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Ordföranden har ordet 
Det går inte så bra för patientlagen. 
Den 1 januari 2015 trädde patientlagen i kraft och dess genomslag har nu analyserats av 
Vårdanalys. 
 
Lagen innebär bland annat att: 

 den nuvarande informationsplikten gentemot patienten utvidgas och förtydligas 

 det klargörs att hälso- och sjukvård som huvudregel inte får ges utan patientens 
samtycke 

 möjligheten för patienten att få en förnyad medicinsk bedömning utvidgas 

 patienten ska ges möjlighet att välja offentligt finansierad primärvård och öppen 
specialiserad vård i hela landet 

 när hälso- och sjukvård ges till barn skall barnets bästa beaktas.  
 
Vårdanalys konstaterar i sin rapport att befolkningens kännedom om vårdens skyldigheter är 

fortsatt låg samt att verksamheten har svårt att omsätta lagen i praktiken. Vidare konstaterar 

man att landstingen strukturella förutsättningar påverkar möjligheten att uppfylla lagen och 

att det saknas rationella administrativa lösningar. 

Detta verkar inte lovande i ett patientperspektiv, dock pekar utredningen på olika åtgärder 

som kan förbättra situationen. 

I rapporten pekas på några möjligheter att stärka patientlagens genomslag: 

Befolkningens kännedom om vårdens skyldigheter är fortsatt låg. Detta utgör ett hinder för 

att uppnå lagens syften och att ytterligare åtgärder måste vidtas för att främja patientens 

integritet, självbestämmande och delaktighet. 

Verksamheterna har svårt att omsätta lagen i praktiken. 

Landstingets strukturella förutsättningar påverkar möjligheterna att uppfylla lagen. Det 

saknas nationella administrativa lösningar. Mer konkret föreslår man att det skall 

underlättas för patienten att påverka vården som individer eller kollektiv. Vidare föreslår 

man att ledarskapet skall stärkas och att nationella strategier utvecklas. 

Vidare efterlyser man en bredare kunskap om effekterna av patient-/personcentrerad vård 

samt en nationell samordning och investeringar i gemensamma administrativa lösningar. 

Dessutom föreslås en stark uppföljning av lagens effekter, vidare önskas tydligare incitament 

för förändrade arbetssätt. 

Vårdanalys understryker att arbetet kring patientlagen inte är avslutat utan man ser ett 

fortsatt arbete som angeläget. Detta kommer att förtydligas i en rapport som väntas 

överlämnas till regeringen den 15 mars 2017. 

Vi får hoppas att patienternas inflytande därefter kommer att förstärkas även om det är 

många inom funktionshinderrörelsen som är tveksamma till detta. 

Önskar alla en glad vår. 

Håkan Mandahl 

Ordförande 

 



3 
 

Länsföreningen i Stockholms län 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prima Liv flyttar 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 
utmanande. Samtidigt finns det möjlighet till individanpassning. 
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 Tel. 08 549 019 00, kansliet@strokesthlmlan.se 

 
 
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 hemsida. 
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:-  Anmälan: till kansliet Tel. 08 549 019 00, kansliet@strokesthlmlan.se 

Adress: Handelsvägen 186 (BEA-huset). 

Kallelse till ÅRSMÖTE tisdagen den 4 april 2017. 

Tid: tisdagen den 4 april 16.30. 
Plats: Jakobsbergs Gård, Odd Fellows väg 18 – 22. Bredäng. 
Smörgåstårta och kaffe serveras. 
 
Motioner skall lämnas före tisdag 21 februari till kansliet.  
Välkomna!  
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Travfika 

Alla är välkomna att spela på travet, umgås och fika tillsammans med andra medlemmar i 
föreningen. 
Start: fredag 13 januari 2017.   
Tid: Vi startar med fika kl.12.30 och slutar 14.00 
Pris: 20:- för fika. För den som vill vara med på V75 spelar vi för 10-15:- 
Plats: Jakobsbergs Gård, Odd Fellows väg 18 - 22. Bredäng. 
Fredag 30 juni är sista dag före sommaruppehåll. Börjar igen fredagen den 4 augusti 2017. 
Kontaktpersoner:  
Göran Mörk 070-333 35 45 
Sven-Olof Gustavsson 070-750 88 18 
 
 
Waldemarsudde tisdagen den 7 februari 2017 
 
Guidad visning av Prins Eugens Sällskapsvåning. 
Tid: 14.00 - 15.00 
Plats: Waldemarsudde Djurgården 
Pris: 100:- (betalas till föreningen) 
Anmälan: till kansliet senast torsdag 2 februari 2017 
Tel. 08 549 019 00, kansliet@strokesthlmlan.se  

 

Föreläsning om hur viktigt det är att träna 
 
Professor Lena von Koch kommer och föreläser om hur viktigt det är att träna och hålla sig 
igång. 
Tid: torsdag 16 februari, 18.00 - 19.30 
Plats: Tellus, Lignagatan 8. 
Anmälan till kansliet senast 9 februari. Tel: 08 549 019 00, kansliet@trokesthlmlan.se 

 

Strokedagen är i år tisdag den 9 maj  
Tema i år är AKUT. Mer information kommer i nästa Informationsblad och på hemsidan. 

 
Caféturné Vinter, vår 2017    
 
Vi träffas varannan onsdag kl. 13.00 – 15.00 
 
8 febr. Rest Moderna Museet Skeppsholmen  08- 520 23 660 
22 febr. Konditori Lyran Ålgrytevägen 90, 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  
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Lokalföreningen Nacka - Värmdö 
 
 
 
 
 
 
 
Rundabordssamtal 
Vi fortsätter att träffas för att fika och ha samtal på Gustavsgården alla jämna måndagar. 
Start: måndag 23 januari 
Plats: Gustavsgården 
Tid: kl.14.00 – 15.30 

Strokeföreningen Södertälje/Nykvarn, Botkyrka/Salem 
 

CIRKLAR  

Medicinsk Yoga 

Start: tisdag 7 februari kl. 14.00 -15.30 

Plats: Allaktivitetshuset Barrtorpsv. 1 A Södertälje, nedre plan. 
Pris: 400 kr, ej medl. 600 kr 10 ggr 
Paus med dryck och samtal ledare Anki Nordström.  
 
Bad i varmvattenbassäng med ledare  
Plats: Södertälje sjukhus. 
Start: onsdag 1 februari. 
Tid: kl.14.15–15.00 
Pris: 12 ggr 400 kr ej medlem 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 08 551 561 66. 
 

JANUARI 

Strokeätarna måndag 23 januari 

Vi träffas kl. 11.45 och äter lunch tillsammans vid Hagabergs Folkhögskola, på Restaurang 
Kastanjen. 
Adress: Erik Dahlbergsväg 60, Södertälje. 
 
St. Ragnhilds kyrka vid torget i Södertälje har varje fredag från 27 jan kl. 12.00 
orgelmusik, olika teman, från 11.00 serveras kaffe med smörgås till en låg kostnad. 
 

FEBRUARI 

Medlemsträff måndag 6 februari kl. 17.00–19.30. 
Bildvisning av Jörgen och Berit Gustavsson ”Trädgårdsresa till Sydafrika” mm. Kaffe och 
smörgås serveras. 
Plats: Allaktivitetshuset Barrtorpsvägen 1 A nedre plan, Södertälje. 

Kallelse till ÅRSMÖTE måndag 6 mars 2017 
Vi bjuder på kaffe och smörgås 
 
Anmälan till Rakel 08 – 715 15 13 eller Inger 070 -250 17 27   
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Utställning/strokeätarna 

Torsdag 9 februari träffas vi på Tom Titts i Södertälje och ser utställningen om NOBEL samt 

tittar på övriga utställningar.  

Vi träffas kl.12.15 och börjar med lunchbuffé, 125 kr eller äter något lättare. Inträde för 

medlem 70 kr (rabatterat) övriga 170 kr. 

Anmälan senast onsdag 1 februari till Lill-Britt Andersson tel. 073-669 09 74. 

 

Föreläsning, Vardagsjuridik, Testamente, mm 

Måndag 20 februari kl. 18.00–20.00. Kostnad kaffe 20 kr. 

Plats: ABF, Nedre Torekällgatan 7, Södertälje 
Anmälan: till Eva Larsson tel. 08-554 424 40 
  

MARS 

 
Kallelse till ÅRSMÖTE (Meddelas endast på detta sätt) 
Måndag 6 mars kl. 17.00–19.30 
Plats: Allaktivitetshuset Barrtorpsvägen 1A Södertälje, nedre plan. Motioner lämnas in före 

25 januari 2016. 

Årsmöteshandlingar kan beställas en vecka före årsmötet av L-B Andersson. 

Ev. underhållning ej klart. 

Varmkorv med bröd samt kaffe serveras. Välkomna! 

 

APRIL 

Medlemsträff måndag 3 april kl. 17.00–19.30. 
Soppa med tillbehör serveras. Filmvisning 
Plats: Allaktivitetshuset Barrtorpsvägen 1 A nedre plan, Södertälje. 

 

MAJ 

Våravslutning måndag 29 maj 

Plats: Gillberga friluftsgård 

Boka in datumet redan nu, mer information i nästa programutskick. 

 

Utflykt till ”Fjärilshuset i Hagaparken, Stockholm 

Under maj månad, mer information senare. 

 

Kontaktperson: Ordförande Lill-Britt Andersson 
Tfn 08-550 157 17, mobil 073-669 09 74 

Lokalföreningen Stockholm 
 
 
 
 
 
 
 

Kallelse till ÅRSMÖTE tisdag 28 februari 2017 
 
Tid: tisdag 28 februari kl. 18.00 - 20.00  
Plats: HSOs lokaler på S:t Görangatan 82 A, Kungsholmen.  
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Strokeföreningen Stockholm inbjuder till två kunskapsseminarier under våren. Vi har också 
en kurs prova på att dreja under tre tillfällen som ger bra träning för hjärnan och 
finmotoriken i händerna. Här följer vårens program:  
 
 
Kunskapsseminarium 1: 
 
Tema: Smärta  
Start: torsdag den 16 mars 2017 
Tid: 18.00 -  20.00 
Plats: HSOs lokaler på S:t Görangatan 82 A, Kungsholmen.  
Anmälan: till Kim Randrup tele 08 508 248 44 eller kim.randrup@stockholm.se   
 
Prins Bertils Boulehall 
 
Strokeföreningen i Stockholms län har en bana bokad, varje tisdag mellan 12.00 – 14.00. 
Du är välkommen att spela boule. 
Plats: Rosenlundsvägen 38, Djurgården 
Pris: 50:- per gång eller 250:-/termin. Betalas direkt till Boulehallen. 
 
 
Prova på att dreja.  
 
Kom och delta i en rolig kurs som ges vid tre tillfällen. 
Ny kurs börjar torsdag 6 april och fortsättar torsdag den 4 maj och en 3:e gången som 
bestäms under kursen.  
Tid: 12.45 - 16.00    
Pris: 300: - inkl. lera och kaffe med dopp. 
Vi träffas första gången vid Mälarhöjdens T-banestation och går tillsammas till lokalen.  
Anmälan: till Kerstin Tärnholm på telefon 08 97 37 75 eller kerstintarnholm@spray.se. 
 
 
Golf Rosenkälla 
 
Vi fortsätter inomhusgolfen på Ullna Indoor Rosenkälla Åkersberga. 
Start: tisdag 17 januari kl.13.00 
Instruktör Fredrick Andréasson. 
Instruktör 150kr/timme. Matta 220kr/timme passar bra att dela på två. 
Det finns Putt- och Chiphålsbana att träna på.   
 
Cafeteria med enklare rätter, smörgåsar och kaffe mm. 
Återkom gärna till mig med förslag och önskemål.  
Mer info på Ullna Indoors hemsida www.ullnaindoor.se, eller ring 08-510 262 60 
 
Ring Pia Bonté Jonevad och tel. 070-475 52 57 eller maila pia@jonevad.se  
 
Tack för det gångna året och ser fram emot 2017. Hoppas vi ses!    
 

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. För mer information se www.activage.com  
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Lokalföreningen Norrort 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Samarbetet med Furuhöjdens Rehabiliteringshem i Täby fortsätter. 
Vi tränar balans, styrka och rörlighet till musik i lugn miljö med deras leg. Fysioterapeuter. 
På Våren blir det 3 grupper. 
 
Första gruppen för stående medlemmar: torsdag 26 jan-16 mars, kl. 16-17 
Andra gruppen för stående medlemmar: torsdag 23 mars-18 maj, kl. 16-17 
 
NYHET för i år är en specialanpassad grupp för rullstolsburna och mindre rörliga 
medlemmar (sittgympa). 
Tid: onsdag 15 feb – 5 april, kl. 15.30–16.30 
Gemensamt för alla 3 grupperna: 
Plats: Gribbylundsvägen 75, Täby (Furuhöjdens Rehab) 
Pris: 490 kr/8 gånger. Plusgiro 61 12 15-5 
Anmälan: Lena Pettersson, mail: lp@tranfor.se tel. 070-569 01 80 
eller till Birgitta Pettersson tel. 070-526 06 96  
 
MC Collection besöker vi onsdag 22 februari kl. 13 – 15 
Vi får en guidad tur och får veta mer om ”Svenska Motorcyklar-100 år av Industrihistoria”, 
som aktuell utställningen heter. 
Efteråt bjuder vi på fika och kanelbulle. 
Plats: Landsnoravägen 42, 192 62 Sollentuna (Edsvik) 
Pris: 115 kr/ 95 kr (pensionär) 
 
Besök gärna vår hemsida www.strokesthlmnorrort.n.nu  
Den nås också via Länsföreningens hemsida, fliken Lokalföreningar. 
Den uppdateras då och då med information och nya aktiviteter.  
Bland annat planerar vi en ”Promenad runt lämplig sjö” och Vårlunch senare i vår.  

Lokalföreningen Södertörn 
 
 
 
 
 
 
 
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. 

Kallelse till ÅRSMÖTE tisdag den 7 mars 2017 
 
Tid: 18.00 – 19.30 
Plats: Tibblehallen, Attundavägen 5 – 7, 183 34 Täby 
Handlingar kommer att finnas tillgängliga. 
Motioner lämnas till styrelsen senast tisdag 31 januari. 
Eftersom vi inte har en valberedning kan förslag på styrelseledamot 
lämnas till styrelsen senast onsdag 15 februari. 
Kaffe och smörgås/kaka serveras från 17.30. Välkomna! 
 

Kallelse till ÅRSMÖTE tisdag 7 mars 2017 kl. 18.00  

Handenterminalen 4. Handen 
Motioner skall inlämnas senast onsdag 1 februari 2017.  
Skickas till Kjell Larsson, Skarpavägen 14, 148 95 Muskö.  
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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 kaféet vid Kulturhuset i Handen 1 gång i 
månaden t.om mars. Fr.o.m. april och maj träffas vi vid Rudan. Juni-augusti träffas vi varje 
fredag vid Rudan kl. 14.00 
Ring Claus 070 290 20 85 för mer information. 
 
 
RGM Ronnie Gardiner Metod  
Börjar fredagen 17 februari och slutar fredag 19 maj. 
Tid:13.00 
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. 
 

Museum 
Lördagen 25 februari kl. 12.00 Nobelmuseet. 
Lördag 25 mars kl. 12.00 Polismuseet.  
Lördag 29 april kl. 12.00 Spritmuseum.  
Lördag 27 maj kl. 12.00 Vasamuseet. 
Samling kl.12.00 vid varje museum. 
Ring Claus Trolle för mer information 070 290 20 85. 
 
Kom gärna med förslag på aktiviteter som vi kan göra tillsammans. 
Skicka till Claus Trolle. epost: claus.trolle@comhem.se 
 
Vi vill spara pengar!  
Maila din epost adress till Claus Trolle. claus.trolle@comhem.se  
Då får du nyhetsbrevet via epost. 
 

Lokalföreningen Västerort 
Västerorts förening blir från 1 januari 2017 en vilande förening.  
Lokalföreningen Västerorts medlemmar flyttas automatiskt över till Lokalföreningen 
Stockholm, om du inte har meddelat kansliet annat. 
 

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. 

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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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.  

Kommande aktiviteter under våren 2017 
  
Bio på biograf och filmkväll på kansliet 
Det kommer att bestämmas senare var vi ska vara. Och vilka filmer vi ska se. 

 Torsdag 9 februari Bio eller filmkväll på kansliet. Håll utkik på facebook eller 
hemsidan. 

 Tisdag 14 mars Bio eller filmkväll på kansliet. Håll utkik på facebook eller hemsidan. 
 
Smil-middag torsdag 20 april 
Vi handlar och lagar mat som vi sedan äter tillsammans. 
Plats: Jakobsbergs Gård  
Tid: kl. 17.30 
Pris: 120: - 
 
Vårruset måndag eller tisdag 22,23 maj 
Vi har ett lag som kommer att springa. 
Kom och heja. 
 
Vårfest tisdag 16 maj 
Plats: Jakobsbergs Gård, Odd Fellows väg 18-22, Bredäng, mer information kommer senare 
 
Minigolf torsdag 1 juni 
 
Tid och plats kommer senare 
 
Alla anmälningar skall göras till Kansliet 08 549 019 00 kansliet@strokesthlm.se 
 
Tack för ett fint engagemang under hösten. Vi är ett kul och halvknasigt gäng som har väldigt 
roligt när vi ses. Tillsammans är vi starka!!!! 
 

FÄRDTJÄNSTEN KOLLAPSADE! 

I november kollapsade färdtjänsten totalt till följd av bland annat ett växande missnöje hos 

chaufförer och åkare. Många resenärer lämnades till sitt öde utan att någon bil kom och 

resegarantin hos färdtjänsten blev nedringd. Facebook gruppen ”Vi färdtjänstresenärer i 

Stockholm” bildades, protestmöten arrangerades av Synskadades Riksförbund och DHR 

utanför Landstingshuset. Bolaget som har avtalet med ladstinget krävdes på 10 Miljoner 

kronor och att snabbt presentera en åtgärdsplan. I december har Färdtjänsten kommit igång, 

dock med mycket förseningar. 

Störningarna har slagit hårt mot de som har färdtjänst till och från sitt arbete, några har haft 

utlägg på närmare 10 000 kr för ersättningsresor med andra taxibolag. 

För att bättre kunna följa hur färdtjänsten fungerar för våra medlemmar startar vi nu en 

Färdtjänstgrupp inom föreningen och vi välkomnar medlemmar med färdtjänst att höra av 

sig till kansliet och rapportera om ni har problem.  

Peter Wätterljung, Föreningens HSO representant i Samverkansrådet med Landstinget i 

färdtjänstfrågor 
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Information från Färdtjänstförvaltningen: 
 
Nya avgifter för färdtjänstresenärer  
 
Den 9 januari höjs avgiften för färdtjänstresor och från den 1 februari höjs 
högkostnadsskyddet. Det sker i samband med att priset på SL:s 30-dagarsbiljett justeras till 
830 kronor per månad eller 550 kronor för den som reser till reducerat pris. Det är 
landstingsfullmäktige som har beslutat att högkostnadsskyddet för färdtjänst ska vara 
detsamma som för 30-dagarsbiljetterna i SL-trafiken.  
Avgifter från 9 januari Färdtjänstresor  
Pris per resa (en resa = 3 mil): 74 kronor  
Lägst avgift – bil på gatan: 53 kronor  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  
Måsholmstorget 3  
 
127 48 SKÄRHOLMEN 

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 
 

 

 

 

 
Viktigt har du flyttat!  
Kom ihåg att göra adressändring till oss, även när du byter mailadress. 
Ring kansliet 08 549 019 00 eller maila kansliet@strokesthlmlan.se 
  

Nästa 
informationsblad 
planeras till  
April 2017. 
 
Texter till bladet vill  
vi ha in senast  
3 april 2017 

Utgivare:  Strokeföreningen i Stockholms län tel. växel 08 549 019 00 
 Måsholmstorget 3 
 127 48 Skärholmen  facebook: Strokeföreningen i Stockholms län 
 Mail: kansliet@strokesthlmlan.se Hemsida: www.strokesthlmlan.se 
 
 


