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Detta exemplar av vår informationsskrift är något begränsad jämfört med de vanliga 
informationsbreven. Skälet är att detta är ett mellanexemplar eftersom vi kände att 
en viss uppdatering var nödvändig. Så läs detta, men ni behöver inte läsa mellan 
raderna för där står ingenting. 
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Ordförande har ordet….. 
 
Jag tror att vi alla känner att mycket händer på hälso- och sjukvårdens område. Vi följer alla 
diskussionen om Nya karolinska sjukhuset – och dess ekonomiska situation - som förväntas 
ta emot sin första patient i oktober 2016. Som vanligt blir det inte  
billigare än vad som antagits. En annan fråga är sjukhusets tillgäng- 
lighet. Diskussioner pågår t.ex. om var tunnelbanan skall ansluta till 
sjukhuset. Dagens planering kan leda till ganska långa promenad- 
vägar för patienter med rörelseproblem. Från vår sida har vi under- 
strukit att transportmöjligheterna bör underlättas. 
 
Teknik och vetenskap utvecklas kontinuerligt. Ett gott exempel kan hämtas från Norge, där 

finns nu en av världens tre strokeambulanser. Den är utrustad med röntgenutrustning för 

att strokepatienter skall få snabb diagnos och tidig behandling. Bilen är utrustad med 

datortomografi, som gör det möjligt för ambulanspersonalen att ställa diagnos redan innan 

patienten anländer till sjukhuset. Målet är att också kunna ge blodproppslösande medel i 

bilen. Något för Sverige? Visst! Vi tar upp det med Landstinget snarast. 

Nu när hösten är kommen är vården tillbaka i ett ”normalläge”. Sedan några veckor har 561 

nya vårdplatser gjorts tillgängliga inom akutsjukvården i Landstinget. Positivt! 

Forskning igen! Alliansen i Landstinget satsar 80 miljoner kr om året på att utveckla och 

förbättra forskningen i Stockholmsregionen. Detta skall göra att forskningsresultaten 

snabbare implementeras i vården. Därmed skall kvaliteten öka för patienterna. Som ett led i 

detta arbete har ett centrum för innovativ medicin inrättats på Huddinge sjukhus. 

Annan forskning! Uppsala Nya Tidning redovisar en forskningsrapport som inte förvånande 

understryker vikten av motion för att bl.a. förebygga risken för stroke. Som ett exempel 

redovisar man positiva resultat bland Vasaloppsåkare. Jag är inte säker på om detta skall 

rekommenderas våra medlemmar(?). Men kom ihåg att även Tjejvasan finns. Annars, ta en 

lugnare promenad – det är inte dumt det heller! 

Vi gratulerar Sjukhuset i Köping som för andra året i rad utsetts till Sveriges bästa 

strokevårdare. 

Hälsningar 
 
Håkan Mandahl 
Ordförande 
  

 

 

http://www.nyakarolinskasolna.se/sv/byggprojektet/
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November 2015 - Januari 2016 

Länsföreningens aktiviteter 

Julfest med underhållning 3 december kl. 18.00 – 21.00  
Tellus Lignagatan 8 
 
Glögg, pepparkor och jultallrik, 
pris 250:-/pers. 
Anmälan görs till kansliet senast måndag 23 november 
________________________________________ 
 

Luciafika tisdagen 8 december kl.15.00 – 17. 00 

Jakobsbergs Gård Odd Fellows väg 18-22 
Kaffe, glögg och pepparkakor Pris: 50:-/pers. 
Anmälan till kansliet senast måndagen 30 november 
 

__________________________________ 

Margot Sjögrens minnesfond 
Ansökan om bidrag ska inlämnas före 31 december 2015. 
Mer information finns på hemsidan under fliken Länsföreningen – Minnesfond 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

Nobelmuseet torsdag 11 februari 2016 

Vi träffas på Nobelmuseet där vi får en privat visning 
kl.15.00 – 16.00 
Pris 70:-/pers.  
Anmälan görs till kansliet senast måndag 1 februari. 
 

Massage: Magnus finns nu på kansliet varje onsdag och förbokas via kansliet.  

  

Ålandsresa med Birka Cruises 18-19 januari 2016 
Båten avgår 
måndagen 18 
januari 18.00 
Åter tisdagen 19 
januari 15.45. 

Kryssningsmeny  
Välj kött eller fisk. 
Frukost buffé 

Cabin Design 
Access 2 större 
hytter för 
rullstol/permobil  

Cabin Standard  
för 1 eller 2 personer. 

 
PRIS: 590:- 

Anmälan till kansliet senast måndag 7 december. 
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Ronnie Gardiner Rytmterapi (RGR) 

Lättare grupp 16.30 - 17.30 Svårare grupp 17.30 - 18.30 
Start: 8 februari, Plats: Hägerstens Medborgarhus, Riksdalervägen 2, Hägersten 
Pris: 300:- för 10 gånger. 
 

 
Facebook: Vi finns nu på Facebook ”Strokeföreningen i Stockholms län”. 
Gruppen är till för dig och mig. 

Lokalföreningen Nacka-Värmdö 

 
 
 
 

 

  

 

Gustavsgården - Måndagar  jämn vecka (9/11, 23/11) 15.00-16.00  
Järla skolväg Handikapp Centrum 1 tr. Nacka – Månd. 16 och 30 nov 14.00 - 16.00 
Månd. 7 dec Jullunch 12.00 - 15.00 Anmälan till Rakel 08 - 7151513 
 
Kontaktpersoner: Rakel 08-715 15 13, Inger 08-571 48 018  
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Lokalföreningen Södertälje/Nykvarn, Botkyrka/Salem 

Aktiviteter höst/vinter 2015 

CIRKLAR som pågår och fortsätter 2016 (startdatum meddelas senare) 

Medicinsk Yoga, med utbildad ledare.  

Tisdagar kl. 14.00–15.30, 10 ggr 350 kr, ej medl. 550 kr. 

Plats: Allaktivitetshuset Barrtorpsv. 1 A Södertälje, nedre plan 
Paus med dryck och samtal.   
Anhöriggrupp, ledare Barbro Söderström, tisdagar. 
Är du intresserad hör av dig, tfn 551 561 66 
 
Bad, i varmvattenbassäng med ledare, Södertälje sjukhus.  
Onsdagar kl.14.15–15.00, 12 ggr 350 kr, ej medl. 550 kr i mån av plats.  
OBS Egen hjälpare medtages om du ej klarar dig helt själv. 
Information och anmälan: Lill-Britt Andersson 073-669 09 74 eller Yvonne 
Gillner 070-475 18 88. 
 

NOVEMBER 
Medlemsträff 16 november kl. 17.00–19.30. 
Soppa med smörgås serveras, kaffe. Vi tittar på bilder från olika aktiviteter med 
strokeföreningen samt spelar bingo. Välkomna! 
Plats: Allaktivitetshuset Barrtorpsvägen 1 A nedre plan, Södertälje. 

 

Julmarknad Lördag 21 november kl. 11.00–14.00  
Är 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 
Medlemsträff Julavslutning tillsammans med reumatikerföreningen. 
Tisdag 15 december kl. 17.00–20.00. 
Förtäring, luciatåg, underhållning av Kalle Rapp med kompanjon samt lotterier. 
Plats: Allaktivitetshuset Barrtorpsvägen 1A Södertälje, övre plan.   
Anmälan senast 8 december, bindande, till Lill-Britt Andersson 073-669 09 74 
eller Yvonne Gillner 070-475 18 88. 
 
 

JANUARI 

Medlemsträff 1 februari kl. 17.00–19.30. 
Planera årets första medlemsträff redan nu! Aktivitet meddelas senare. 
Plats: Allaktivitetshuset Barrtorpsvägen 1 A nedre plan, Södertälje. 

 

Kontaktperson: Ordförande Lill-Britt Andersson 08-550 157 17, 073-669 09 74 
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Lokalföreningen Stockholm Syd 
 
Brunch för medlemmar! OBS! Ändrat datum lördag 28 november. 
Plats: Mamsell Ullas väg 5, Hägersten. Klockan: 1100 – 13.00. 

 
Kontakta Kim Randrup om du kommer samt för vägbeskrivning 0761-22 48 44 

Lokalföreningen Norrort 

 
Rörelse- och styrketräning på Furuhöjden FULLBOKAD!  
Anmälan till mail lena.pettersson@tranfor.se eller telefon 070- 569 01 80 
 
Vi önskar alla medlemmar från Norrtälje välkomna. 

Lokalföreningen Stockholm City-Lidingö 

Måndag 23 november kl 18.00   EXTRA ÅRSMÖTE 

Adress: Måsholmstorget 3, Strokeföreningens lokaler 
  

Vi ska besluta om att överföra Cityföreningen till en gemensam förening för 
Stockholms stad. En viktig orsak är att kunna förbättra påverkansar- 

betet inom staden. 

 

Lokalföreningen Södertörn 
 
Promenad runt södra Rudan i Handen fredagar kl. 14.00 träffas ett gäng (Strokare) 
vid sjön Södra Rudan i Handen. Vi/ du har med kaffe, smörgåsar, kakor och kanske 
lite korvgrillning, som intages med välbehag efter en tur på 2 km. Vi tar oss runt sjön 
med rullstolar, permobiler, rollatorer, kryckor och apostlahästarna. 
Innevarande årstid oviss så För info ring Claus på 070-290 20 85 
 
Övriga aktiviteter är 
Anhöriggrupper i Nynäshamn Rosenknopparna (promenader) i Nynäshamn 
Gubbaröran, Körsången, Varmbadet, Kulturknuttarna, Anhöriggrupp i Handen, 
Fotogruppen och Optimisterna. 
För mer information om ovanstående och vem som är ansvarig för respektive grupp 
ring Conny på tfn 0708-29 25 56 eller Anders på tfn 070-372 30 84.  
 
För mer detaljerad information om oss och våra aktiviteter hänvisar vi till vår egen 
hemsida www.strokesodertorn.se och vårt eget nyhetsbrev som man kan få 
genom att maila till stroke.sodertorn@telia.com eller ringa till 08- 745 50 25.  

Lokalföreningen Norrtälje 
Föreningen är vilande och medlemmar hälsas välkomna till Lokalföreningen Norrort. 
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Nästa 

informationsblad 

planeras att ges ut i 

mitten av januari. 

Texter till bladet vill 

vi ha in senast den 15 

december 2015 

God jul o Gott Nytt 

År! 

Hälsar KANSLIET  
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Intryck från Seniormässan 2015: Många utställare Reseföretag, 
kroppsinriktade företag, diabetesförbundet m.fl. Väldigt många 
intresserade av vårt AKUT-kort. 
En stor del känner till det redan. Ett envist fortsatt arbete behövs 
framöver för att alla ska bli medvetna. Ett fokus på att sprida vidare så 
att de som vet kan själva bli räddade.... Kunskapen om -AKUT- gör att du 
kan rädda andra.  
 
Sprid kunskapen vidare till andra som kan rädda någon. 

Glöm inte att titta på hemsidan för all information Uppdateringar sker 

kontinuerligt 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 
 

 

 

http://www.strokesthlmlan.se 

Jakobsbergs gård

 

http://www.strokesthlmlan.se/

