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Tid går ikke - tid kommer
I disse travle førjulstider kan det være vanskelig å se for seg at
tid kommer. Men det nytter faktisk å tenke på akkurat DET når
en føler at tiden ikke strekker til. Ta deg tid til en julekonsert,
så kommer julestemningen inn gjennom vakker sang.
Ta deg tid til å ta en kopp kaffe med en god venn, så kommer
varmen krypende. Ta deg tid til en kosekveld hjemme, midt i
julestria, og kjenn på at alt maset er uvesentlig.
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For LFS hovedstyret er det også travle tider.
De som sitter i hovedstyret deltar på mange
arenaer, både sentralt og lokalt. Det er
opprettet flere utvalg i LFS, for å fordele
og for å ta unna det praktiske arbeidet på de
forskjellige områdene. Vi har også fått hjelp
fra folk ute i lokallagene, og LFS hovedstyre
er svært takknemmelig når noen utenfor
styret tilbyr å ta i et tak. Utvalgene vil bli presentert i Slagordet
ved en senere anledning.
LFS profilerer seg også på den politiske arena. Vi har nettopp
deltatt på et møte på Stortinget, og er forespeilet et nytt møte
der om kort tid. Interessen for slag og slagbehandling er
økende, og politikerne har satt dette på kartet. Her kan LFS
gjøre mye for å fremme de slagrammede og pårørendes sak
både når det gjelder akuttbehandling og rehabilitering. Ikke
minst ved å vise til de store forskjeller som er rundt om i
landet på begge områder. Å få inn under huden på akuttmottak
og hos helsepersonell, at mulig hjerneslag skal ha prioritet
113 og blålys, er ikke alltid like lett. Ting tar tid, og dette må
terpes på i alle sammenheng.
ALLE samarbeidspartnere i helsevesenet, ALLE “Gode
hjelpere” i NHF, og
ellers ALLE medlemmer og lesere
ønskes herved en
Fredelig Jul og et Godt Nytt År!
Alle lesere ønskes
En fredelig jul og et godt nytt år
fra Randi Nesje
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Slagrammet tok doktorgraden
Dag Hongve fikk slag i 2002, bare tre år
etter tok han doktorgraden i limnologi, eller
vannforskning for å si det på godt norsk. Heldigvis er hodet på rett plass, og jeg var
ikke så utenfor etter slaget at jeg noen gang
mistet trua på at doktorgraden skulle tas, sier
en smilende Dag Hongve.
Av Terje G. Anthonsen
Bare tre måneder før han fikk slag leverte Dag Hongve
inn den skriftelige delen av doktoravhandlingen. Men
den skriftelige delen skal forsvares muntlig gjennom en
disputas.
- På grunn av slaget ble doktorgraddisputasen utsatt noe,
men tanken på at jeg skulle klare det var i hodet mitt hele
tiden, sier Dag Hongve med et innbitt smil.
Innsatsvilje
Nettopp innsatsvilje og innbitthet preger livet hans, der
han nærmest reiser verden rundt for å få nye og gode
rehabiliteringsideer.
- Her i Norge tror man at man er så gode på rehabilitering og
nærmest vet alt, sier han lettere irritert. - Når du blir skrevet
ut fra Sunnaas Sykehus blir du nærmest regnet som ferdig
behandlet og får lykke til i døra, men sånn er det jo ikke,
hevder den svært oppegående mannen som sitter foran oss.
Lam i ben og arm
Dag Hongve er lam i ben og arm. - Det er først når du kan
bruke bare en arm du får den fulle forståelsen av hvorfor
man er skapt med to armer. Det er rett og slett mye du ikke
kan gjøre, for eksempel det å flytte og rydde i papirer. Derfor
er skrivebordet her på arbeidsplassen på Folkehelsa ikke noe
å vise fram. Jeg kan ikke utføre laboratoriearbeid, og selv
det å få på seg klærne om morgenen er en utfordring, sier
han lettere oppgitt. Men oppgitt er han ikke der han søker på
nett, reiser til nye steder og bruker nærmest alle midler for å
finne hjelp. På et annet sted i bladet kan du lese om MYMOs
nye hjelpeskinner som styres elektronisk av hjernen.
Gode kollegaer
Mange av Hongves forskerkollegaer har vist at de også er
gode kollegaer også etter slaget.
- Mange av kollegaene fra før slaget jobber jeg fortsatt
sammen med, sier Dag Hongve. - De gjør det praktiske
oppgavene, og jeg kan fortsatt skrive vitenskapelige artikler.
Og ikke minst er det godt å se at de stiller opp. Mitt arbeide
hadde vært umulig uten disse kollegaene.
Uheldig
Hongve er klar på at han som følge av slaget føler seg
uheldig, men ikke bitter.

Dag Hongve ønsker igjen å kunne ta fatt på laboratoriearbeid,
og håper dagen kommer da armen med eller uten hjelp fungerer.
Foto: Terje Anthonsen

- Ikke minst de nevnte kollegaene gjør at jeg har hell i
uhellet, smiler han.
Og ikke minst bruker han tiden til å trene, være forberedt på
at bedre tider kan komme.
Avhandlingen
Doktorgradsavhandlingen tar for seg en spesiell type
innsjøer ved at de mangler regulær fullsirkulasjon som
gir full omblanding av vannmassene og fornyelse av
oksygeninnholdet to ganger i året.
Fullføre
Han hadde hele tiden som mål at avhandlingen skulle
fullføres. I mars 2005 hadde han to prøveforelesninger for å
vise at han behersket faget. Noen måneder senere avla han
doktordisputasen, der han forsvarte avhandlingen sin. Det
måtte han gjøre foran en internasjonal oppnevnt komité,
blant annet en tysk professor.
- Det gikk veldig bra, og ga selvtillit som også kommer godt
med i arbeidet med å få meg sjøl på beina igjen, sier han
smilende.
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Individuelt utformet
slagprogram med vår
svenske ekspertgruppe
ved et behandlingssted
like utenfor Marbella på
den spanske sydkysten.
Meget gode resultater
gjennom kunnskap og
metoder basert på aktuell vitenskapelig forskning.
Mer info på www.neurooptima.se
eller på tlf. 0046-40 400 950.
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LFS HOVEDSTYRE
Fra 26. april 2008

Leder
Randi Nesje,
Storvollen 50,
8015 Bodø
Tlf 75 51 60 58.
Mob. 91 69 83 55
E-post. rknesje@online.no
Nestleder
Roger Amundsen,
Alleveien 5,
1923 Sørum
Mob. 95 98 25 27
E-post: rogeramu@start.no
Kasserer
Hans Henrik Tøsdal
Nygårdsmyren 1,
5164 Laksevåg
Mob: 91 86 60 74
E-post: hans@avantic.no
Sekretær
Jorunn Lilleng
Konvallveien 1,
1816 Skiptvet
Tlf. 69 80 93 24
Mob. 90 54 38 51
E-post: jlilleng@start.no
Styremedlem
Ove Heien
Øvre Idrettsvei 35,
8626 Mo i Rana
Mob. 48 13 41 66
E-post: oveheien@hotmail.com
Varamedlem
Hans Erik Jensen
Sommerfjøsvn. 52,
9020 Tromsdalen
Mob. 90 97 40 52
E-post: h-ejens@online.no
Varamedlem
Brit Sæther Liltved
Myrmannsveien 30,
7088 Heimdal
Mobil 90 78 67 42
E-post: bliltved@online.no
Varamedlem
Bernt Lossius Jonsen,
Motzfeldtsgt. 7,
7052 Trondheim
Tlf. 73 52 08 26
Mob. 93 21 00 64
E-post: bernjons@online.no
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Ingen gaver fra Jens
- Det er dyrest å ikke ha et
godt rehabiliteringssystem,
sa statssekretær Ellen Pedersen i forrige nummer av
Slagordet. Men regjeringen
kom ikke med noen gaver i
statsbudsjettet. Bevilgningene
til rehabiliteringsopplegg står
på stedet hvil.
Av Terje G. Anthonsen
Ja Pedersen mente at god rehabilitering
er samfunnsmessig lønnsomt. Til
tross for at landet er tjent med god
rehabilitering, at landet tjener penger
på det, at det hjelper syke mennesker
som står i fare for å bli varig uføre,
har ikke Jens funnet en ekstra krone til
dette arbeidet i statsbudsjettet. Faktisk
kan det se ut til at regjeringen ikke
ønsker å innføre en samfunnsmessig
lønnsom ordning.
Sier nei
Pedersen kom i forrige nummer med
en rekke områder Norge ikke er gode
på når det gjelder rehabilitering.
Utarbeidelse av individuell plan,
umiddelbar rehabilitering, kompetansebygging blant helsearbeidere,
arbeid som mål i rehabiliteringen,
arbeidsgivere som gir funksjonshemmede en sjanse, mer forskning og
rett og slett meningsfullt liv for den
slagrammede. Flotte ord og fine mål,
men Jens og Kristin gir ikke en krone
for at Pedersen skal kunne oppfylle
målene hun har.
Mer penger og flere folk
Vi inviterte LFS-leder, Randi Nesje,
til å komme med sine ideer dersom
hun skulle bekle ministerstolen for
en dag. - Mer penger og flere folk
var hennes løsning for å drive god
rehabilitering. Og ikke minst pekte
hun på synliggjøring av resultatene,
for å få politikerne til å se at det
virker.
- Da hadde pengene og folka kommet,
sa Randi Nesje. Og for oss andre er

- Det dyreste er å ikke satse på rehabilitering, sa statssekretær Ellen Pedersen
i forrige nummer, det betyr at regjeringen
i statsbudsjettet satser på å gjøre det
dyrest mulig. Foto: Terje Anthonsen

det bare å håpe at vi får en minister
med samme holdninger som LFSlederen.
Effektivitet
- Å måle effektivitet i arbeid med syke
mennesker er ikke enkelt, men det
er likevel det regjeringen satser på.
Og vi vrir rehabiliteringen i retning
av at de skal gi de slagrammede
mulighet til arbeid. Ja det er vel det vi
slagrammede mest av alt ønsker oss.
Likevel kommer ikke Jens og
Kristin med en eneste ny krone i
Statsbudsjettet. Holdningene fra Randi
Nesje har tydelig ikke fått gjennomslag
i arbeidet med Statsbudsjettet. Forstå
det den som vil…
Og det til tross for statssekretærens
lovnad om at rehabilitering er
satsingsområdet fra regjeringens side.
Ikke bare det, det ville vært økonomisk
lønnsomt for landet også, sa hun.
Inn i framtida
Jens og Kristin går inn i framtida med
lukkede øyne for egen statssekretær,
og hennes anbefalinger. Og jula står
for døra, men Jens og Kristin har ingen
pakker med til rehabiliteringstrengende
slagrammede.
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Redaktørens
Hjørne
Velferd?
NAV er en forkortelse for Norges Arbeids
og Velferdsetat. En etat som folk har mange
oppfattelser av. Gjerne som himmel eller
helvete. En etat full av nødvendig og unødvendige regler. I hvert fall dersom det
handler om å yte hjelp til folk som helt ufrivillig har kommet i den situasjon at
man må be det offentlige om hjelp, for å opprettholde et meningsfullt liv.
Det handler ofte om mennesker som på grunn av sykdom er i en situasjon hvor
de har mer enn nok med seg selv. Der de føler behov for hjelp fra det offentlige.
Mange føler de får hjelp, mens andre føler NAV er en form for tilleggssykdom.
Og som en som er rammet av sykdom, er jeg ikke så opptatt av det som
fungerer med NAV, det er jo bare slik det burde være. Som du hadde forventet
det gjennom livet ditt, som systemet egentlig bør fungere. Men kan du
forvente det fra NAV? Ikke vet jeg lengre, det du gjerne får oppleve å høre fra
saksbehandlerne i etaten er at de gjør så godt de kan. Spørsmålet er bare om det
er godt nok for meg som har hatt hjerneslag?
Svaret på det er sikkert mangslungent. Noen får hjelp, andre igjen får noe hjelp,
og noen har på følelsen av at storsamfunnet har slått hånden av dem. Og jeg kan
ikke lese, og føler på mange måter at jeg ikke lenger er deltager i samfunnet. At
jeg ikke lenger tilhører det gode selskap av samfunnsengasjerte mennesker.
Og hvorfor er jeg så hard mot det samfunnet jeg følte meg så trygg på, ja i hvert
fall mens jeg var frisk. Men det verste er vel at du skal være veldig frisk for å
sloss mot saksbehandlere, trygderegler og byråkrati. Det samme byråkratiet som
ga meg fire svar i løpet av tre dager på krav om logopedtjenester. Bare en feil,
byråkratiet ga meg ikke det riktige svaret. Jada, de rettet det opp til slutt!
Nå står jeg i den situasjon at alderdommen skal sikres. Klart alderdommen blir
annerledes enn planlagt. Det blir ingen langtidsferier, ingen frihet til å velge,
som et partiprogram så viselig sier et hvert menneske har rett til. Men det kan
du kanskje ikke kreve heller om du har fått slag. Du får kanskje være glad om
storsamfunnet tar vare på deg. At de sørger for at du lever og puster.
Men hvorfor skal de gjøre det så vanskelig og forutsigbart. Nå går jeg på
midlertidig uførestønad. En grei løsning for myndighetene. Men myndighetenes
medisinske personell sier at så mye bedre som du blir etter 12 måneder, det
er dit jeg kommer. Hvorfor ikke da gi meg full uførepensjon, og ikke en
trygdeordning som skal fornyes en gang i året. Meg gir det usikkerhet, og
mangel på forutsigbarhet, mens for myndighetene gir det bedre resultater i
statistikken. De samme myndighetene som ga meg fire ulike svar på krav på
logopedtjenester, hvor ikke ett var riktig. Men jeg er et menneske, og ikke
statistikk og forventer meg et forutsigbart og riktig svar. Og ikke bare et svar
som saksbehandlerne mener er så godt de kan. Jeg forventer meg overordna
myndigheters klarsignal til å gi saksbehandlerne rett til å bruke bondevett til å ta
riktige avgjørelser.
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Styre samlet på “landemerket” den blå sten i Bergen etter endt styremøte.

Intenst og effektivt i Bergen
I Bergen var det ikke bare en
vellykket konferanse, også
styret i LFS hadde gode,
intense og arbeidskrevende
dager. De jobber for morgendagen og ikke minst framtidsrettet arbeid som
ivaretar slagrammede og de
pårørendes interesser.
Av Terje G. Anthonsen
Det var ikke de store sakene som
var oppe til behandling, men masse
småsaker. Gode løsninger på disse
sakene gir hver og en slagramma og
deres pårørende en bedre hverdag.
Styremøte i november var planlagt i
Trondheim. Dette ble avlyst og gjort
om til et arbeidsmøte i Oslo isteden.
Det blir møte i Trondheim ved en
senere anledning.
NHF
Roger Amundsen orienterte fra ledermøte i Norges Handi-kapforbund. Der
var hele organisasjonsmodellen var
oppe til diskusjon. En arbeidsgruppe

LFS-leder Randi Nesje og kasserer
Hans Henrik Tøsdal i ivrig passiar
under styremøte i Bergen.
har foreslått å fjerne landsforeninger
og lokallag. Kan bli en veldig viktig
sak når den kommer til behandling i
politiske organer i både LFS og NHF.
Økonomi
LFS-styret besluttet å lyse ut midler
til lokallagene. Dette er midler fra
Gjensidige stiftelsen. Og det er
hensikten at de skal gå til lokalt arbeid.
Uten styremøter som ivaretar slike
saker hadde det ikke vært økonomi til
aktivitet i lokallagene.

Informasjon
Skal LFS vokse må folk vite om
organisasjonen.
Småsaker
som
velkomstkonvolutt med informasjon
om LFS, medlemsbladet “Slagordet”
og brosjyrer, men også utformingen
av konvolutten. Ruller-ups til bruk
på stand skal bestilles og utformes.
Små men viktige ting i arbeidet
med å gjøre oss kjent og skaffe
organisasjonen nye medlemmer. Det
er tross alt kjøttvekta som teller når
det gjelder å få politikerne i tale. Og
den kontakten har vi allerede opprettet
gjennom kontakt med Helse- og
omsorgskomiteen på Stortinget.
Konferansen
Konferansen som gikk av stabelen
preget selvfølgelig styremøte både
før og etter konferansen. Først
små detaljer som måtte på plass.
Nærmere 80 personer møtte opp,
både slagrammede, pårørende og
helsepersonell. Ja det ble sågar seks nye
medlemmer under selve konferansen.
Nyttig det og flott arrangement. I
etterkant ble konferansen evaluert.
Mye var gjort riktig, men ting bør være
klart tidligere, var vel konklusjonen.
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Mistet alt - er “frisk”

- Jeg vil nok aldri innrømme at jeg ikke er frisk, sa Olaf Thommesen. Foto: Terje Anthonsen

- Hjerneblødning, sykehusopphold og
rehabilitering, så var jeg klar for den store
stygge verden, trodde jeg - Du er 99,9
prosent av ditt gamle jeg, sa en overlege på
Sunnaas, til nød kunne jeg være fornøyd med
det, men har ikke innsett alt jeg har tapt, sier
Olaf Thommessen.
Av Terje G. Anthonsen

Og da tenker han ikke på tap av kone, firma, sosiale
holdepunkter og politikken. - Jeg har tapt det og, men det
kommer i annen rekke, men jeg håper å ha vunnet meg
selv, sa Olaf Thommessen i en samtale med Slagordet
under LFS-konferansen i Bergen i oktober.
Meg selv
- Jeg har vel først og fremst lært at man ikke skal
identifisere seg selv med hva man gjør, men med hva man
er, sa han alvorlig under konferansen. Men innlegget han
holdt var mer preget av humor, smil og selvironi. Han
gikk fort igjennom livet som eks-gründer, eks-mann til
supermodellen Vendela Kirsebom og venstrepolitiker.
Og som til slutt endte med hjerneblødning mens
han var på tur i Nordmarka. Et liv han mente
utløste hjerneblødningen. Ikke mye som minnet om
hjerneblødningen som rammet han i 2005, men etterpå
kunne du se at han var sliten og utladet. Da så du at

legen på Sunnaas kanskje hadde vært vel optimistisk.
Humor
Det ble gjort med humor og passende stikkpiller til
mennesker som kanskje ikke vil hans beste.
- Ja, ikke en gang bikkja ville meg godt. Når jeg falt om
i skogen var det ikke mye Lassitendenser over den. Mer
at den lurte på hva slags dum lek far ville leke. Den kan
jeg unnskylde, den vet ikke bedre. Noen mennesker som
jeg trodde var mine venner, har jeg nok mer problemer
med å akseptere, men de skal vel unnskyldes de og, sier
han med det store velkjente smilet.
Og det var ingen tvil om at den han tenkte mest på var
Venstreleder Sponheim.
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- Livet vi mistet!
Pårørende blir ofte glemt etter den akutte
fasen ved slag, selv om det er de som gjerne
får de tyngste takene gjennom en livslang
rehabilitering. På konferansen i Bergen ga
Inger Holgersen sin versjon av hverdagen
som pårørende til mannen hennes som fikk
slag i jula 2002.
Av Terje G Anthonsen
- Jeg opplever et liv med store kontraster, der det svinger
fra og lykkes til å ha dårlig samvittighet for ikke strekke
til, sa Holgersen. - Tanker rundt det livet vi mistet, og
hvordan livet hadde vært uten slaget. Gjerne slik at jeg ser
det går to skritt framover for så neste dag oppleve ett skritt
tilbake. Ja, det er tungt!
Ny tidsregning
- I vår familie startet vi en ny tidsregning etter at
mannen min fikk hjerneblødning 24. desember i 2002.
Vi var på ferie i syden. Nå kaller vi det bare før og etter
hjerneblødningen. Han kunne ikke snakke, ikke språk og
pratet gjennom kroppsspråk. Alle har ulike skader etter en
slik sykdom. Da er det ikke et spørsmål om hvordan man
har det, men hvordan man tar det. Jeg tror pågangsmot

Velkommen til et
variert og spennende
kurstilbud!
•Husflid og håndverk

•Helse- og egenutvikling

•Seniordans
•Data/IT
•Seniorutvikling
•Opplevelsesreiser
rundt om i verden

•Seniorkorkurs
•Historie, kultur og
litteratur

Kontakt skolen for opplysninger,
kurskatalog eller påmelding
Tlf: 75 02 92 80

Fax: 75 02 90 36

E-post: post@nnps.no - www.nordnorsk-pensjonistskole.no

- Du kan ikke være sykepleier, fysioterapeut, hushjelp,
ergoterapeut og kone i en og samme person, sa Inger Holgersen.
Foto: Terje G. Anthonsen

og optimisme er helt nødvendig. Det er en hendelse som
endrer hele familien, sa Holgersen.
Alt i ett
Som pårørende er det nok mange som opplever at du som
pårørende må være der for pasienten. Du må være en
person som ikke bare ordner det praktiske, men som også
må være pasientens talerør overfor storsamfunnet.
- Jeg følte det slik at jeg måtte være sykepleier,
fysioterapeut, hushjelp, ergoterapeut og talerør for mann
min, mente Holgersen. I tillegg skulle jeg være kone og
hans nærmeste venn. Det går ikke, vi er nok ikke skapt til
å være en alt i ett person. Trøsten får være at det er ingen
andre jeg kjenner heller.
Tankekaos
- I begynnelsen slet jeg meg ut på å unngå pinelige situasjoner,
sa Holgersen. - Sliter med å holde utenforstående til hjelp
utenfor husets fire vegger, vil jo ordne det selv. Sorg,
sinne og håp, preger oss. Ikke minst går det på aksept for
det livet vi har fått etter hjerneblødningen.
Hvile hodet
Ikke minst trenger jeg som pårørende en arena for å hvile
mitt trette hodet, hevdet Holgersen. - Jeg har funnet det
stedet i Landsforeningen For Slagrammede. Her kan jeg
finne medmennesker med samme skjebne til felles trøst. I
grove trekk prate om hva jeg sliter med, uten å bli for privat.
Det er godt. Videre kan jeg prate om hva som kan fungere
for oss, få luftet tanker om omsorgslønn, hjelpestønad osv.
Ikke minst har jeg lært at du ikke skal være redd for å
dumme deg ut med tåpelige spørsmål. Ingen spørsmål er
for dumme, du må rett og slett spørre for å få svar, sier den
svært engasjerte kvinnen som i Bergen ga oss innsikt om
pårørendes hverdag.
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Unge slagrammede sliter
21 år gammel fikk Geir
Sindre Ringdal slag. 12
år senere sto han på LFSkonferansen i Bergen og
fortalte om sin kamp tilbake.
Ikke minst om kampen mot
NAV i forbindelse med å
skape seg en jobb. Og det
å være ung, uføretrygdet, i
etableringsfasen og kanskje
med en inntekt på 75 prosent
av gjennomsnittelig lønn.

i funksjonshemmedes organisasjoner.
En enorm utfordring.
Arbeid
Arbeid er på mange måter stikkordet
her som for de fleste ellers i samfunnet.
Bare det at vi har mye verre for å
komme i betraktning.
- Og ikke minst trenger funksjonshemmede ungdom arbeidserfaring
etter endt utdanning. Utdanningen må
tilpasses tidsmessig, siden de færreste
yrkesutdanninger passer for dem, sier
Geir Sindre med stor tyngde.

Av Terje G. Anthonsen
Det har uten tvil vært 12 år med har
kamp, frustrasjoner, usikkerhet, men
også streif av solstråler innimellom.
Egen framgang har ikke alltid
kunnet omsettes i framgang innenfor
byråkratiet, nærmest tvert i mot.
Egen erfaring
- Først våknet jeg på sykehus etter
slaget, og som mange andre skulle
jeg helst bli frisk og som normalt i
løpet av dagen. Slik er det jo ikke, du
blir fort instutsjonsvant. Sykehus blir
en sikkerhetsboble, sier Geir Sindre
Ringdal.
På beina kom han, merket fort at
hastverk er lastverk.
- Jeg måtte flytte etter tilbud om
opplæring og studier. Bort fra familie
og de som betyr noe for meg, sa
Ringdal.
Rehabiliteringstilbudet var ikke på
plass, selv brukte han organisasjonsarbeid som sin rehabilitering. Valgte
utdanning og erfaringer i forhold til
dette. Bygget seg en CV som kunne
være relevant i forhold til det å skaffe
seg en jobb.
Tilbake til samfunnet
Geir Sindre fokuserte ikke mye på
sine handikap i forbindelse med
sykdommen, men på at hans største
handikap er mangel på relevant
arbeidserfaring.
- For å komme dit var jeg imidlertid

Geir Sindre Ringdal er oppgitt over at
lover og regler kan sette funksjonshemmet
ungdom utenfor arbeidsmarkedet. Foto:
Terje Anthonsen

nødt til å ta noen valg, sier Geir Sindre.
- Ikke minst opparbeide motivasjon,
skape konkrete og realistiske mål. Og
ikke minst ta kontrollen over målene,
og det var ikke alltid like lett, sier han
humoristisk.
Mye handlet om aksept av egen
tilstand og erkjennelse av situasjonen
han var i. - Og det skapte behov for
å arbeide for deltagelse i samfunnet
på like vilkår, noe som skulle vise
seg å være mer problematisk enn jeg
forutså, hevder Geir Sindre.
Utfordringer
Det finnes statistikk over hva Geir
Sindre har å sloss mot.
- 12-17% av befolkningen har en
funksjonsnedsettelse.
- Funksjonshemmede nektes arbeid:
54,7% av funksjonshemmede er uten
arbeid.
- Nektes utdanning: Mindre enn 3%
av alle studentboliger er tilgjengelig.
- Dårlig økonomi: Tjener 75% av
gjennomsnittelig bruttoinntekt.
- Demokratiske rettigheter: valglokale,
kommunestyresaler, partiprogrammer,
representasjon i utvalg osv. er oftest
utilgjengelige for funksjonshemmede.
Dette er kampen Geir Sindre har gått i,
gjennom partipolitisk arbeid og arbeid

Gode leveregler
Ikke minst fordi han har et eget
rehabiliteringsløp, hvor den ene
utdanningsretningen var et klart
feilvalg.
- Tilbake til arbeid er utrolig viktig for
å skape trygghet for individ og dens
familie, ytret Geir Sindre Ringdal. Vi må ha bort fem års reglen om hvor
lenge du får støtte til utdanning. Det
må ikke koste betydelige midler å
gjennomføre egnede tiltak. Og du må
ikke tvinges inn på et tiltak du ikke
ønsker. Og ikke minst må den uføre
få konsentrere seg om tiltaket og ikke
regler og byråkrati.
Rotete regelverk
Faren for at konsentrasjonen er
fokusert på å skaffe trygghet er helt
klart til stedet. Ulike pensjonskasser
har ulike regler.
- Det har jeg selv erfart, og fått krav
om tilbakebetaling av penger, til tross
for at jeg ikke hadde gjort noe feil,
sier Geir Sindre. - Pensjonsreglene
hindrer i enkelte tilfeller effektive
arbeidstiltak. Regelverk og rutiner
krever nærmest arbeid på heltid. Dette
må det bli slutt på.
Gode mål
NAV og aetat har gode mål. Dessverre
er det slik at funksjonshemmede selv
har en annen oppfatning av realitetene.
Dette finner du ved å gå inn på
Kunnskapssenteret for fagorganiserte
DEFACTO på nettet.
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Doktoravhandling om eldre kvinner med slag

- Hjemmebasert rehabilitering
- Alt er som før, men ingenting
er som det var, sa Grethe
Eilertsen da hun forsvarte
doktoravhandlingen om eldre
kvinners opplevelser av livet
etter hjerneslag.
Hovedpoenget hennes var at
tidlig hjemmebasert rehabilitering kan være det mest
effektive.

Fremmed kropp
Doktorand Grethe Eilertsen ved
Institutt for sykepleievitenskap og
helsefag, Universitetet i Oslo, har fulgt
eldre slagrammede kvinner de første
to årene etter slaget. Hver kvinne er
intervjuet en rekke ganger.

Av Terje G Anthonsen

- Jeg fant at i tillegg til svekkede
kroppslige funksjoner, fornemmet
kvinnene kroppen sin på en fremmed, ubehagelig måte. Den oppmerksomhetskrevende kroppen stod i veien
for livsutfoldelse, sier Eilertsen.

I Norge blir mellom 12 000 til 16
000 kvinner og menn årlig rammet
av hjerneslag. Faren for å rammes av
hjerneslag øker med alderen. Eldre
kvinner utgjør en betydelig andel av
de som rammes.
Allikevel finnes det svært få studier
som har undersøkt hvordan de eldre
kvinnene selv opplever at slaget griper
inn i deres liv.

Gjenskape hverdagslivet
Forandringene etter slaget førte til
at kvinnene måtte gjenskape og
nyskape sitt hverdagsliv. Ivaretakelse
av hverdagslige gjøremål som for
eksempel det å reparere klær eller
bake kaker fremstod som verdifulle,
meningsskapende aktiviteter, og
var knyttet til kvinnens posisjon i
familien. Hjerneslaget tvang frem en

Helsereiser til
Gran Canaria

Det Skandinaviske Fysikalske Institutt

Gratis fysikalsk behandling
mot godkjent rekvisisjon
Priseks. 29. nov.
2 uker kr 3900,pr. person
v/to i leiligheten.
Fly kommer i
tillegg.
GODE TILBUD
i jula!

Varmebasseng 34 ºC

For nærmere informasjon og brosjyre, kontakt:
AB Kontorservice, anne.bruncell@getmail.no
Tlf. 69 83 64 80 - mandag/fredag 09.30–13.30
Faks 69 14 91 29, www.cefi.net

bevissthet hos kvinnene om hva som
var viktigst i deres liv.
Effektiv Rehabilitering
Dersom helsepersonell blir oppmerksomme på dette på et tidlig tidspunkt
i rehabiliteringen, kan det være
nøkkelen til en bedre rehabilitering
for gamle, slagrammede kvinner.
Hovedinnsatsen i dagens slagrehabilitering foregår i sykehus i
løpet av de første ukene.
De gamle kvinnene opplevde at
den egentlige rehabiliteringen først
startet i hverdagen etter at de var
utskrevet fra sykehuset. Da var det
liten eller ingen hjelp å få. I lys av
dette reises det spørsmål ved om
en tidlig, tilrettelagt hjemmebasert
rehabilitering særlig overfor gamle,
slagrammede kvinner vil bidra til at
hjelpen blir mer målrettet og dermed
mer effektiv.

Alle sykdommers mor
Immunsystemet beskytter mot infeksjoner, men kan
også forårsake eller bidra til sykdom. Forskning
for å forstå disse prosessene vil ha uvurderlig
betydning for folkehelsen.
Menneskets immunsystem er et sinnrikt og komplekst
system som beskytter mot infeksjoner. Dessverre slår det
også ofte feil og forårsaker eller bidrar til sykdom.
Senere års forskning har avdekket at immunologiske
mekanismer bidrar i svært mange og viktige sykdomsprosesser. Beklageligvis er denne type forskning betydelig
underfinansiert i Norge.
Høyt blodtrykk, fettstoffer i blodet og forstyrrelser i
koagulasjonssystemet er blant de faktorene som forårsaker
hjerte- og karsykdommer. Når prosessen med skade
på innsiden av blodårene først er i gang, kommer også
mange ulike immunceller til stedet og bidrar til å forverre
situasjonen, som i siste instans medfører full stopp i
blodgjennomstrømningen i den aktuelle blodåren - med
hjerteinfarkt eller hjerneslag som utfall.
Dersom man kan hindre denne tilstrømningen og
aktiveringen av immunsystemet, kan muligens stoppe
sykdomsutviklingen.
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- Slagpasienter som
behandles på sykehus
med egen slagenhet
har syv prosent større
sjanse til å overleve, enn
pasienter som ikke er så
heldige å ha tilgang til en
slagenhet, sa professor Ole
Morten Rønning, under
en pressefrokost i regi av
Legeforeningen. Under
pressefrokosten presenterte
legeforeningen et tredvetalls
artikler om det nyeste i
slagforskning, som de har
samlet i ett tidsskrift.
Av Terje G. Anthonsen
På mange måter kan dette sees på som
et nytt eksempel på helsemyndighetenes
stemoderlige
behandling
av
slagpasienter. Å redde liv koker rett
og slett ned til et spørsmål om penger.
Rønning mener at man trenger 550
senger på slagenhetene i landet.
- Antallet i dag er 300, så vi har en
formidabel oppgave foran oss, det
viktige er at vi vet det vil redde liv om
vi lykkes, sier Ole Morten Rønning.
7 av 10 uten tilbud
- I dag regner vi med at syv av ti sykehus
som behandler slagtilfeller ikke har en
egen slagenhet, hevder Rønning. - Og
da vet vi at flere enn nødvendig dør,
sier Rønning. På pressefrokosten ble
det litt fleipete sagt at det ideelle var
å bli akuttbehandlet på Rikshospitalet
og sykehusrehabiliteres på Ahus i
Akershus.
Store kostnader
Om slagrammede blir stemoderlig
behandlet er det likevel slik at vi koster
samfunnet store summer, bare slik at vi
kunne fått atskillig bedre behandling
om politikerne hadde bevilget enda mer
penger.
Overlege Bent Indredavik ved St. Olavs
Hospital i Trondheim har beregnet
gjennomsnittelige kostnader det første

- Å redde liv koker rett og slett ned til et spørsmål om penger og ressurser, mener
professor Ole Morten Rønning ved Universitetssykehuset i Akershus. Foto: Terje
Anthonsen

året etter et slag til 150 000,- til 170
000,-. Som livstidskostnad ligger
summen på om lag 600 000 kroner per
slagtilfelle. For samfunnet betyr dette en
årlig kostnad på 7-8 milliarder kroner.
Forsvares
Bent Indredavik er imidlertid ikke
i tvil om at dette er en kostnad som
kan forsvares ut fra både økonomi og
helsegevinst.
- Hjerneslag har store samfunnsmessige kostnader, mener Indredavik. - Økonomiske analyser
avbehandlingstiltak og organisering
av helsetjenesten for slagpasienter vol
kunne gi bedre ressursutnyttelse, slik at
vi med de tilgjengelige ressurser oppnår
best mulig behandlingseffekt for flest
mulige pasienter, hevder Indredavik.

Satsingsområdet
Det viktigste enkelttiltaket for å bedre
slagbehandlingen er opprettelse av
tilstrekkelig plasser i slagenhet.
- Førsteprioritet blir å opprette
minimum 550 senger i slagenheter på
landsbasis, med samme kvalitet som i de
randomiserte studiene, sier Indradavik.
- Lykkes vi med en slik utbygging, vil
alle pasienter som rammes av den store
alvorlige folkesykdommen hjerneslag,
ha større sjanse for å overleve, gjenvinne
funksjoner og komme tilbake til et aktivt
og meningsfullt liv, sier Indredavik.
Tidsskriftet Hjerneslag fåes ved
henvendelse til:
Den norske legeforening, Akersgt 2,
postboks 1152 sentrum, 0107 Oslo.
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Organiseringen av slagbehandling tar liv:

Slagfattig Hovedstadsprosess
Får du slag i Bergen eller Trondheim har du
flere ganger så stor sjanse til å overleve eller
å avverge langtidsskader enn om du hadde
bodd i Oslo.
Av Terje G. Anthonsen
Forventningene til LFS var derfor store til omstillingsprosessen Helse Sør-Øst er i gang med, den kalles
“Hovedstadsprosessen”.
- Da er det unektelig skuffende og skremmende at vi ikke kan
se at hjerneslag ikke engang er nevnt i rapporten, sier leder
av likemannsutvalget i LFS, Bjørn Bakke. - Det til tross for
at denne helseregionen er ansvarlig for helsebehandlingen
av over halvparten av landets befolkning, om lag 2,6
millioner mennesker fra Flekkefjord i sør til Tynset i nord.
Krav
LFS mener at ved å organisere blålys og slagenheter bedre,
vil den del av befolkningen som rammes av slag få et langt
bedre helsetilbud enn i dag.
- Med tanke på de mange i yrkesaktiv alder som kan spares
for langvarig rehabilitering, tror vi samfunnet som helhet
vil tjene på bedre struktur på slike tilbud, mener Bakke.
Tar liv
Helseregionens manglende evne til å ta dette på alvor
kan sies å ta liv. LFS peker derfor i en uttalelse at man
tar inn fire essensielle punkter i omstillingsprogrammet “Hovedstadprosessen. Enkle områder som blålys, slagenhet,
individuell plan og rehabiliteterings-avdeling.
- Enkle punkter som kan spare samfunnet for store summer
og redde mangle liv og hindre langtidsskader, mener Bjørn
Bakke.
Blålys
Rapporten nevner ikke “blålys”, kjennetegnet med utrykning
med høyeste prioritet med et ord.
- Ved hjerneinfarkt er det viktig at pasienten kommer til en

slagenhet innen tre til
fire timer for adekvat
behandling, sier Bjørn
Bakke.
- Ambulanseteam må
skoleres på hvordan
de
skal
behandle
frakting
av
slagrammede.
Gjennom
ambulansehelikopter er
det fullt mulig å holde
tidsfristen, uansett hvor
i området pasienten
befinner seg, hevder
Bjørn Bakke.
Slagenhet
Med den største tettheten av sykehus burde - Slik omstillingsprogrammet
Oslo hatt de beste “Hovedstadsprosessen” framstår blir det
forutsetninger for å ingen slagkraftig omstilling, sier Bjørn
Bakke i LFS. Foto: Terje G. Anthonsen
redde liv etter slag.
- Er det ikke da et
paradoks at Trondheim og Bergen har mange ganger bedre
statistikk å vise til ved å hindre død og langtidsskader, sier
en undrende Bjørn Bakke.
- Rapporten burde derfor pekt på vilke prinsipper som skal
legges til grunn for oppretting av slagenheter. Et spørsmål
om organisering av personell, slik at enheten kan tre i kraft
umiddelbart.
Individuell plan
Stortinget har bestemt at alle pasienter som skrives ut fra
sykehus har rett til å få en individuell plan.
- Dette er viktig for å koordinere innsatsen fra flere faggrupper
for rehabilitering av den slagrammede, og rapporten burde
inneholdt lang mer på dette området, mener Bjørn Bakke.
- Ikke minst fordi helseministeren mener man må få til en
bedre samhandling mellom statlige sykehusforetak og de
kommunale helsetilbud, sier Bakke.
Rehabiliteringsavdeling
Bjørn Bakke ser heller ingen grunn til å samle Sunnaas
HF, SSR en del av Rikshospitalets rehabiliteringsavdeling,
Kongsgård sykehus i Kristiansand og Kysthospitalet i
Stavern i en organisatorisk enhet.
- Vi ønsker en faglig høy kvalitet nærmest mulig brukeren,
fordi rehabilitering av slagpasienter må foregå over svært
mange år, slutter en engasjert Bjørn Bakke.
Intervjuet er basert på et høringsnotat fra LFS.
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Et godt pasientforløp gir bedre rehabilitering
Er du pasient resten av livet dersom du er benevnt
kroniker? Ja, svært ofte må du for eksempel
tilpasse deg hjerneslaget så lenge du lever. La oss
kalle ditt liv etter slaget for et pasientforløp.
Av John Årst.
Det er viktig at dette pasientforløpet blir så godt som mulig for å
gi gode livskvaliteter. Mange faktorer vil påvirke dette forløpet,
fra du blir rammet av slaget, gjennom hurtig transport til sykehus,
behandling, opptrening, overføring til hjemkommune, oppfølging,
forhold til omgivelsene, pårørende og egen innsats.
Slagets omfang
Det viktigste er selvsagt selve slaget og hvor hardt og slemt det har
slått til, (hvilket er ulikt for den enkelte) hvor fort du er kommet
til sykehus og om dette har en fullt utrustet slagavdeling. La
oss forutsette at det er slik. Kanskje finner vi også at ikke alle
sykehus har en like god slagavdeling eller like god kompetanse
på hjerneslag. Dette vil redusere dine muligheter til et best mulig
rehabiliteringsresultat som du altså skal leve med resten av livet.
Hva betyr nå det?
La oss definere rehabilitering. Jeg har benyttet en av de definisjonene
som finnes i ordbøkene: ”Gjennom (attføring) planmessig arbeide
å hjelpe funksjonshemmede til å oppnå en mest mulig normal
tilværelse igjen”.
Denne rehabiliteringen skal starte allerede i sengen når en har
overlevd slaget. Under oppholdet på sykehuset skal pasient og
pårørende informeres og tas med i et fellesskap under behandling
og opptrening. Selvsagt skal avdelingen ha, i henhold til lovverket,
en fast kontaktlege og pleier som både pasient og pårørende kan
forholde seg til. På slutten av oppholdet på sykehuset (kanskje
pasienten har vært overført til en egen rehab.avdeling før
utskriving) skal pasienten være godt utredet og fått klarlagt om en
fyller kriteriene for en individuell plan.( behov for langvarig og
sammensatte tjenesteytelser etter hjemkomst). Dersom pasienten
er enig skal en slik plan iversettes. En god utredning av pasientens
tilstand og behov etter hjemkomst, vil gi nødvendig trygghet og
kontinuitet. Det er viktig at både pårørende og hjemkommunen
er delaktig i dette. Vi kan da håpe på en best mulig ”sømløs”
overføring. En del av dette vil kanskje være nedlagt i en generell
avtale mellom sykehus og den enkelte kommune og evt gi
mer detaljerte retningsliner tilpasset kommunen ressurser og
pasientenes forskjellige behov.
Kontinuerlig rehabilitering
Det er spesielt viktig at det ikke blir noen opphold i
rehabiliteringsopplegget, noe som igjen vil kunne påvirke resultatet
i negativ retning. Overføringen kan nå skje enten til hjemmet eller
til sykehjem, avhengig av tilstanden. Sykdomsrapport (epikrise)
skal følge pasienten med kopi til lege. I alle fall må det lages en
foreløpig sykdomsrapport til erstatning for epikrisen. I tillegg
har vi forhåpentligvis igangsatt arbeidet med individuell plan,
og dermed en mer utførlig tiltaksplan for hva som skal skje i
kommunen . IP vil også ha angitt evt del mål og framdrift..
Kommunen vil nå være ansvarlig for at planen blir gjennomført
og holdt à jour.
Sykehus, fastlege eller andre institusjoner eller kontorer som har

befatning med pasienten, plikter å informere om mulighetene
som ligger i IP og andre pasientrettigheter.
Egeninnsats
Pasienten (evt pårørende) selv må være engasjert, treningsvillig,
positiv og hele tiden lete etter små og større framganger. Det
vil også være en stor fordel dersom en har kommet til sannhets
erkjennelse om egen diagnose, dvs ”det å erverve innsikt og
kunnskap som resultat av tankemessig bearbeiding av erfaringer”.
Dette vil gi pasienten en viss trygghet og ro i egen deltakelse i
rehabiliteringsarbeidet. Denne mentale balansen er også av
betydning i forholdet til familien. Her vil diagnoseforeninger
med sine kurs og likemannsaktivitet ( kontakt med tidligere
slagrammede) være til stor nytte. Alt vil kunne bidra til en
raskere og bedre gjennomføring av pasientforløpet og dermed
rehabiliteringen for slagrammede eller for den saks skyld, andre
med kroniske sykdommer. La oss bidra til et godt pasientforløp,
til vårt eget beste.

Et godt pasientforløp gir gode muligheter for at aktivt liv.

Bestia Risk Consulting AS leverer helhetlige
security- og beredskapsløsninger til norske
aktører nasjonalt og internasjonalt.
•
•
•
•

Bestia Analyse gir kunden økt
beslutningsgrunnlag for tiltak
Bestia Security anbefaler tiltak
som møter gjeldene og fremtidig trussel
Bestia Crisis Management gir bedriften
handlekraft ved kriser
Bestia Kompetanse kurser,
trener, øver og holder foredrag.
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Leder av Logopedforeningen Ole Andreas Holmsen:

Kriminelle forskjeller
- Det er kriminelle ulikheter til muligheten
for å få hjelp fra logoped, sier leder Ole
Andreas Holmsen i Logopedforeningen.
Selv arbeider han på Akershus
Universitetssykehus, som den eneste
logopeden. Utredning og henvisning til andre
logopeder er stort sett arbeidshverdagen.
Av Terje G. Anthonsen
Og vanskeligere kan det bli. Av foreningens 1200
medlemmer, går 40 prosent av med pensjon de neste fem
årene.
- Det vil si 480 logopeder i frafall, når vi vet at i samme
periode utdannes det om lag 300 nye, sier det seg selv at
mankoen på logopeder bare øker, sier Holmsen. - Og det
er pasientene som taper, hevder Holmsen.
Store utfordringer
For at pasientene rundt i landet skal få et tilfredsstillende
tilbud, er det en lang vei og gå. Ja, kanskje kaller man
ikke de som har behov for logopeder pasienter, men
elever. Logopedene er ikke knyttet til helsevesenet, men
til undervisningssektoren.

- Denne utfordringen må løses, sier Holmsen. - Vi må
inn i helse og ut av undervisning. Nå ser vi at kommuner
unnlater å ansette nye når noen går over i pensjonistenes
rekker. Tjenesten er ikke lovpålagt, og med den
kommuneøkonomien vi har, sier det seg selv at kommunene
vegrer seg for å ansette nye.
Livskvalitet
Pasientene som trenger logoped er de store taperene.
Livskvaliteten senkes betraktelig. - Gamle mennesker
sitter der uten å være i stand til å gjøre seg forstått, og
slikt blir godtatt i 2008, sier Holmsen oppgitt. Tenk når
våre nye landsmenn kommer i tillegg. Det finnes ikke
logopeder med Urdu og Farsi som morsmål. I tillegg er
gruppen av unge med behov for logoped økende. Det sier
seg selv at dette ikke går, sier Holmsen.
To systemer
Holmsen er overbevist om at det er pasientene som taper
på at man har to offentlig systemer inne i bildet.
- Ved sykehusene henviser vi til kommunene, som har
et system vi ikke kjenner, og de kjenner ikke oss. Har
eksempler på pasienter som har fått avslag på logoped
fra kommunen, uten noen form for beskjed om at saken
er oversendt NAV. Og derifra kommer det at pasienten

Rehabilitering etter hjerneslag
Mestringsopphold
for personer med kroniske
muskel– og skjelettsmerter
Steffensrud rehabiliteringssenter tilbyr fem-ukers
mestringsopphold to ganger i året for grupper på
10 - 12 personer. Målet for oppholdet er å få
økt bevissthet ift. egne tanker, følelser og
kropp og å hente fram egne ressurser for
å mestre hverdagen bedre.
Opphold i 2009:
fra 18. februar og høst (dato ikke fastsatt).
Søknadsfrist min. 2 måneder før oppstart.

For mer informasjon ta kontakt med oss
Tlf.: 61 19 91 00

E-post:booking@steffensrud.no

www.steffensrud.no

Er du nylig blitt rammet av hjerneslag og ønsker intensiv behandling/trening for å
rehabiliteres til hjemmet eller har du tidligere hatt et hjerneslag, er kommet hjem og
er i behov av et intensivt rehabiliteringsopphold for å mestre hverdagen bedre?
Da kan rehabilitering sammen med vårt tverrfaglige team være det rette for deg.
Fram helserehab ligger i naturskjønne omgivelser på Rykkinn i Bærum og vi har
erfaring med rehabilitering i over 50 år. Vårt tverrfaglige tilbud for slagrammede
pasienter varer i 3 uker og er døgnbasert. Vi har også dagtilbud for hjemmeboende i Bærum kommune.
Målet med rehabiliteringen er å oppnå økt funksjon og mestring i hverdagen med fokus på dine muligheter, samt utnyttelse av egne ressurser og
det friske i deg. Du blir tett fulgt opp av et tverrfaglig team (lege, sykepleier,
fysioterapeut, ergoterapeut og logoped) både individuelt og i gruppe. Under
oppholdet kontakter teamet relevante fagmiljøer for å sikre videre oppfølging
i hjemkommunen og vurderer behovet for nettverksmøte, eventuelt individuell
plan.
Vi har daglig inntak for slag pasienter og har i dag ingen lange ventelister.
For å delta på rehabiliteringstilbudet, ta kontakt med din fastlege, som videre
sender søknad til Fram helserehab på eget skjema via SeR (Sentral enhet for
Rehabilitering) Sykehus avdelingene kan søke direkte til inntakskontoret på
Fram helserehab.
Vi oppfordrer deg å søke. Ta gjerne kontakt med Fram helserab for mer
informasjon på telefon 67 15 28 00 eller se vår hjemmeside www.framhelse.no
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er innvilget logopedhjelp. Vanskelig nok å forstå om
du ikke har hatt hjerneslag, men pasientene skjønner
ingenting.
Pårørende
- Pasienter er avhengig av oppegående pårørende om de
skal få den hjelpen de trenger, mener Holmsen. - Men det
skal jo ikke være slik. Skal vi få et tilfredsstillende tilbud
må alt inn i lov om helsetjenester. Og skal vi få nok dyktige
logopeder, må vi få en autorisasjon av logopedyrket, mener
Holmsen.
- Her opplever vi NM i ansvarsfraskrivelse. Å vinne
forståelse for nødvendigheten av dette har vært umulig
så langt. Vi samarbeider med Slagforeningen og
Afasiforeningen for å presse på myndighetene. Så langt
uten nytte, men skal vi ha et kvalitativt korps av logopeder
må vi få det til. Ellers er jeg redd hele yrket er i ferd med
å dø ut, sier Holmsen.
Svekket tilbud
Antall slagpasienter øker, men logopedtjenesten dør ut.
Ved Ahus står nybygget klart, men det betyr færre senger
på slagenheten. Ny rehabiliteringsavdeling har kokt bort i
kålen.
- Det igjen betyr at vi heller ikke denne gangen får noen
styrking av logopedtjenesten, her ved slagenheten, slutter
en letter oppgitt Ole Andreas Holmsen.

På bunn i Norden
Norge ligger også bra an for 30 dagers overlevelse etter
hjerteinfarkt, men klart dårligere enn Danmark. Noen flere
overlever mer enn 30 dager etter et hjerneslag i Norge enn
i Sverige, men både Danmark, Island og Finland har bedre
resultater enn Norge.

- Jeg ser en reell fare i at logopedyrket forsvinner som
offentlig yrke, sier Ole Andreas Holmsen. Foto: Terje
Anthonsen

Behandling, trening og velvære på

REUMA-SOL SENTER
i Spania

Gode resultater
Den hittil lengste oppfølgingsstudie med bruk av ny
peroral direkte trombinhemmer på pasienter med
atrieflimmer. Studien viser slagforebyggende effekt hos
denne pasientgruppen.
Studiene det vises til (PETRO/PETRO-Ex) er fase IIstudier som har sett på forebygging av trombotiske
hendelser hos pasienter med tilbakevendende, vedvarende
og kronisk atrieflimmer. I tillegg hadde pasientene minst
en annen risikofaktor for slag.
Det fortsettes å evaluere effekt og sikkerhet på virkestoffet
dabigatran etexilate i den største pågående studien som
ser på forebygging av hjerneslag hos pasienter med
atrieflimmer. Resultatene fra denne studien, RE-LY®,
forventes presentert i 2009.

Reuma-Sol er et opptrenings- og rekreasjonssenter som er eid av
Norsk Revmatikerforbumd og er spesielt tilpasset for
bevegelseshemmende. Senteret har bl.a:
• Gode leiligheter og hotelrom i trygge og vakre omgivelser
• Alle fasiliteter for trening og behandling
• Oppvarmet innen- og utendørsbasseng
• Konferansesal
• Restaurant og storkiosk
Vi tilbyr:
• Behandling og allsidige aktiviteter
• Nødvendig assistanse på flyplassen i Alicante
• Valgfritt om du vil lage mat selv eller bestille enkeltmåltider, ½ eller
helpensjon fra restauranten på senteret
• Norsktalende personell i resepsjonen 24 timer i døgnet
• Norsk helsepersonell til ev. assistanse hvis en
skulle bli syk
http://www.reuma-sol.com/

Ta kontakt på telefon 22799200 for mer
informasjon eller bestilling.
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Angst og glede
7.august var en dag jeg så fram til
med skrekkblandet fryd. Det var
tid for rehabilitering på KReSS.
Men hva slags rehabiliterering?
Det visste jeg ikke. Informasjonen
var ikke god. Hvor lenge jeg
skulle være der var uklart. To
uker, seks uker eller 10 uker, det
ante jeg ikke. Kunne jo vært en
fordel med henblikk på å gjøre
forberedelser hjemme. Og det tok
tid før jeg ble klar over hvor lenge
det ville dreie seg om, selv etter
at institusjonens vegger, plutselig
var hjemmet mitt. Og det skulle
ta tid.
Av Terje G. Anthonsen
Kanskje ett skritt i riktig retning. Hva
visste vel jeg. Men før slaget hatet
jeg autoriteter som pesten. Her var
det leger, psykologer, fysioterapeuter,
ergoterapeuter osv. Hva kunne vel disse
velmenende mennesker hjelpe meg med,
i kraft av sin stillingen. Ingenting, om
vi ikke jobbet sammen. Greit det, men

Her ser jeg på treningsrommet, ikke
alltid min beste venn....

hva var det jeg trengte. De første dagene
lærte jeg bare at de er blide, hyggelige og
velmenende. Hyggelig det, men de kan
bare hjelpe meg, fordi de er gode i jobben
sin. Og det må de på banen og fortelle oss.
Det tar bare så lang tid før vi merker det.
Usikkerhet
Usikkerheten om min framtid er årsaken
til at jeg var så opptatt av de ansattes
kvalifikasjoner. En sykepleier som lykkes
på femte forsøk å måle blodtrykket mitt,
og som ikke hadde jobbet på 14 år, var
mitt første konkrete møte med kvaliteten
de hadde og by på. Heldigvis fikk jeg flere
positive opplevelser senere.
Til alle de som prediker om røykens
skadevirkninger. Ja vi vet det, så sånn
sett utsetter vi oss for en beregnet risiko.
Men vi skal og vite røykens positive
virkninger, i vært fall sosialt og ikke
minst informasjonsmessig. Jeg hadde
ikke holdt ut de første 14 dagene på
KReSS om røykebordet i carporten ikke
hadde eksistert. Det er der jeg hadde
hentet informasjon. Folk fikk meg til å ta
livet litt mer med ro, til å se det hele an.
Ja, jeg kan vel si det så sterkt at hadde det
ikke vært for den informasjonen Odvar

Rehabilitering for slagrammede
•
•
•
•
•
•
•

ved Rehabiliteringssenteret Nord-Norges Kurbad

proteser

x

ortoser
korsetter

CI-TERAPI (trening med begrenset bruk av
frisk side)
Passer for deg som har en postakutt skade med
nedsatt funksjon i arm/hånd. Må være selvhjulpen uten
alvorlige balanseproblemer, med en viss aktivitet i
fingre. Du må være godt motivert for et intensivt
treningsopplegg.

fotsenger og innlegg
ortopedisk fottøy
barnehjelpemidler
sits

x

Å være et helt
menneske, er å føle seg
som et.

INTENSIV GANGTRENING på tredemølle med
avlastning
Passer for deg som har en postakutt skade og har
nedsatt gangfunksjon og/eller balansevansker. Du bør
ikke ha kontrakturer i benet du skal trene, og du må
være godt motivert for et intensivt treningsopplegg. Du
kan ha et visst hjelpebehov.

x

GENERELL OPPTRENING
For deg som ønsker å oppnå symptombedring,
funksjonsbedring, økt kunnskap om tilstanden, økt
mestring i hjemmesituasjon og tilpasset
egentreningsprogram. Individuell behandling 5 dager pr
uke. Du kan ha et visst hjelpebehov.

www.och.no

Oslo & Akershus
23 28 82 00

Østfold
69 30 17 70

Oppland
61 24 73 30

Møre & Romsdal
70 10 06 70

INNLEGGELSE KREVER SØKNAD FRA LEGE

Telemark
35 56 15 50

Conrad Holmboes vei 95, 9011 Tromsø, Tlf 77 66 88 00
firmapost@kurbadet.no
www.kurbadet.no
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ga meg om KReSS som sted og KReSS
sin faglig dyktighet, hadde jeg nok satt
kursen hjemover.
Odvar var den medpasienten jeg hadde
mest kontakt med, på grunn av røyken.
Og nei, jeg mener ikke det veier opp for
røykens skadevirkninger, men det bør
gi de ansvarlige ved KReSS gode ideer
om hvordan informasjon bør drives. Ikke
minst ved å la pasientenes erfaringer
komme de nye pasientene til nytte.
Men Odvar var så mye mer enn en
informasjonskanal,
han var også
eksempel på at slag rammer så mange.
Selv var han sent i 50- årene, og han
overtok rommet på rehabilitering etter
sønnen som var i 20- årene. Slagramma
han og. Det gjør det lettere og forstå at
slag er noe som rammer mennesker i alle
aldre. Far og sønn var begge yngre enn
det som er vanlig. Odvar hadde erfaring
som både pasient og pårørende. Ja sønnen
hans og. Og når det kom til diskusjoner
i hjemmet fikk Odvars kone klar beskjed
om at der i huset var det henne som var
unormal. Utenfor A-4 arket. Sånn kan det
også sies. I denne tiden var Odvar viktigst
for min rehabilitering.
10 uker
Etter 14 dager fikk jeg en beregnet
utskrivningsdato 10 uker fram i tid. Det
var som å få seg en midt i trynet, men
positivt tenkt var det slik at jeg så på
at sjansene for å mestre en ny hverdag,
måtte være til stede. Selv om jeg aller
helst vil mestre hverdagen slik den var
før min ervervede hjerneskade der og da.
Ervervet hjerneskade er et håpløst uttrykk
spør du meg, akkurat som jeg slet for å få
den og endelig har lykkes.
Morgenmøter
Omtrent en gang i uka ledet vi
institusjonens morgenmøter. Vi skulle
snakke om hva som betydde noe for oss.
Der og da handlet det mest for meg om
hvordan jeg skulle komme frisk ut fra
rehabiliteringen.
Første gang pratet jeg om om mine første
to uker på KReSS som. Om mangel
på informasjon, og ikke minst at folk
fortjener respekt ut fra det de gjør, og ikke
i kraft av titler og utdannelse.
Neste gang pratet jeg om drømmer om
sol og varme, og ikke minst om herlige
mennesker. Jeg pratet om min drømmeøy
i det greske øyriket, Symi. Om flotte
mennesker jeg møtte der, om solen og
varmen. Kanskje jeg ikke får oppleve det
mer, men drømmen var der.
I min sjette uke her ved KReSS er min

Hver fredag lærte vi om hjernens vidunderligheter på Tema Kafe.
skepsis til autoriteter større enn på lenge.
I går sa teamlederen her ved KReSS at
morgenmøtene skal ha et slikt og slikt
innhold. At det skal handle om hva den
enkelte er opptatt av. Utover det fikk
jeg ikke med meg hva morgenmøtene
skal inneholde. Og det var kanskje
meningen. I hvert fall fikk jeg inntrykk
av at vi pasienter skulle forstå det, uten
at teamlederen ble nødt til å si det. Det til
tross for at vi er litt sene.
Hva skjer med meg?
Men da jeg har begynt på min sjette uke
på KReSS var jeg mer opptatt av hvordan
de neste ukene skal bli enn noen gang.
Ja, jeg var opptatt av hva oppholdet her
ved KReSS gjorde med meg. Hva slags
rehabilitering var det? Var forholdene
for effektiv rehabilitering lagt til rette for
meg, på en best tenkelig måte.
Følte meg litt ille til mote da jeg sa noe
om det å være på KReSS. Da nevnte jeg
en sykepleiers måte å utføre jobben på.
Følte meg ikke særlig bedre, da jeg lot
det gå utover en av psykologene. En time
før jeg skulle ha time hos psykologen,
hang det lapp på døra at den var flyttet
til i dag klokken ti. Jeg vet at ting kan
skje. Men vi er vel ikke så vanskelig
å få tak i, at en lapp på døra er eneste
kommunikasjonsmiddel. Det hører med
til historien at verken sykepleieren eller

psykologen tok det ille opp. Men en del
andre av helsepersonell mente jeg var
ufin. Jeg tror dette må skyldes fullstendig
mangel på selvtillit, og det er verre enn en
blemme eller to.
Den store verden
En av hovedutfordringene ute i den store
verden, er å bli tatt på alvor. Men hvorfor
forvente det, når vi ikke blir tatt på alvor
innenfor dette husets fire vegger. Mye
av disse utfordringene står det mye om
i diktene på oppslagstavla på KReSS.
Mye om det å gjøre mest mulig ut av
restverdiene.
Vi prøvde jo på den virkelige verden på
KReSS også. Golfspill en kveld i uka,
og ulike aktiviteter som museumsbesøk,
gårdsbesøk osv. Ikke mine favoritter,
men folk snakket, lo og levde sammen.
Utenfor veggene på institusjonen. Og det
fungerte godt. Jeg hadde aldri tatt i en
golfkølle. Tilhører vel dølgenerasjonen,
som ikke spiller golf. Ikke fikk jeg det
til heller, men hva gjør vel det når smilet
var nært. Jeg levde de kveldene, over
kaffekoppen vi tok i etterkant. Odvar var
tidligere juniormester i Golf. Og det ga jo
oss et lite kick.
Og kanskje er jeg her ved et kjernepunkt
omkring rehabilitering. Vi må leve mer,
og se oss mindre som pasienter. Se på
oss selv som fullverdige mennesker.
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Aktivitet i lokallagene

Stormøte i Moss
2 okt 2008 ble det avholdt et
stormøte i Moss.Leder Bodil
Ruden kunne ønske ca. 100
mennesker velkommen. Hun
hadde lengesett frem til å få
avholde et møte i den ytre delen
av fylket.
I samarbeide med Svarstad hadde skaffet
overlege Bent Indredavik for å innlede om
emnene, slag, generelt og rehablitering.
Bred forsamling
Forsamlingen var delt på personer med
slag, deres pårørende og helsepersonal.
Møtet ble krydrett med fin sang av
sangkoret Bellmann, som ble meget godt
mottatt.
Kaffepausen ble også godt utnyttet med
samtaler, salg av kassetter, oppfordring
om gaver til minnefondet og selvfølgelig
kaffe.
Bilder og forklaringer
Mange gode spørsmål og svar fra lydhørte
tilhørere, ledet av Jorunn Lilleng.
Alle ble utfordret til å leve sundt og bra,

og øvelser og mosjon var viktig. Østfold
hadde ikke noe å skryte av ang. slagenheter. Indredavik oppfordret især Moss
sykehus til å få gjort mer planlegging for
denne gruppen.
For innvidde kan opplyses at tid for
øyeblikklig hjelp nå er stukket fra 3 timer
til ca, 4.50 time. Rehabliteringen stopper
heller ikke ved for eksempel 2 år. Nei
øvelser hjelper hele tiden, men da må de
gjøres ofte og gjentas og gjentas, riktig.
Pause var nødvendig etter Indredaviks
nøye gjennomgang av hvordan forskjellige
slag og hjerneblødninger oppstår og
hvordan skadene utvikler seg.
Takket Ruden
Alle ble takket for fremmøte og deltagelse
men viktigst ble vel Indredaviks takk til
Bodil Rudens for hennes store arbeid som
idealist for denne saken og foreningen i
mange år. Kvelden gikk fort og vi reiste
hjem med forskjellige tanker etter denne
lærerike kvelden. LFS Østfold håper på
flere ny, aktive medlemmer til å arbeide
frem og blottlegge behovet for våre
slagpasienter og deres pårørende.

Bent Indredavik holdt en tankevekkende
innlegg om hjernens mystikk.

Styreleder:

Trygve Tellefsen
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Ekse ingsfon
n
forsk

Vestjordet 23
1361 Østerås
Norway

Telefon: 67 14 06 38
Mobil: 454 21 500

E-post:
ttellefsen@c2i.net

Slagrammedes minne- og forskningsfond: Bankgiro 0540 08 35502
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Stor aktivitet i LFS Akershus
Hele høsten har det vært
uformelle møter på
Nevrologisk rehabilitering
ved Ahus siste torsdag
i måneden. Siste møte
gikk av stabelen Torsdag
27. November. Flere av
medlemmene var med på
Rehabuken på Sunnaas
sykehus i oktober.
Av Terje G. Anthonsen
Styret har hatt travel aktivitet i perioden.
Vi har hatt tre ordinære styremøter, men
det sier seg selv at med det aktivitetsnivået
laget nå har, blir det mye uformelt arbeid
også utover ordinære styremøter.
Turer
Bowlinggruppa på Strømmen hadde
omvisning på Akershus Slott. Om lag
25 personer deltok. Omvisningen ble
avsluttet med lunsj på Aker Brygge. God
stemning og blide mennesker.
Torsdag 11. september Dagstur til Hadeland med besøk bl.a. på søsterkirkene
på Gran. Mange mennesker, vennskapsbånd ble knyttet.
- Slikte arrangement skaper hygge og et
viktig sosialt nettverk, sier leder i LFS i
Akershus, Audun Kr. Nygaard.
Opera
Mandag 3. november og onsdag 5.
november var det omvisning og lunsj i
det nye operahuset. 25 deltakere på hver

Her sitter medlemmer fra Romerike og koser seg på Aker Brygge etter omvisningen på
festningen. Foto: Terje G. Anthonsen
av turene. En sikker suksess.
Temamøter
Seks temamøter har vært arrangert på
ulike steder i fylket. Likemannsarbeidet
har stått i fokus. Oppslutningen har vært
på det jevne, men det går stadig framover.

Julebord
Og høsten ble avsluttet med et hei
dundrende julebord på Mortens Kro,
som det seg hør og bør for et lokallag i
framgang.

JA - jeg vil abonnere på SLAGORDET !

Få den rett i postkassa 4 ganger i året

Navn: .....................................................................................

Bestillingen sendes:

Adresse: ...............................................................................
Postnr: ................... Sted: ....................................................
Betales av:
Navn:.......................................................
Adresse: ..................................................
Postnr/sted:..............................................

LFS
Postboks 9217
Grønland
0134 Oslo
Fire utgaver i året
Abonnementspris
kr 100,-

Abonnementet løper til det blir sagt opp
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Ringdalslinna 63
2750 Gran
Tlf. 61 31 30 10

KAREN KARLHUSBOND
Kassemvn. 8
1816 Skiptvet
Tlf. 69 80 80 15

HORWATH REVISJON
Logo sendt 22/11

GEODATA
Logo 2/08

Aker Kværner Subsea AS
Logo 3/08

SPYDEBERG KOMMUNE
Stasjonsgt. 35
1820 Spydeberg
Tlf. 69 83 35 00

TOTEN METALL AS
Boks 34
2854 Eina
Tlf. 61 19 87 70

AKER
UNIVERSITETSSYKEHUS
Avd. for rehabilitering og geriatri
0514 Oslo
Tlf. 22 89 40 00

ABC STARTSIDEN AS
Sagvn. 21 A
0459 Oslo
Tlf. 22 80 85 80

FJERBY A/S
Nedre Rælingsv. 429
2008 Fjerdingsby
Tlf. 64 80 26 50

VEST-TORPA
DAGLIGVARE JOKER
Grøtåsen V-Torpa
2870 Dokka
Tlf. 61 11 92 80
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MSD Norge
logo 3/08

VESTFOLD
PLAST INDUSTRI A/S
3158 Andebu
Tlf. 33 43 03 50
FURULUND KRO
Kafeteria - Møtelokaler
Koldtbord - Selskapsmat
3160 Stokke
Tlf. 33 36 38 00
A/S CONSULTAS
Kongev. 73
3188 Horten
Tlf. 33 03 07 00

GE VINGOMED
GE VINGOMED
ULTRASOUND AS
ULTRASOUND AS
Boks 141
Boks 141
3191 Horten
3191 Horten
Tlf. 33 02 11 00
Tlf. 33 02 11 00

GULLSMED
JOHS. BJØRNERUD A/S
Storgt. 17
3210 Sandefjord
Tlf. 33 46 25 10
ODD GLEDITSCH A/S
Dronningensgt. 3
3211 Sandefjord
Tlf. 33 44 83 20
TRESCHOW-FRITZØE AS
Nedre Fritzøegt. 1
3264 Larvik
Tlf. 33 12 11 00

TJØLLING BIL & BÅT AS
3280 Tjodalyng
TJØLLING
BIL & BÅT AS
Tlf. 33Tjodalyng
19 30 71
3280
Mob.
900
Tlf. 33 19 19
30 567
71
Båtopplag
motorrepasjoner
Mob.og
900
19 567
Båtopplag og motorrepasjoner

FEMINA
FEMINA
DAME OG
HERREFRISØR
DAME Søndre
OG HERREFRISØR
Torv 2
Søndre
Torv 2
3510
Hønefoss
3510
Tlf. 32Hønefoss
12 14 67
Tlf. 32 12 14 67

RØDBERG DAGLIGVARE
DAGLIGVARE
RØDBERG
MASKIN AVD.
AVD.
MASKIN
Hvammen
Hvammen
3630 Rødberg
Rødberg
3630
Tlf. 32
32 74
74 16
16 00
00
Tlf.

ARKITEKT
NILS FRIIS
3630 Rødberg
Tlf. 32 74 15 94
TUDDAL VARECENTER
3697 Tuddal
Tlf. 35 02 41 05

SENTER
SENTER MOT
MOT
SEKSUELLE
SEKSUELLE OVERGREP
OVERGREP
Langbrygga
Langbrygga 66
3724
3724 Skien
Skien
Tlf.
Tlf. 35
35 50
50 55
55 60
60
post@smstelemark.no
post@smstelemark.no

VINJE KRO OG VEIGRILL
3890 Ytre Vinje
Tlf. 35 06 21 00
BIL-MATERIELL A/S
Porsgrunnsv. 350
3919 Porsgrunn
Tlf. 35 51 10 10

KJELL PAHR-IVERSEN
Hillevågsv. 24
4016 Stavanger
Tlf. 51 58 42 33

SVERDRUP HANSEN
SVERDRUP HANSEN
INDUSTRISALG A/S
INDUSTRISALG A/S
Slettestrandvn. 11
Slettestrandvn. 11
4032 Stavanger
4032 Stavanger
Tlf. 51 81 69 00
Tlf. 51 81 69 00

GULV OG TAK A/S
Solbergvn. 5
4050 Sola
Tlf. 51 64 64 94
OPTIKEREN
SKJOLDGÅRDEN
Boks 164 • 4097 Sola
Tlf. 51 65 22 99

AS ELEKTRISK
ELEKTRISK
AS
KRISTIANSAND
KRISTIANSAND
Nye Tegleverksv.
Tegleverksv. 33
Nye
4626 Kristiansand
Kristiansand
4626
Tlf. 38
12380 30
Tlf.
8 12 80 30

ORTOPEDI SERVICE AS
Logo 3/08
www.ortopedservice.no
Tlf. 815 70 001

SEIM
FYSIKALSKE INSTITUTT
5912 Seim
Tlf. 56 35 09 42

SPAR
REGNSKAPSKONTOR A/S
Tollbugt. 8
6002 Ålesund
Tlf. 70 13 45 90

SVEISEVERKSTEDET
SVEISEVERKSTEDET
K. G.
G. KARLSON
KARLSON AS
AS
K.
Bingsa
Industriområde
Bingsa Industriområde
6019 Ålesund
Ålesund
6019
Tlf. 70
70 13
13 40
40 20
20
Tlf.

ROLLS-ROYCE MARINE AS
Logo sendt 22/11

FINN OG ALBERT
EGELAND A/S
Boks 1592 - Lundsiden
4888 Kristiansand
Tlf. 38 12 74 20
Muritunet
logo 3/08
ARENDAL OG OMEGNS
ARENDAL
OG OMEGNS
SPAREBANK
SPAREBANK
Torvet 8
Torvet
8
4800
Arendal
4800
Tlf.
37 Arendal
00 49 00
Tlf. 37 00 49 00

Tlf. 32 78 15 00

BREVIK ELEKTRO A/S
Strømtangvn. 19 B
3950 Brevik
Tlf. 35 56 49 00

VEGÅRSHEI SPAREBANK
4985 Vegårshei
Tlf. 37 17 00 60

MODUM
MODUM
REGNSKAPSKONTOR
REGNSKAPSKONTOR
Boks 72
Boks 72
3371 Vikersund
3371 Vikersund
Tlf. 32 78 33 80
Tlf. 32 78 33 80

ROGALAND
ROGALAND
FREMSKRITTSPARTI
FREMSKRITTSPARTI
Sverdrupsgt. 23
23
Sverdrupsgt.
4007 Stavanger
Stavanger
4007
Tlf. 51
51 56
56 20
20 33
33
Tlf.

Vikersund Kurbad
Logo 3/08

AKER SOLUTIONS
Logo sendt 22/11

VEGSUND SLIP A/S
Boks 9072 - Vegsund
6023 Ålesund
Tlf. 70 19 72 00

OXUM
CONTAINERSERVICE
AS
OXUM
Oksumv. 125 - Bergsbygda
CONTAINERSERVICE
AS
3949
Porsgrunn
Oksumv.
125
- Bergsbygda
Tlf. 35Porsgrunn
51 81 34
3949
Tlf. 35 51 81 34

ØVRE EIKER KOMMUNE
logo 1/07

KLEPSVIK & SØNN A/S
5379 Steinsland
Tlf. 56 33 83 70

SKORGEN
GRUS OG TRANSPORT
6380 Tresfjord
Tlf. 71 18 11 68
INGE ENGÅS
REGNSKAPSKONTOR
6390 Vestnes
Tlf. 71 18 22 56

FEDJE KOMMUNE
Helse og sosialetaten
5133 Fedje

VULKAN SKANDINAVIA AS
Boks 298 • 6401 Molde
Tlf. 71 24 59 90
www.vulkan.no

HJELPEMIDDELHUSET
for kortidsutlån i
Bergen kommune

IP HUSE A/S
Mek. Verksted
6487 Harøy
Tlf. 71 27 57 00
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Offensiv rehabiliteringsaksjon
Oppslutningen var bra og medieopp-merksomheten så god som
omstendighetene (statsrådskifter) tillot. Budskapet var spisset
og humoristisk, og opplegget kan gjerne brukes flere ganger.
Evalueringen viste at det neste gang er viktig å huske bl.a. dette:
Ansvaret for å dele ut flygeblad og informere publikum må
plasseres; det kan gjerne utpekes en gruppe til å organisere dette.
Det er mulig å oppnå større mobilisering ved å gå ut med klarer
oppfordringer til organisasjonene/virksomhetene som er med i
Rehabiliteringsaksjonen. Det er viktig å ha caser som kan gi saken
ansikter i media.
Hva har skjedd
Flere organisasjoner informerte bl.a. om sin kontakt med politikere,
Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) og Helsedirektoratet (Hdir.).
Mange synes det er vanskelig å få innsyn i og oversikt over det som
foregår i kjølvannet av den nasjonale re-/habiliteringsstrategien.
Derfor ble alle som får informasjon om utvalg, møter, fora osv
oppfordret til å sende informasjonen til Mona Johansen så hun kan
legge den ut på http://www.rehabiliteringsaksjonen.no/nyhetsarkiv”
Hennes E-post: mailto:moj@lhl.no.
De som er med på møter med HOD og Helsedirektoratet. bør

MOA SYDSENTERFORENING
logo 2/08

BETANIA MALVIK
LOGO 2/08

ATLANTERHAVSBADET
Dalaveien 16
6511 Kristiansund N
Tlf. 71 57 51 30
Dagl.temp. til 38 grader

understerke at vi forventer å finne mer informasjon på deres egne
nettsider om de ulike prosessene som er igangsatt.
Statsbudsjettet
Vi skal vise politikerne at vi ikke har gitt opp kampen for en
storsatsing på rehabilitering! Statsbudsjettet legges fram 7.
oktober. Deretter blir det høringer i stortingskomiteene før det
endelige budsjettet vedtas i slutten av desember. Mange av de
som er med i Rehabiliteringsaksjonen kommer til å være aktive i
budsjettprosessen på «egen kjøl». Følgende tiltak var det enighet
om at Rehabiliterings-aksjonen skal satse på i forbindelse med
statsbudsjettet: Aksjonsgruppa utarbeider et par setninger som alle
Rehabiliteringsaksjonens støttespillere oppfordres til å levere og
si på budsjetthøringen i Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget.
Rehabiliteringsaksjonen arrangerer en demonstrasjon utenfor
Stortinget mens statsbudsjettet for HODs område behandles (i
desember en gang). Demonstrasjonen kan gjerne være ganske lik
den vi arrangerte 20. juni i år. Kanskje vi i tillegg for eksempel
skal stille med nisseluer og plakater med «Vi tror mer på julenissen.
OBS! Dette betyr at Rehabiliteringsaksjonen ikke planlegger en
mønstring i høst.
ProsjektPartner Bodø AS
Boks 1363
8001 Bodø
ProsjektPartner
Bodø AS
Tlf.Boks
75 551363
13 00
8001 Bodø
Tlf. 75 55 13 00

Spar
logo 3/08

LOGOPEDISK SENTER
Logo 3/08

LUSTER SPAREBANK
6866 Gaupne
Tlf. 57 68 27 00

NÆR ENGROS
LEVANGER A/S
Sjøgt. 33 C
7600 Levanger
Tlf. 74 08 55 60

STEIGEN KOMMUNE
8083 Leinesfjord

ENTREPRENØR
EDNAR NORDHAUG AS
Boks 3462 • 9003 Tromsø
Tlf. 77 69 49 80

EWOS AS
Boks 153
6901 Florø
Tlf. 55 54 84 00

SKOGN VVS A/S
7620 Skogn
Tlf. 74 09 57 85

VESTVÅGØY KOMMUNE
8370 Leknes

AMORS BLOMSTER
Vestregt. 3
9008 Tromsø
Tlf. 77 65 70 51

SORTLAND APOTEK
Boks 62
8401 Sortland
Tlf. 76 11 15 30

ODD BERG GRUPPEN
Boks 233
9253 Tromsø
Tlf. 77 62 15 50

HELSE FINNMARK
Logo 4/07

E. HALVORSENS ELEKTRO
Komsav. 2
9500 Alta
Tlf. 78 44 97 40

ØIEN OG INDERGAARD A/S
Erling Skakkesgt. 2 A
7013 Trondheim
Tlf. 73 88 02 00
KASTVOLLEN
REHABSENTER.
lOGO
MOTOR-TRADE
MOTOR-TRADE
EIENDOM OF
OF FINANS
FINANS AS
AS
EIENDOM
Boks 536
536
Boks
7405 Trondheim
Trondheim
7405
Tlf. 73
73 82
82 01
01 00
00
Tlf.

ELLEN SANDØ REGNSKAP
Boks 9216 - Byåsen
7424 Trondheim
Tlf. 72 56 12 10
SKOMAGASINET
M. PETTERSON A/S
Torggården
7500 Stjørdal
Tlf. 74 82 51 49

HANS EVENSEN A/S
Industrivn. 8
7801 Namsos
Tlf. 74 22 67 00
BEGRAVELSESBYRÅET
BERGSLID AS
Sentrumsgt. 9 • 7970 Kolvereid
Tlf. 74 38 95 00

LEKA KOMMUNE
7994 Leka

MO INDUSTRIPARK AS
Boks 500
8601 Mo i Rana
Tlf. 75 13 61 00

NORSKE VERITAS
Logo 3/06

MJÅNES PARTREDERI
MJÅNES
9531 PARTREDERI
Kvalfjord
9531
Tlf.
78 Kvalfjord
43 86 47
Tlf. 78
Fax
78 43
44 86
23 47
48
Fax 78og
44fisketurer
23 48
Sightsing
Sightsing
og fisketurer
på Altafjorden
på Altafjorden

SØR VARANGER KOMMUNE
Boks 406
9901 Kirkenes
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Hjerneslag - ring 113
Et hjerneslag kommer ofte plutselig. Ved mistanke om hjerneslag – ring 113!
Symptomer kan være; plutselig hodepine, kvalme og brekninger, halvsidig nummenhet
eller lammelse, utydelig tale og synsforstyrrelser
Kjennetegn
Nå sier legene at alle kan lære seg å kjenne igjen et slag gjennom å stille tre enkle
spørsmål: Be personen om å LE. Be personen om å løfte begge armene. Be personen
om å si en enkel setning (sammenhengende) (f.eks Solen skinner i dag). Har
personen har problemer med noen av disse oppgavene, ikke nøl, ring snarest 113 og
beskriv symptomene.

Lokallag og kontaktpersoner
LFS ØSTFOLD
Leder: Bodil Ruden
Haugli, 1827 Hobøl
Telefon: 69 92 13 75

LFS TELEMARK
Leder: Arnfinn O. Andreassen
Skoglundveien 1, 3965 Herre
Telefon: 35 96 61 69
E.post: a.andre@online.no

VESTRÅLEN
Kontaktperson: Tormod Aas
Alkeveien 22,
8450 Stokmarknes
Telefon: 76 16 13 98

LFS AKERSHUS
Leder: Audun Kr. Nygaard
Tårnbyveien 247,
2013 Skjetten
Telefon: 63 84 61 58
E.post: au-k-ny@online.no

LFS AGDER
Kontaktperson:
Torfinn Jørgensen
Tørvolt, 4885 Grimstad
Mobil: 90 54 33 23
E.post: Torfinn5@hotmail.com

LOFOTEN
Kontaktperson:
Kolbjørn Henningsen
Vikingveien 276, 8370 Leknes
Telefon: 76 08 05 99

OPPEGÅRD
Kontaktperson: Arne Eide
Jotunveien 52, 1412 Sofiemyr
Telefon: 66 80 96 51

LFS HORDALAND
Leder: Hans Henrik Tøsdal
Nygårdsmyren 1,
5164 Laksevåg
Mobil: 91 86 60 74
E.post: hans@avantic.no

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 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 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
LFS NORDLAND
Leder: Randi Nesje
Storvollen 50, 8015 Bodø
Telefon: 75 51 60 58
Mobil: 91 69 83 55
E.post: rknesje@online.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

LFS FINNMARK
NHF Nord-Norge
Mellomveien 50, 9007 Tromsø
Telefon: 77 67 20 30
E.post: nhf.nordnorge@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
E.post: nhf.oest@nhf.no
NHF INNLANDET
Ringveien 26, 2815 Gjøvik
Telefon: 61 10 83 10
E.post: nhf.innlandet@nhf.no

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.

Til ettertanke!
(Med dette diktet oppfordrer jeg dere alle til å bruke tiden som kommer til å besøke
noen som du kanskje ikke ser så ofte. Godt vennskap er viktig, ta vare på det!
Hilsen Randi Nesje
Det går gjennom tiden et særegnet drag,
En sykdom som allment betegnes som mas.
Og bannlyst er stunder med ro, harmoni,
Man hører for ofte – jeg har ikke tid!
Du kjenner kan hende en skrantende venn,
Når ba du ham sist til ditt romslige hjem?
Du søker en årsak til dette ditt svik,
Men trøster deg med at – jeg har ikke tid!
Har du en mor som er gammel nu,
Hvis eneste lyspunkt i livet er du.
Glemte du henne – er du på glid?
Din samvittighet døyves – jeg har ikke tid.
Så lever du livet i stormende jag,
Rekker jeg alt det jeg skulle i dag?
Alt maset forandrer ditt liv til et slit,
Ditt slagord er enkelt – jeg har ikke tid.
Men når du har levet ditt antall av år,
Når døden på terskelen ventende står.
Når Han deg kaller fra livets strid,
Skal du da svare – jeg har ikke tid?
Av Thomas Alexsanderson

Medlemsskap
i LFS?
Fyll ut kupongen til
høyre, og send det til
LFS
Postboks 9217
Grønland
0134 Oslo
som vil videresende
den til ditt
nærmeste lokallag

J

a, jeg melder meg inn i Landsforeningen For Slagrammede (LFS). Medlemsskap i LFS er åpen for alle;
slagrammede, pårørende og andre interesserte. Medlemskontingenten er kr. 300,- pr år. Øvrige medlemmer i samme
hustand kr 150,-.

Navn:................................................................
Adresse:............................................................
Postnr/sted:.....................................................
Epost:..............................................................
Fødselsår :...............
Pårørende ? Ja - Nei
Sett kryss der det passer

Slagrammet?
 Ja -  Nei
Interessemedlem? Ja -  Nei

