Nyhetsbrev från Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft 20171221
Nyhetsbrevet skickas till alla läns- och lokalföreningar inom Hjärnkraft och tar upp aktuella händelser
och informerar om förbundets arbete.

SjukvårdsCV går att ladda ner
Nu finns även SjukvårdsCV att ladda ner från Hjärnkrafts
hemsida. I senaste numret av tidningen Hjärnkraft beskrivs
tankarna bakom CV:t som tagits fram av en arbetsgrupp i
Hjärnkraft Stockholms län.
Länk till SjukvårdsCV: http://xn--hjrnkraftw2a.se/sv/bli_medlem/formaner/sjukvardscv

Gör något nu, regeringen!
Hjärnskadeförbundet Hjärnkrafts ordförande Maria
Lundqvist-Brömster kräver att regeringen agerar, sedan de
begärt att Socialstyrelsen ska utreda konsekvenserna av de
två domar som rör de femte grundläggande behovet.
- Regeringen har ställt frågan. Socialstyrelsen har gett
svaret, säger hon i ett pressmeddelande.
Läs pressmeddelandet i sin helhet på http://xn--hjrnkraftw2a.se/sv/press/pressmeddelande

Hur går vi vidare med alla förslag?
Förbundskansliet kommer i flera steg att sammanställa alla
de idéer och förslag som noterades vid
Ordförandekonferensen i Nynäshamn. Så här blir
arbetsgången:
1. Analysera och notera det som enkelt kan åtgärdas i
en lista som betas av allteftersom.
2. Kansliet redigerar ytterligare en gång och går
igenom allt för att samla förslagen i kluster.
3. Rapport sammanställs till AU.
4. Förbundsstyrelsen diskuterar förslagen vid nästa
förbundsstyrelsemöte den 17-18/2 2018 och gör en
prioritering av förslagen.
5. Förslagen skickas på remiss till läns- och
lokalföreningarna.
De förslag som rör hemsida och tidningen samlas och
diskuteras vid nästa redaktionsmöte.

Och till sist vill vi påminna om:

Julstängt på kansliet
Förbundskansliet kommer att vara julstängt från den 22
december och öppnar åter måndagen den 8 januari.

Vi önskar er alla
en riktigt härlig, god jul och ett fantastiskt nytt år!
Varma hälsningar från oss på kansliet

Med vänlig hälsning

Kerstin Orsén
Redaktör/informatör
Tel. direkt 08‐447 45 37 (normalt tis‐ och torsdagar).

Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft
Nybohovsgränd 12, 1 tr
117 63 Stockholm
Tel växel 08‐447 45 30 (må‐to kl 9.00 ‐ 12.00)
www.hjarnkraft.se
Stöd patientnära forskning via Hjärnskadefonden: plusgiro 90 05 07‐5.

