄSTERORT-TRÄNING PÅ HÄSSELBY GOLFKLUBB 

Instruktör, hink med bollar kostnad 125 kr/person (jämna veckor) 
Jämna veckor v32 - 40, onsdagar kl. 13:00 - 14:00, 10/8, 24/8, 7/9, 21/9 och 5/10 
 
Ojämna veckor v33-41, tränar vi själva samma tid.  
Hink med bollar, kaffe + bulle kostnad 50 kr/person (ojämna veckor) 
 
Allt är som tidigare men hör av dig om något är oklart. 
 
Mobil Pia Bonté Jonevad 0704755257 Mail: pia@jonevad.se 

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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Färdtjänst adress: Lövsta Koloniväg, Hässelby, säg till vid beställningen att det är till Hässelby 
Golfklubb. 
Kollektivtrafik: T-bana till Vällingby. Därifrån Buss 541 mot Jakobsbergs station, kliv av 

Lingonrisgränd. Följ Lingonrisgränd, vid gatans slut, passera genom 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.  

Hässelby GK www.hasselbygolf.se Tel. 08 739 38 89 

 

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 
nuläget via länsföreningen i Stockholms län. 
 
I slutet av april ordnade vi en trevlig SMIL-middag på Jakobsbergs Gård. Den 23 maj deltog 
SMIL med lag ”Stroke survivors“ som sprang för livet efter stroke. Vårterminen avslutades 
med en minigolfturnering på golfbaren i Kristineberg.  
 
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 Kunskapsseminarium torsdagen den 8 september. 
 
Rehabilitering av Strokepatienter och behovet av hjälpmedel, Johan Thunberg Leg. 
Sjukgymnast/Fysioterapeut med långvarig erfarenhet inom ortopedi och neurologi både från 
akutfas och rehabilitering inom den svenska vården. Johan kommer att prata om användning 
av ortoser/Droppfotskenor för typiska problem både i fot o hand efter stroke. Johan arbetar 
numera på CAMP Scandinavia, ett svenskt företag som bl. a har uppfunnit flera 
droppfotsskenor som används över hela världen med stor framgång. Johan kommer att gå 
igenom rehabiliteringsfasen och hur förskrivning sker av ortoser. Vidare kommer Johan att 
beskriva vad som är vanligt på marknaden och berätta hur CAMP tänkte när de uppfann 
produkter för stroke. 
  
Patient Case (tillhörande föredraget) 
Olof Glaas som är en man mitt i livet kommer att berätta om hur hans tidiga aneurysm i 
hjärnan påverkat hans liv och vilka hjälpmedel han använder idag. 
Efter föreläsningen äta vi en buffé. 
Pris: 150: - 
Plats: Jakobsbergs Gård 
Tid: 18.00–21.00 
Anmälan: till kansliet senast. Tel. 08 549 01 900, kansliet@strokesthlmlan.se 
 

Nästa kärngruppsmöte hålls på kansliet den torsdagen den 25/8 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 den måndagen den 22 augusti.  
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 halvknasiga gäng 
som har väldigt roligt när vi ses. Tillsammans är vi starka!!!! 
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FÄRDTJÄNST 
 

 Strokeföreningen i Stockholms län uppmanar åter igen medlemmarna att vara ute i 
god tid vid ansökan om färdtjänst. Totala ansökningstiden är ofta mer än tre 
månader, ansökningsprocessen inleds med ett besök hos läkare på vårdcentralen så se 
till att få tiden så snart som möjligt vid bokningen. Viktigt att tänka på om ditt 
tillstånd är på väg att upphöra.  

 Sedan april gäller nytt avtal för rullstolstaxi, numera måste hämtning och lämning vid 
dörren bokas vid beställningen, kostnaden betalas av färdtjänsten. Tidigare ingick 
alltid hämtning och lämning men utfördes inte av en del förare därför har man 
genomfört förändringen. 

 Varje dag görs mellan 10 000 och 14 000 resor med färdtjänst och rullstolstaxi i 
Stockholms län.  
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STROKE-Föreningen i 
Stockholms län  
Måsholmstorget 3  
 
127 48 SKÄRHOLMEN 

Föreningarna i Stockholms län 
önskar alla våra medlemmar 

en skön höst 
 

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 
 

 

 

 


