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Flera aktörer samma mål: att
stärka och samordna stöd
och rehabilitering för personer
med förvärvad hjärnskada.
AKTÖRER SOM VAR MED FRÅN START
Afasiföreningen i Stockholms län
Strokeföreningen i Stockholms län
Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft i Stockholms län
Neuroförbundet Stockholms län
Stiftelsen Stockholms Sjukhem
Rehabiliteringsmedicinska universitetskliniken Stockholm, Danderyds sjukhus
Stiftelsen Stora Sköndal
Rehab Station Stockholm
Hjärnskadecenter, Habilitering & Hälsa
Misa
Nytida (tidigare under namnet Resursteamet)
AKTÖRER SOM TILLKOMMIT
Akademiskt primärvårdscentrum
Mälargården Rehab Center
Olivia Rehabilitering
RTP-S
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arje år får runt 70 000 personer i
Sverige förvärvad hjärnskada, de
flesta efter en stroke.
Många med egen erfarenhet
av stroke eller annan förvärvad
hjärnskada vittnar om att livet efter utskrivning
från akutsjukvården är svårt. Tiden i slutenvården beskrivs som att ”gå på röda mattan”, men
därefter är det som att ”falla ned i ett svart hål”.
Ofta behöver man stöd och insatser från flera
håll. Men att veta hur, när och var är inte alltid
lätt.
I oktober 2015 startade det treåriga projektet
Hjärna Tillsammans, finansierat av Allmänna
arvsfonden. Efter avslutet kring nyår övergår
det i en annan konstellation men med samma
övergripande mål och nätverk, nu i ett projekt
finansierat av Stockholms läns landsting.
I Hjärna Tillsammans har vi arbetat fram
en nyskapande nätverksmodell genom sömlös
samverkan, hållbar över tid och oberoende av
enstaka eldsjälar. Modellen kan bidra till att
främja psykisk hälsa, växtkraft, medskapande,
inflytande och kunskapsutbyte – för personer

med förvärvad hjärnskada, men även deras närstående och personal inom berörda verksamheter.
I nätverken samarbetar många olika aktörer
inom rehabilitering och stöd. Unikt nog sitter
vårdgivare, patientföreningar och målgruppen
vid samma bord och samverkar organiserat mot
ett gemensamt mål.
Arbetsgrupper i nätverket arbetar fram varje
utbildning och varje annan aktivitet som projekt
Hjärna Tillsammans startar. För varje typ av
aktivitet finns en särskild grupp som är ansvarig.
Därför tillkommer hela tiden nya grupper, och
nätverket växer.
Allt för att minimera risken att ”falla ner i det
svarta hålet”.
I den här slutrapporten vill vi ge dig en överblick av vad vi gjort under våra första tre år. Vi
hoppas kunna inspirera dig att bli en del av vårt
nätverk, om du finns i Stockholms län, eller bilda
ett liknande nätverk på din hemort i en annan del
av landet.
Lena Ringstedt, ordförande i Hjärna Tillsammans
och i Afasiföreningen Stockholms län.
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TILLSAMMANS STARKARE!
Stärkt stöd och
rehabilitering
för personer
med förvärvad
hjärnskada
Många aktörer, samma mål! Att
uppnå bästa möjliga stöd och rehabilitering för personer med förvärvad
hjärnskada och deras närstående i
Stockholms län. Arvsfondsprojektet
Hjärna Tillsammans verkar för att göra
det – hållbart över tid och oberoende
av enstaka eldsjälar. Genom sömlös
samverkan mellan rehab-aktörer och
ideella organisationer samt medinflytande från patienter och brukare
har en unik nätverksmodell skapats
med grupper, aktiviteter och samlad
kunskapsbank.
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KORTFAKTA
VAD? Ett treårigt arvsfondsprojekt från
oktober 2015 till slutet av 2018

SYFTE? Att stärka rehabiliteringen och
stödet för personer med förvärvad hjärnskada

HUR?

Genom att bygga upp hållbara
nätverk där olika aktörer samverkar

Bakgrunden till projektet är att många
vittnat om att det finns avsevärda
brister när det gäller samordning,
rehabilitering och uthålliga insatser
i samhället som kan möjliggöra ett
så aktivt liv som möjligt för personer
med fysiska, kognitiva och språkliga
funktionsnedsättningar och underlätta
för deras närstående.

För att
uppnå
målet har vi
satsat på
följande

NÄTVERKSGRUPPER
En av de viktigaste delarna i Hjärna Tillsammans arbete är att skapa stabila
nätverk i olika ämnen. I nätverken samarbetar många olika aktörer inom
rehabilitering och stöd. Inte minst viktigt är att både vårdgivare och intresseorganisationer sitter vid samma bord och samverkar på ett organiserat sätt.
Nätverksgrupperna samlar personer med olika kunskap och erfarenhet.
Det är grupperna som arbetar fram varje utbildning och aktivitet som Hjärna
Tillsammans startar.
UTBILDNINGAR
Många nya bra metoder och arbetssätt finns som ökar hälsan, underlättar
vardagen och förbättrar livskvaliteten. Hjärna Tillsammans vill hjälpa till att
sprida den kunskapen till fler. Att samarbeta inom projektet ger även goda
möjligheter att ta fram ny, relevant kunskap för personer med förvärvad
hjärnskada, för närstående och för personal. Flera nya utbildningar har
arbetats fram, bland annat kring kommunikationsstöd, samtalsgrupper och
rehabiliterande förhållningssätt.
HJÄRNBLOGGEN
Hjärna Tillsammans bloggare är i olika åldrar och har olika intressen och
erfarenheter. Men en sak binder dem samman. De lever alla med en
förvärvad hjärnskada. De delar med sig av personliga erfarenheter av att
handskas med en hjärnskada i vardagen, hur man kan göra när motivationen tryter och visar på glädjeämnen i livet, klokskap och massa annat.
Bloggarna har utökat sin verksamhet med Öppet Hus och är även flitigt
anlitade föreläsare.
TISDAGSTRÄFFAR
Tisdagsträffarna är i första hand till för personer med förvärvad hjärnskada.
Varje träff har ett nytt tema, den första tisdagen i månaden. Föreläsningar
varvas med prova-på-aktiviteter och social samvaro. Alla är välkomna till
tisdagsträffarna som är kostnadsfria och arrangeras av projektets aktörer
enligt rullande schema.
NÄRSTÅENDETRÄFFAR

VEM?

Aktörer är bl a privata/landstingsdrivna
vårdgivare och ideella organisationer

För närstående arrangerar Hjärna Tillsammans kostnadsfria speciella träffar,
exempelvis föreläsningar eller samtal.

MÅLGRUPP? Personer med förvärvad

HJÄRNA TILLSAMMANS WEBBPLATS

hjärnskada, närstående samt personal

En mötesplats och samlad kunskapsbank om rehabilitering och stöd i
länet, aktiviteter, utbildningar, nyheter och mycket mer.

VERKAR? Inom Stockholms län

SLUTRAPPORTHJÄRNA TILLSAMMANS
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Så byggdes
8

samverkan
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När initiativtagarna till Hjärna Tillsammans
ser tillbaka på de tre gångna åren är det
med glädje. Initiativet som uppkom ur ett
verkligt behov har bidragit till att ge personer
med förvärvad hjärnskada en väg tillbaka
till samhället.

SLUTRAPPORTHJÄRNA TILLSAMMANS
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Idén var att skapa en arena
där alla kunde bidra med
kompetens och kunskap.
Krakau en kartläggning av vårdkedjan vid
stroke.
– Vårt arbete presenterades som rapport
till landstingsledningen med förslag på hur
den skulle kunna förbättras, säger Ingvar.
Förslagen mynnade ut i en expertgrupp
inom ramen för Stockholms läns landsting:
Bättre strokesjukvård i Stockholm (BÄST).

En brygga tillbaka
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I

dag är Hjärna Tillsammans en viktig
arena för samverkan mellan hälso- och
sjukvården, patientföreningar och andra aktiva. Allt för att stödja personer
med en förvärvad hjärnskada tillbaka
till livet.
– När jag arbetade med strokerehabilitering i hemmiljö önskade vi alltid att det fanns
en sådan här verksamhet. En samlande kraft
som kunde visa en väg tillbaka till samhället
efter vårt rehabiliterande arbete, säger Lena
Henricson, strokesamordnare i Stockholms
läns landsting och logoped.
Tillsammans med Ingvar Krakau, läkare
och docent i allmänmedicin, och Lena Ringstedt, ordförande Afasiföreningen i Stockholms län, har hon deltagit i projektet från
starten.

SLUTRAPPORTHJÄRNA TILLSAMMANS

Behov av bättre stöd
Hjärna Tillsammans har sin upprinnelse i behovet av ett bättre stöd efter den akuta fasen.
Att ta sig tillbaka till livet efter en förvärvad
hjärnskada, som till exempel stroke, tumör,
hjärtstopp eller fallolycka, kräver en stödjande social miljö, menar Lena Ringstedt.
– Men när du kommer hem från sjukhuset
så finns det i de flesta fall inget stöd eller
hjälp som väntar. Dessutom är kunskapen om
förvärvad hjärnskada mycket låg inom kommunal verksamhet, säger hon.
Därför hamnar många av de drabbade i
ett ofrivilligt utanförskap, utan någon väg
tillbaka in i samhället.
Behovet av en bättre vård blev tydlig redan
i slutet av 1990-talet. Tillsammans med en
grupp läkare och forskare genomförde Ingvar

MED FRÅN
START
Från vänster
i bild:
Lena Henricson,
Lena Ringstedt
och Ingvar
Krakau.

Det unika med expertgruppen var att den
inte bara innehåll personer från hälso- och
sjukvården. Här deltog även patientorganisationer och andra med tydlig kontakt med
målgruppen.
– Vi diskuterade mycket kring hur vi
skulle kunna stötta patienterna och deras
närstående på bästa sätt. Och vi enades om
att lösningen inte var ännu mer rehab, utan
att bygga upp nya social miljöer och plattformar för att häva isolering och ensamhet,
säger Lena Ringstedt. Hon fortsätter:
– Vi såg att initiativet kunde utvecklas
till ett nytt sätt att arbeta överbryggande,
inte bara med den medicinska vården men
tillsammans med alla aktiva inom området.
Diskussionerna födde idén att skapa
något som hittills inte funnits: en gemensam brygga tillbaka till samhället för dem
med förvärvad hjärnskada. En arena där
alla aktörer kan bidra med sina respektive
kunskaper och kompetenser, bland annat i
form av utbildningar, nätverksträffar och
samtalsgrupper.
Men även om idén var tydligt så återstod
arbetet att samordna aktörerna.
– Vi behövde tid för att prata ihop oss och
att hitta sätt att samarbeta mellan organisationerna. Att det fick ta tid är också en av

förklaringarna till att projektet har blivit så
lyckat, säger Lena Ringstedt.

Oväntat stort intresse
Intresset från aktörerna visade sig vara
oväntat stort, och i dag deltar 15 rehabaktörer och ideella organisationer i länet i
olika aktiviteter inom Hjärna Tillsammans.
– Tittar jag i backspegeln så har det gått
över förväntan. En viktig förutsättning har
också varit att vi bjöd in målgruppen tidigt
för att påverka arbetet och utformningen,
säger Lena Ringstedt.
Nu är tiden för det första projektet slut,
men modellen har fått ett förnyat stöd för
att utvecklas. Dessutom har nya utmaningar
identifierats, där ett område är att häva målgruppens digitala utanförskap.
– Vi behöver skapa bättre och enklare
digitala lösningar för de som drabbats av en
förvärvad hjärnskada. Dagens IT-lösningar
tar ingen hänsyn till denna målgrupp som
lämnas utanför dagens allt
mer digitala samhälle,
säger Ingvar Krakau.
Enklare digitala verktyg kan också hjälpa till
att sprida modellen över
landet, inte minst i glesbygdsområden.
– Där finns inte närheten till de mötesplatser
som vi har i vårt län. Där
skulle en virtuell mötesplats betyda mycket men
då behöver tekniken bli
enklare att använda, säger
Lena Ringstedt.
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LANDA
TRYGGARE

S
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tödet och rehabiliteringen efter
exempelvis en stroke eller fallolycka
kan se mycket olika ut. Men de allra
flesta behöver insatser från flera
håll i samhället för att återfå förlorade förmågor eller lära in nya strategier
för att klara viktiga vardagsaktiviteter på ett
annorlunda sätt – ofta livet ut. I Stockholms
län finns en mängd olika aktörer för stöd och
fortsatt rehabilitering. Ett axplock kan du se
strax intill.

HJÄRNSKADECENTER
GERIATRISK

1177.VARDGUIDEN.SE
LANDSTINGETS STROKESAMORDNARE

REHABILITERINGSMEDICINSKA
UNIVERSITETSKLINIKEN STOCKHOLM

INTRESSEORGANISATIONER
OCH
FÖRENINGAR

HJÄRNA TILLSAMMANS
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4 KORTFILMER OM
KOMPLEX PROCESS

Vad händer efter det akuta skedet? Hur ser
rehabiliteringen och stödet ut den första tiden, en
bit på vägen och på lång sikt? Hjärna Tillsammans
har försökt att räta ut en del frågetecken. I en serie
med 4 korta filmer kan du följa Nima och Kerstin på
deras respektive resa genom livet efter en stroke
och skallskada.

08123
568
35

HJARNATILLSAMMANS.SE

REHABILITERING

NEUROLOGISKT
SPECIALISERADE
FYSIOTERAPEUTER

ARBETSINRIKTAD
KOMMUNERS OCH STADSDELS-

VERKSAMHET

FÖRVALTNINGARS HANDIKAPPOMSORG
ANHÖRIGKONSULENTER

VÅRDCENTRALER OCH
PRIMÄRVÅRDSREHABILITERING
FÖRSÄKRINGSKASSAN

NEUROTEAM

ARBETSGIVARE
Kortfilmerna om
Nima och Kerstin hittar du
på hjärnatillsammans.se.

SLUTRAPPORTHJÄRNA TILLSAMMANS

SPECIALISERAD TANDVÅRD
TRAFIKMEDICINSKT CENTRUM

SLUTRAPPORTHJÄRNATILLSAMMANS
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”Varje
dag
är en
seger”
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Plötsligt kunde hon inte prata och hamnade
i rullstol som 26-åring. Idag driver hon två företag
och är cirkelledare. Möt Mathilda Cederlund –
en av Hjärna Tillsammans ”hjärnhjältar”.

H

on vaknade upp efter fyra dagar i koma och sa till sig själv:
– Antingen ger jag upp eller
så ger jag järnet.
Tillsammans med ett
dedikerat rehab-team på andra sidan jorden
och nära och kära, kunde Mathilda Cederlund
kämpa sig tillbaka. Tillbaka till rörelseförmåga och tal. Tillbaka till arbete.
Men vad var det som hände? Vi tar det från
början.
Som tjugoåring sökte hon till en fyraårig
SLUTRAPPORTHJÄRNA TILLSAMMANS

universitetsutbildning i grafisk formgivning.
Och kom in. I en helt annan del av världen. I
Australien, i staden Melbourne. Det gick bra
där borta. När skolan var slut fick hon jobb
som grafisk formgivare på olika företag i
Melbourne och gjorde allt ifrån logotyper till
affischer och broschyrer. En fredagseftermiddag i februari 2007 stod hon och provade
byxor i ett omklädningsrum. Det var sommarvarmt efter svenska mått i Melbourne
och läge för lite nya kläder. Och så skulle hon
börja ett nytt jobb om några dagar.
SLUTRAPPORTHJÄRNATILLSAMMANS

Många sitter hemma och mår
dåligt och får för lite träning.
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Men plötsligt svimmar Mathilda. När hon
vaknar upp på golvet framför provrumsspegeln, upptäcker hon att höger kroppshalva
är förlamad. Hon ligger sedan i koma i fyra
dagar och när hon vaknar igen, befinner hon
sig fortfarande på en intensivvårdsavdelning.
Hennes familj, med mamma och pappa, kom
snart resandes från andra sidan klotet.
Hon hade fått en stroke. Skallbenet på vänster sida var borttaget. Förlamningen på hela
högra kroppssidan var kvar och hon kunde
varken gå och eller prata.
– Men på intensivvårdsavdelningen upptäckte personalen snart att jag förstod vad de
sa. Det var jobbigt att inte kunna delta i några
samtal när familj och vänner kom och hälsade
på mig, att vara tyst. Jag kände mig bitvis
väldigt nere men sa till mig själv att jag ska
kunna prata igen.
Ett rätt vanligt besvär efter stroke är afasi,
som innebär att förmågan att tala och använda språk är försämrad i varierande grad,
beroende på hur pass allvarlig skadan på
hjärnan är.
Varför fick hon stroke? Kanske var det
stress, kanske var det på grund av p-pillren
hon åt eller en medfödd hjärnskada. Läkarna
kunde bara spekulera.

Rehab fem dagar i veckan
Efter en månad på intensivvårdsavdelning
var det dags för Mathilda att komma till ett
rehabiliteringssjukhus. Idag, när hon ser
tillbaka på det som hände för nio år sedan, är
hon glad för att hon fick en stroke i Australien
och inte i Sverige. Varför det?
– Där fick jag rehab fem dagar i veckan
mellan klockan nio och fyra, med alltifrån
dagliga övningar med logoped till fysisk träning. Jag behövde ju lära mig det mesta från
början igen och här fanns det ett tvärprofesSLUTRAPPORTHJÄRNA TILLSAMMANS

sionellt team som kunde stötta mig från det
att jag vaknade tills att jag la mig.
Mathilda fortsätter:
– I Sverige är det öppenvård som gäller
efter intensivvård och de som drabbas av en
stroke eller annan hjärnskada erbjuds oftast
bara tre rehab-tillfällen i veckan. Det tycker
jag är förfärligt, för det betyder att många
sitter hemma och mår dåligt och får för lite
träning. Det kan göra det mycket svårare att
komma tillbaka.
Inte längre känna igen sig själv och sin
kropp. Kanske inte längre kunna gå eller
använda armar och händer som man brukar.
Kanske känna sig som en munkavlad fånge
inuti sig själv.
– Med hjälp av daglig och intensiv rehab,
tillsammans med ett fantastiskt stöd från
familj och vänner, gjorde jag successiva framsteg. Jag blev väldigt fokuserad på att försöka
få igen mina förlorade förmågor.
Efter ungefär två månader började Mathilda att kunna prata lite igen.
– Men först kunde till exempel ett nej bli till
ett ja och när jag ville prata
svenska kunde det bli engelska ord istället.
Efter mycket träning
kunde hon också börja gå
med krycka och efter sex månader var det dags att lämna
rehabiliteringssjukhuset.
Väl tillbaka i Sverige
ville Danderyds sjukhus inte
erbjuda henne mer än tre dagar rehab i veckan, för ”såna
är reglerna.” Men Mathilda
argumenterade för fler dagar
genom att berätta om sina
goda erfarenheter och framsteg på sjukhuset i Melbourne.

MATHILDAS TIPS!

l Kämpa för att få rehab flera gånger i
veckan, inklusive logopedstöd.
l Rör på dig ofta – rör det som du kan.
l Är du arbetsgivare – våga prova en person
med förvärvad hjärnskada – du kan vinna
något.
l Gå med i någon intresseförening.

Med hjälp av
daglig och
intensiv rehab,
familj och
vänner fick
Mathilda
gradvis tillbaka
förlorade
förmågor.

Till slut fick hon igenom det.
Hösten 2009 började hon på Alma folkhögskola med kurser för personer med afasi
och hon fick sedan arbetsträna på en reklambyrå. Eller rättare sagt: det var meningen att
hon skulle arbetsträna men det blev istället
heltidsjobb under högt arbetstryck. Efter ett
halvår hoppade hon av den alltför snabbt
snurrandes karusellen och återvände till
folkhögskolan.
– Sedan ville jag försonas med min historia. Jag åkte ensam tillbaka till Australien och
gick till det där provrummet igen. Det kändes
för jobbigt att gå in i det men jag stod där utanför och mindes hur det var. Och jag kunde
säga till mig själv: I did it!

baka ett värdigare liv.
Många människor
som har gått igenom
tuffa svårigheter som till
exempel en stroke och överlevt,
kan också få nya perspektiv på livet.
Uppskatta det som är här och nu, bli
mer lösningsorienterade istället för att
hänga upp sig på mindre problem. Och
den positiva energin kan i sig fungera som
ljuskälla på vilken arbetsplats som helst.
– Varje dag är en seger. Jag är så tacksam
för att jag lever, att jag kan prata och gå. Jag
tackar livet varje morgon och kväll, säger
Mathilda Cederlund.

TEXT: MARIE ERIKSSON
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FLER HJÄRNHJÄLTAR

På Hjärna Tillsammans webbplats kan du ta
del av fler hjärnhjältar som ur olika perspektiv delar med sig av klokskap och erfarenheter som berör och sprider hopp. Här är några.

Ge chans att jobba
Idag har Mathilda två företag, ett som grafisk
formgivare och ett där hon ger privatlektioner i svenska och engelska. Hon är också
anställd av Afasi-Center som cirkelledare och
i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan leder hon cirklar för personer med afasi i
matematik, engelska och svenska.
– Alla som går i mina studiecirklar vill så
gärna börja jobba igen men många arbetsgivare är rädda för att ge dem en chans, de
tycker att det verkar för riskabelt. Men även
om det skulle vara så att man bara kan jobba
25 procent, kan man både bidra och få till-

CHARLOTTA
HALLERÖD
Efter olyckan
hämtar
Charlotta
styrka på
hästryggen
som en del
av rehabiliteringen.

LENA
BOSTRÖM
Lena fick en
hjärnblödning för 15 år
sedan. Med
stöd och hjälp
från Misa fick
hon möjlighet
att arbetsträna.
Hon stormtrivdes. Och tio år
senare är hon
kvar.

AXA & FLISA
Följ med på
filminspelning
på Resursteamets dagliga
verksamhet
där terapihundarna Axa och
Flisa har tunga
roller.

SLUTRAPPORTHJÄRNATILLSAMMANS

En unik
arbetsmetod:
18

Nätverk för
bättre stöd

19

Fasta nätverk där vårdgivare och målgrupp samarbetar – nätverk som inte står
och faller på enstaka eldsjälar. Det är den
unika arbetsmodell som projektet Hjärna
Tillsammans har byggt upp.
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Vi har byggt en
organisation utifrån
behov vi identifierat.
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VÄXTKRAFT
Projektet
startade med
11 aktörer.
I dag är det 15
stycken
och antalet
arbetsgrupper
blir allt fler,
konstaterar
projektledare
Kersti Wiberg nöjt.

N

ätverken syftar till att samordna och stärka stödet till
personer med förvärvad
hjärnskada.
– Vi har skapat ett nätverk
som ska vara hållbart över tid, en sömlös
samverkan som är så tätmaskigt att personer
ska kunna få stöd långsiktigt och inte hamna
mellan stolarna, säger projektledare Kersti
Wiberg.
Projektets webbplats fungerar som en gemensam kunskapsbank med fakta, artiklar,
aktiviteter och länkar. Tanken är att samla all
information på ett och samma ställe.
– Det här projektet handlar inte framför
allt om att skapa nytt, utan att synliggöra
det som finns. Basen till projektet var att det
finns otroligt mycket verksamheter och aktiviteter i länet, men det är svårt för målgruppen att hitta, säger Kersti Wiberg.

Basen är samverkande aktörer
Nätverket består av ett växande antal aktörer,
alltså verksamheter som driver projektet.
SLUTRAPPORTHJÄRNA TILLSAMMANS

Många är vårdgivare, privata eller landstingsdrivna. Flera är ideella föreningar. Ett par aktörer arbetar med sysselsättning för personer
med funktionsnedsättning.
Till vardags är många av dem konkurrenter. Men projektet bygger i stället på att alla
aktörer samarbetar.
Projektet startades av 11 aktörer. Nu är
antalet uppe i 15.
– Och vi vet att fler skulle vilja vara med,
säger Kersti Wiberg.
Men det är stor skillnad på hur organisationerna ser ut hos aktörerna. Några ingår
i riktigt stora verksamheter. Andra är små
föreningar som bärs upp främst av ideella
krafter. Att de är så olika ställer till en del
svårigheter.
– En av utmaningarna för projektkansliet
har varit att få in material. Vem är det man
ska kontakta? Det kan vara oklart. Det här är
ett strukturellt problem, säger Kersti Wiberg.
En många gånger pressad arbetssituation
gör också att vissa bara kan vara med i delar
av projektets arbete.

Nätverken har växt
Under det första projektåret fanns en enda
nätverksgrupp: referensgruppen. De som
ingår där är på chefsnivå i sin hemmaorganisation.
– De utgjorde hela vårt nätverk. Och det
blev ett problem. Vi hade helt enkelt svårt att
få in det material vi behövde, och svårt att nå
ut med det, berättar Kersti Wiberg.
För att nå en lösning anordnades en workshop.
– Vi ville bygga en organisation utifrån
behov vi identifierat att vi skulle jobba med:
hemsida, mötesplatser och utbildningar. Där
startade egentligen alla arbetsgrupper som
gjort att vi har vårt stora nätverk, säger Kersti
Wiberg.
Flera nätverksgrupper bildades, med olika
ansvarsuppgifter och ämneskompetens. Arbetet är nu fördelat på långt fler personer.
– Det gör att vi i dag inte lutar oss på nyckelpersoner. Vi är inte beroende av eldsjälar,
utan vi har fått många att arbeta inom projektet och känna till det, förklarar Kersti.

vad de har för yrkesroll, och går hem och
frågar sina patienter. Så får vi ännu större
input. På det sättet ökar kännedomen om projektet, och samtidigt medinflytandet. Då är vi
tillbaka i aspekten tid: Allt sånt här tar tid att
bygga upp.
Också att hitta personer med egen skada
som vill vara med och engagera sig har tagit
sin tid.
– När projektet började var det mycket
de som var vana vid att synas och svara på
frågor. Över tid har det blivit mer och mer
också av personer som inte brukar stå längst
fram i leden.
Efter en hjärnskada har man ofta begränsat med energi och måste prioritera. Därför
är det naturligt att vara avvaktande till att
engagera sig innan man hunnit lära känna
verksamheten och blivit trygg med den.
Men projektet har kunnat dra nytta av
att en del av dem med egen skada som blivit
engagerade har ett eget nätverk. Till exempel finns det några som själva jobbar med
personer med förvärvad hjärnskada. Även
bloggarna har dragit in fler.

FRAMÅT!
I januari 2019 startar
ett nytt tvåårigt projekt
kring att bryta isolering
och främja psykisk hälsa
med Hjärna Tillsammans
nätverk som bas.
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Få med målgruppen
Men det har varit en utmaning att också få
med målgruppen i att driva projektet framåt,
och dessutom att nå ut till närstående. Detta
har tagit tid.
– Men jag känner att det har lossnat under
det sista året. De har kommit in mycket mer
i arbetet. Där har bloggruppen varit viktig.
Dem har vi bollat högt och lågt med. Nätverket har breddats inte bara med nya aktörer,
utan också med fler från målgruppen, säger
Kersti Wiberg.
Alla grupper som tar fram utbildningar
har haft kontakt med personer med egen
skada. I den första gjorde man det först när
utbildningens utformning var färdig. Nästa
grupp som kom i gång tog hjälp i flera skeden
av arbetet. Nu drar den tredje nytta av att det
redan finns inarbetade kanaler, och har vänt
sig till dem redan från början.
– När det blivit fler grupper har också
många fler blivit inblandade. Gruppmedlemmarna har olika personer de träffar, utifrån

Vidareutveckling
– Jag hoppas att man ska känna sig stärkt av
att vara med i projektet, och slippa hamna
i utanförskap. Sådant leder lätt till att man
behöver komma tillbaka till vården igen. Man
kan få en depression, eller en ny stroke. Så
det är svårt att mäta vad det skulle kosta om
vi inte jobbar på det här sättet i samverkan,
säger Kersti Wiberg.
I januari 2019 startar ett nytt tvåårigt
projekt, med projektmedel från landstingets
hälso- och sjukvårdsförvaltning. Tanken är
att nätverken ska finnas kvar och utvecklas
men med särskild inriktning på vissa delar,
för att bryta den sociala isolering som leder
till ohälsa.
– Vad som händer med människor som
kommer hem efter en förvärvad hjärnskada
är ett samhällsproblem. Nätverksmodellen
kan vara en lösning på den problematiken,
säger Kersti Wiberg.
TEXT: LINNEA LINDBLAD
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Milstolpar
Aktiviteter
för att
sprida
projektet
m

m

m
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Flyers, inbjudningar och
kort för att puffa för
Hjärna Tillsammans.
Animerad film om
projektet.
Digitalt nyhetsbrev.
Facebook-konto.
Youtube, där projektets
filmer finns tillgängliga.
Projektdagbok.
Kick-off.
Tvåårsevent.
Seminarier i Almedalen.
Information om
projektet vid ett 40-tal
tillfällen i externa
sammanhang.
15 möten med Modellprojektet.
Minnesanteckningar.
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2016
2015

OKT
Startskottet för projektet.
Planering av projektet och
rekrytering av nyckelpersoner.

FEB
Kick-off med
Hjärna Tillsammans
aktörer.

APRIL
Arbetade fram
projektplan och
kommunikationsplan.
7 nätverksgrupper
formerades och
startade sina
arbeten.
OKT
Event om
projektet.
Lansering av
webbplats.

2017
UTBILDNINGEN
Samtalsgrupper
Erfarenhetscoacher
utbildades och
2 grupper
genomfördes.

2018

UTBILDNINGEN
Kommunikationsstöd.
UTBILDNINGEN
Rehabiliterande
förhållningssätt.

Blogggruppen
Huvudsaken
startar.
OKT
Event om
projektet.

2018

JULI
Deltog i och arrangerade
2 seminarier under
Almedals-veckan.

Teambygge,
struktur &
2018 samordning
NOV
Slutkonferens.

m

Slutrapport
om projektet.

m

m
m
m
m
m
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Styrgrupp (16 möten)
Referensgrupp
(9 möten och 5 workshop)
Projektplan
Kommunikationsplan
Designguide
Webbplattform
Helårsrapporter
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Sömlöst

Att delta
i Hjärna
Tillsammans
har enligt Lotta
Sellergren gjort
det lättare att
få samlad
information
och en bra
omvärldsbevakning
på köpet.

För Stora Sköndal har projektet varit en möjlighet att samarbeta
över verksamhetsgränser. Vårdgivare inom vårdvalet är i andra
sammanhang konkurrenter om patienterna, vilket kan försvåra
ett samarbete.
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J

ag tror att det bara är positivt att vi
träffas i det här forumet där vi jobbar
tillsammans. Och det har varit väldigt
roligt, säger Lotta Sellergren som varit
med i projektet ända från starten.
Stroke och hjärnskada är Stora Sköndals
största patientgrupper. Kliniken är en godkänd
vårdgivare inom vårdval neurologi och tar
emot patienter på remiss från Stockholms läns
landsting. Flera sådana vårdgivare är aktörer i
Hjärna Tillsammans.
Stora Sköndals förhoppning med
projektet var att lättare kunna hjälpa patienter att hitta rätt aktiviteter
senare i rehabiliteringskedjan, och
framför allt när den planerade rehabiliteringen tar slut.
– Det ingår i vårt uppdrag
att se över den fortsatta
rehabiliteringen framåt,
och också tipsa om möjliga
aktiviteter utanför vården.
Inför utskrivning berättar klinikens
kuratorer om patientorganisationernas verksamhet och andra träffar,
och förmedlar kontakt.
– Det kan vara ganska svårt att få
grepp om vad det finns för utbud. Det
är lättare att hitta informationen när den finns
samlad. När hemsidan är helt utbyggd blir den
ett jättebra redskap för våra patienter och med-
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arbetare, säger Lotta Sellergren.
Hon tycker att det varit många andra fördelar med att vara med i Hjärna Tillsammans
också.
– Man har fått en bra omvärldsbevakning på
köpet då vi fungerat som ett sorts nätverk. Det
kan vara svårt för oss att förstå olika verksamheters uppdrag och avtal och möjligheter att
stödja patienten – hur svårt måste det då inte
vara för patienten och närstående?
Men engagemanget i projektet har också
nackdelar.
– Framför allt att det kostar tid och resurser.
Jag var med mycket i början, men fick dra ned
på det markant. Sedan delade vi upp det på
flera. Annars hade det inte gått.

Både trögt och överträffade förväntningar
Nu är fyra personer från Stora Sköndal med i
olika nätverksgrupper i Hjärna Tillsammans.
– Det har varit bra att flera av oss känner till
vad som händer i projektet. När vi blev flera har
vi lättare kunnat frigöra den tid som behövts.
Visst, det är en prioritering. Men vi såg ett
värde i att vara med. Och de medarbetare som
varit med i arbetsgrupper har tyckt att det varit
stimulerande och utvecklande.
Nu är projektet inne på sitt sista halvår.
Mycket har hänt, men en del saker har gått
trögare än Lotta Sellergren från början väntade
sig.

– Jag upplever att i ett så stort landsting,
med så många olika aktörer, behöver ett så här
stort projekt tid på sig att etableras. Det är svårt
att veta hur man ska organisera det. Projektet
skulle behöva några år till för att landa.
Att nå ut till målgruppen är en utmaning.
– Trots att behovet verkligen finns, är det
svårt att nå fram till dem som skulle behöva
den här verksamheten bäst. Det var svårare
att få till samtalsgrupper och aktiviteter än jag
hade trott.
– Mycket ligger i sakens natur. Har man en
hjärnskada är det svårare att ta till sig information. Så det är svårt att nå fram genom att
skicka flyers eller skriva information på en
hemsida. Ofta måste det vara en personkontakt, säger Lotta Sellergen.
Hon ser också saker som i stället överträffat
hennes förväntningar.
– Hemsidan är jättebra. Om man framöver
har mindre resurser så är det den som ska prioriteras, tycker jag. Det finns ett jättestort värde
i att hålla den aktuell.
Åren i projektet har också varit givande för
Lotta Sellergren personligen.
– Det är inspirerande att träffa människor
som brinner för det här, och är dedikerade att
göra något. Många vill att det här ska bli bra,
även om det inte är så lätt att genomföra. Det
syns att det finns mycket energi och kraft.
TEXT: LINNEA LINDBLAD
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Det är
inspirerande
att bygga nätverk
med människor
som brinner för
det här.
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Livet
efter en
skada
26

Det finns ett antal besvär som är
typiska efter en hjärnskada, och som
många får. En del är fysiska, medan en
del är dolda. De kan påverka tillvaron
mycket, både för personen själv och
för närstående. Här sammanfattar
Ingvar Krakau, specialist i allmänmedicin och docent, vad som ofta
händer efter en stroke eller annan
förvärvad hjärnskada.

Vad blir det för
besvär?
Halvsidig förlamning eller
svaghet är den vanligaste typen
av fysisk funktionsnedsättning.
Andra vanliga symtom är onormal
muskelspänning (spasticitet)
eller muskelslapphet (hypotoni),
vilket i bägge fallen påverkar personens rörelseförmåga. Förmågan
att själv förflytta sig kan också
vara nedsatt till följd av balanssvårigheter och yrsel.
Svårigheter att tala (afasi) och
förstå tilltal, men även svårigheter att läsa, skriva och räkna är
vanliga handikapp. Problem med
talet kan också orsakas av svårighet att aktivera och samordna
de muskler som behövs för att
artikulera (dysartri). Då blir talet
svårt att uppfatta.
Framför allt den första tiden
efter stroke eller annan förvärvad
hjärnskada kan man ha svårigheter att svälja (dysfagi).
Neglekt innebär att man inte
uppfattar ena sidan av kroppen
och omgivningen. Detta blir ofta
bättre senare, och kan genom träning försvinna helt.

Det finns också olika typer av
symtom som inte är direkt observerbara. Följande dolda funkSLUTRAPPORTHJÄRNA TILLSAMMANS

tionsnedsättningar är vanliga:
Mental trötthet eller
hjärntrötthet innebär att sådant
som man tidigare gjorde automatiskt kräver nu stora mängder
energi. En del med mental trötthet
kan inte återgå i arbete. Andra
återhämtar sig delvis eller helt,
men har ofta kvarstående trötthet.
De måste hushålla med sin energi
och behöver etablera en ny balans
mellan aktivitet och vila.
Minnesproblem är vanligt,
särskilt att korttidsminnet försämras. Det blir då svårt att t ex följa
ett samtal med flera personer,
att slutföra aktiviteter, att lära sig
nya saker eller att göra flera saker
samtidigt.
Exekutiv förmåga är ett samlingsbegrepp för funktioner som
ligger bakom målinriktat beteende.
Hit hör planering, att sätta upp
mål, att göra saker i rätt ordning,
att sätta i gång och fullfölja en
handling samt problemlösning.
Dessa problem är vanliga även
efter en lindrig stroke. Då kan det
också bli svårt att bedöma hastigheter eller avstånd. Det får konsekvenser för bland annat förmågan
att orientera sig i trafiken.
En person med förvärvad
hjärnskada kan i vissa fall drabbas
av personlighetsförändringar med
exempelvis förtvivlan, förvirring,
misstänksamhet, irritabilitet, aggressivitet eller olust (dysfori).
Detta är plågsamt, inte minst
för närstående. Det kan också
förekomma affektlabilitet, det
vill säga svårigheter att kontrollera
till exempel skratt och gråt. Man
kan också få svårt att själv värdera
konsekvenserna av sin hjärnskada
(bristande sjukdomsinsikt).
Depression är vanligt efter
stroke, och kommer vanligen smy-

gande under längre tid. Det kan
vara en direkt följd av hjärnskada,
eller uppstå som en reaktion på
förlusten av vissa förmågor. Med
eller utan samtidig depression förekommer problem med minskad
initiativförmåga.

KALLA FAKTA
ADL (aktiviteter i det dagliga livet)
är en uppsättning förmågor som
mäts ofta i personens hem, för att
kunna bedöma en persons behov.
Det handlar till exempel om att
kunna duscha eller gå på toaletten
själv.
Enligt data från det svenska kvalitetsregistret över stroke var 78 procent av de registrerade personerna

Hur går det sen?

som var självständiga i basal ADL

före insjuknandet även självständiga
Eftersom hjärnan styr kroppens
i denna aktivitet tre månader efter
alla funktioner kan stroke eller aninsjuknandet. Två år efter insjuknannan förvärvad hjärnskada medföra
det uttryckte 77 procent att de var
olika typer av funktionsnedsätthelt eller delvis beroende av stöd
ning – fysisk, kognitiv, synlig eller
från närstående för att hantera sitt
dold – beroende på var skadan
vardagsliv. 30 procent uppgavs kunfinns och hur stor den är. Ofta får
na vara ensamma hemma högst en
det sociala konsekvenser. Konsehalv dag. I en annan svensk studie
kvenserna kan bli mycket olika för
uppgav färre än var femte person
olika personer.
att de kände sig helt återställda efter
Under de närmaste månaderna
ett år.
efter insjuknandet brukar de nedsatta funktionerna förbättras av sig
Nacka strokeprojekt visade klar
själva. Förbättringen går fortast i
förbättring vid tre och sex månader,
början. Men det finns inte någon
medan förändringen mellan sex och
bortre gräns för återhämtning.
tolv månader var blygsam. Förutom
Forskning visar att hjärnan har
neurologiska problem var de vanlipotential för läkning och plasticitet
gaste besvären trötthet, nedstämdäven lång tid efter stroke. Vissa
het och värk.
funktioner kan arbetas upp genom
träning. Dessutom kan andra
delar av hjärnan
eller nervbanor
överta en del
Olika studier
av den skadade
har visat att
hjärnvävnadens
cirka 25
uppgifter.
procent blir
Förbättringar
helt återställda.
kan ske även
Övriga får grader av
lång tid efter
funktionshinder. Vanligaste
insjuknandet.
problemet är mental
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uttröttbarhet.
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Christina
Eriksson (t v) och
Carmen
Wärlinge
hoppas att
Hjärna Tillsammans
blir en permanent
modell att
arbeta efter för
de mest utsatta.
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stroke/förvärvad hjärnskada består av fyra
strokesamordnare, som deltar i projektet
Hjärna Tillsammans. De har i uppdrag att
ge personal i primärvården större kunskap
om sammanhangen för patientgruppen,
och även om hur man kan guida patienterna vidare. Det handlar om att göra patient
och närstående trygga i att våga lämna
vården när behandlingen är slut.
Christina Eriksson förklarar varför APC
är med i Hjärna Tillsammans.
– Ju längre ut i vårdkedjan, desto otryggare känns det för patientgruppen. I vårt
uppdrag ligger att samverka och skapa
nätverk. Så projektet låg helt i linje med
vårt uppdrag från Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, säger hon.
– Min erfarenhet är att när en patient är
inne i vårdsvängen vill den vara kvar där,
för det finns inget annat. Därför är det viktigt att det finns mötesplatser där man kan
träffa likasinnade, säger Carmen Wärlinge.

Bra arbetsverktyg

En av Hjärna Tillsammans aktörer hör till primärvården: Akademiskt
primärvårdscentrum. För dem har det betytt mycket att vara en del i
projektet. Nu växer deras egen verksamhet i Hjärna Tillsammans anda.

V

i har själva utvecklats mycket
av att träffa alla aktörer,
speciellt patientföreningarna.
Det är ju unikt att man har så
många samlat. I det här projektet har vi byggt upp så otroligt mycket
bra byggstenar och det är viktig att de finns
kvar på längre sikt, säger Carmen Wärlinge.
– Det skulle bli väldigt tungt och ta
mycket tid och resurser att bygga upp det

SLUTRAPPORTHJÄRNA TILLSAMMANS

igen. Att projektet Hjärna Tillsammans finns
är kostnadseffektivt, och viktigt i det långa
perspektivet, säger Christina Eriksson.
Båda är strokesamordnare på Akademiskt
primärvårdscentrum, APC, som servar personal
och studenter vid primärvårdsenheter i hela
landstinget genom kvalitetsutveckling och
fortbildning. De verkar även för god kommunikation mellan olika verksamheter.
APC har olika kunskapsteam. Kunskapsteam

För APC:s strokesamordnare har hjarnatillsammans.se blivit ett bra arbetsverktyg. De
lanserar den aktivt.
– Vi uppmanar alltid personal på våra
kurser att gå in på hemsidan. Vi tänker att
det kan underlätta att avsluta en rehabperiod om man kan påvisa att det finns någon fortsättning efteråt, säger Christina.
De medverkade i manusarbetet med
projektets animerade filmer om hur rehabkedjan ser ut. Nu använder de filmerna
själva vid utbildning av studenter och fortbildning av vårdpersonal.
– Men det viktigaste med hemsidan är att
kontaktuppgifter finns samlade på samma
ställe. Det finns ett stort behov av det, att
få veta vem man kan vända sig till, säger
Carmen Wärlinge.
Inom Hjärna Tillsammans har APC
framför allt varit engagerade i utbildning.
Projektet har en övergripande utbildningsgrupp, och var sin nätverksgrupp för de tre

utbildningar projektet jobbar fram. APC
finns med i alla.
– Det tar tid. Processen har ibland gått
i stå. Men sedan faller det på plats, och
man börjar se hur allt hänger ihop. Nu
tänker jag främst på samtalsgrupper.
Den utbildningen blev inte alls som vi
trott, men nu håller den på att utformas i
rätt riktning, säger Christina Eriksson.
– Jag hade inte tänkt mig att vi skulle
få fram så mycket bra utbildningsmaterial. Rehab-filmerna och nu kommunikationsfilmerna är direkt användbara i våra
fortbildningsaktiviteter på APC, säger
Carmen Wärlinge.
Ett annat oväntat utbyte för APC av
Hjärna Tillsammans är själva arbetssättet.
– Det ligger styrka i en organisation
där alla samverkar. Vi skulle vilja lyfta
det till primärvårdens olika verksamheter, visa att man faktiskt kan jobba ihop.
Man kan samverka, trots konkurrensen,
säger Christina Eriksson.

Två
parallella
spår
som
har
flätats
ihop.
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Fått utökat uppdrag
Tills nyligen sysslade deras kunskapsteam bara med stroke. Men
sedan i år har de fått ett utökat uppdrag som inkluderar all förvärvad
hjärnskada, och ett höjt anslag.
– Indirekt har det nog att göra med
att vi varit med i Hjärna Tillsammans. Vi
har fått en bättre omvärldsanalys, och
därmed har vi kunnat trycka på behovet,
säger Carmen.
Nu har de nyanställt en fjärde person.
Det är en kurator, som bland annat ska
stärka kuratorns roll i primärvårdens
neuroteam. Erfarenheterna från projektet har fått styra tjänstens inriktning.
– Det är två parallella spår som har
flätats ihop, säger Christina.
TEXT: LINNEA LINDBLAD

SLUTRAPPORTHJÄRNATILLSAMMANS

VÄX MED KUNSKAP!
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Utbildning

Bättre och mer tillgängliga utbildningar är ett viktigt sätt att
stärka stödet till personer med förvärvad hjärnskada. Därför
är utbildning en av projektets centrala delar.
Många nya bra metoder och arbetssätt har kommit som ökar hälsan,
underlättar vardagen och förbättrar livskvaliteten. Hjärna Tillsammans vill
hjälpa till att sprida den kunskapen till fler och även arbeta fram helt nya
utbildningar inom eftersatta områden. Det är ett medvetet val att ta fram
utbildningar både för personer med förvärvad hjärnskada, deras
närstående själv och för yrkesverksam personal.
Ämnena är utvalda utifrån vilka satsningar som kan komma att göra störst
skillnad för målgrupperna. Att aktörerna arbetat gemensamt betyder att
stor kompetens samlats. Där samlas expertis både inom hur man arbetar
med och sprider utbildningar, och inom respektive ämne som utbildningen
handlar om. I varje utbildningsgrupp ingår medlemmar från olika aktörer.
Under arbetets gång har grupperna också haft direktkontakt med
personer med egen skada, framför allt från föreningarna, för att få tillgång
till deras kunskaper och erfarenheter. De agerar även i filmer och är med
och skriver manus.
Två av utbildningarna är i princip färdiga. Men arbetet med dem fortsätter,
i form av att genomföra, utvärdera och anpassa. Den röda tråden är att öka
kunskap och stärka egenmakt. Den första utbildningen är samtals-grupper. Det är en modern typ av patientutbildning, som specialutformats för
förvärvad hjärnskada. Motsvarande samtalsgrupper ska också användas
för närstående. Alldeles färsk är utbildningen i kommunikativt stöd. Den
vänder sig främst till personal inom vård- och omsorgsyrken.
Ännu en utbildning håller på att tas fram. Den handlar om
rehabiliterande förhållningssätt, ett ämne det idag inte finns
några egentliga utbildningar i.
I SIFFROR:
SAMTALSGRUPPER
m 2 grupper avslutade.
m 1 strategi framtagen enligt trappstegsmodell.

KOMMUNIKATIONSSTÖD
m Manusproduktion
m 1 animerad film.
m 7 korta spelfilmer.
REHABILITERANDE FÖRHÅLLNINGSSÄTT
m Manusproduktion.
m 5 korta spelfilmer tas fram under hösten 2018.

SLUTRAPPORTUTBILDNING
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Få flyt i vardagskommunikationen
Hur gör jag när jag ska prata med någon som har svårt att
uttrycka sig? Om vi inte förstår varandra, går det att komma
vidare? Hjärna Tillsammans tar fram en utbildning som ger svar
på sådana frågor och ger nya möjligheter.
SLUTRAPPORTUTBILDNING

IDÈSPRUTA
Kajsa
Söderhielm
är en av dem
som kläckte idén
med att göra ett
svenskt samtalsstöd utifrån en
kanadensisk
förlaga.
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D

en första delen som är klar av
utbildningen består av en serie
korta filmer. De kan ses i följd
vilket tar en halvtimme, eller
delas upp på flera gånger.
Filmerna lär ut en samtalsmodell som från
början utvecklats i Kanada. Den går ut på att
som språkligt starkare part inte lämpa över
på personen med kommunikationssvårigheter att lösa problemet, utan själv ta ansvar
för hela kommunikationen. Då är det tre
steg man ska ta ansvar för.
– Först ska jag göra mig förstådd. Sedan
ska jag ge den andre möjlighet att uttrycka
sig. Jag ska alltså erbjuda ett sätt att svara
som fungerar. Steg tre är att stämma av
att vi förstått varandra, förklarar Kajsa
Söderhielm.

SLUTRAPPORTUTBILDNING

Framtagen av logopeder

Stort behov i vård och omsorg

Hon är logoped på Rehabiliteringsmedicinska kliniken Stockholm, och ingår i den nätverksgrupp som gemensamt arbetat fram
utbildningen. Gruppen består av logopeder
från olika aktörer i projektet.
– Det är tur att det satts till resurser från
Hjärna Tillsammans och Allmänna arvsfonden. Annars hade den här utbildningen inte
existerat, säger Kerstin Gustafsson, logoped
på Afasiföreningen.
Flera i gruppen lär ut kommunikation till
vårdpersonal. Men detta är första gången
de kunnat göra något som kan spridas utanför den egna verksamheten.
– Det har varit bra att vi varit flera i det
här arbetet. Vi har haft tid att tänka tillsammans. Därför är det bra att Hjärna Tillsammans finns, tycker Kajsa Söderhielm.
– Det är en styrka att vi i gruppen kommer från olika verksamheter. Vi ser personerna i olika skeden, säger Kerstin Gustafsson.
– Kerstin, du träffar ju anhöriga också,
säger Kajsa Söderhielm.

Kajsa och Kerstin ser ett stort behov av de
nya filmerna.
– För alla oss inom vård och omsorg är
kommunikation ett av våra mest grundläggande arbetsredskap. Det är jätteviktigt
att det fungerar i alla yrken, säger Kajsa
Söderhielm.
Till exempel i hemtjänsten behöver man
ta reda på vilka inköp personen vill ha hjälp
med. Eller så kan man få en känsla av att
personen har ont, men lyckas inte fråga var.
– Jag hoppas att de nya utbildningsfilmerna kommer att användas på omsorgsboenden och särskilda boenden i kommuner, säger Kerstin Gustafsson.
Att nå fram på andra sätt än med vanligt
tal kräver alltid tid. Idag är stora delen av
vården och omsorgen hårt tidsstyrd. Men
att lära sig kommunikationsstöd kan vara
en investering.
– Man kan få grundproblemet hos den enskilda patienten klart
för sig, när man till
slut börjar kunna

OLIKA
Eftersom alla är
olika och behoven
varierar krävs ofta
mer än ett kommunikationssätt
eller hjälpmedel.
enligt Kerstin
Gustavsson.
Några exempel
är: bildkartor,
samtalsmatta
och olika
digitala
hjälpmedel.

nå fram till varandra. På sikt kan man
vinna en massa tid, berättar Kajsa.

Lätta att ta till sig
Filmerna visar vardagliga scener där något
kommunikationsproblem uppstår, och ger
förslag på hur man kan lösa situationen.
– Film är ett snabbt och bra sätt att få ut
kunskap. De korta filmerna är lätta att ta
till sig, oavsett vilken utbildning man har
och även om man inte kan svenska så bra,
säger Kerstin Gustafsson.
De är tänkta att inspirera och ge modet
att ta ansvar för en bra kommunikation,
även när det finns hinder.
Filmerna kan ses var som helst med en
dator eller en smart telefon. Logopederna
rekommenderar ändå att se dem tillsammans med kolleger, och sedan diskutera.
– När man sett dem en gång har man
tagit ett första steg. Sedan måste man träna
i verkligheten, och reflektera. Idealt är att
sedan se filmerna igen. Då kommer man att
se nya saker, säger Kajsa Söderhielm.
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Påverkar hela livet
Utbildningen tas fram för att kunna användas mycket brett. I ett första steg kommer
alla aktörer inom Hjärna Tillsammans att
erbjuda den till hela sin personal.
– Kommunikationsnedsättningar påverkar ju hela livet för den som har det. Men
generellt är kunskapen väldigt låg, både
om vad det är och hur man kan bemöta det,
säger Kajsa Söderhielm.
Det är allt för vanligt att lämpa över till
den med kommunikationssvårigheter att
lösa problemen. Men det fungerar dåligt.
– Många med hjärnskada har svårt att
ta initiativ till andra metoder att göra sig
förstådd, som att rita. Det är speciellt svårt
för den som nyligen fått sin skada, säger
Kerstin Gustafsson.

SLUTRAPPORTUTBILDNING

VERKLIGHETSNÄRA
Cinna Bromander och J-P Hagström
tycker att scenerna ger en bra bild
av problem och missförstånd
som kan uppstå i vardagen.

ÖPPEN VÅRD

Tystnad tagning...
J-P Hagström och Cinna Bromander spelar med i Hjärna Tillsammans
nya utbildningsfilmer om kommunikationsstöd. Det är ett ämne de
känner väl till. Båda har själva fått afasi efter en stroke. En erfarenhet
som de kan använda som skådespelare i filmerna.
– Jag ställde upp för att jag vill att alla ska få veta vad afasi är, säger
Cinna Bromander.
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C

inna Bromander arbetar på
Afasiföreningen i Stockholms
län, där hon leder studiecirklar.
J-P Hagström är aktiv medlem i
Afasiföreningen och går i en av
Cinnas cirklar. I filmerna spelar de var sin
roll som har afasi. J-P:s rollfigur kan inte
prata. Cinnas kan det, men inte så bra.

Egna erfarenheter
Skådespelarna berättar att i varje scen går
de tillbaka i minnet och använder sina egna
konkreta erfarenheter. Båda tycker att filmernas urval av situationer ger en bra bild
av afasi. I många av scenerna
INSPELNING PÅGÅR
Skådespelare och filmare går
igenom dagens scener.

kan de direkt känna igen sig från tiden närmast efter stroken, innan de hade rehabiliterats så mycket. Filmrollerna liknar någon
de själva en gång varit.
Som nyskadade låg de länge på vårdavdelningar.
– Familjen är inte där hela tiden, och då
blir det en helt annan sak. Personalen förstår oss inte. Så jag kände mig utlämnad.
Jag kände mig dum i huvudet, och kunde
inte förklara vad jag ville. Afasi är inte ett
tecken på att man är dummare, men jag
kände mig så, berättar Cinna.
Hon var professionell skådespelare och
musikalartist. Tre dagar efter sin stroke
vaknade hon på sjukhus, halvsidesförlamad. Hon kunde bara säga ja och nej, och
de orden förväxlade hon.
De första åren hade hon svårt att prata,
och kunde inte läsa. Efter ett tag kunde hon
ändå skriva, även om det blev på måfå –
som att skriva i ett mörkt rum. Men det
var förstås långt ifrån alltid lätt att nå
fram till omgivningen den vägen.
– Och de förstår inte när jag gör
gester eller pekar, säger hon.
Nu efter 13 år pratar hon bra, även
om vissa saker som telefonsamtal med
okända fortfarande känns svåra.

Afasi är inte ett
tecken på att man
är dummare, men
jag kände mig så.
– Fast det har varit en lång väg. Det är
otroligt att hjärnan kan återhämta sig så
bra som min hjärna har gjort, med träning
och allt vad det innebär. Men har man en
gång afasi har man alltid afasi, även om det
är småskaligt, säger hon.

Småbarnspappa fick stroke
J-P Hagström kommer från Umeå. Efter
en designutbildning landade han i Stockholmsområdet som interaktionsdesigner
på ett litet konsultbolag. En period arbetade
han i USA. För sex år sedan fick han en
stroke och afasi.
Till en början satt J-P i rullstol. Efter hand
har flera funktioner blivit bättre, och han
kan säga enstaka ord. Med hjälp av Misa,
som ger stöd i arbetslivet till personer med
förvärvad hjärnskada, är han nu tillbaka
litegrann hos sin arbetsgivare.
Afasin gör visserligen att J-P inte kan
läsa eller skriva. Men med hjälpmedel som
talsyntes kan han arbeta med bland annat bildbearbetning i Photoshop. Så med
anpassning har han kunnat återgå till en
mindre del av sina gamla arbetsuppgifter.
När han fick sin stroke var dottern sex
år och hennes lillebror tre. Plötsligt kunde
deras pappa inte längre prata.

J-P berättar att det äldre barnet och han
kunde nå fram till varandra bra, trots att
han tappat orden. Däremot visade det sig
vara en tuff utmaning att ha afasi och vara
pappa till en treåring. Det var väldigt svårt
med minstingen det första året, minns han.
Men det blev bättre, när sonen blev större
och familjen allt mer vande sig vid den nya
situationen. Nu är pojken tio och flickan
just nybliven tonåring. J-P tycker att kommunikationen har gått bra i hela familjen
sedan ett antal år. Som en följd av hans
sjukdom har de också blivit tajtare tillsammans, alla fyra.
J-P har inte spelat teater, men är van vid
att framträda inför andra. Före stroken
brukade han hålla presentationer på arbetet. På fritiden sysslade han med musik.
Han spelade altfiol och såg. Det var roligt
att spela in filmerna, tycker han. Och Johan
Heurgren som har filmat är mycket nöjd
med J-P som skådespelare.
– På film blir det gärna så att man spelar
över. Men du är så bra, J-P, för du gör så små
rörelser. Bara en liten min visar – och det är
alldeles lagom för kameran, säger Johan.
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SLUTRAPPORTUTBILDNING

Regelbundna samtalsgrupper för personer med
förvärvad hjärnskada ger bättre verktyg att själva hantera
vardagen. När grupperna leds av erfarenhetscoacher
skapas en mer naturlig överföring av kunskap.

Samtalsgrupper
36

för egenmakt

STORT BEHOV
Therese Sandolf
(t v) och Elisabeth
Åkesson ser
behov av
samtalsgrupper
i större skala.

E
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tt av de mer uppmärksammade projekten
inom Hjärna Tillsammans har varit de
samtalsgrupper där
särskilda erfarenhetscoacher agerat samtalsledare. Två av dem som
deltagit från start i planeringen av
grupperna är Elisabeth Åkesson,
Stiftelsen Stockholms sjukhem, och
Therese Sandolf, verksamhetsutvecklare på Nytida.
– Vi rekryterade gruppdeltagare
brett hos alla våra organisationer,
och inkluderade även deras närstående. Här fanns såväl de som nyligen insjuknat som de som levt med sin hjärnskada
en längre tid, säger Elisabeth Åkesson.

SLUTRAPPORTUTBILDNING

Att utgå
från
människan
i livet
istället för
människan
i vården.

Vidareutvecklad modell

Inspiration till grupperna har
kommit från den så kallade
Akermodellen som är en patientoch närståendeutbildning med
ursprung i Norge. Akermodellen
har sin grund i en lag i Norge
som säger att specialisthälsovården ska utbilda patienter och
närstående att öka kunskapen
om sin sjukdom och även förmågan att bemästra den.
Modellen har senare vidareutvecklats inom svenska landsting.
– Akermodellen säger bland
annat att den som varit sjuk har unika
erfarenheter som de friska inte har. Och
det är något vi tog fasta på när vi planerade
SLUTRAPPORTUTBILDNING

sjukdomen och om vad som händer därefter, säger hon.
Tidigare erfarenheter från Akermodellen
visar att ämnena för samtalen ofta kretsat
kring existentiella frågor. Fokus har funnits
på deltagarnas utmaningar att bemästra sin
vardag och här spelar samtalsledarnas egen
erfarenhet en viktig roll.
– Att lyssna till det egenupplevda är en
stark upplevelse och ger ett hopp om att
själv klara av att leva med sin situation,
säger Therese.
TEXT: MAGNUS TROGEN PAHLÉN

STRATEGIER
FÖR ATT KLARA
ANSTRÄNGANDE
SITUATIONER

Att lyssna till
det egenupplevda är
en stark upplevelse.
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grupperna. Samt att vi ska utgå från de
drabbades personliga livssituation och inte
från vården, säger hon.

Byggs utifrån teman
Ambitionen var hög från start där ett flertal
olika grupper skulle bildas utifrån ett antal
teman som deltagarna själv satte. Sedan
skulle varje deltagare få välja grupp utifrån
sitt intresse.
– Nu landade vi till slut i två grupper med
sex till åtta personer i varje grupp. Dessa
fick själva styra över innehållet i samtalen
tillsammans med sin erfarenhetscoach,
säger Elisabeth Åkerlund.
Vid första mötet deltog även representanter från hälso- och sjukvården för att
svara på eventuella frågor. Tanken var att
de även skulle delta vid avslutningen men
där valde grupperna att inkludera enbart
cirkelledaren och samtalsledaren.
– Vilket visar att man var fullt kapabel
att själva bemöta de teman som det fanns
behov av att lyfta. Detta är mycket positivt
eftersom vi inom vården ständigt arbetar med upplevelsen av att vi gett för lite
information, både om insjuknandet, själva
SLUTRAPPORTUTBILDNING

Fler erfarenhetscoacher behövs!
Snart inleds planeringen av en ny omgång
av samtalsgrupper, förhoppningsvis på
fler platser i länet. Ett problem är dock att
rekrytera fler erfarenhetscoacher.
– Coacherna är en nyckel för att genomföra detta. Men det är samtidigt en utmaning att få fatt på dem eftersom det är en
ansträngande uppgift. Det krävs att den
personen har kommit nog långt i sin egen
bearbetning för att orka, säger Elisabeth
Åkerlund.
En lösning kan vara att erbjuda varje
grupp samtalsterapeuter eller psykologer.
– Vi vill även bjuda in kommunala verksamheter att delta, både i samband med
samtalsgrupperna men även i projektet som
helhet, säger Therese.
Intresserad? Kontakta oss på
info@hjarnatillsammans.se

FÖRHÅLLNINGSSÄTT
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för att underlätta
vardagen
Ett av de initiativ som ryms inom Hjärna Tillsammans
utbildningsinsatser går under arbetsnamnet
rehabiliterande förhållningssätt och har syftet att främja
delaktigheten i livet för personer med förvärvad hjärnskada.

SLUTRAPPORTUTBILDNING

Idag finns en brist av
liknande utbildningsmaterial. Istället handlar
det om att hantera varje uppkommen situation i stunden.

S
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jälva begreppet rehabiliterande
förhållningssätt har inte varit helt
lätt att definiera. Det menar Karin
Varcoe Orhem, fysioterapeut på
Neurologiska rehabiliteringskliniken, Stora Sköndal.
– Vi har diskuterat ett antal olika begrepp,
men målet är att ge bättre verktyg till personal och närstående till en person som lever
med förvärvad hjärnskada. Allt för att den
personen ska kunna öka delaktigheten i sitt
eget liv, säger hon.
I de flesta fall handlar det om att ge tips
och råd inför dagliga situationer. Ett enkelt
exempel är om en närstående ständigt hjälper till vid påklädning. Sker det rutinmässigt
varje dag så får personen med en hjärnskada
inte möjligheten öva sin egen förmåga. Men
med ett rehabiliterande förhållningssätt ökar
möjligheten att själv ta makten.

Agera lyhört
Målgruppen för utbildningen är närstående,
hemtjänst och personliga assistenter.
– Det är dock viktigt att vi inte kommer
med pekpinnar, utan visar genom exempel
hur man kan agera lyhört och i enlighet med
den enskildes önskemål, säger Anna Rudenhammar, arbetsterapeut och operativ chef,
Rehab Station Stockholm.
Förhållningssättet bör också vara anpassat
till situationen. För personer med förvärvad
SLUTRAPPORTUTBILDNING

hjärnskada är det vanligt att känna en ökad
trötthet och en minskad uthållighet.
– Då gäller det att prioritera rätt saker
under dagen. Är målet att ta en fika på stan
med en kompis så kan det vara rätt att just
den dagen hjälpa till lite extra med kläderna,
säger Anna Rudenhammar.
I ett första steg planeras utbildningen bli
en eller flera filmer som visar upp exempel på
situationer där ett rehabiliterande förhållningssätt kan hjälpa. Hittills har de spånat
fram ett antal olika scener som nu bollas
med personer som själva har en förvärvad
hjärnskada.
– Det är viktigt att testa våra tankar och
idéer på dem så situationerna är förankrade i
verkligheten, säger hon.

Underlätta ansträngande situationer
Bland scenerna finns en släktmiddag. En situation som ofta innebär en extra ansträngning
både för den med en förvärvad hjärnskada
och den närstående. Till exempel kan den
drabbade uppleva svårigheter att äta, spilla
lätt och ha svårt med koordinationen.
– Då kan det vara bättre att själv äta innan
middagen. Och varför inte se till att anlända
först för att ta emot en person i taget och på
så sätt hantera nya intryck lite lättare. Det
kan underlätta en ansträngande situation,
säger Anna Rudenhammar.
Ett rehabiliterande förhållningssätt över-

BYGGA BROAR
Ett rehabiliterande
förhållningssätt
överbryggar flera
områden, som bemötande och kommunikation, enligt
Karin Varcoe Orhem
(t v) och Anna
Rudenhammar.

bryggar flera olika områden, som bemötande
och även kommunikation, menar Karin
Varcoe Orhem.
– Det kan vara något så enkelt som att våga
fråga: Hur vill du att vi ska göra om du spiller på skjortan? Och vill du att jag tolkar om
någon har svårt att förstå vad du säger?
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Bristvara
Idag finns en brist av liknande utbildningsmaterial för närstående, hemtjänst och assistenter. Istället handlar det om att hantera
varje uppkommen situation i stunden.
– Många närstående efterfrågar råd och
hjälp att hantera vardagen. Det är en påfrestande tillvaro att leva med någon med förvärvad hjärnskada och i många fall tar tyvärr
tålamodet slut, säger Karin Varcoe Orhem.
Inom hemtjänst och assistansvård finns
dessutom en ständig tids- och resursbrist.
– Dessutom skiljer sig förhållningssätten för rehabilitering och omvårdnad sig åt.
Vi vill dela med oss av verktyg för att alltid
kunna ha individens behov i centrum, med
målet att öka den personens delaktighet i sitt
eget liv, säger Anna Rudenhammar.
TEXT: MAGNUS TROGEN PAHLÉN
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Hjärna Tillsammans blogg startade 2017.
Bloggarna är i olika åldrar och har olika intressen
och erfarenheter. En sak binder dem samman.
De lever alla med en förvärvad hjärnskada.
Bloggens syfte är att lyfta rösterna från dem som projektet
verkligen berör. Bloggen vänder sig framför allt till andra
med egen skada, och vill hjälpa, peppa och inspirera.
Samtidigt ger den en inblick om livet efter exempelvis en
stroke som kan vara vädefull även för personal, beslutsfattare och allmänhet.
Bloggruppen kallar sig Huvudsaken. De gör aktiviteter
tillsammans och berättar om det i inlägg, gärna sådana man
kanske drar sig för att prova på egen hand. Samtidigt delar
de med sig av sina personliga erfarenheter av att handskas
med de utmaningar en förvärvad hjärnskada medför i vardagen. Gruppens medlemmar har olika ålder och bakgrund,
och har kommit olika långt i sin rehabilitering. Huvudsaken
har även själv tagit initiativ till att starta öppet hus.
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I SIFFROR:

Hjärnbloggen

HUVUDSAKEN

Bloggen
skapar
gemenskap
43

m 1 coach som arbetar 25 procent.
m 1 bloggrupp bestående både av medlemmar från patient-

organisationer och deltagare utan anknytning till någon
förening.
m 35 inlägg.
m 500 följare.
m 3 Öppet Hus.

”Aha, det där skulle man kanske testa”.
Blogg-gruppen Huvudsaken vill inspirera
och motivera läsarna. Texterna skapas
gemensamt och speglar vardagen med
förvärvad hjärnskada.
– Det är kul att blogga, men det sociala
sammanhanget, samtalen och den trygga
miljö där texterna växer fram är viktigast,
säger blogg-coacherna Rasmus och Johan.
SLUTRAPPORTHJÄRNBLOGGEN
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i drog igång i juni 2017 och publicerade vårt första blogginlägg under sommaren, säger
Rasmus Bergman, allt-i-allo i
projektet Hjärna Tillsammans.
Han arbetade vid den tiden mycket med
lanseringen av projektets hemsida tillsam-

FLEXIBLA
Vi insåg snart att det skulle bli för stor press på
individerna. Så vi jobbar ihop i grupp istället. Vi har
inga fasta ramar utan funderar tillsammans ut vad
inläggen ska handla om. Det säger blogg-coacherna
Rasmus Bergman (t v) och Johan Berghman.
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mans med projektledaren Kersti Wiberg. De
kom fram till att en blogg skulle vara ett bra
sätt för dem som lever med en förvärvad
hjärnskada att dela sina erfarenheter med
andra i liknande situation.
– Först hade vi en tanke att en eller två
personer skulle skriva inläggen själva, men vi
insåg snart att det skulle bli för stor press på
individerna. Så vi jobbar ihop i grupp istället.
Vi har inga fasta ramar utan funderar tillsammans ut vad vi ska blogga om.
I dagsläget består blogg-gruppen, som fick
namnet Huvudsaken, av fyra engagerade
killar. Den coachande rollen har tagits över av
Johan Berghman. Gruppen träffas varje fredag och Johan fungerar som spindeln i nätet.
De har också en grupp på Messenger där de
skriver till varandra och har videosamtal.
– Ofta handlar blogginläggen om en aktivitet vi gjort tillsammans. Förra veckan besökte
vi till exempel ett naturreservat utanför
Norrtälje där vi grillade korv och fiskade. Rutinen är att jag gör en sammanfattning som
gruppen får läsa och ha synpunkter på innan
vi publicerar. Det har visat sig fungera bäst,
säger Johan.

Populära samtal
Gruppen är sammansvetsad och det är högt i
tak. Samtalen kan handla om vad som helst,
sex och samlevnad, rehab eller färdtjänst
till exempel. Just inläggen som beskriver de
samtal och diskussioner som gruppen har är
populärast hos läsarna.
– Det är viktigt att bygga gemenskap och
trygghet. Det är personliga saker vi snackar
om. Kanske handlar bloggen inte så mycket
om aktiviteterna i sig, utan istället om att
träffa andra i liknande situation i livet, att
inte känna sig ensam med sin hjärnskada.
Det kan också handla om att dela lyckan i att
göra framsteg, säger Rasmus.
Blogginlägget som fått mest respons berättar om när en av killarna var i en klädbutik
för att prova ett par nya jeans. Först i omklädningsrummet, när han med endast vänsterhanden lyckats få på sig byxorna, upptäckte

SLUTRAPPORTHJÄRNBLOGGEN

INLÄGG SKAPAS
Bloggarna diskuterar kommande
inlägg. Vad är ett viktigt ämne att prata
om? Sorg. Ett oerhört viktigt ämne,
enas alla om. Något som kan vara svårt
och samtidigt befriande att tala om.
Kanske något att ta upp under Öppet
Hus? Fredrik fick även hår och
skägg fixat.

han att gylfen hade knappar och kunde inte
knäppa dem. Hur gör man då, ber expediten
om hjälp?
– Sådana personliga erfarenheter kan andra med förvärvad hjärnskada lätt identifiera
sig med, säger Johan.
Träning och rehab har stort fokus i samtalen och inläggen. Gruppen har bland annat
spelat minigolf, spelat pingis och testat att
cykla ihop. Det är viktigt att få inspiration och
motivation av andra som testat olika saker,
konstaterar Johan.

Podd och ljudbok
Idag har bloggen ungefär 500 läsare, men
Rasmus och Johan hoppas såklart att fler ska
hitta dit. De sprider information om bloggen
band annat via Facebook och Hjärna Tillsammans olika kanaler.
En gång i månaden har Huvudsaken
öppet hus i Afasiföreningens lokaler. Det
är ett bra sätt att få respons på blogginläggen och förslag på idéer om vad de
kan skriva om. Då bjuds på fika och kanske något föredrag. De har också haft inslag

som dans och tai-chi. Alla som har en förvärvad hjärnskada är välkomna. Man behöver
inte tillhöra någon förening.
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Fler grupper på gång
Gruppen har också diskuterat hur bloggen
kan utvecklas.
– En i gruppen har skrivit ned sin resa efter
hjärnskadan. Vi funderar på att göra om den
till en liten ljudbok och dela den på bloggen.
Och det finns många andra som också har
skrivit ned sin historia. Vi har också pratat
om att göra en podd och att komplettera bloggen med filminlägg, berättar Johan.
Planen är att starta ytterligare en blogggrupp framöver och då även få med tjejer på
tåget.
– Det är mest killar som kommer på aktiviteter som ordnas, men förhoppningsvis
kan det här locka hit tjejerna, säger Johan och
Rasmus.
TEXT: SUSANNE ROSÉN

SLUTRAPPORTHJÄRNBLOGGEN
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”I blogggruppen
hittade
jag ett
sammanhang”

ANTI-AFASI
– Jag fick anti-afasi, jag blev
en pratkvarn i stället, skojar
Marcus om sitt nya liv efter
skadan.
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Efter sin stroke trodde Marcus Furchert att
livet var slut. Men gruppen Huvudsaken blev
avgörande för hans väg från skräck och
isolering till gemenskap och framtidstro.

SLUTRAPPORTHJÄRNBLOGGEN
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är bloggruppen drog i gång
sommaren 2017
hade det gått tre
år sedan hans
hjärnblödning. Han är den
mest nyskadade i gruppen.
– Jag är den enda i Huvudsaken som sitter i rullstol. De
andra har kommit så långt i
sin rehabilitering att de funkar
ganska normalt. Dit vill ju jag
också. Men jag känner att i
bloggen kan jag kanske bidra
med att ingjuta mod i de läsare som är i
sämre skick, säger han.
Det fanns två anledningar till att Marcus
nappade på att gå med.
– Dels för att jag ville bidra. Men också
för att jag var ensam. För mig var det väldigt
viktigt att hamna i ett socialt sammanhang.
Och jag har haft tur att det här är personer
jag tycker mycket om. Jag ser dem inte som
kolleger, utan som vänner.

Antiklimax efter sjukhus
Före skadan var Marcus företagsledare med
en mycket stressig tillvaro. Stora problem
med blodtrycket utlöste till slut en hjärnblödning.
– Jag låg på sjukhus i månader. Tänk, som
jag hade längtat efter att komma hem – och

vilket antiklimax det blev!
Marcus skriver under
på vad många säger om att
skrivas ut från akutvården
efter en hjärnskada: Det var
som att falla ned i ett svart
hål.
Då sökte han information
på internet om hur man får
hjälp och hur man hittar andra i samma situation. Men
han fann nästan ingenting.
– Den första tiden efter
att jag kommit hem var jag
skräckslagen. Jag trodde att livet var slut, och
tänkte att jag lika gärna kunde ha dött. Med
bloggen vill jag nu vara med och ge andra
nyskadade en liten aning om vad man kan
vänta sig. För livet efter skadan är mycket,
mycket bättre än vad jag först förväntade
mig.

Bryta isolering
Många av hans tidigare vänner hade dragit
sig undan. Det är inte ovanligt när man fått
en hjärnskada.
– Jag var oerhört isolerad i flera år, och oerhört vilsen. De enda jag hade var min mor och
min bror, men de bor på annat håll. I bloggruppen hittade jag ett sammanhang, människor som förstod. Det har varit ett enormt
lyft och gjort mitt liv mycket bättre.

Framtidstro

Huvudsaken har underlättat Marcus rehabilitering och vardag mellan träffarna, framför
allt med motivation. Nu känner han en stark
drivkraft att sprida den möjligheten till fler.
Det hoppas han kunna göra genom öppet
hus.
– Man ska kunna komma hit och lyssna och
ventilera. Det känns som att vi har lyckats bra
med det, det har varit trevlig stämning och
deltagarna har verkat nöjda. Jag blir väldigt
trött av det, men det är skitkul.
Marcus vill gärna dela med sig av de strategier som har hjälpt honom hantera sin
nya tillvaro. En var att börja tänka positivt.
– Om jag nådde ett mål före skadan
var jag glad i 30 sekunder. Sedan började
tanken på nästa mål. Nu har jag lärt mig
att uppskatta saker, och vara glad mycket
längre.

När han börjat tänka positivt märkte han hur
det med tiden gick allt lättare. Han hittade
mycket mer än han trodde.
– Det där med livskvalitet sitter hundra
procent i huvudet, har jag upptäckt. Jag
tycker att jag har ett rätt så bra liv nu, bättre
än före skadan. Innan hade jag ångestproblematik. Den försvann nästan helt, och det
beror säkert på acceptans. Numera tycker jag
att det är tillräckligt att jag gjort mitt bästa,
säger han.
Han tycker att den fysiska rehabiliteringen
går påfrestande långsamt. Men han längtar
inte tillbaka till sin gamla tillvaro.
– Stroken har medfört många bra saker.
Jag behövde en väckarklocka. Nu tycker jag
att jag slängde bort första halvan av mitt liv
på saker jag inte brann för. Tidigare levde jag
mitt liv utifrån vad jag trodde förväntades av
mig, inte vad jag ville.
I dag är Marcus väldigt glad att han överlevde hjärnblödningen. Nu vill han skaffa
sig ett så bra liv som möjligt utifrån de nya
förutsättningarna.
– Det är jag övertygad om kommer att gå
alldeles utmärkt. Jag har lärt mig så mycket
av det här, det kompenserar väldigt mycket
för förlorade fysiska funktioner. Tidigare var
jag invaggad i en falsk trygghet. Jag har förlorat fegheten. Nu har jag inget att förlora.
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TEXT: LINNEA LINDBLAD

Jag var oerhört islolerad
och vilsen i flera år. I dag är
jag gladare och mina erfarenheter
vill jag dela med mig till andra.
SLUTRAPPORTHJÄRNBLOGGEN
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MER
ÄN EN
BLOGG...
50

SLUTRAPPORTHJÄRNBLOGGEN

På eget initiativ
vidgar blogggruppen sin
verksamhet.
Sista fredagen
varje månad
bjuder de numera
in till Öppet Hus.
Deltagarna verkar
nöjda och säger
att de vill komma
tillbaka.

H

uvudsaken, Hjärna Tillsammans bloggare, träffas nästan
varje vecka i Afasiföreningens
lokaler i Sabbatsbergsparken.
Öppet hus har de sista fredagen i månaden.
På öppet hus är det alltid fokus på gemenskap. Men det är också fysiska aktiviteter, för
att så roligt och sporrande som möjligt träna
funktioner.
Varje öppet hus har ett tema. Hittills har
det varit någon av gruppens medlemmar som
pratat. Under hösten kommer även inbjudna
gäster. Det är också alltid någon planerad
aktivitet.
I slutet av maj var det dags för vårterminens tredje och sista öppet hus. Träffen
börjar med tipspromenad. Uppmaningen är
att gå barfota i gräset till frågorna som sitter
på träd och buskar runt om i parken. Några
modiga deltagare vågar gå utan skor, och får
som belöning extra bra träning för fötternas
funktion och känsel.
Temat för dagen är framsteg: Vilka har jag
gjort, och hur upplevde jag det? Marcus från
Huvudsaken berättar om sina egna framsteg
och hur han jobbar för att de ska bli fler.
Sedan följer gemensam diskussion där alla
deltagare deltar.
På en tidigare träff har deltagarna testat
att använda trumpinnar i den sämre handen.
Det blev då så populärt, att efter fikat blir det
nu trum-favorit i repris.
Övningar med trumpinnar går bra att göra
på olika nivå, beroende på i vilket skick man
är. Utmaningen kan vara alltifrån att kunna
hålla fast den smala pinnen med bara den
sämre handen, till att nå trumman och få till
ett ordentligt ljud med slaget. Med en trumpinne i varje hand kan rörelsen få draghjälp
av den bättre handen.
Alla blir engagerade och försöker efter
egen förmåga. Svetten rinner, motivationen
är hög. Man peppar varandra.

Det här var fantastiskt,
en sådan miljö där
man bara kan vara.
Bra med teman
Mikael är medlem i Strokeföreningen. Det var
där han hörde talas om Hjärna Tillsammans
träffar. Han försöker gå på olika träffar för
strokeskadade när han kan.
– Men man ser inte de gamla. Det är ganska
hemskt, de sitter nog bara ensamma. De får
inte rehabilitering. Man måste vara i arbetsför ålder.
Hittills har Huvudsakens öppet hus krockat med en kurs Mikael gått på fredagar. Men
nu är den kursen slut, och han har varit här
för första gången. Mikael tycker att dagens
träff haft ett bra upplägg.
– Det är bra att de har ett ämne. Annars
kan det flyta ut åt alla håll och kanter, säger
han.
Anna är en av de deltagare som tagit av sig
barfota i gräset. Det tycker hon var givande.
Men att öva med trumpinnar tycker hon
var alldeles särskilt bra.
– Det här visste jag inte. Vad roligt att ha
fått upptäcka! Jag visste inte att jag kunde
känna kallt och varmt. Och jag visste inte att
min vänstra hand var så svag, förrän jag höll
i trumpinnar. Alltså, det här är en jätteansträngning. Nu orkar jag inte göra mer. Men
det här gav mig blodad tand.
Hon har varit på ett par bloggträffar tidigare, och vill fortsätta.
– Det här var fantastiskt, en sådan miljö
där man bara kan vara. Tempot i samhället
är sådant att man inte har tid att stanna upp
och mötas. Jag tyckte att det var jättetrevligt i
dag, avslutar Anna.
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TEXT: LINNEA LINDBLAD
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I SIFFROR:
m Totalt ca 200

m
m
m
m

evenemang i
kalendariet.
7 spelfilmer.
4 animerade
filmer.
20 reportage.
Professionell
inläsning av
några
intervjuer.
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KALENDER
NYHETER

Kunskapsbank

MEST BESÖKTA
SIDOR:
m Startsidan.
m Vad är mental
trötthet?
m Kalendern.
m Försäkringskassan.
m Om oss.
m Träning efter
stroke visar
nya goda
effekter.
m Rehabilitering.

HJARNATILLSAMMANS.SE
Välkommen till webbplatsen hjarnatillsammans.se,
en samlad kunskapsbank om förvärvad
hjärnskada. Den byggs hela tiden ut.

En av de populäraste delarna av webbplatsen är kalendern. Där samlas alla
Hjärna Tillsamman saktiviteter. Men där
finns också många fler evenemang inom
området förvärvad hjärnskada, arrangerade av projektets aktörer och andra. Alla
evenemang i kalendern är öppna, utan
krav på medlemskap eller remiss.

Här kan du ta del av alla aktiviteter som pågår hos våra aktörer och andra inom länet. Här finns också information om vilka
sorters stöd som finns i Stockholms län, om ny forskning och
mycket mer. Du hittar även länkar till många artiklar och nyheter
inom ämnet förvärvad hjärnskada. Missa inte heller vår blogg. Allt
material går att läsa och lyssna till, och i vissa fall även se se som
film. Webbplatsen har olika ingångar. En övergripande del, en för
personer med förvärvad hjärnskada och deras närstående och en
för personal.
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FAKTA
LOTS 08-123 568 35

Hur och var finns den rehabilitering jag behöver? Var kan jag träffa
andra i liknande situation? Och var får jag mer kunskap? I länet finns en
strokesamordnare dit personer med förvärvad hjärnskada, närstående och
personal kan vända sig till. Hjärna Tillsammans hjälper till att marknadsföra tjänsten.
SLUTRAPPORTKUNSKAPSBANK

SLUTRAPPORTKUNSKAPSBANK

”Att orka och
samtidigt
vara till stöd”
För närstående
arrangerar Hjärna
Tillsammans speciella
träffar. Det kan till
exempel vara föreläsningar eller samtal.
Träffarna är
kostnadsfria.
När man är närstående kan
det vara väldigt värdefullt
att få möta andra i liknande
situation och ta del av deras
erfarenhet och kunskap. Det
är oftast vad närståendeträffar är till för, också när det är
föreläsningar. Till träffarna är
också du välkommen som är
personal och i arbetet möter
närstående till personer med
förvärvad hjärnskada.
Hjärna Tillsammans vill
utöka med fler träffar för
närstående framöver.
SLUTRAPPORTNÄRSTÅENDETRÄFFAR

Närståendeträffar
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Vad gör man som närstående när ansvar för och kärlek
till en annan människa blir en alldeles för tung börda?
Möt kaplan Lars Björklund som höll en uppskattad serie
föreläsningar på våra närståendeträffar.
– Det handlar både om att lyssna och vänta in den som är
sjuk, men också att man själv tillåts uttrycka de känslor som
väcks av allt det tunga och svåra, säger han.

H

ur ska jag klara av den här situationen? Det är en fråga som
närstående till personer med
förvärvad hjärnskada ofta har.
Lars Björklund jobbade
tidigare i ett trettiotal år som sjukhuspräst på
Akademiska sjukhuset och Akademiska barnsjukhuset i Uppsala. Idag arbetar han som
kaplan och ansvarar för själavård och retreat
på Sigtunastiftelsen.
Han inleder sin seminarieserie på fyra
tillfällen i Jakobsbergs kyrka och utgår från
sin bok Hur ska jag orka? En bok om att vårda
anhörig.
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Att hjälpa eller vara till hjälp
– Jag blev sjukhuspräst för att jag ville hjälpa
människor men har lärt mig att man inte kan
det. Man kan vara till hjälp men man kan inte
hjälpa någon, säger Lars Björklund.
Han talar om att varje hjälp som någon
behöver påminner om en brist. ”Jag vill men
klarar inte av det här längre. Jag vill kunna gå
och äta själv.”
Det är vanligt att närstående blir inriktade
på åtgärder, blir åtgärdshungriga. ”Titta
här, nu har du fått en trappa och säng som
fungerar för dig.” Och inte helt ovanligt att
personen, som man tycker borde bli glad för
SLUTRAPPORTNÄRSTÅENDETRÄFFAR

Den existentiella ensamheten
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– När vi kommer i kris, genom till exempel
sjukdom eller skada, då kommer vår existentiella ensamhet upp till ytan, den ensamhet
som vi redan kände när vi föddes. Och som vi
fortfarande kan känna i en lång parrelation.
– De som är runtomkring kan aldrig ge
tillräckligt. Det kan kännas tungt men det är
så det är.
Men hur ska man då göra? Om man, enligt
Lars Björklund, ska vara till hjälp? Han pratar
om betydelsen av att få utlopp för sina känslor.
– Ta emot en annan människas berättelse
och gärna flera gånger. Det är så viktigt att vi
tillåter känslor. Att vi lyssnar och väntar in.
Känslor är inte moraliska, känslor är adekvata svar på det som händer.
Han berättar om en kvinna som såg sitt liv
i svart. Han höll med henne om att allt som
hon berättade om verkligen var förskräckligt.
När hon fick känna som hon faktiskt gjorde
utan att bli motsagd, kunde hon också se det
som hon fortfarande uppskattade
med livet.
– Det är så det brukar
fungera. Underkänn inte en
människas beskrivning av vad
hon känner, bekräfta istället.
Att få vara i rum där man kan prata
om så kallat förbjudna känslor eller där
man kan uttrycka sin sorg, ilska eller
vad det nu är man känner genom till
exempel dans eller målning – det är ett
sätt att få kraft inför livets verklighet,
menar Lars Björklund.

SLUTRAPPORTNÄRSTÅENDETRÄFFAR

Existentiell protest
Ibland kommer vi i konflikt med livet. ”Varför
skulle just jag råka ut för det här?”, kanske vi
frågar oss. Ibland går vår besvikelse ut över
människor som står oss nära men egentligen
är vi arga på själva livet. Lars Björklund kallar
det för en existentiell protest. Genom att förstå och få utlopp för den, kan det vara lättare
att förstå och möta en människa i kris.
– Det är ingen skam att be om hjälp. Om vi
går omkring och tror det, kan vi bli bittra och
elaka.
– Kan man lämna en människa utan att
överge henne? Kan man stanna hos en människa och överge henne samtidigt? Ja. Att
lämna över till någon annan kan vara ett sätt
att komma närmare varandra.
– Man kan ha lovat att dela på bördan, men
inte att vara den enda som bär, avslutar Lars
Björklund.
TEXT: MARIE ERIKSSON

VIKTIGA MÖTEN
I november 2016 startade så kallade tisdagsträffar – i första hand till för personer med förvärvad hjärnskada. Varje träff har ett nytt tema,
den första tisdagen i månaden. Föreläsningar
varvas med prova på-aktiviteter och samvaro.
Vid varje träff är någon av aktörerna bakom Hjärna
Tillsammans värd, så du får samtidigt tillfälle att besöka
olika rehab-verksamheter eller föreningar. Teman bestäms
baserat på vad personer med förvärvad hjärnskada är
intresserade av. Några exempel på teman är kognitiv
rehabilitering, arbetsliv och yoga. Alla träffar presenteras i
kalendern. Ibland finns det också längre artiklar på webbplatsen i samma ämne som någon tisdagsträff handlar
om. Ofta behövs föranmälan. Men tisdagsträffarna är alltid
kostnadsfria.

I SIFFROR:

Man kan ha lovat
dela på bördan,
men inte vara den
enda som bär.
I SIFFROR:
m 4 träffar på olika

platser i länet för
över 100 deltagare.
m 1 ytterligare träff

planeras i slutet av
november 2018.

m 18 stycken genomförda hos olika aktörer
m 6 – 35 deltagare vid varje tillfälle

Tisdagsträffar

insatserna, blir mer arg och ledsen än tacksam.
– Varje reducering av det som man brukar
kunna är oerhört kränkande. Den goda omsorgen tar vid när en människa inte orkar och
den dåliga omsorgen tar över. Han fortsätter:
– Vi är ovarsamma mot det mest ömtåliga,
värdigheten. Ta aldrig ifrån en människa
det som den kan göra själv, även om det tar
längre tid.
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Vinnande
koncept
Hjärna Tillsammans har satt i gång flera former av
mötesplatser för personer med förvärvad hjärnskada och deras närstående. De som ansvarar för
träffarna tycker att projektet hittat ett upplägg som
utvecklats och fungerar bra.
SLUTRAPPORTTISDAGSTRÄFF

VIDGADE VYER
Sara Oxelvik på
Misa är tacksam
över att ha varit
med i projektet
och hoppas att så
många aktiviteter
som möjligt
fortsätter.
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F

ör mig är det väldigt viktigt att
hjälpa personer med förvärvad
hjärnskada att komma hemifrån
och bryta isoleringen. Det är en
drivkraft både i mitt arbete i
Hjärna Tillsammans och här på Misa. Många
som kommer till oss på Misa har fått smäll på
smäll på smäll, och fått brottas med en massa
saker, säger Sara Oxelvik.
Hon är arbetskonsulent på Misa Liljeholmen, en daglig verksamhet för personer med
förvärvad hjärnskada. Misa är aktör i Hjärna
Tillsammans, och ingår bland annat i den
nätverksgrupp som tar fram olika typer av
träffar. Både Sara Oxelvik och Misa Liljeholmens enhetschef Daniel Johansson är aktiva
i gruppen.
– Samarbetet i gruppen mellan aktörerna
har fungerat bra, berättar hon.
Sara Oxelvik är en av dem som varit med i
Hjärna Tillsammans sedan de första förberedelserna.
– Misa tycker att det är viktigt att bidra.
Med projektet kan man visa att man vill
förändra situationen för människor med
förvärvad hjärnskada, säger hon.
De ser till att frigöra tid för nätverksmötena. Är det omöjligt att komma ifrån, får
någon annan kollega gå i stället.
– Det här är en positiv grej för målgruppen,
så det är något vi väljer att prioritera, säger
Daniel Johansson.

Turas om att vara värdar
Hjärna Tillsammans har arrangerat tisdagsträffar sedan slutet av 2016. De är i första
hand till för personer med egen skada. Men
även närstående, personal och andra som
möter personer med förvärvad hjärnskada är

Jag tycker det är jättebra
att tisdagsträffar är gratis
och till för alla, oavsett om man
är medlem i någon förening eller inte.
SLUTRAPPORTTISDAGSTRÄFFAR
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välkomna och har dykt upp på träffarna.
– Det jag har tyckt varit viktigt i projektet
är att det inte ska kosta något. Alla har inte
råd att betala medlemskap, och alla är inte
föreningspersoner. Jag tycker att det är jättebra att tisdagsträffar är gratis och till för alla,
säger Sara Oxelvik.
Träffarna hålls den första tisdagskvällen
i månaden. Tanken var att göra det lätt att
komma ihåg. Aktörerna turas om att vara
värdar, och håller då träffen i sina egna
lokaler.
– Det blev ett enkelt sätt att lägga upp det
på. Vi prövade den här modellen och tyckte
att det blev väldigt bra, förklarar hon.
Träffens tema och form bestämmer
värden själv. Misa har hållit i två tisdagsträffar. Då föreläste en av deras deltagare om
hur hans liv förändrades efter skadan. Han
berättade om sin rehabilitering och delade
med sig av sina sätt att bemästra svårigheter
i vardagen.
– Alla aktörer har ju olika kompetenser
och olika utgångslägen. Så alla i projektet har
något att bidra med. Det är spännande, säger
Sara Oxelvik.

Även närstående behöver stöttning
Närstående får ta en stor del av rehabiliteringen, och kan behöva stöttning och kraft.
Ett sätt att hjälpa personer med förvärvad
hjärnskada är att ge stöd också till deras
omgivning.

– Det kan vara tungt att vara
närstående. Man brottas med många
tankar och känslor. Då kan det vara bra
att kunna dela med sig, säger Daniel .
Tanken med träffar speciellt för närstående är att ge dem chans att skapa nätverk.
– De som kommit på träffarna har vittnat
om att det finns ett behov av att träffa andra i
en liknande situation. Även för den anhörige
kan det vara svårt att hantera den förändrade
livssituationen, berättar han.
Närstående kan dock ha stora problem att
komma ifrån för att kunna gå på egna aktiviteter. Därför kan det bli få som dyker upp.
– Det svåra är logistiken för dem som
ska komma. Vi har testat lite olika tider och
veckodagar, både kväll och helg, för att hitta
det som passar bäst, säger Daniel Johansson.
Han hoppas att i framtiden kunna arrangera riktade träffar för olika grupper av
närstående.
– Har man varit anhörig under lång tid
brottas man med andra frågeställningar
än man gör som anhörig till någon som är
nyskadad. Vi kunde ordna träffar som möter
olika behov, säger han.
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Kontaktnätet blivit bättre
Det Misa får ut av projektet för egen del är
framför allt ett bättre nätverk.
– Vi får reda på mycket mer, och får bättre
kontakt med de andra aktörerna. Det är ett
tillfälle för utbyte av kompetens, erfarenheter, kunskap och nyheter, säger Daniel
Johansson.
– Jag är väldigt tacksam för att vi varit med
i det här projektet, säger Sara Oxelvik.
TEXT: LINNEA LINDBLAD
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Träna upp
känseln
Stora Sköndal var i oktober 2018 värd för en tisdagsträff om en
helt ny typ av träning efter stroke. Det är en forskningsbaserad
metod att förbättra känseln i hand och arm.

V
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PRESENTATION
Karin Varcoe
Orhem (t v) och
Marie Carlsson
berättar om materialet Stora Sköndal
använder vid
känselträning.

id rehabilitering brukar fysiooch arbetsterapeuter undersöka känseln.
– Men man använder det
som en förklaring till nedsatt
funktion, och stannar där. Normalt tränar
man inte upp den, berättar Karin Varcoe Orhem, fysioterapeut vid Neurologiska rehabiliteringskliniken på Stora Sköndal.
Tanken är att den nya träningsmetoden
som kallas ”Sense” ska ändra på det. Den har
tagits fram i Australien av Leeanne Carey,
professor inom strokerehabilitering, och bygger på hjärnforskning.
En forskare i Lund har tagit metoden till
Sverige. Stora Sköndal kontaktade honom,
och började denna höst med känselträning
för två personer i dagrehab. Det är första
gången i Stockholmsområdet.
– Varje patient sätter upp vardagsmål, som
man sedan jobbar mot i träningen, berättar
Marie Carlsson, arbetsterapeut.
Det är de två som lett pilotgruppen. Båda
patienterna fick bättre känsel, på flera sätt.
– När vi pratat med forskarna säger de
att man inte måste ha bra motorik för att ha
nytta av träningen, säger Karin.

Flera typer av känsel
SLUTRAPPORTTISDAGSTRÄFFAR

Metoden bygger på sju principer. Först ska
känseln bedömas, för att se vilken känselkvalitet som är nedsatt.
Det finns nämligen flera sorters känsel.
Känselorganen har många små delar, som
uppfattar en sak var. Exempel på olika typer
av känsel är smärta, temperatur, tryck eller
att kunna identifiera föremål. Även leder har
viss typ av känsel, som förmågan att känna
vilket läge en kroppsdel är i.
Sense kräver uppmärksamhet och fokus.
Bland annat utnyttjas känselminnet. Om man
först föreställer sig hur det kommer att kännas, leds hjärnan in på rätt väg.
För att se till att använda just känseln, är
det viktigt att inte få ledtrådar från syn eller
hörsel. På Stora Sköndal används ett skynke.
På så sätt kan man träna flera saker: Att
känna igen former, ytor, vikter.
Praktiskt kan det gå till så att man samlar
ihop olika föremål att känna på, två likadana
av varje. På sin sida skynket får personen ett
par olika saker att känna på med den friska
handen. Bakom skynket får den andra handen beröra något, och så gäller det att försöka
gissa: Vilken är det?
Sedan dras skynket undan. Att få facit
efter gissningen är en viktig del av träningen.
På samma sätt går det att öva ledkänsel.

GISSA RÄTT
Hurdan är ytan
som handen
bakom skynket
får känna på?
Den friska
handen får
känna på två
alternativ att
gissa mellan.
Hörlurarna
används om
man ska känna
på något som
kan låta. Karin
Varcoe Orhem
visar hur Stora
Sköndal lägger
upp träningen.

Den som hjälper formar handen bakom skynket till en viss position. Sedan är uppgiften att
själv göra likadant med den friska handen. Är
handflatan uppåt eller nedåt? Hur pekar fingrarna? Rak eller böjd armbåge?
– Ny forskning har visat att det är jätteviktigt att träna samspelet mellan händerna.
Det tränas i Sense, eftersom man hela tiden
jämför med den andra handen, säger Marie.

na vara som man ska gissa mellan. Träningen
ska långsamt göras svårare.
Den ska också omsättas i vardagen. Sista
steget i ett träningspass på Stora Sköndal är
att göra i ordning fika tillsammans. Då överförs handförmågorna till en verklig situation.
Efter föreläsningen på tisdagsträffen fick
deltagare prova själva. Rolf fick stroke för
tre år sedan. Tillsammans med Eva som är
närstående har han kommit till träffen.
– Övningarna var spännande. Men det var
svårt att känna något, säger han.
– Känsel har jag inte hört beröras förr, inte
heller ämnet för nästa tisdagsträff som är
tandvård. Det är mest samma saker man hör
om hela tiden vad gäller stroke. Man kör fast
i sin träning. Men här får man en skjuts i att
träna något nytt, säger Eva.
– Det var uppmuntrande att få träffa dem
som fått sin stroke för åtta eller 14 år sedan
och sedan utvecklats, det blir en inspiration.
Det tar tid, man måste jobba och jobba. Men
det blir bättre, säger Rolf.
– Jättebra var träffen i kväll, över förväntan, säger Eva.
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Går att göra hemma
Flera av övningarna går även att göra på egen
hand tillsammans med en närstående.
– Vad man till exempel kan öva hemma är
att känna igen olika saker, som en klädnypa,
gaffel eller tuschpenna. Man ska känna på
den i handen, utan att se. Sen ska man ha
en likadan och jämföra med hur det känns i
andra handen, säger Karin Varcoe Orhem.
Men var beredd på att det kommer att vara
ansträngande.
– Vi upptäckte att träningen är oerhört
energikrävande, även för personalen. Längre
än 20 minuter i taget fungerade inte, säger
Karin Varcoe Orhem.
Ju bättre känsel, desto mer lika kan saker-

Sense-träningens
7 principer

1. Bedömning. Vilken typ av känsel är
nedsatt?
2. Uppmärksamt utforskande.
3. Feedback – bl a med den andra handen.
4. Kalibrering, t ex av kraft i greppet.
5. Förutse. Hur kommer det att kännas?
6. Upprepa och försvåra.
7. Överföra och befästa. Hur kan jag
använda det i vardagen?

SLUTRAPPORTTISDAGSTRÄFFAR

ENSAM INTE
STARK
Fredrik
Sandman
och Gunilla
Finnström
menar att små
föreningar
aldrig på egen
hand skulle
kunnat få ihop
den bredd av
aktiviteter
som Hjärna
Tillsammans
erbjuder.

De som
lägger
ned tid
får något
tillbaka också.
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”Fördelarna
överväger”
För Afasiföreningen har Hjärna Tillsammans betytt
många nya aktiviteter att erbjuda medlemmarna,
speciellt under projektets senare del.

SLUTRAPPORTTISDAGSTRÄFFAR
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et var lite avvaktande i början
med mycket förberedelsearbete.
Innan man hittar formerna
kan det kännas som att man
trampar vatten. Men det är en
naturlig process. Sedan blev det som en ketchup-effekt med tisdagsträffar, bloggrupp,
kommunikationsfilmer med mer på en gång,
säger Gunilla Finnström, verksamhetschef.
– Det blir ringar på vattnet. Jag tycker faktiskt att det blivit väldigt bra, säger Fredrik
Sandman, styrelseledamot med egen skada.
Afasiföreningen i Stockholms län är projektägare, så för dem har Hjärna Tillsammans
inneburit lite mer arbete än för andra aktörer. Gunilla Finnström ansvarar för projektets ekonomi och personaladministration.
– Samarbetet över gränserna är det som
varit det roligaste. Vi föreningar har gemensamma svårigheter, och kan lära av varandra,
säger hon.
– Projektet har haft bra verksamhet. Det
kommer folk på träffarna från både Afasi föreningen, Strokeföreningen och andra
aktörer, säger Fredrik Sandman.
Afasiföreningen har lång erfarenhet av att
det inte räcker att bara ordna aktiviteter. För
att få en levande verksamhet krävs också hela
tiden ett aktivt arbete med att motivera och
påminna. Så ser vardagen ut i en förening
för personer med förvärvad hjärnskada. Ofta
behövs också att någon i personens närhet
puffar på, som en närstående eller assistent.

Små föreningar som kämpar
De flesta föreningar som är med i projektet är
ganska små och kämpar med sina medlemstal. Föreningarna har olika inriktning, men
målgrupperna överlappar.
– Konkurrens med andra föreningar har vi
alltid haft. Men samarbetet är viktigare, och
att göra bra verksamhet tillsammans, säger
Gunilla Finnström.
Särskilt tänker hon på sådant som föreningarna har svårt att få till en och en, då
underlaget är för litet. Det gäller inte minst
närståendeträffar. Afasiföreningen försöker

ha regelbunden anhörigverksamhet, men det
är så få som har möjlighet att komma ifrån.
– De andra föreningarna har nog samma
svårigheter, tror jag. Och samtalsgrupper
skulle ingen av oss föreningar kunna få ihop
folk till på egen hand, säger hon.
Fredrik Sandman fungerar som värd på
flera typer av regelbundna aktiviteter i föreningen. Dessutom ingår han i Hjärna Tillsammans bloggrupp, som även håller i öppna
träffar.

Fruktbart vara med
Gunilla Finnström tycker att även nätverkandet med vårdgivarna har varit fruktbart.
– Nu när man lärt känna dem blir det
lättare att ta kontakt med någon, om man vill
ha råd och stöd i någon form. Till exempel för
att få tips om någon föreläsare, säger Gunilla
Finnström.
Även om arbetsinsatsen i projektet varit
stor, tycker hon att fördelarna väger över.
– Det ger så mycket tillbaka till föreningen,
för medlemmarna och för vår egen utveckling. De som lägger ned tid får något tillbaka
också, säger hon.
De har delat upp arbetet i Hjärna Tillsammans på flera personer, både förtroendevalda
och anställda.
– Som förening har vi en fördel jämfört
med vårdgivarna, som jag förstår kan ha
svårare att släppa till timmar. På vårt sätt
har vi det tajt ekonomiskt vi också, vi måste
jaga bidrag och så. Men sedan är vi friare att
fördela våra resurser, säger hon.
Föreningen har en logoped på deltid, som
periodvis lagt ned stora delar av sin arbetstid
på kommunikationsgruppen som tagit fram
en utbildning. Enligt Gunilla Finnström har
det ändå varit väl investerad tid.
– Logopeden tycker att det varit utvecklande i hennes yrkesroll. Och vi får i slutändan
också något konkret tillbaka till föreningen.
Utbildningen blir till glädje för våra medlemmar, säger Gunilla Finnström.
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Hjärna Tillsammans följs av en grupp forskare
från Karolinska Institutet. Ett av målen är att se
hur den erfarenhetsbaserade kunskapen bäst tas
till vara för att fylla det långsiktiga vårdbehovet
hos personer med förvärvad hjärnskada.
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Forskning E
ska
sprida
lärdomarna
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n av forskarna som följer Hjärna
Tillsammans är Malin Tingstad,
med anknytning både till Karolinska Institutet och Högskolan i
Dalarna. Detta forskningsprojekt
kan bidra till bättre förutsättningar för det
långsiktiga vårdbehovet hos de med förvärvad hjärnskada, menar hon.
– I dag finns det en tydlig skillnad mellan
de problem som personer med förvärvade
hjärnskador upplever och den hjälp som
hälso- och sjukvården kan ge. Många upplever till exempel att de inte får nog med
rehabilitering, säger Malin Tingstad.
– Under en längre tid har det pågått diskussioner om hur man bäst kan skapa något
som fyller de mer långsiktiga behoven hos
denna grupp.
Här kan den erfarenhetsbaserade kunskapen bli en viktig pusselbit. Begreppet rymmer i detta fall den kunskap och erfarenhet
som finns hos de som kommer i kontakt med
vården – det vill säga de med en förvärvad
hjärnskada som till exempel stroke, tumör,
hjärtstopp eller fallolycka.
Projektet Hjärna Tillsammans är extra
intressant eftersom det skiljer från andra
projekt genom att till stor del vara brukardrivet, menar Malin Tingstad.
– Det gör att man bättre kan ta vara på den
erfarenhetsbaserade kunskapen från de med
förvärvade hjärnskador. Här stannar man
inte vid att enbart lyssna till den medicinska
professionen, säger hon.
Ett exempel är de samtalsgrupper som leds
av utvalda erfarenhetscoacher som agerar
samtalsledare utifrån sin egen erfarenhet av

VIKTIG
PUSSELBIT
Den erfarenhetsbaserade
kunskapen hos
Hjärna Tillsammans coacher
är viktig att ta
tillvara, säger
forskaren Malin
Tingstad.
Forskarna har
suttit med som
observatörer
under samtal och gjort
uppföljande
intervjuer.

FÖRSTA RESULTATEN
KLARA VÅREN 2019

65

en förvärvad hjärnskada.
– Detta blir ett tydligt sätt att ta vara på den
erfarenhetsbaserade kunskapen hos coacherna. Vi har suttit med som observatörer under
samtalen och gjort uppföljande intervjuer
med coacher och deltagare, säger hon.

Lovande modell
Hjärna Tillsammans har även skapat ett nytt
sätt att samarbete mellan olika organisationer, menar hon.
– Här samlas befintliga resurser för att
bygga en stark samverkan mellan patientoch brukarföreningar och professionella
organisationer. Vi vill se hur detta påverkar
spridningen av den erfarenhetsbaserade
kunskapen, säger Malin Tingstad.
Forskarna har gjort intervjuer med chefer
och medarbetare som haft ett extra starkt
engagemang i projektet.

– Målet är att se hur kunskapen från projektet implementeras i de egna verksamheterna. Detta är ett mångfacetterat projekt där
olika delar har olika inverkan på de enskilda
organisationerna. Förhoppningsvis kan vi
visa hur man kan skapar bra förutsättningar
för att bäst ta tillvara på denna kunskap,
säger Malin Tingstad.
Under våren 2019 kommer de första resultaten av forskningen att publiceras i form av
studentuppsatser. Därefter följer ytterligare
analyser inför kommande vetenskapliga
artiklar.
– Samtidigt är det viktigt att vi delar denna
kunskap så lättillgängligt så möjligt, och
med så många som möjligt. Vi vill nå ut till
patient- och brukarorganisationer och hälsooch sjukvården i hela landet, säger Malin
Tingstad.
TEXT: MAGNUS TROGEN PAHLÉN
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