
Neurologiskt Handi-
kappades Riksförbund,
NHR, har funnits i 50
år.
Fokus har i alla år legat
på medlemsvård.
– Vårt syfte är att fin-
nas till för och stötta de
drabbade och deras  
anhöriga, säger Eva
Peterson, NHR:s ordfö-
rande i Mark.

NHR i Mark bildades 1984.
Då handlade det om en grupp
på 25 personer. Idag har
medlemsantalet tiodubblats.

– Jag tror att vi har blivit
bättre på att synas, säger ord-
föranden Eva Peterson. Det
är viktigt då vårt jobb hand-
lar om att sprida kunskap om
och skapa förståelse för neu-
rologiska sjukdomar.

Föreningens goda kontak-
ter med kommun och sjuk-
vård är A och O för att för-
enkla vardagen för neurolo-
giskt handikappade.

– Höga trottoarkanter, brist
på offentliga toaletter och
ramper för att komma in i
affärer. Det är sådant som
våra medlemmar tacklas med
varje dag och som vi försö-
ker göra kommunen upp-
märksam på, säger Eva
Peterson. Vi ser även till att
informera om sjukresor och
assistenthjälp, bland annat.

Trotsade läkaren
Epilepsi, Parkinsons sjuk-
dom och stroke är exempel
på de neurologiska sjukdo-
mar som medlemmarna i
NHR lider av. Eva Peterson
själv har MS,  Multipel
Skleros, och fick sin diagnos
år 1979.

– Läkaren jag träffade sa
tre saker till mig: var inte
rädd för  att  skaffa barn, men
räkna med att det kan bli
skilsmässa och gå inte med i
någon förening för där pratar
de bara sjukdomar. En vecka
senare hade jag gått med i

NHR.
Eva hamnade i styrelsen

mer eller mindre på en gång
och tycker fortfarande att det
är kul. Hon har en lätt form
av MS vilket gör att hon kan
fortsätta jobba som sjukskö-
terska på Skene lasarett.

– Fördelen med att jobba
på sjukhuset är att jag där lät-
tare kommer i kontakt med
många potentiella medlem-
mar, förklarar Eva Peterson.

Kul aktiviteter
Även om det genom NHR
varje år hålls föreläsningar
om olika sjukdomar är det
långt ifrån det enda de talar

om på sina medlemsmöten
på Örbygården.

– Det viktiga för oss är
medlemsvård, att ge råd och
stöd och att få träffa andra i
samma situation, säger Eva
Peterson. Det gäller både för
de drabbade och för deras
anhöriga.

När medlemmarna träffas
sysslar de med allt ifrån vin-
provning och tovning till vat-
tengymnastik och djupdyk i
Marks historia. Det blir även
en del resor. Semester i
Europa med handikappbuss
är populära och flygresor blir
det också. I år har bussresor-
na gått till Åland och

Tyskland. Nästa år tar de fly-
get till Mallorca.

–Vi försöker göra lättsam-
ma grejer, få det mer upp-
blandat så att det inte blir för
tungt, säger Eva Peterson. På
så sätt kan vi se till att öka
gemenskapen så att alla lär
känna varandra.

Dolda sjukdomar
Jubileumsåret firades genom
olika evenemang runtom i
landet arrangerade av för-
bundet, de olika föreningarna
eller båda tillsammans.
Enligt Eva Peterson läggs det
allt större vikt på de dolda
sjukdomarna idag.

– I höstas fokuserade vi
särskilt på att informera om
inkontinens. Okunskapen är
stor och vårt uppdrag som
förening är att visa att det
finns och att vi som är drab-
bade är helt vanliga männi-
skor, avslutar Eva Peterson.
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Gemenskapen bland NHR:s medlemmar inger hopp om en ljus framtid

Med stöd och livslust i fokus

På Örbygården samlas medlemmarna i NHR för att prata och stötta varandra.
– Vi satsar även på anhörigvård, säger ordföranden Eva Peterson. Få frågar de anhöriga hur de mår. Foto: Emeli Emanuelson

Emeli Emanuelson
redaktion@markbladet.se



Kinnabon Ingemar
Johansson, 72, har
drabbats av stroke två
gånger.
Nyligen fick han en
pacemaker inopererad.
– Jag känner mig redan
bättre, säger han.

En decembernatt 2004 vakna-
de Ingemars fru, Kristina
Johansson, av att  hennes man
frustade
våldsamt och
hostade upp
blod.

– Det var
fruktansvärt!
Jag fick inte
liv i honom,
han var helt
medvetslös,
säger
Kristina och
plockar upp
en näsduk ur
handväskan.

I ambulan-
sen kunde de
snabbt kon-
statera att
Ingemar fått
en stroke.

Väl framme
på Skene
lasarett vak-
nade han upp
igen, till
synes helt oskadd.

– Jag var inte ens rädd,
säger han. Jag undrade bara
vad jag gjorde där på sjukhu-
set.

En läkarundersökning visa-
de att Ingemar inte lidit några
allvarliga men från stroken
och efter ett dygns observa-
tion fick han åka hem igen.
Men det visade sig snart att
han fått neurologiska skador.

– Jag känner mig alltid trött
och blir lätt störd om jag inte

får som jag vill, säger
Ingemar och sneglar på sin
fru. Jag har också fått lätt epi-
lepsi och minnet sviker, det
fastnar inget i hjärnan.

Ett drygt halvår efter den
första stroken kom den andra
smällen.

– Det var precis som förra
gången, säger Kristina, fast
nu var vi båda vakna. Denna
gång visste jag i alla fall vad
som gällde.

Precis som sist vaknade
Ingemar upp
efter tjugo
minuter och
undrade vad
som pågick.

En förkla-
ring till att han
klarat sig så
pass bra är att
Ingemar äter
medicin som
tunnar ut blo-
det och för-
hindrar att
större blod-
proppar bil-
das. Dessutom
fick han nyli-
gen en pace-
maker för
sina hjärtpro-
blem som han
haft sen tidi-
gare.

– Jag kän-
ner mig lug-

nare och piggare nu och jag är
säker på att det kommer att
hjälpa till i huvudet också,
säger Ingemar.

Även om han har fått skära
ner på fritidsaktiviteterna
hoppas han snart på att kunna
få spela bridge igen.

– Man får försöka ta tillvara
på alla glädjanden som finns.
Jag har accepterat mitt läge.

Birgit Scott har haft sin
sjukdom sen barnsben
medan Ingela Carlsson
precis fått sin diagnos.
Båda har funnit stöd
hos NHR.

Birgit Scott, 68 år från Skene,
lider av en muskelsjukdom,
något som  hon haft mer eller
mindre hela livet.

– Jag ramlade lätt och var
dålig i gymnastik när jag var
liten, men  det var ingen som
tänkte på att det kunde vara
något fel.

Muskelsjukdomen smög sig
på och Birgit fick slutligen
sin diagnos i  början på 1980-

talet. I samband med det fick
hon kontakt med NHR.

– Sedan jag gick med i för-
eningen vet och vågar jag
mer. Jag ville först inte tro att
det var sant, att jag var sjuk.
Den tuffaste matchen är att
bli sedd som den människa
man är, att folk talar till dig
och inte över huvudet på dig.
Men man måste tänka posi-
tivt, det finns så mycket annat
att glädjas över i livet.

När den 65-åriga Sätilabon
Ingela Carlsson fick reda på
att hon hade Parkinsons sjuk-
dom för drygt ett år sedan var
det som ett rött skynke fram-
för ögonen.

– Jag hade börjat bli lite stel
och skakig men jag trodde

bara att jag började bli gam-
mal, säger hon. Jag är glad att
jag fick sjukdomen sent i
livet, men man kan inte låta
bli att vara orolig för hur den
kan utvecklas i framtiden.

Ingela blev tipsad av en
granne om en föreläsning om
Parkinson hos NHR och på så
sätt blev hon medlem.
Eftersom hon fick medicin
omgående mår hon mycket
bättre idag.

– Visst har jag fortfarande
ont i kroppen, men jag är så
mycket piggare. Jag tar en
dag i taget och hoppas på nya
mediciner.

Ingen trodde att Lena
skulle vakna upp från
koman. 
Nu, 23 år senare, lever
hon i sviterna av hjärn-
inflammationen.

För 23 år sedan fick Lena
Claesson, 56 år från Örby,
influensa. Hon drabbades av
hjärninflammation med så
svåra kramper att hon fick  
sövas ner. Men Lena vaknade
inte ur narkosen. I fem veck-
ors tid var det endast respira-
torn som höll henne vid liv.
Strax innan jul fick Lenas
man beskedet att hon antagli-
gen inte skulle vakna upp och
om hon gjorde det skulle hon
bli ett vårdpaket. Men han
fortsatte att komma dit två
timmar varje dag, läste jul-
kort och höll henne i handen.
Och så en dag vaknade Lena.

Efter koman
Något vårdpaket blev det inte
av Lena. Men hon lämnade
inte heller striden utan bles-
syrer. Hjärninflammationen
förde med sig svårigheter
med balansen och minnet
samt hjärnskadetrötthet, ett
symptom som är vanligt före-
kommande hos patienter med
neurologiska sjukdomar. Och
istället för att jobba i  hem-
tjänsten som tidigare blev
hon nu patient hos dem. Men
värst var att Lena förlorat sex
år av sitt liv.

– Jag kommer inte ihåg
någonting, säger Lena. Jag
kände inte igen mitt hus eller
mina kläder. Barnen var bara
nio och 14 år gamla då och
många minnen har gått förlo-
rade. Jag mindes inte ens min
man till en början.

Men det var inte allt. Våren
1985, några månader efter att
Lena vaknat upp ur koman,
fick hon sitt första epilepsian-
fall.

– Familjen satt och åt mid-
dag och så ramlade jag bara
ihop, berättar Lena. Min man
blev helt ifrån sig och trodde
att jag fått en hjärnblödning.

Men det stod snart klart att
det var epilepsi till följd av
hjärninflammationen, något
som enligt läkarna inte var
helt oväntat.

Epilepsianfallen
Lena lider av både stora och
små epilepsianfall - grand
mal och partiella anfall. Vid
grand mal förlorar man med-
vetandet och faller till mar-
ken med kraftiga kramper,
därav det gamla namnet  
fallandesjukan. Partiella är
mer frekventa och yttrar sig
som en blackout. Lena minns
inga av sina anfall, vilka alla
föregås av en déjà vu-känsla.

– På ett år kunde jag ha 50
anfall, både stora och små,
berättar Lena.

Men efter många års byte
av mediciner och olika
dosjusteringar har Lena äntli-
gen fått bukt med sin epilepsi.

Förra året opererade hon in en
vagusnervstimulator, liknan-
de en pacemaker, som leder
elektroder från vagusnerven
upp till hjärnan.

– Jag har inte haft ett grand
mal på två år och jag känner
mig mycket piggare, säger
hon med ett lättat leende. Jag
har fått ett helt nytt liv.

Våga prata
En vän tipsade Lena om NHR
och där har hon funnit stöd i
att tala med människor i
samma situation. Hon sitter
idag i styrelsen och figurerar
även som informatör ute på
skolor.

– Man ska inte vara rädd för
att gå ut och berätta att man
har epilepsi, säger Lena. Det
är inget skamligt längre och
man ska inte behöva vara
ensam. Jag har kravlat mig
upp från botten och idag går  
och lever jag, jag ser, hör och
känner. Jag har haft en sån
himla tur.
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Ingemar mår bra
– trots två stroke

De har funnit värdefullt stöd hos föreningen

När hon vaknade upp ur koman hade Lena Claesson fått min-
nesförlust och epilepsi. Foto: Emeli Emanuelson

Birgit Scott med sin muskelsjukdom och Ingela Carlsson med
Parkinson har båda funnit stöd hos NHR.

Ingemar Johansson kämpar
mot ständig trötthet efter att
två gånger ha drabbats av
stroke. Foto: Emeli Emanuelson
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”Jag har kravlat
mig upp från
botten”
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