Vad gör STROKE-Riksförbundet?
Vi är en ideell intresseorganisation
som arbetar för att sprida kunskap om
stroke, dess riskfaktorer, symtom och
konsekvenser. Vi arbetar för att de som fått
stroke ska få en god vård och rehabilitering
och kunna leva ett värdigt liv efter stroke.
Vi stödjer forskning genom vår strokefond.
Mycket positivt har hänt kring stroke,
behandlingsmetoder och strokevården,
men det finns fortfarande mycket att göra.
Idag är skillnaderna i landet stora. Var du
bor och din ålder ska inte behöva påverka
vilken vård och rehabilitering du får. Vården
måste bli mer jämlik!
Vi arbetar också för att anhöriga ska få ett
gott stöd och avlastning vid behov. Idag
drar många anhöriga ett allt för stort lass
utan stöd. Det vill vi ändra på!
De som får stroke mitt i livet behöver ofta
riktad rehabilitering. Möjligheten att få det
skiftar mycket. Eftervården måste bli mer
individanpassad över hela landet.
Förbundet kämpar för full delaktighet och
ett tillgängligt samhälle för de som har fått
stroke.
Vi jobbar med de här frågorna genom vårt
påverkansarbete, bland annat i möten
med beslutsfattare, politiker, vården,
allmänheten och i remissinstanser.
Idag dör långt färre i stroke än för 10 år
sedan, strokevården går framåt. Vårt arbete
och forskningen ger resultat!

Varför gå med i en strokeförening?
Som medlem blir du både med i
riksförbundet och i den lokalförening
som ligger närmast din bostadsort. Vi
har föreningar från norr till söder. I en
strokeförening kan både du som blivit
drabbad av stroke och du som är anhörig
träffa andra i samma situation. Här kan du
finna gemenskap, få information, råd och
stöd samt delta i aktiviteter. Bland annat
resor, utflykter, studiecirklar, föreläsningar,
motionsgymnastik och anhöriggrupper.
Kontakta din lokala förening för att höra
efter vad som händer på just din ort!
Är du driven och har ideér? Vill du vara
med och kämpa för en bättre strokevård?
Eller vill du bara följa med på aktiviteter
eller vara stödmedlem?
Alla behövs! Bli medlem idag!

Som medlem får du:

Visste du att?

Vi behöver bli fler!

• stöd och råd från en organisation med
erfarenhet och kunskap

Var 20:e minut får någon i Sverige stroke,
det vill säga cirka 25 000 personer varje år.

• förbundets medlemstidning
StrokeKontakt fyra gånger per år

Stroke är den vanligaste orsaken till
funktionsnedsättning i Sverige.

Strokevården i Sverige är idag bättre än för
tio år sedan, och det går framåt. Mycket
tack vare den forskning och de politiska
beslut vi och våra medlemmar varit med om
att få fram. Men mycket behöver fortfarande
göras, strokevården behöver bli mer jämlik
över landet, fler strokedrabbade ska direkt
få komma till en strokeenhet och fler måste
få bättre rehabilitering och under längre tid.

• ett kostnadsfritt samtal med vår jurist

20% av de som fått stroke är i arbetsför
ålder, alltså under 65 år.

• förmånliga priser på förbundets filmer,
böcker och informationsmaterial

Ungefär 80 miljoner människor i världen
lever med konsekvenserna efter stroke.

• möjlighet att följa med på resor och
aktiviteter med din lokala strokeförening
• möjlighet att påverka opinionen som rör
stroke.och livet efter stroke

Vårt informations material
På STROKE-Riksförbundet har vi ett
brett utbud av informationsmaterial om
stroke och dess konsekvenser. Besök
gärna vår hemsida och följ oss också på
sociala medier för att ta del av de senaste
nyheterna.
Som medlem får du ett välkomstpaket med
olika broschyrer och skrifter, allt finns också
att beställa på vår hemsida!

Genom rehabilitering och träning kan man
återfå många av sina förlorade funktioner.
Det är bra att börja rehabiliteras tidigt, men
det är aldrig försent att börja!
Konsekvenserna efter stroke kan vara
mycket olika beroende på skadans storlek
och lokalisering. Ibland märks det knappt
på en person att den blivit drabbad
medan det i andra fall får mer synliga
konsekvenser.
Funktionsnedsättningar efter stroke kan
vara både fysiska, kognitiva (intellektuella),
psykosociala och känslomässiga.

Vi är nu cirka 9 000 medlemmar över hela
landet och vi vet att ju fler medlemmar vi blir
desto högre hörs vår röst. Vi kämpar för en
bättre vård och rehabilitering samt för en
bättre livssituation för de som har fått stroke
och för deras anhöriga.
Hos oss är alla välkomna. Du som fått
stroke, du som är anhörig, vårdpersonal
och vårdavdelningar. Du som bara vill
vara stödmedlem eller är intresserad av
strokefrågor och vill veta mer.
Välkommen till STROKE-Riksförbundet, bli
medlem redan idag!

Gå med i vårt förbund för att lära dig mer
och hjälpa oss i kampen mot stroke!

Du är inte ensam - tillsammans är vi starkare!
www.strokeforbundet.se
Måsholmstorget 3, 127 48 Skärholmen
info@strokeforbundet.se / tel: 08 - 721 88 20
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När du registrerar dig som medlem samtycker
du till att dina personuppgifter finns med och
behandlas i organisationens medlemsregister.
Personuppgifterna används enbart till hantering
av medlemskapet samt informationsutskick.
Vid hantering av personuppgifter följer vi
dataskyddsförordningen (GDPR).

