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”En sommer er over”
Hvor ble den i grunnen av?

Som vanlig raste den av gårde og var over før vi fikk sukk for oss.
Det har vært en fin sommer her i Nordland, med mye sol og fint vær.
Vel har operasjoner og sykdom gjort at aktiviteten ikke har vært på
topp i heimen vår denne sommeren, men vi er kommet helskinnet
ut på andre siden, både gubben og jeg, og er takknemmelige for det.
Jeg vet at mange ikke er så heldige.

LLEDER

jjL

Hovedstyret er kommet godt i gang med møter og planer, og vi
går en travel høstsesong i møte. Vi er i gang med å starte opp
en arbeidsgruppe/prosjektgruppe med yngre
slagrammede som tar for seg problemer og
vanskeligheter som slagrammede i yrkesaktiv
alder møter. Arbeidsgruppen skal først og fremst
arbeide med rettigheter og holdninger som yngre
slagrammede møter.
Det skal være en konferanse i Bergen i sept./okt. Vi skal ha møter
med lokallag og oppstart av nye lag, og vi skal samarbeide med
helsepersonell. Lokallagene skal støttes med midler, og likemenn
som var på likemannskurset i mars, følges opp og støttes i sitt arbeide
utover høsten og vinteren. Vi forventer at nye samtalegrupper
kommer i gang flere steder utover høsten.
LFS er tilknyttet NHF organisasjonsmessig. Nå er det et prosjekt
”Rett Fram” som er på høring, og dette kan utløse store endringer i
organisasjonen. Her er det viktig at vi deltar aktivt, for å være med å
bestemme veien videre ved neste landsmøte som er i 2009.
Det ville nok vært bra om landsforeningene kunne ha et samlet
synspunkt i disse sakene. Selv om det jobbes litt forskjellig i
landsforeningene, er vi jo alle diagnoserettet og samarbeider mye
med helsevesenet. Især har Lærings- og Mestringssentrene vært gode
samarbeidspartnere for mange av diagnoselagene. Men vi må være
organisert, og strukturert om vi skal kunne fremstå som troverdige for
evt. nye medlemmer, og for å kunne søke om offentlige midler, må
vi ha tilhørlighet. Under Norges Handikapforbunds ”paraply” er det
mye godt å hente, og ”Handikapforbundet”er noe alle kjenner til.
LFS hovedfokus fremover vil være MARKEDSFØRING AV LFS.
Med 15 000 nye slagrammede i året, pluss alle pårørende på sidelinja,
burde vel LFS vært en av de største diagnoseforeningene i landet!
LFS MÅ BLI MER SYNLIG, OG VI MÅ SYNLIGGJØRE
FORDELENE MED Å VÆRE MEDLEM!
Ha en fin høst!
Hilsen
Randi Nesje
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Offensiv statssekretær om rehabilitering:
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- Samfunnsmessig lønnsomt
Øyeblikkelig hjelp er kanskje
den mest effektive formen
for rehabilitering, sier statssekretær Ellen Birgitte Pedersen
i Helsedepartementet til
Slagordet. - Bare de siste fem
årene har vi lært at dette kan
spare flere tusen liv per år,
mener Pedersen.

Hun bestrider ikke at det er motsetninger
mellom helsevesenets effektivitetskrav
og det som må satses på rehabilitering.
- Det er ingen tvil om at god rehabilitering
er samfunnsmessig lønnsomt. Både når
det gjelder økonomi og den enkeltes
framtidsutsikter. Dette må vi ta på
alvor, sier Pedersen i stort alvor.
For dårlige
Ellen Birgitte Pedersen legger ikke
skjul på at regjeringen ønsker å komme et skritt videre når det gjelder rehabilitering. - Dette er også en viktig
erkjennelse. Rett og slett nødvendig for å
skaffe landet bedre rehabiliteringstilbud.
Og gjennom det et meningsfullt liv for
den enkelte rammete, sier en ydmyk
statssekretær.

Av Terje Grøndahl Anthonsen
- Vi vet dette er effektivt og klarer vi
å sette i gang med umiddelbar rehabilitering, klarer vi oftere å redusere
konsekvensene av et hjerneslag, sier
Pedersen. Statssekretæren sier at
regjeringen legger stor vekt på at et
hjerneslag skal behandles i sykehus. Alle steder i landet skal det være planer
for øyeblikkelig hjelp, og ikke minst
fungerende rutiner i så henseende.
Det er viktig at årsakene til slaget blir
utredet, sier Pedersen.
Umiddelbar rehabilitering
Statssekretæren er spesielt opptatt av
at alle slagrammede, dersom de ønsker
det, i sykehusoppholdet skal få utarbeidet en individuell plan for rehabilitering. - Dersom det er tilgjengelig
rehabilteringsinstitusjon i nærområdet,
skal pasienten behandles her. Dessverre
er det slik at dette er avhengig av hvor i
landet du bor, sier Pedersen.
- Det betyr at for mange må rehabilitering skje i kommunene, mener
Pedersen. - Vi må derfor bedre samarbeidet med kommunene, og skaffe
oss en fullstendig oversikt over hva
kommunene kan bidra med. Stikkord
her er hjelp til å bo hjemme, logopedhjelp, fysioterapi, sykepleier, psykolog osv. Vi må rett og slett samhandle
bedre, og det uavhengig av hvor i
systemet vi jobber, hevdet Pedersen.
Kompetansebygging
Regjeringen mener det må satses på
kompetanseheving blant helsepersonell
både på sykehusene og i kommunene.
- Vi må skaffe oss helsepersonale som

skjønner den slagrammede og den
komplekse rehabilitering disse pasientene har behov for, hevder Pedersen.
- Ikke minst må det skapes en forståelse
av hvor ulike behov pasientene har.
Skadene er veldig forskjellige fra pasient til pasient. Vi har et godt helsepersonell, men de må likevel gjøres
bedre. Og mer kunnskap, skaffer større
forståelse, hevder Pedersen.
Arbeid er målet
Bare åtte prosent av slagrammede kommer tilbake i ordinær jobb. Likevel
er regjeringens mål for rehabilitering
ingen overraskelse, slagpasienter skal
tilbake i jobb. - Men her er det my
snakk om holdninger i arbeidslivet,
hevder statssekretær Pedersen. - Og
ikke minst gjelder det offentlige
arbeidsgivere. - På dette området har vi
rett og slett ingenting å skryte av. Synd,
men sant, sier Pedersen lettere frustrert.
Bedre samarbeid mellom NAV, lokale
myndigheter, fastlege og arbeidsgivere
må være veien å gå. Det er så enkelt
som at vi må hjelpe den enkelte tilbake
i arbeid, sier hun.
Dyrt å ikke rehabilitere
Statssekretæren mener at det dyreste er
å ikke ha et godt rehabiliteringssystem.

Forskning
- For å få til et mer fullstendig rehabiliteringstilbud, må vi forske mer, sier
Pedersen. - Vi må skaffe oss metoder
for å se hva som virker. Dette er et
arbeid departementet har satt i gang.
Vi må vite om lokal rehabilitering eller
rehabilitering i institusjon er best. Og
det beste skal velges. Ikke minst må vi
finne måleverktøy som kan gi oss de
svarene vi trenger. Det er helt klart at
forskning må få en helt sentral plass
i rehabiliteringsarbeidet som gjøres i
norsk helsevesen, slutter statssekretær
Ellen Birgitte Pedersen. Hun er ikke
redd for å se til utlandet for å få
innputt.
Grunnlag for egne meninger
Ellen B. Pedersen kommer fra stillingen
som kommunelege i Øksnes i Nordland,
og er også universitetslektor ved Universitetet i Tromsø. Hun har fra 2006
vært medlem av samhandlingsgruppa
for primærhelsetjenesten i Helse Nord,
og har tidligere vært styreleder for
Hålogalandssykehuset og medlem av
styret for Nordlandssykehuset.
Pedersen har også vært kommunestyrerepresentant og formannskapsmedlem for SV i Øksnes, fylkestingsrepresentant for SV i Nordland og leder
i Nordland SV.
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LFS HOVEDSTYRE
Leder:
Randi Nesje
Storvollen 50, 8015 Bodø
Tlf 75 51 60 58.
Mob. 916 98 355
Epost. rknesje@online.no
Nestleder
Roger Amundsen
Alleveien 5, 1923 Sørum
Mob. 959 82 527
Epost:rogeramu@start.no
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LFS om rehabilitering:

- Mer penger og flere folk
Om LFS-leder Randi Nesje var
helseminister for en dag ville mye
sett annerledes ut når det gjelder
rehabilitering. - Jeg ville bevilget
mer penger, hevet kapasiteten og
ikke minst synliggjort effektene
av god rehabilitering. Hadde
regjeringa sett disse resultatene,
ville den satt inn pengene på
samme steder, hevder Nesje.

Kasserer
Hans Henrik Tøsdal
Nygårdsmyren 1,
5164 Laksevåg
Mo. 918 66 074
E-mail hans@avantic.no

Av Terje G. Anthonsen

Sekretær
Jorunn Lilleng
Konvallveien 1, 1816 Skiptvet
Tlf. 69 80 93 24
Mob. 905 43 851
Epost:jlilleng@start.no

Gode tanker - lite penger
Men hvordan synes du regjeringen har
lykkes med å gi et likt tilbud over hele
landet? - Vi er tre stykker fra LFS som
sitter i et utvalg som i 2009 skal legge
fram nasjonale retningslinjer. Her gjøres
det et kjempearbeid, hvor alt som kan
tenkes av helsepersonell er trukket inn i
arbeidet. Ja, jeg tror resultatet blir bra! Da
gjenstår det å se hvordan det vil virke i
Helse-Norge i det praktiske liv. Det følger
jo ingen penger med. I arbeidshverdagen i
helsevesenet trenger man penger og folk,
om rehabiliteringen skal bli bra.

Styremedlem
Ove Heien
Øvre Idrettsvei 35,
8626 Mo i Rana
Mob. 481 34 166
Epost:ovehein@hotmail.com
Varamedlem
Hans Erik Jensen
Varamedlem
Brit Sæther Liltved
Myrmannsveien 30,
7088 Heimdal
Mob. 907 86 742
E-mail: bliltved@online.no
Varamann
Bernt Lossius Jonsen,
Motsfeldtsgt. 7, 7052 Trondheim
Tlf. 932 10 064
E-mail: bernjous@online.no
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Randi Nesje er langt på vei enig med
statssekretæren i at øyeblikkelig hjelp er
den beste form for rehabilitering.
- Men nå er det jo slik at øyeblikkelig
hjelp ikke er tilgjengelig alle steder. På de
størrestedene, kanskje….

Lokalt
Randi Nesje er en stor tilhenger av at
rehabiliteringen skal være lokalt forankret. - Men dette krever samhandling
mellom kommune, fylke og stat. Jeg har
eksem-pler på pasienter som blir skrevet
ut av sykehus etter hjerneslag, og som
ikke fant kjøleskapet en gang. Hun ble
fullstendig glemt av kommunen i to år.
Heldigvis er det lysglimt og, spesielt
et ambulerende rehabiliteringsteam i
Lofoten, som framstår som et stjerneskudd innen området.
Kompetanseheving
Når det gjelder kompetanseheving er
Nesje veldig oppsatt på at rehabiliteringen skal skje i den vante hverdagen.
- Forståelsen for dette må vinne fram
hos de ansvarlige. Mann min var en ivrig
fisker, men etter slaget ble det dårlig med

- Mer penger og flere folk er nøkkelen
til bedre rehabiliteringstilbud, mener
lederen av LFS, Randi Nesje.
det. På en sydentur begynte han å røyke
igjen. Da han kom hjem ble det igjen tid
for fiske. Fiske og røyk hørte sammen.
Og det samme gjorde kryssord og røyk.
Han skrev sine første ord siden slaget.
Det er en historie jeg alltid forteller
helsepersonellet. Og i dag er han igjen
røykfri, men beholdt fiske og kryssord.
Det samme hadde ikke skjedd om han
ikke var hjemme.
Mer penger
Randi Nesje er ikke i tvil om at det er mer
penger og mer folk som skal til for å bedre
rehabiliteringen. - Vi har jo pasienter
nok, som bare venter på flere hjelpende
hender. Folk må vente på rehabilitering i
månedsvis. Avlastningsforhold må avtales
gjerne ett halvt år i forveien. Selv skal jeg
bort en uke på arbeid, men mannen min
fikk avslag på avlastning. Det ser ut til at
jeg må erklære kommunen krig. Og som
pårørende er det slitsomt og vanskelig
gang etter gang, sier en tydlig opprørt
LFS-leder.
Innrømmelser
Regjeringen har innrømmet at rehabiliteringstilbudet er for dårlig. Nesje
mener arbeidet regjeringen gjør gjennom
nasjonale retningslinjer er bra, men at
det hele avhenger av mer penger og
mer folk. I tillegg kommer det an på
hvordan penger og ansatte blir bevilget.
Penger til helseforetakene, er ikke det
samme som penger til Rehabilitering.
Mener regjeringen alvor av å satse på
rehabilitering, ja da øremerker de pengene
til rehabilitering. Bare slik får vi et bedre
rehabiliteringstilbud, slutter en tydelig
engasjert LFS-leder.
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Mer penger - flere folk
Rehabilitering handler dette temanummeret om. Et mangslungent
tema. Rehabilitering er så mangt.
Og virker det? Hvem vet, for vi kan ikke si hvordan vi hadde
vært uten. Åtte prosent av slagrammede i yrkesfør alder , kommer
tilbake i jobb. Er det rehabiliteringen som ikke virker? Eller er det
utgangspunktet som er så skadet at det ikke lar seg gjøre? Hvem
vet, kanskje kan det bare bedømmes ut fra den enkeltes følelser.
Kanskje er det bare du som kan si om det har virket!
Å gi en fullstendig rehabiliteringsoversikt er ikke meningen, og
kanskje heller ikke mulig eller ønskelig. Og ikke skal vi begi oss
inn på å rangere de ulike rehabiliteringsformene, men det kan
hende jeg ut fra egne erfaringer sier noe om at den rehabiliteringen
jeg har vært gjennom er god eller dårlig. Men det er mine følelser
og ikke noe vitenskapelig belagt svar. Kanskje er svaret så enkelt
som om sykepleieren smilte til meg eller ikke. Og hadde smilene
i rehabiliteringsinstitusjonene avgjort om rehabiliteringen er god
eller dårlig, ja da hadde vi vært helt friske nå!
Og kanskje er det sånn at menneskelig varme, smil, at du føler
andre mennesker gir deg noe, at de kan noe om hjerneslag og rett
og slett bryr seg, som er det viktigste i rehabiliteringens navn.
Dette alene blir du ikke frisk av! Som statssekretæren i
helsedepartementet sier det i intervju her i bladet, kompetanse
må bygges. Forskning skal i fokus. Kunnskap skal hentes fra
kommuner, fra sentralt hold og fra utlandet. For å sette dette i
sammenheng er det viktig at vi har kunnskapsrike helsepersonell,
som tør å ta i bruk ny rehabiliteringskunnskap.
Nok ressurser er et annet viktig poeng. Både tilstrekkelig økonomi
og tilstrekkelig helsepersonell, med tilstrekkelig kompetanse. Og
det i en tid hvor helsevesenet effektiviseres, og det er krav om at
penger skal spares.
Alt dette tilsier at det er bruk for Landsforeningen For
Slagrammede. Her i bladet sier organisasjonens leder, at det
hun skulle gjort som helseminister for en dag er; mer penger
og flere folk i helsevesenet. Og kanskje det viktigste, utvikle
måleinstrument for å finne kvaliteten i rehabiliteringen. Og jeg
regner med at det er det hun skal slåss for som leder i LFS.
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Sunnaas sykehus avdelig KReSS:

Kognitiv Rehabilitering
En typisk pasient på Sunnaas
sykehus sin avdeling KReSS i
Drøbak, er 43 år og mann. Utypisk
andre rehabiliteringssteder for
mennesker med plutselig oppstått
hjerneskade. KReSS står for kognitiv rehabiliteringssenter Sunnaas.
Og kognitiv hva i all verden betyr
det? Et vanskelig ord kan det være,
ikke minst for mennesker med kognitiv skade.
Av Terje G. Anthonsen
- Kognitive følgevirkninger kan være
problemer med hukommelse, struktur,
språkforståelse, atferdsregulering, inn-sikt
i egen situasjon osv, sier daglig leder ved
KReSS Anne Karine Dihle.
Pasienten i fokus
- All vår virksomhet tar utgangspunkt i
det vi regner som god rehabilitering, sier
Dihle. Skal vi lykkes fordrer det at vi tar
utgangspunkt i pasientens opplevelse av
situasjonen. Målet for rehabiliteringen er
pasientens egen, men det utvikles en felles
forståelse av målet mellom pasient og
fagpersonene her, hevder Dihle.
Kognitiv kontra fysisk
Kognitiv rehabilitering er ikke et enkelt
begrep å forstå, men hva er egentlig
forskjellen på kognitiv rehabilitering og
ordinær rehabilitering, daglig leder ved
KReSS Anne Karine Dihle?
- Kognitiv rehabilitering ligger her ved
KReSS til grunn for alt vi gjør. - Husk
at cellene ofte må finne nye veier, og at
dårlig hukommelse ofte er et tegn på
kognitiv skade. Mine medarbeidere må
klargjøre hvorfor fysisk trening er viktig
for å kunne lese, skrive, huske osv.
Tempoet i det vi gjør må tilpasses den
enkelte pasient. Og heldigvis har vi fått
et rehabiliteringssystem som gjør at vi
kan følge pasientene opp med opphold i
etterkant av primærrehabiliteringen.
Realitet
- Men er dere ikke redd for at målet til
pasienten er umulig å oppnå?
- Ja og nei, sier Dihle med et smil. Da

jeg begynte å jobbe med rehabilitering
i 1988 var vi veldig realitetsorientert, og
påpasselig med å sette realistiske mål.
Nå tenker vi mer på at rehabiliteringen
skal gi pasienten muligheter på sikt, uten
stengsler, mener Dihle.

personellet. Tverrfaglig behandling står
veldig sentralt i hva vi gjør, sier Dihle. - Vi
fremelsker den genuine kompetansen til
fordel for den enkelte pasient. - Vi når ikke
fram til alle, men til flest mulige, hevder
Dihle.

Ny hverdag
Dihle mener pasientenes framtid kan bli
helt annerledes, enn hva pasientens tanke
er når man våkner etter et slag.
- Du selv var jo her, med lese- og
skrivevansker. Kanskje du ikke blir i stand
til å leve av det igjen, men det finnes jo
annen meningsfull virksomhet. Kanskje
rehabiliteringen vil vise deg veien inn
i en meningsfull framtid. - Vi jobber
som terapeuter, som på best mulig måte
forbereder pasientene på livet utenfor. På
den store stygge verden om du vil, sier
Dihle.

Hva er god rehabilitering?
Det spørsmålet stiller nok mange pasienter
seg. Selv har jeg også gjort det. Og det med
tolv uker på KReSS. Jeg kan ikke gi svaret,
for jeg er ikke der jeg var før skaden. Men
følelsen av å ha vært et sted hvor samtlige
ansatte stiller opp for deg, for at du skal få
et best mulig liv, den har jeg.
Men har Dihle en oppfatning av hva god
rehabilitering er?
- Det er klart jeg har, ellers hadde jeg ikke
drevet med det siden 1988. Men eksakt
vitenskap er det ikke. På mange måter har
jeg valgt å tro på rehabiliteringen vi driver.
Pasienter og pårørende gir oss masse
tilbakemeldinger. Dette bidrar til at vi tror
på det vi gjør, sier Dihle.

Dramatisk
Det å få slag, er uten tvil en dramatisk
opplevelse. Nesten uten unntak er
pasientenes mål å komme tilbake, der man
var før den brått oppståtte hjerneskaden.
- Klart det er vondt og smertefullt, sier
Dihle. - Og faktisk er det slik at det er
et mål som bare unntaksvis oppnås. Det
er nesten alltid urealistiske mål. Men vi
opplever at pasientene endrer fokus og mål
gjennom rehabiliteringsprosessen. Her
gjør vårt personale en kjempejobb, med å
få pasienten til å ha realistisk innsikt i egen
situasjon.
Tverrfaglig
På KReSS har man bygget personale
rundt at de faktisk skal ta seg av kognitive
skader. Men det betyr jo ikke at pasientene
er uten fysiske skader. Det er gjerne en
kombinasjon. Da har KReSS psykologer,
leger,
logopeder,
fysioterapeuter,
ergoterapeuter, syke-pleiere, hjelpepleiere,
aktivitetsledere osv, som sammen setter
sammen et behandlingsopplegg for den
enkelte pasient. Enten alle sammen, eller
de som er aktuelle.
- Psykologen er rehabiliteringsansvarlig,
og legen medisinsk ansvarlig og sykepleier
er pasientansvarlig. Disse har igjen daglig
møter med det øvrige helsepersonellet. Og
i bunnen ligger selvfølgelig nevrologisk
kunnskap og forståelse blant hele

- Men er det mulig å måle rehabilitering?
- Ikke mye evidensbasert kunnskap.
Vi
bruker
pasienttilfredsskjemaer,
tilbakemeldinger om utviklingen fra
pårørende osv. Men vi bruker best kjente
behandlingsmetoder, er med i utviklingen
av nye, og hadde vi ikke trodd på dette
hadde det jo vært å tære på pasientenes
krefter og humør. Tar vi det helt ut, ville
vi også tært unødvendig på Helse-Norges
pengepung. Men vi tror på det vi gjør, sier
Dihle.
Vyer
Dihle sier at de jobber kontinuerlig med å
bedre tilbudet. Hun peker på at KReSS som
kognitivt rehabiliteringssenter bare er tre
år. Faktisk har det bursdag 25. September.
- Men vi gir ansatte muligheten til å
utvikle seg til pasientenes beste, hevder
Dihle. - Det vil gjenspeile seg i tilbudet
vi gir i tida som kommer. Vi har i alt
18 utviklingsprosjekter, som er i gang.
Seks gode ideer er i støpeskjeen. Og vi
har psykolog og logoped som arbeider
med hovedoppgave. Meningen er jo at
dette skal gi pasientene håp om en bedre
framtid, slutter Dihle.
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Anne Karine Dihle er ambesiøs i sine mål. Foto: Terje G. Anthonsen

Helt i tråd med regjeringas mål
om ar rehabilitering skal føre til
økt arbeidsdeltakelse satser nå
KReSS på kurs med den hensikt at
pasientene forblir i arbeidslivet.
Kanskje vel tilpasset, men
KReSS-sjef Anne Karine Dihle
sier og at det planlegges et kurs
hvor en fremtidig tilknytning til
arbeidslivet er målet.
Av Terje G. Anthonsen
- Dette er ingen lett jobb, mener Dihle.
NAV tror det er penger som skal til. Det
er det ikke. Som arbeidstaker er du ikke
fit for fight etter et slag. Det du trenger
er trygge arbeidsgivere, som i samspill
med pasienten, nav og helsepersonell er
villig til å gi deg en forsiktig start på

veien tilbake til jobb. Dessverre er det
slik at friske, oppegående mennesker
er drømme arbeidstakeren. Så dette
handler mer om holdninger enn penger,
hevder Dihle.
Dette er virkeligheten de skal ut og
sloss mot.
Aktuelle deltakere
Dette er ikke en gruppe som ennå er
åpen for alle. Du skal være kjent fra
tidligere opphold på Sunnaas Sykehus
HF, og ha en nyere nevropsykologisk
og tverrfaglig utredning i forhold til
praktisk funksjon. I tillegg må du
fremdeles være i et arbeidsforhold.
Du må være i aktiv dialog mellom
arbeidsgiver, NAV og arbeidstakeren
tidligere i rehabiliteringen.
- Og kanskje det viktigste, ønske om
selv og lykkes i arbeidslivet, sier Dihle.

Fokus
Det viktigste er å vite og skjønne hva
slags arbeidsoppgaver man fremdeles
kan utføre.
- Ikke minst ser vi på en forsiktig
tilnærming til arbeidslivet, sier Dihle.
- Kanskje oppstart i 20 prosent stilling,
men målet er jo og komme tilbake
for fullt. Jeg tror dette forutsetter at
kontakten mellom arbeidstaker og
arbeidsgiver
forsterkes
eventuelt
utvides, mener Dihle.
Kurstilbud
I forkant av kurset har pasientene en
kartleggingssamtale. Og så er det en
uke på KReSS, hvor arbeidsgiver også
er invitert til å delta. Etter endt uke er
det ut i arbeidslivet igjen, og klart for
en oppfølgingssamtale med KReSS. I
etterkant av dette følges kurset opp med
en ukes gruppetilbud ved KReSS.

Pårørende glemmes
Pårørende blir ofte glemt i situasjonen med dramatisk sykdom.
Men situasjonen deres blir også
snudd opp ned. KReSS har
tatt konsekvensen av dette, og
arrangerer TAKLE-kurs. Kurs for
pasienter og pårørende sammen.
Dette er et forskningsprosjekt i samarbeid med Rehabilitation Hospital of
Indiana, USA. Målet med prosjektet er
å finne ut om dette programmet hjelper
mennesker med ervervet hjerneskade og
deres pårørende i å takle utfordringer og
øke livskvaliteten.

- Flott men slitsomt
Odvar Jacobsen og kona var deltakere på
det første TAKLE-kurset på KReSS. - Vi
lærte mye om situasjonen til de hjemme.
Kona mi hadde i tillegg det at sønnen vår
også ble rammet av hjerneslag, kort tid før
jeg fikk mitt. Det var slitsomt, ett par dro
hjem. Selv synes jeg det var arbeidsomt,
men utrolig nyttig, sier Odvar Jacobsen.
Mange temaer
Ulike temaer behandles uka kurset
varer. Blant temaene er hodeskadens
effekt på hverdagslivet, hvordan påvirke
egen bedring, meststre ulike situasjoner
som endring av atferd og roller innad i

familien, strategier for mestring av stress
og depresjon og kommunikasjon, sex og
samliv og samarbeid med helsearbeidere.
Mål og metodikk
Uka var preget av undervisning, erfaringsutveksling og oppgaver. Undervisningen
var i stor utstrekning rettet mot hele
gruppen, men også delte grupper for de
skadde og pårørende. Deltakerne får en
egen perm hvor hele uka blir samlet.
Forskningsprosjekt
- Dette er et forskningsprosjekt, men
målsettingen er klart å etablere det som
et tilbud, dersom resultatene tilsier det,
sier leder av KReSS Anne Karine Dihle.
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Mål for senfaseoppholdet
Målsetningen i senfasetilbudet
er utvikling gjennom kunnskap
og bevisstgjøring.

Senfaserehabiliteringen tar sikte på
å legge til rette for at deltakerne kan
få utviklet sitt potensial så langt som
mulig på områder som egenomsorg,
fritidsaktiviteter, familieliv, utdanning,
arbeidsliv og samfunnsliv. Tilbudet
består av to hoveddeler. Den ene delen
inneholder undervisning og veiledning,
mens den andre består av kunnskaps- og
erfaringsutveksling mellom deltakerne.
Ergoterapeut, fysioterapeut, hjelpepleier,
lege, psykolog, sykepleier, psykiatrisk
sykepleier, sosionom og spesialpedagog
danner et tverrfaglig sammensatt team
som sammen har ansvar for rehabiliteringstilbudet.
Hva møter deg i senfaserehabiliteringen?
Senfaserehabilitering foregår gjennom
tre opphold. Det første består av et
6 uker langt opphold. De to neste er
oppfølgningsopphold på henholdsvis fire
og tre dager, som avholdes henholdsvis 6

måneder og 1 år etter det første oppholdet.
Pasientene vil samarbeide spesielt med
pasientkontakten (en av de ansatte i
senfaseteamet) og sin pasientansvarlige
lege.
Undervisning
Det meste av undervisningen og
veiledningen skjer i gruppen på 8
deltakere. Tema for undervisningen i de
første 6 ukene er hjernens funksjon og
følgevirkninger etter skade, struktur i
dagliglivet, hukommelse, samspill med
andre, sosialt liv og hjelpeapparatet. I de to
siste oppholdene er temaene planlegging,
mestring, fremtidsperspektiv, aktiviteter
og brukerorganisasjoner. Deltakerne har
også individuelle timer med pasientkontakten og legen.
Kursdagen er lagt opp som en ”normal”
arbeidsdag med aktivitet fra 08.30 - 15.30.
Som for primærrehabilitering er kveldene
roligere og kan brukes til avslapning,
besøk eller egentrening. For de som ønsker
det gis det hver dag et sesongtilpasset
aktivitetstilbud på kveldstid, for eksempel
svømming, avspenning, teppecurling og
familiespill.

Målsetningen i senfasetilbudet er
utvikling gjennom kunnskap og
bevisstgjøring.

Det Skandim Fysik. Inst

Treningsopphold
for ungdom
Beitostølen Helsesportsenter tar behovet for rehab-ilitering
av unge pasienter på alvor. Det er en brukerundersøkelse
fra fem brukerorganisasjoner som har åpnet for det nye
tilbudet. I første omgang er det fire treningsopphold i
perioden januar-mars 2009.
Aldersgruppen er unge voksne i alderen 18-35 år.
Oppholdene er på tre uker, med 13-15 deltakere i hver
gruppe. Det jobbes spesielt med motivasjon og oppfølging
av unge slagpasienter. Påmeldingsskjema finner du på:
www.bhss.no
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“Redaktørens Hjørne” hjalp meg
Takk for “Redaktørens Hjørne” i Slagordet nr. 2 for 2008.
Han skriver om å ikke vite riktig hvor han står når det
gjelder sitt handikap. Jeg er i samme situasjon, føler meg
ganske frisk og fungerer “nesten” normalt, så når jeg spør
fagfolk hvordan jeg kan te meg, sier de ganske enkelt “Det
må du finne ut av selv”.
Fikk hjerneinfarkt for snart to år siden, har aldri vært syk
før, bare alle andre rundt meg. Min mann døde av kreft
etter to års sykdom. Det var en tøff tid å komme gjennom,
så da ble det en kraftig overgang å plutselig bli syk selv.
Var heldig, ikke hardt rammet sier fagfolket, men likevel
er det noe som er borte. Så nå har jeg brukt “Redaktørens
Hjørne”, og bedt mine nærmeste lese det, slik at de bedre
forstår mitt dilemma. Jeg er heldig og bor i en liten bygd
der de fleste har omsorg for hverandre, og spør hvordan det
går. Hva skal du si da, liksom. Det går jo bra, selv om du
noen dager synes noe annet. Slagordet er greit å lese, selv
om man blir fremmed i noen av problemene som blir tatt
opp der. En yngre kjenning av meg anbefalte å abonnere
på Slagordet, han var selv kraftig rammet, og døde også
etter ett snaut år. Så du får jo også noen betenkeligheter ved
denne sykdommen, “hvor lenge henger jeg med?”, men
man skal ikke klage vel, selv om man er tregere til å fange
situasjoner, samtaler, årstall, datoer osv.
Takk for meg Torbjørg Høijord

Falck Igel

Sann fornøyelse

Side 

Først må jeg gratulere deg som ny redaktør for
”SLAGORDET”.
For det andre så er ikke jeg av den typen som sender Epost i hytt og pine, men føler bare at jeg må sende noen ord
til deg. Du traff meg mitt i hjerte med dine artikler, det var
jo akkurat som jeg skulle ha sagt det selv.
Jeg fikk hjerneblødning for to og et halv år siden. Fikk det
på samme måten som deg og sliter med det samme som du
gjør. Derfor var det en sann ”fornøyelse” og lese om deg
både i ”Redaktørens Hjørne” og i ”Nyslått og pissredd.”
Det er ikke så enkelt få andre til å forstå hvordan vi
egenlig har det, vi ser så friske ut, men det er mye som
ikke stemmer der ”inne” i hodet, for det vet vi som har det.
Sliter med to ting, sykdommen min og de som ikke ”ser”
sykdommen min.” Derfor så godt å lese om deg, det var
som om jeg skulle ha skrevet det selv, men har ikke fått det
til. Takker deg for det.
Selvfølgelig har det vært framgang, men det tar tid. Noen
skritt fremover og noen skritt tilbake, sånn er det. Her er
det om å gjøre å være tålmodig og bra jeg ikke viste hvor
tålmodig jeg måtte være.
Ellers så går no dagan, som vi sier her i Trøndelag. Noen
ganger er de ”forbaska” vanskelig, mens andre flotte.
Kommer an på dagsformen, vet du.
Ønsker deg lykke til i den nye jobben og veien videre når
det gjelder sykdommen.
Mvh Anne-Grete.

FG Handel
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Helhetlige helsereiser
Grunnleggeren av Casas Heddy
het Heddy Astrup. Hun ble født
i Oslo i 1904 og var hele sitt
voksne liv engasjert i humanitært
hjelpearbeid. Bl.a. stiftet hun Oslo
Røde Kors Barnehjelp. Hennes store
drøm var å etablere et feriested i
Syd Europas varme klima, spesielt
for funksjonshemmede nordmenn.

Etter atskillige besøk til forskjellige
land, ble tomt kjøpt på Lanzarote i 1972
hvor Casas Heddy nå ligger. To år senere
ble Casas Heddy bygget av en dansk
entreprenør, Per Bjørn Christensen, og
stedet ble åpnet i 1975. Ved hjelp av sin
kraft og besluttsomhet og i samarbeid
med Oslo Røde Kors, ble drømmen
fullført og Casas Heddy ble en suksess.
Takket være hennes initiativ har mange
tusen nordmenn kunnet ta del i den
vennlighet og trygghet som Casas
Heddy står for. Heddy Astrup døde i
1978, men stedet drives videre i hennes
ånd av Oslo Røde Kors, som ble stedets
eier i 1981. Boken om hennes liv kan
lånes eller kjøpes i resepsjonen.
Omgivelsene
Casas Heddy er på ca 30 mål og består
i dag bl.a. av en hovedbygning, stor
terrasse og 62 leiligheter. Noen leiligheter
er spesielt tilpasset rullestolbrukere og
de fleste befinner seg på bakkenivå.
Noen få har trappeadkomst. Casas
Heddy har et stort oppvarmet utendørs
basseng med solsenger, bord og en liten

poolbar. Fysikalsk avdeling har et lite
oppvarmet innendørs basseng, flere
behandlingsrom og to treningssaler.
Skolestua som ligger i samme området
har lekeplass med plen utenfor.
Hele eiendommen er spesielt tilrettelagt
for funksjonshemmede med asfalterte,
merkede veier.
Området er vakkert beplantet med
palmer og andre vekster som blomstrer
til ulike tider. Små lykter gjør kveldsturer
til en hyggelig opplevelse. Det er ca. 15
minutters gåtur til sentrum. Bygningene
på Casas Heddy er oppført etter de
regler og forskrifter som gjelder på
Lanzarote.
Kontakten før avreise
Vi ønsker at våre gjester skal ha en trygg
reise til Lanzarote. Vårt første bidrag til
din gode reise er den informasjon og
støtte du kan få av våre medarbeidere.

Vi møter deg på Gardermoen
Gardermoen er en stor internasjonal
flyplass. De fleste vil føle usikkerhet når
man går inn i den store avreisehallen.
For å legge forholdene tilrette for våre
gjester er medlemmer fra Ullensaker
Røde Kors tilstede på flyplassen for å
møte deg som tilreisende.
Egen skranke på Gardermoen
Vi sender din bagasje til Casas Heddy.
Din bagasje som er merket med Casas
Heddy vil bli tatt hånd om av våre
frivillige medarbeidere.
På hjemreisen sender vi din bagasje til
Gardermoen. Ved avreisen henter vi din
bagasje på ditt rom på Casas Heddy.
Når du ankommer Gardermoen på din
hjemreise får du hjelp av Ullensaker
Røde Kors og din bagasje leveres til
deg personlig.

Privat iniativ:

Opphold på Casas Heddy 30. mars – 13. april
Casas Heddy er et feriested kombinert
med rehabilitering på Lanzarote.
Det eies av Oslo Røde Kors. Hus
og eiendom er godt tilrettelagt for
handicappede. Slagrammede er en av
diagnosene som fysioterapeutene er
spesielt opplærte på. Du kan lese mer
om stedet på HYPERLINK ”http://
www.casasheddy.no”

I prisen inngår reise, full pensjon,
underholdning nesten hver kveld,
utflukter (man betaler selv inngangspenger der det er aktuelt), bassengtrening,
morgengymnastikk på terrassen etc.
Videre har stedet avtale med NAV slik

at fysioterapi er gratis forutsatt at man
har med godkjent rekvisisjon fra lege.
På Gardemoen hjelper folk fra Ullensaker Røde Kors med innsjekking.
Kofferten kommer så direkte til rommene på Casas Heddy. Likedan forlater
man koffertene i rommene for å møte
dem på samlebåndet på Gardemoem.
Der hjelper også Røde Kors-folk ved
behov.
Pris pr. person i dobbeltrom er kr 13
.800. Enkeltromstillegg: kr 2.400

For at det skal tur må vi ha 20 deltakere.

Påmelding til:
Anne-Mette Jacobsen
Telefon: 67 90 87 55
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Rehabiliteringsuka 2008
Rehabiliteringsuka 2008
arrangeres i samarbeid mellom
helse- og omsorgs-tjenestene
nasjonalt-, regionalt- og lokalt,
samt brukerorganisasjoner og
samarbeidspartnere. Her tar vi
for oss programmet på Sunnaas
sykehus, som er spydspissen i
dette arbeidet på landsbasis.
Rehabiliteringsuka arrangeres i
tidsrommet 6. - 10. oktober.

Det starter klokka 12.15 den 6. oktober
med høytidlig åpning ved direktør Einar
M. Strand.
12.45 Humor som verktøy i rehabiliteringsprosessen?
Magnar Kleiven, lege og begeistringskunstner Cato Zahl Pedersen, Olympiatoppen.
Lysten på livet - som det er
Tirsdag 7. oktober
12.15 Åpen dag på Sunnaas. Åpent
for alle interesserte. Pårørendeseminar

Bertil O Steen
NY

KReSS i Drøbak, for pårørende til
pasienter som hadde opphold her siste
halvår.

Onsdag og torsdag
Regional rehabiliteringskonferanse i Oslo.
Omtalt annet sted i bladet.
Fredag 10. oktober
Nasjonal forskningdag, kunnskapsbasert
praksis i rehabilitering.
Kl. 09.15-09.25 Velkommen
Kl. 09.30-10.15 Hva legger vi i
kunnskapsbasert praksis
Kl. 10.15-10.45 Bruk av målemetoder
Kl. 10.45-1105 Pause
Kl. 1105-12.05 Hjerneskaderehabilitering
Kl. 12.05-12.25 Kunnskapsbasert praksis
i klinnik
Kl. 12.30-13.25 Lunsj
Utfordringer i forhold til
langtidssykemeldte
Kl. 13.30-13.50 Hva foreligger av forskning som ligger til grunn for RATI
Kl.13.50-14.20 Utfordringer i arbeidet
med å få folk raskere tilbake

Omsorg er viktig i rehabiliteringen.
Kl.14.20-14.30 Kommentarer
Kunnskapssenteret
Kl. 14.50-15.15 Hvordan jobber de og hva
kan de bidra med for rehabiliteringsfaget.
Kl. 15.15-15.30 Avslutning/
oppsummering, spørsmål/kommentarer
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Erkjennelse, humør og uhøytidlighet...
Slik betegner Steinar Bastesen sin rehabilitering
etter hjerneslaget i 2001. Det var en blødning
i lillehjernen som var nær ved å ta livet av
stortingsrepresentanten. Heldigvis var han i egen
leilighet i Oslo, hvor en besøkende fikk kontaktet
lege og ambulanse, slik at han kom raskt under
kniven på Rikshospitalet.

Det er en del år siden jeg hadde kontakt med ildsjelen i norsk
kvalfangst, som i grunnen må betegnes som redningsmannen
for fangst av vågekval. I dag er det manglende lønnsomhet
som står i fare for å ødelegge det hele, sier Steinar, som viser
til dagens oljepris for kvalfangstskutene på kr. 7 pr liter mot
kr.1-2 i ”gamle ” dager. Minsteprisen til fisker har i alle
disse årene ligget rundt kr.30. Jeg får heller la andre ta tak
i dette og konsentrere meg om egen helse, sukker Bastesen,
men jeg møter opp på møtene i Kvalfangarlaget, så en vet
aldri…….Plutselig en dag ringte han på døra og så satt han
lys levende i sofaen. Det tok ikke lang tid før jeg gjenkjente
den gamle latteren, glimtet i øyet og debattanten. Timene
gikk fort i selskap med 62-åringen, som i høyeste grad ikke
tar seg høytidlig.
Hjerneslag
Hjerneslaget har vel bidratt til at han mistet kona, sitt
nystartede Kystparti, engasjementet rundt hvalfangsten samt
30 kilo Det gjelder bare å ikke gi opp men leve videre ut
fra situasjonen. En må si til seg selv: ”Slik er det , og en
må selv sørge for hvordan livet framover skal bli”, presiserer
Steinar. Vi vet at ingen slag er like, ei heller reaksjonsmønstre
og handlemåter i kjølvannet av en slik diagnose. Det var på
mange måter inspirerende å lytte til Steinars tankespinn rundt
det som skjedde i etterkant av sykdommen. Han hadde ingen
ytre bevegelseshemminger, bortsett fra en del svimmelhet og
dobbeltsyn. Skjevøydheten ble først kompensert gjennom
prismebriller, senere med en enkel operasjon. I dag må han
bevege hodet litt mer enn tidligere for å få mest naturlig syn,
men det lever han godt med! Av det vi ikke ser, nevner han
at han har en lavere toleransegrense enn tidligere, men at
han trekker seg unna før det engasjementsmessig kommer til
ytterligheter.

Rainpower
lik som 2-08

Hører på mor si
Han forsøker å følge et gammelt råd fra sin mor :” Du skal
ikke sette vett opp mot anna folks uvett.” På den måten holder
han blodtrykket under kontroll (sammen med medisiner) og
demper gemyttet, som nok ikke har blitt særlig mindre etter
slaget. Han er virkelig alvorlig når han forteller at han i en
periode ble total avholdsmann og at det fungerte utmerket!
Senere har han forsøkt seg pent med rødvin til maten og en
liten konjakk til kaffen. Det fungerer også meget bra.
I det hele er han opptatt av å holde blodtrykket nede, da han
er overbevist om at et høyt blodtrykk og stort arbeidspress
var hovedårsaken til slaget.
Mistet mye
Derfor kunne en også spore en viss bitterhet over de grepene
som ble foretatt og som førte til hans slutt i Kystpartiet den
gang han lå hjelpesløs i tiden etter slaget. Han hadde tatt
penger av egen lomme for å finansiere partivirksomhet før
småpartiene fikk støtte fra Staten. Han ser nok ingen framtid
i politisk engasjement på nytt, men en gang bitt av basillen
osv. Nå bør nok hr.Bastesen tenke mer på egen helse og
lokalt engasjement i turisttrafikken Han har nemlig en liten
turistbåt på 35 fot med plass til 12 passasjerer og et mannskap
på to liggende i Brønnøysund. Fiskebåten vil vel heller ikke
framover bli kvalfangerens arbeidsplass.
Møteplass
Vel, dette finner han nok ut av. I dag er han forbindelsesoffiser
om bord på et seismikkfartøy, hvor han skal hindre kollisjon
mellom fiskefartøyer og seismikkaktivitet.
Avslutningsvis var vi hjertens enige i at en møteplass for
slagrammede, pårørende og helsevesen , hvor en kunne treffe
likesinnede, drøfte gleder og sorger, utveksle erfaringer og gi
råd, ville vært et gode for alle parter. Det kunne kanskje også
spart behandlinger, medisiner og misforståelser. Det var en
optimistisk og humørfylt Steinar som forlot meg etter noen
givende timer, i alle fall for meg!
John Årst, slagrammet.
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Medlemstallet i LFS er på vei oppover, etter at det
i 2006 gikk nedover som resultat av etableringen
av en ny konkurrerende forening, går det fram av
årsberetningen for 2007. Blant annet som et resultat
av dette, ble LFS-hovedstyre tildelt NHF’s utmerkelse
for “God innsats” - med en pris på 10 000 kroner.
Av Terje Anthonsen
Styret for 2007 startet nesten med tomme ark, men driften
i dette året viser at styret raskt vokste til et godt team, som
jobbet til det beste for medlemmene. Det ble fokusert på
medlemmene, spesielt gjennom satsing på lokallagene, som
er viktig i det å nå ut il medlemmene.
Framtida
Det viktigste i årsberetningen er imidlertid føringen den
gir for framtidsrettet arbeid i organisasjonen. Blant annet
gjennom å videreføre arbeidet med satsingsområdene fra
2007. Sterkt fokus på informasjon, arbeid for å gi like-verdig
rehabilitering til alle og fortsatt satsing på like-mannsarbeidet.
I tillegg arbeides det hardt med å etablere lokallag i alle
fylker, og å få til et tettere samarbeid med Lærings- og
mestringssentrene og rehabiliteringsteamene i helsevesenet. I
og med at årsmøte godkjente årsberetningen, er det lagt sterke
føringer på at dette arbeidet også skal stå i fokus dette året.
Lokallag
I dag har LFS lokallag i 13 fylker. Arbeidet med å bli etablert i
hele landet, er derfor en formidabel oppgave det nye styret står
overfor. Det er klart at når de lykkes, vil dette gi medlemmene
et godt veiledningstilbud og en flott møteplass i hele landet.
Men allerede i dag er LFS representert i hele landet gjennom
NHF’s regionskontorer.
Interessepolitikk - diagnose
Landsforeningen For Slagrammede (LFS) har siden starten i
1988 arbeidet for bedre behandling- og rehabiliteringstilbud
for slagrammede og deres nære pårørende. Flere av hovedstyremedlemmene deltar i komiteer i Sosial- og Helsedirektoratet, som utarbeider nasjonale retningslinjer for
akuttbehandling og rehabilitering av slagpasienter.
Likemannsarbeid
Likemannsarbeidet skal videreføres. 2007 var et særs aktivt år
innen dette feltet. Det ble utlyst likemannsmidler til lokallagene.
I desember 2007 ble kurs i likemannsarbeid kunngjort, og i
mars ble dette landsdekkende kurset arrangert. De fleste av
25 deltakere på kurset driver nå lokale likemannsgrupper
rundt i landet. Og ikke minst har dette satt i sving krefter for
ytterligere å utvide tilbudet.
Slagordet
Slagordet er viktig i LFS satsing på informasjonsarbeid.

Stemningen rundt bordene under årsmøtemiddagen kan stå som
tegn på den optimismen som nå preger Landsforeningen For
Slagrammede. Foto: Terje Anthonsen

Dette gir organisasjonen en unik mulighet til å komme ut
med budskapet som angår medlemmene. Bladet utkommer
med fire nummer i året. Bladet sendes til alle medlemmer, til
sykehus, institusjoner, rehabiliteringssentre, politikere osv.
Hjemmesiden
LFS har fått ny hjemmeside på internett. Der er det blant annet
etablert en møteplass, hvor folk kan treffe andre i samme
situasjon. Hjemmesiden er under kontinuerlig utvikling, og
foreningen håper Slagordet kan legges ut som en PdF fil. Det
er mye oppdatering som skal på plass, men følg med. Og delta
gjerne. Adressen er www.nhf.no. For medlemmenes skyld, er
det å håpe at framgangen fortsetter.

Rehabiliteringssenteret
Lik som 01-08
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Styremøter ut av Oslo
27. og 28. August var det på
nytt styremøte i Landsforeningen For Slagrammede.
Stor aktivitet og vyer for
framtida.

Verdt å merke seg er at de neste
styremøtene legges til henholdsvis
Bergen og Trondheim. I Bergen er det
kombinert med et stort åpent møte,
med blant annet tidligere nestleder i
venstre, Olaf Thommessen, på talerstolen.
Styremøte i Bergen går over dagene
29. september og 1. oktober. Den 1.
oktober går stormøte av stabelen.
Stor aktivitet
Men styremøte handlet også om den
stadige aktivitetsøkningen i LFS. Dette
dreier seg om likemannsaktivitet,
unge slagrammedes situasjon, minneforeningens situasjon og økt satsing
på å gjøre foreningens arbeid kjent.
Ideene er mange, nå gjelder det bare
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å plukke de ned.

Krever penger
Men et aktivt arbeid er dyrt, og det
er klart at organisasjonen må jobbe
masse med å få økonomien på plass.
Og dette for å ha aktivitet til medlemmenes beste. Når det er sagt, drives
organisasjonen med god styring.
Gjensidige stiftelse
Og takket være leder Randi Nesje fikk
organisasjonen nylig 175 000 kroner
fra Gjensidige stiftelse. Pengene skal
uavkortet gå til aktivitet i lokallagene.
Og det er vel all aktivitet i LFS.
Velkomstkonvolutter
Velkomstkonvolutter blir levert til
pasienter på sykehus, rehabiliteringsinstitusjoner og til andre interesserte.
Arbeidet med dette er kontinuerlig,
men nå er en ny konvolutt snart klar.
Dette er et stort arbeidet for en liten
organisasjon.
Unge - en utfordring
Stadig flere unge blir rammet av slag.

Steffensrud Rehab. senter
NY

Vi må ta unge slagrammedes situasjon
på alvor, sier styremedlem i LFS Ove
Heien. Foto: Terje Anthonsen
Dette gir nye utfordringer når det
gjelder rehabilitering og ikke minst
det å skape en meningsfull hverdag.
LFS tar dette på stort alvor. Ikke minst,
hvordan skal unge føle seg hjemme i
Slagordet. Styremedlem Ove Heien
leder et utvalg som tar for seg unge
slagrammedes muligheter, og hva
LFS kan gjøre innenfor området.
- Vi må se de som en ressurs, som kan
styrke LFS, sier Ove Heien.

Fram Helserehab
NY navn 4-07
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Slår på stortromma i Bergen
1. Oktober slår LFS på stortromma, og arrangerer stort åpent møte om ulike virkninger av
hjerneslag, på Hotel Norge i Bergen. Tidligere
nestleder i Venstre, Olaf Thommessen, innleder
om sine opplevelser som slagpasient.
Av Terje G. Anthonsen
Geir Sindre Ringdal prater om stengslene han har møtt som
yngre slagpasient. Lege Lars Thommasen innleder om den
medisinske biten. Ingrid Holgersen ser det fra de pårørendes
side, en side vi som slagpasienter har lett for å glemme.
Mange sider
Det å få slag påvirker oss alle. Resultatene av det er
mangesidig, og skadene veldig ulike.
- Vi prøver nå å gi Bergens befolkning et innblikk i dette og i
hjernens mysterier, sier LFS-leder Randi Nesje.
Ulike skader
Hjerneslag gir ulike skader, fysiske skader, kognitive skader,
sosiale skader osv. Tenk dere bare hva tap av arbeidsinntekt
betyr for familier med lån og store faste utgifter. Dette
er også en skade. Her får vi også høre Olaf Thommessen
fortelle om tap han ble påført. Ut av politikken, utfordringer
i arbeidslivet og tap av sosial status. Kjente mennesker blir
jo også rammet. Det til tross for at de tilsynelatende kan
fungere greit. Problemene kjenner de til, minst like godt som
alle andre.
Ung og slagramma
Tenk dere hva Geir Sindre Ringdal, som ung slagramma,
kan fortelle om stengsler han opplever i det offentlige rom,
kanskje om drømmer som er knust og ikke minst om et møte
med det offentlige Norge som kan være vanskelig.
Løsninger
Det er ingen tvil om at slagramma er stemoderlig behandlet
i Helse-Norge. Vi er ikke lønnsomme nok, og mange av oss
blir ikke helt friske. Det er ikke penger til å gi oss sjansen til å
leve et likeverdig liv, med den friske delen av befolkningen.
Lars Thommasen ved Haukeland sykehus er en av de
fremtredende legende som tar oss på alvor. Og han vil gi oss
et innblikk i legevitenskapens kamp for å gjøre slagrammede
et bedre liv. Ikke minst mange pårørende er nok interessert i
å høre om framtidsutsiktene.
Pårørende
Og interessant nok er Inger Holgersen på plass i Bergen for å
gi oss et innblikk i de pårørendes situasjon. Vi glemmer fort
at det å få slag også påvirker våre nærmeste. De tar hensyn
til oss, og kanskje får vi ikke det fulle innblikk i hvordan de
opplever det. De er på mange måter også slagrammet, om
enn på en annen måte.

Tidlige nestleder i Venstre Olaf Thommessen vil redgjøre for hva
slaget gjorde med hans livssituasjon. Kanskje mest kjent som
eksmannen til Vendela Kirsebom. Foto: Oslo Venstre

Stiller opp
Samtlige innledere vil etter endt dyst stille opp i et panel som
svarer på spørsmål vi ikke har fått svar på. En sjanse vi ikke
bør la gå fra oss! Kaffe og snitter blir servert.
- Det blir en hyggelig og framfor alt en nyttig dag, sier
lederen i LFS’ Randi Nesje.
- Representanter for LFS i Hordaland er selvfølgelig
representert, og vil kunne gi nyttig informasjon om arbeidet
LFS gjør i fylket, slutter Nesje.

Rauma Sol senter
Lik som 1-08
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Tilbake til livet - hva slags liv?
Min tid som nyslått og pissredd,
fortalte jeg om i forrige nummer.
Nå var det klart for rehabilitering
ved Ahus. I journalen sto det at
pasienten var klar og kom gående
til avdelingen ved egen hjelp.
Akkurat som det er et tegn på at
man er frisk. Men når skal jeg
settes i stand til å klare meg ute i
verden.
Av Terje G.Anthonsen

Jeg var ikke overbevist om at trening
hjalp hodet mitt, men har etter hvert
skjønt poenget. Det var trening ved
PC’n, var det jeg mente hjalp. Det var jo
å skrive, jeg skulle gjøre.

OCH Ortopedi AS
Lik som 02-08

Jeg fikk en plass på et tomannsrom. På
de tre ukene jeg var der kom det ingen
annen pasient. Det var jeg selvfølgelig
glad for. Ikke minst fordi 80 prosent
tilhørte gruppen 75 pluss. Og avdelingen
var nok tilpasset dem. Spesielt hvis du ser
antall hjelpepleiere og sykepleiere som
arbeidet der. Det er et rehabiliteringssted
som mest av alt skal lære deg å komme
opp av senga, og sitte pent å spise. Klart
de skal ha hjelp, men det skal vel vi
under 75 år også ha.
Dårlig oppfølging
I overflytningspapirene mine sto det

at jeg skulle ha logopedhjelp. Det
fikk jeg ikke på halvannen uke. Og på
rehab hadde de samme logoped som på
sykehuset. Da kan dere tenke dere hvor
mye logopedhjelp jeg fikk. Fire ganger på
de tre ukene jeg var der. Ja vi fikk pratet,
men noen annen hjelp var det ikke. Pratet
politikk, bil og andre samfunnsspørsmål.
Fint det, for logopeden var kanskje den
eneste som pratet med meg, som om jeg
var et oppegående menneske.
Som alle andre var jeg glad når jeg ble
skrevet ut. Endelig skulle jeg hjem å ta
fatt på livet igjen. Men så enkelt var det.
Skjønte fort at jeg ikke kunne leve livet
som jeg hadde gjort tidligere. Giddaløs,
initiativløs og treg. Tre ord som beskriver
godt hvordan jeg var som menneske,
rehabiliteringen til tross. Skulle snart
forstå at rehabiliteringen så vidt hadde
startet.
Det hører med til historien at jeg holdt på
med å lage nytt bad fra skratsj. Og det sto
jo der fremdeles. Tomt og grelt.
Dagrehabilitering
Det var godt å komme hjem igjen, selv
om jeg ikke var den samme som før.

Natur-Import
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Hjem til samboer og hund. Ikke minst
Golden retrieveren Sokrates. En god,
snill og leken gutt. Og ikke minst en
glad gutt. Ellevill når far kom hjem
en tur etter måned. Og som jeg hadde
savnet han, turene og kosen. Men han
var bare glad jeg var hjemme igjen. Litt
forskrekket over at far var lei og trist,
men stort sett var han bare en solstråle i
en ellers usikker hverdag.
Hva er rehabilitering
Hva er hensikten med rehabilitering, og
hva skal den gi deg?
Et spørsmål de ansvarlige bør stille seg
ofte. Det bør ikke være en oppbevaring
i påvente at kroppen helbreder seg selv,
og du klarer deg på egenhånd hjemme.
Rehab på Ahus er langt på vei lagt opp
for damer i 80 årene som skal klare å stå
opp av sengen. Ikke akkurat noe for en
50 åring i sin beste alder. Om du møter
meg på gata, ser du en helt vanlig småfeit
50 åring. Men hodet mitt henger ikke
helt med, men det ser du jo ikke. Om du
kommer nær, veldig nær, kanskje for nær
kan du se jeg er litt skjev i munnen, litt
dårlig balanse og motorikk.
Men trenger jeg den samme rehabiliteringen som en lam 80 år gammel
dame, som sitter og leser en engelsk bok.
Bare en feil, hun holder den opp ned.
Misforstå meg rett, både gammel og ung
skal ha rehabilitering, men skal vi være
på samme sted? Trenger vi de samme
helsearbeiderne? Neppe, men dette
må de ansvarlige ha en gjennomtenkt
holdning til.
Ferie og sommer
Så skulle livet starte igjen, trodde jeg.
Og det den 17. Mai, frigjøringsdagen
min og landets. Uten sammenligning for
øvrig. Men 17. Mai var første fridagen
fra sykehus siden innleggelse 13. Mars.
Når du skriver datoene slik, virker det
ikke som noen lang periode. Men jeg
skal love deg at to måneder i uvisse tar
på. Du vet ikke om du noen gang blir deg
selv igjen. Ja, det vet jeg ikke nå ett drøyt
år etter innleggelsen.
Men 17 mai lot jeg nasjonaldagen seile
sin egen sjø, og satt kursen mot solfylte
Hellas sammen med Torunn. Endelig
skulle vi få tid for oss selv. I varmen med
småbåter, bading og soling. Bare tenke
på oss selv. Men slik ble det jo ikke. Ikke
det at vi ikke prøvde, men det ble for
mye tenking. For mange småepisoder,

Tøy og strekk ble det mye av, trening av balanse like så, men plutselig fikk jeg krampe
i benet.

som gjorde sitt til å minne meg om at jeg
ikke var som før. Bare det å gå om bord i
de små badebåtene var vanskelig. Skallet
i noen småskilt. Ja, det var vanskelig.
Vanskelig bare å leve, det var da så
forbannet vanskelig.
Og da ble det slik at jeg tenkte livet
var forbannet urettferdig. Ja, i syk-

domsperioden blir du egoistisk, og ikke
helt god. Og den som får lide for det, er
selvfølgelig den du bor sammen med. Og
den dag i dag har vi ikke pratet ut om
dette. Kanskje mest fordi jeg fram til i
dag fortsatt føler meg selvsentrert, uten
evne til å tenke på andre.
Fortsettelse i neste utgave

Kan ikke la være, må rett og slett vise dere lesere diktet jeg refererte til.
Det ga meg mange tanker om hvordan livet mitt kommer til å bli i
framtida. Jeg synes diktet var oppmuntrende og jeg trengte det:
Stasjon, mellomstasjon,
eller endestasjon?
Hva tenker du?
Hva legger du vekt på?
Hva har du som mål?

Ensomhet, ensomhet,
Hvor er de andre?
Ingen ser deg,
ingen tror deg.
Krangle, krangle.

Hovedspor, sporveksler,
og sidespor.
Livets hovedspor,
der alle vil være,
og alle vil bli sett.

Å krangle er ikke deg,
men hvordan finne vei?
Du vil jo tilbake
på livets hovedspor.
Du løste da billett?

Stasjon, kort opphold,
toget er i rute.
Du tar det som en selvfølge.
Det er jo så viktig,
du må rekke frem.

Du sitter helt fast,
En skade er skjedd.
Det er ikke til å holde ut.
Du vil gråte og skrike
langt fra himmelriket.

Men på et øyeblikk
kan toget stoppe opp..
Du føler deg forlatt,
på livets sidespor.
Hva skal dette bety?

Vær raus med deg selv.
Gi deg tid til å sørge
over alt du har tapt.
Du er på nytt spor,
Men verdifull likevel!
Anne-Lise 20. juli 20006
(Ikke alt går på rett spor)
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- Individuell plan fremmer samarbeid

Individuelle planer skal utarbeides så snart du er ute av sykesenga.

Nesten ni tideler av de ansatte
i kommunene og spesialhelsetjenesten mener individuelle
planer fremmer samarbeid, Det
svarte i alle fall 87 prosent av
dem som deltok i en undersøkelse
TNS Gallup har foretatt.

ulike deler av tjenesteapparatet. Vel
70 prosent sier planene i ganske
god grad fremmer slikt samarbeid.
Drøyt ti prosent svarer i ganske liten
grad. Knapt to prosent vet ikke.
Undersøkelsen gir ingen svar på
det viktigste spørsmålet, hva mener
pasienten selv?

Undersøkelsen viser at vel 17 prosent
mener at individuell plan i svært god
grad fremmer samarbeid mellom

Ved åpningen av den første av flere
konferanser om individuell plan
som arrangeres landet rundt sa

Støtt slagrammede minne- og forskningsfong
Bare giro og ramme med styreleder

avdelingsdirektør Lisbeth Myhre i
Helsedirektoratet, at det er gledelig at
individuell plan fremmer samarbeidet
i tjenesteapparatet. - Slikt samarbeid
er nødvendig for å behandle brukere
og pasienter som hele mennesker,
men vi vet at langt fra alle som har
krav på individuelle planer får det, sa
Myhre.
Og det aller viktigste, hvordan
brukerne oppfatter det, får vi kanskje
svar på ved en senere anledning.
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Først i Norge
Audun-Kr. Nygaard er pioneren
som gjennom et forsøksprosjekt
har fått Skedsmo kommune
til å ta ansvaret for fysikalsk
gruppetilbud for slagrammede.
Trening i sal og basseng er
resultatet. - Jeg tror vi er først
ute i Norge, og det må være en
økonomisk fordelaktig aktivitet
for alle parter, sier Nygaard.
Tekst og foto: Terje G. Anthonsen
Og at det er vellykket, har vi opplevd
ved selvsyn. Latteren sitter løst,
samtalene går om utfordringer vi har,
trivselen settes i høysete og samtidig
får man helsebringende fysikalsk
rehabilitering. Og kanskje viktigst av
alt, dette gir et sosialt møtepunkt og et
nytt sosialt nettverk.
- Det har vært en lang vei å gå fra
starten i 2007, sier Nygaard.
Andre kommuner
Prosjektet er tidligere presentert i
“Slagordet”, det nye er at Skedsmo
kommune har overtatt det økonomiske
ansvaret.
- Brukerne får en rekvisisjon fra
fastlege, vi bruker fysioterapeut med
avtale og har totalt 30 deltakere.
Gruppeterapi er spennende, effektivt
og økonomisk. Håper bare andre
kommuner kjenner sin besøkelsestid,
og setter i gang med liknende tiltak.

Da har dette prosjektet hatt dobbel
betydning, sier en tydelig fornøyd
Audun-Kr. Nyggaard.
Fysioterapeut
Trude Westin Kristiansen er kvinnen
som er fysikalsk ansvarlig. Hun er
knyttet til et fysikalsk institutt som
har avtale med kommunen.
- Dette er en veldig god måte å jobbe
på. Et godt alternativ for de som ikke
har et annet tilbud. Får følelsen at
jeg er til nytte for mange, og at jeg
får gjort nytte for meg. Det er en god
følelse, sier Westin Kristiansen.

Ja - jeg vil abonere på SLAGORDET

Trude Westin Kristiansen
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Likemannsarbeidet på skinner
Likemannsarbeidet er så visst oppe
og går i LFS. Likemannskonferansen
i våres bærer frukter, men noen
henger litt igjen. Derfor har styret i
LFS satt tidligere nestleder i organisasjonen, Bjørn Bakke, på jobben
med å koordinere arbeidet.

kontaktet. Pensjonistforeningen er og
orientert. Men folk må orienteres, og derfor
har Bjørn rykket inn annonse i lokalavisene,
og arrangert informasjonsmøte.
- Forhåpentligvis samler jeg 10-12 mennesker, og starter opp så raskt som mulig,
sier Bjørn Bakke.
Framdriften
I alt planlegges det 16 samlinger, åtte om
høsten og åtte om våren. Kjeks, kaffe og
kaker hører med. - Kanskje et lotteri hvor
overskuddet går til julebord og sommeravslutning, for det som etter hvert er blitt en
vennegjeng, sier den sosiale Bjørn Bakke.

Av Terje G. Anthonsen
Nå er det tid for åpne informasjonsmøter, og
spikring av møtetidspunkter utover høsten.
Arbeidet er godt i gang i Bergen, Akershus,
Trondheim osv. Bjørn Bakke sier han gleder
seg til å ta fatt på jobben, og mener med
dette han kan gi hjelp i det virkelige liv.
- Jeg kommer på mange måter tettere inn på
dem det gjelder, på dem som er rammet av
hjerneslag, og deres pårørende.

Primus motor for likemannsarbeidet i
LFS presenterer en sjekkliste for hvordan
komme i gang. Foto: Terje G. Anthonsen.

Tips
Og hvem er bedre skikket til den jobben,
enn nettopp Bjørn Bakke. Han starter selv
samtalegrupper i hjemkommunen Frogn
i Akershus. Og arbeidet i Frogn, kan på
mange måter sees på en oppskrift for de
som ikke har kommet i gang.

Oppskrift
- Jeg har sendt brev til alle LFS-medlemmer
i nærmiljøet og fortalt om tilbudet, sier
Bjørn Bakke. - Jeg har presentert opplegget
for hjemmetjenesten i kommunen. Og de
har sagt seg villig til å formidle budskapet
til de pleietrengende i kommunen og
på aldershjemmene. Pårørende blir og

Rubrikk halvside

Hjelp jeg kan få
- Lokallaget mitt gir 100 kroner for hver
deltaker per halvår. Lokallaget gir meg navn
og adresser til medlemmene i mitt distrikt.
Lokallaget betaler også for annonsering
i lokalavisene, porto bidrar de også med.
Og vi har fått hjelp til gratis lokaler av
kommunen. Sjekk hvordan det ligger an hos
dere, sier en engasjert Bjørn Bakke.
- Og gi meg beskjed om det blir vanskelig.
Og ikke minst hold meg orientert, eventuelt
om dere trenger hjelp, slutter en alltid
engasjert Bjørn Bakke.
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Hovedstyret

Leder: Randi Nesje
Storvollen 50, 8015 Bodø
Telefon: 75 51 60 58
Mobil: 91 69 83 55
E.post: rknesje@online.no

SLAGORDET
Nestleder: Roger Amundsen
Alleveien 5, 1923 Sørum
Mobil: 95 98 25 27
E.post: rogeramu@start.no
Sekretær: Jorunn Lilleng
Konvallveien 1, 1816 Skiptvet
Telefon: 69 80 93 24
Mobil: 90 54 38 51
E.post: jlilleng@start.no
Styremedlem:
Hans Henrik Tøsdal
Nygårdsmoen 1, 5164 Laksevåg
Mobil: 91 86 60 74

Lokallag og kontaktpersoner

LFS Østfold
Leder: Bodil Ruden
Haugli, 1827 Hobøl
Telefon: 69 92 13 75

LFS Akershus
Leder: Audun Kr. Nygaard
Tårnbyveien 247,
2013 Skjetten
Telefon: 63 84 61 58
E.post: au-k-ny@online.no
Oppegård
Kontaktperson: Arne Eide
Jotunveien 52, 1412 Sofiemyr
Telefon: 66 80 96 51
LFS Oslo
Leder: Tore Nilsen
Maria Dehlisvei 35, 1084 Oslo
Telefon: 21 91 30 60
Mobil: 41 60 68 30
E.post: tore-nilsen@getmail.no
LFS Hedmark
Leder: Odd Sandlie
Linjeveien 25, 2312 Ottestad
Telefon: 62 57 63 41
LFS Oppland
Leder: Kirsten Engen
L. Nittersvei 1, 2617 Gjøvik
Telefon: 61 17 25 70
Mobil: 92 45 07 39
E.post: kirsten_1946@yahoo.no
LFS Buskerud
NHF Oslofjord Vest
Tollbugaten 115,
3041 Drammen
Telefon: 32 88 29 29
E.post: nhf.oslofjordvest@nhf.no
LFS Vestfold
Leder: Berit Muldsvor
Opalveien 19, 3150 Tolvsrød
Telefon: 33 32 89 47
E.post: berihmul@frisurf.no

LFS Telemark
Leder: Arnfinn O. Andreassen
Skoglundveien 1, 3965 Herre
Telefon: 35 96 61 69
E.post: a.andre@online.no
LFS Agder
Kontaktperson:
Ellen Helene Skar
Østre Hedne, 4737 Hornnes
Telefon: 37 93 33 04
Mobil: 48 13 69 75
E.post: ehskaar@hornnes.com
Torfinn Jørgensen
Tørvolt, 4885 Grimstad
Mobil: 90 54 33 23
E.post: Torfinn5@hotmail.com
LFS Hordaland
Leder: Hans Henrik Tøsdal
Nygårdsmyren 1,
5164 Laksevåg
Mobil: 91 86 60 74
E.post: hans@avantic.no
LFS Rogaland
Leder: Magnar Haga
Aksdalsveien 143 A,
5570 Aksdal
Telefon: 48 10 21 75
LFS Sogn og Fjordane
LFS FLORØ
Leder: Stein Are Gjerde
Havrenesveien 37, 6900 Florø
Telefon: 971 22 925
LFS Møre og Romsdal
NHF Nord Vest
Fabrikkveien 13, 6400 Molde
Telefon: 71 25 11 37
E.post: nhf.nordvest@online.no
LFS Sør-Trøndelag
Leder: Aase Lian
Stallmestervn. 14 E,
7046 Trondheim
Telefon: 73 91 64 23
Mobil: 99 22 54 77
E.post: aaselian@online.no

E.post: hans@avantic.no
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Styremedlem: Ove Heien
Øvre Idrettsvei 35,
8626 Mo i Rana
Telefon: 48 13 41 66
E.post: oveheien@hotmail.com

Varamedlem:
Bernt Lossius Jonsen
Motzfeldtsgate 2,
7052 Trondheim
Telefon: 73 52 08 26
Mobil: 93 21 00 64
E.post: bernjos@online.no

Varamedlem:
Hans Erik Jensen
Sommerfjørveien 52,
9020 Tromsdalen
Mobil: 90 97 40 52
E.post: h-ejens@online.no

Varamedlem:
Brit Sæther Liltvedt
Myrmannsveien 30,
7088 Heimdal
Telefon: 90 78 67 42
E.post: bliltved@online.no

LFS Nordland
Leder: Randi Nesje
Storvollen 50, 8015 Bodø
Telefon: 75 51 60 58
Mobil: 91 69 83 55
E.post: rknesje@online.no

E.post: nhf.oest@nhf.no
NHF Innlandet
Ringveien 26, 2815 Gjøvik
Telefon: 61 10 83 10
E.post: nhf.innlandet@nhf.no

Vestrålen
Kontaktperson: Tormod Aas
Alkeveien 22,
8450 Stokmarknes
Telefon: 76 16 13 98
Lofoten
Kontaktperson:
Kolbjørn Henningsen
Vikingveien 276, 8370 Leknes
Telefon: 76 08 05 99
LFS Troms
Leder: Thorbjørn Bårdsen
Granittveien 162,
9022 Krokelvdalen
Telefon: 77 63 26 68
Mobil: 90 85 92 68
E.post: stortu@online.no
LFS Finnmark
NHF Nord-Norge
Mellomveien 50, 9007 Tromsø
Telefon: 77 67 20 30
E.post: nhf.nordnorge@nhf.no

NHF Oslo
Folke Bernadottes vei 2,
0862 Oslo
Telefon: 22 95 28 60
E.post: nhf.oslo@nhf.no
NHF Oslofjord Vest
Tollbugaten 115,
3041 Drammen
Telefon: 32 88 29 29
E.post:
nhf.oslofjordvest@nhf.no
NHF Agder
Bispegra 36 C,
4632 Kristiansand
Telefon: 38 10 61 00
E.post: nhf.agder@nhf.no
NHF Sør Vest
Kokstadveien 46 B,
5257 Kokstad
Telefon: 55 11 99 50
E.post: nhf.soervest@nhf.no

Kontaktperson Jan Olsen
Bonakas, 9845 Tana
telefon: 78 92 76 87
Mobil: 958 39 344

NHF Nord Vest
Fabrikkveien 13, 6415 Molde
Telefon: 71 25 11 37
E.post: nhf.nordvest@nhf.no

Hjerneslagrammede barn,
foreldrekontakt. Etter
klokken 20.00: Merethe Meland
Telefon: 77 09 72 36
E.post: meme@thorheim.no

NHF Trøndelag
Kvenlidmyra 4, 7072 Heimdal
Telefon: 72 90 07 20
E.post: nhf.troendelag@nhf.no

Norges Handikapforbunds
regionskontor
NHF Øst
Holteveien 5, 1400 Ski
Telefon: 64 87 88 44

NHF Nord Norge
Mellomveien 50, 9007 Trømsø
Telefon: 77 67 20 30
E.post: nhf.nordnorge@nhf.no

Returadresse:
LFS, postboks 9217 Grønland
0134 Oslo

Ettersendes ikke ved varig adresseforandring.
Returneres avsender med ny adresse påført.

Handikapvennlig i Bulgaria
Glem alt du har lest og hørt om bråk og
fyll på ”Sunny Beach”. (Det er forresten
ikke Bulgaria det er noe i veien med,
det er den norske ungdomsfylla som
flytter seg rundt i verden, før var det
de greske øyer, så ble det Spania, og
i fjor var det Sunny Beach). Ja, glem
turistmaskin-mastodonter som Sunny
Beach og Golden Sands.

og fine ikoner å få kjøpt. Der er også en
imponerende Jurassic Park, med de nifseste
dinosaurer. Vil du bli fotografert med en
kvelerslange rundt halsen eller en øgle på
skulderen, så er torget i Obzor stedet.
Godt tilpasset
På generalforsamlingen til Oluba i Oslo
møtte vi en bulgarsk delegasjon, og i
Obzor fikk jeg besøk av daglig leder av
Center for Independent Living i Sofija.
Hun var også mektig imponert over hvor
godt handikaptilpasset hotellet og hele
anlegget var.

Av Gaute Gunleiksrud, slagrammet
Tenk isteden Obzor ved Cherno More
(Svartehavet), lite, fredelig, familievennlig,
handikapvennlig. Hotellet ligger helt nede
på stranda, og fra balkongen er det en
fantastisk utsikt. (På min balkong var det
faktisk et svalreir). På hotellkomplekset
Obzor Beach Resort var det ramper nesten
overalt, til og med blindeskrift i heisen! Og
HC-toalett i flere restauranter. Og for en
service!
Forbedringer
To forbedringer ville gjøre stedet ideelt for
funksjonshemma, det manglet rekkverk
i trappene ut i bassenget, og det manglet
trelemmer så rullestolen kunne komme
helt ned til den fantastiske sandstranda.
Hotellet lovte meg at de to tingene snart
skulle komme på plass. Obzor ligger midt

Medlemskap i LFS.

mellom Burgas (hvor Apollo har ukentlige
pakketurer) og Varna (hvor Norwegian har
rutefly tur/retur hver lørdag).Flyplassen i
Burgas var dessverre ikke helt god, med
trapper ned til toalettet. Da jeg klaget, lovte
flyplassdirektøren at de skulle skjerpe seg
til neste sommer.
Store bølger
Bølgene kan være digre ved Svartehavskysten, rene mini-tsunamien, så husk
å ta med en skumgummislange under armene eller en oppblåsbar nakkepute eller
armringer. Og husk at understrømmer kan
være farligere enn bølger og vind. Respekter
flagget til baywatchen (grønt, gult eller
rødt). Fra hotellet til landsbyen Obzor går
det minibuss eller hestedrosje. Der er det
vakker kirke med en sjelden ikonostase

Bra og billig!
Så hvis du vil til Syden og ønsker turen
billigst mulig, så tenk Bulgaria, og tenk
Obzor. Men vær tidlig ute, for nå i juli
var alt stappfullt, både fly og hoteller.
Og husk å bestille EU-helsekort i god
tid gjennom NAV, for ventetida kan være
opptil ti dager. Og fortsatt er maten og alt
utrolig billig i Bulgaria, trass i presset fra
EU. God ferie neste sommer!
Anbefalt
I en forskningsrapport fra Sunnaas går
det klart fram at rehabilitering i varmen
er klart å foretrekke, framfor kulde og
is i Norge. Her er det et godt eksempel
på fornuftig rehabilitering i egen regi i
varmen.

