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Veien videre...
Mange av målene til hovedstyret for 2008 er oppnådd, men målet om
oppstart av lokallag i alle fylker har vi ikke nådd enda. Flere lag er
startet og kommet i drift i 2008. Det mangler lag i noen fylker, hvor
det gjenstår å få tak i folk som vil påta seg styreverv for å få satt i
gang lokallag. Men vi regner med å få dette på plass i løpet av 2009.
2008 har vært et travelt år med utfordrende og spennende oppgaver for LFS. Ett av mine mål, som leder i LFS, har vært at hovedstyret skal ut å besøke lokallagene. Vi må bli mer synlige, og få
et nærmere samarbeide med lokallagene. Hovedstyret vil også fortsette å søke midler/tilskudd, som skal komme lokallagene til gode.
I mars 2009 besøkte hovedstyret LFS Sør-Trøndelag, hvor vi deltok
på lagets årsmøte. Der traff vi mange av dette aktive lagets medlemmer, samtidig som vi ble bedre kjent med styret i LFS Sør-Trøndelag.
LFS har søkt, og fått, midler til en gruppe yngre slagrammede, som
jobber nå med problemer yngre slagrammede møter når det gjelder
jobb, trygd og rettigheter. Er det noen som har erfaringer på disse
områdene, er det bare å komme med innspill til denne gruppen.
Sykdom og ”tunge tak” for meg personlig i 2008, har gjort det til
et tøft år for meg også som leder i LFS. Derfor har mye av arbeidet som leder dette året, blitt lagt på skuldrene til nestleder Roger
Amundsen. Noe han har klart utmerket. Jeg ser også, nå i ettertid,
hvor viktig det er at leder og nestleder har et nært samarbeide og
overlapper hverandre. Takk til Roger for ekstra stor innsats i 2008.
Vi ser at samarbeidet med helsepersonell blir stadig viktigere for
å nå ut til alle nye slagrammede og pårørende. Jeg anbefaler derfor lokallagene å ta kontakt med lærings- og mestringssentrene,
som nå er opprettet ved svært mange sykehus over hele landet. De
er ofte gode samarbeidspartnere i mange sammenhenger, ved kursing og møtevirksomhet, men også ved oppstart av samtalegrupper.
Årsmøtet for LFS er lagt til 25. og 26. april, på Hotel Quality på Gardermoen, og jeg ser frem til å møte både nye og gamle lokallagsledere
der.
Randi Nesje
Leder LFS

LFS UTVALG fra. oktober 2008
Likemannsutvalg
			
Bjørn Bakke (leder), Roger Amundsen og Hans Erik Jensen.
Medieutvalg
Ansvarlig for ”Slagordet” og hjemmesiden (www.hjerneslag.org)
		 Roger Amundsen (leder) og Randi Nesje.
Økonomiutvalg Hans Henrik Tøsdal (leder), Randi Nesje og Roger Amundsen
Sponsorutvalg Roger Amundsen og Randi Nesje
Rettighetsutvalg/prosjekt yngre slagrammede og arbeidsliv
		 Ove Heien (leder), Geir Sindre Ringdal og Roger Amundsen
Revidering av ”Slagforum”
		 Redaksjonsutvalg: Bjørn Bakke (leder), Geir Sindre Ringdal, Haugesund og
Roger Amundsen, Referanseutvalg:
Ergoterapeut Eva Hofft, Sunnaas HF,
Psykolog Hilde Bergersen, Sunnaas HF og Turid Wikesland, medforfatter av
opprinnelig ”Slagforum”
Kontaktperson hovedstyret: Randi Nesje.

Side 2

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
Kasserer
Hans Henrik Tøsdal
Nygårdsmyren 1,
5164 Laksevåg
Mo. 918 66 074
E-mail hans@avantic.no
Sekretær
Jorunn Lilleng
Konvallveien 1, 1816 Skiptvet
Tlf. 69 80 93 24
Mob. 905 43 851
Epost:jlilleng@start.no
Styremedlem
Ove Heien
Øvre Idrettsvei 35,
8626 Mo i Rana
Mob. 481 34 166
Epost:ovehein@hotmail.com
Varamedlem
Hans Erik Jensen
Sommerfjøsvn. 52
9020 Tromsdalen
Mob. 909 74 052
E-post: h-jens@online.no
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
Slagordet 1 - 2009

Redaktørens hjørne

SLAGORDET
Utgiver
Landsforeningen
For Slagrammede
Postboks 9217 Grønnland
0134 Oslo
Ansvarlig redaktør Randi Nesje
Redaktør: Bjørn Bakke
Baybakken 9, 1440 Drøbak
Mob. 901 44 031
E-post bakke.bj@gmail.com
Medieutvalg
Randi Nesje, Roger Amundsen
Internett: www.hjerneslag.org
Kontakt i NHF
Ellen Trondsen, tlf. 24 10 24 00
Abonnement
Kan tegnes uten medlemskap
Kr. 100,- pr år.
Bestillingsadresse:
Postboks 9217 Grønnland, 0134 Oslo
Kontingent i LFS
Kr. 300,- for hovedmedlemskap
Kr. 150,- for husstandsmedlemskap
Kr. 50,- for tilleggsmedlemskap
SLAGORDET er et opplysningsblad for
Landsforeningen for Slagrammede. Bladet
kommer ut 4 ganger i året. Meninger
som kommer til uttrykk, representerer
ikke nødvendigvis synet til Landsforeningen for Slagrammede. Gjengivelse er
tillatt med henvisning til Slagordet.
Redaktøren forbeholder seg retten til å
forkorte innlegg.
Utgivelsesplan 2009
Ca. 15.juni (uke 25), 15/9 (38) og 15/12
(51). Stoff må sendes inn 3 uker før
utgivelsesdato.
Annonser:
Per Sletholt & CO
Postboks 57 Tveita, 0617 Oslo
TIf. 23 30 21 30
E-post: per@pssport.no
Layout: Terje Jacobsen, Kolbotn
E-post terje@jrd.no. • www.jrd.no
Trykk: M. Seyfarths trykkeri AS
www.seyfarth.no
Forsidebilde: Vinter i Drøbak - Bjørn Bakke

1 - 2009 Slagordet

Ja, vi kan!
Dette kommer kanskje til å gå inn
i historien som tidenes slagord,
”Yes, we can!” fra Barack Obamas
valgkamp i fjor. At amerikanerne
virkelig trengte himmelstormende optimisme akkurat da, var vel
åpenbart for alle. Lite ante nok
Obama at slagordet hans skulle
bli så aktuelt.
Jeg tenker at vi også trenger å
høre det en gang i blant i vår hverdag. At noen kommer inn i rommet og stråler som en sol og feier
alt mismot tilside. Barnebarnet
som gleder seg over å se bestemor
eller bestefar. Tulla som stolt viser
frem de første nonfigurative strekene. Vi har kanskje ikke alltid like
god grunn til å smile og være glad
- men det er kanskje i de stundene
at vi ønsker noen skal storme inn i
stua og smitte oss med glede.
Våre helsearbeidere fokuserer
også på det positive når de hjelper
slagrammede med rehabilitering.
Ingen fysioterapeut kan finne på å
si til pasienten som strever med å
gå opp trappa at ”ha, det der klarer du aldri!”. Logopeder, fysioterapeuter, ergoterapeuter – alle
er på jakt etter den indre kraften
i hver pasient. Den som bygger
opp. Den kraften som heter viljen

til å nå målet. Det man håper er
at pasienten setter seg mål. Om
pasienten får hjelp av logoped en
gang i uka, kan man tenke seg at
pasienten har et mål om kanskje å
snakke bedre. Men gjør han ikke
mer enn å gå til logoped en gang
i uka, kan vel ingen blir forundre
om han ikke blir bedre? Viljen
til å jobbe for å nå målet, er det
altoverskyggende. Uten den viljen kommer man ikke så langt.
Lite ante jeg om slag før jeg
selv fikk det for 4 år siden, og
enda mindre ante jeg den gang at
jeg skulle få jobb som redaktør av
”Slagordet”. Med flere redaktører
på morssiden kan man kanskje
tenke at jeg er arvelig belastet.
Jeg vil følge med på det som skjer
i helsevesenet, i det politiske liv og jeg vil fortelle gode historier.
Vi må også være kritiske, peke
på systemfeilene som finns - kanskje bidrar vi en gang iblant til
at systemet forbedres. Jeg håper,
kjære leser, at du vil hjelpe meg.
Sammen håper jeg vi skal fortelle
gode historier om det som kunne
vært bedre, om det som er i ferd
med å bli bra, og om det som faktisk er bra.
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IPLOS på godt og
vondt
Har du hørt om IPLOS? Hvis
ikke, bør du les dette. IPLOS vil berøre deg den dag
du har behov for pleie- og
omsorgstjenester. I utgangs
punktet bør det tenkes godt
om IPLOS, man vil jo tro at
hensikten er den aller beste.
Men det finns også de som
frykter at dette kommer til å
bli et unødvendig og besværlig monster.
IPLOS (Individbasert Pleie- og
OmsorgsStatistikk) er sprunget ut
av det gamle KOSTRA (Kommune Stat Rapportering). Ifølge Helsedirektoratet er IPLOS et nasjonalt helseregister som skal danne
grunnlag for nasjonal statistikk
for pleie- og omsorgssektoren.
Det er et verktøy for dokumentasjon, rapportering og statstikk for
kommuner og for statlige myndigheter. Helsedirektoratet hevder at IPLOS er nødvendig for å
forbedre helsetilbudet, ved at det
skal gi statlige myndigheter, kommunene og allmennheten kunnskap om utviklingen i pleie- og
omsorgssektoren. Metoden man
bruker er å knytte opplysninger
om personens situasjon og behov
knyttet til selve søknaden om omsorgsbehovet. Videre sier Helsedirektoratet at IPLOS vil bidra
til å redusere behovet for særskilt
rapportering i forbindelse med
øremerkede tilskudd til spesielle
målgrupper. IPLOS vil dessuten
være et godt verktøy for kommunenes planlegging, budsjettering
og prioritering og god ressursutnyttelse, hevder Helsedirektoratet.
Side 4

Eldrebølgen kommer
Vi aner her betydelig innslag av
departemental språkdrakt. Det
er neppe tvil om at de bevilgende
myndighetene trenger kunnskap
om de kraftig økende behovene
som møter Helse-Norge i årene
som kommer. SSBs (Statistisk
Sentralbyrå) framskrivningsprognoser viser at befolkningen om
noen år vil omfatte radikalt flere
eldre enn i dag. Den virkelig store
eldrebølgen kommer om ca. 15
år. Da er det vel rimelig at myndighetene må vite hva de bevilger
penger til - og at de brukes riktig?
Hvorfor er mange av spørsmålene utformet slik at de krever
graderte svar? Hvor man blir bedt
om å angi på en skala fra 1 til 5
hvor viktig eller uviktig et spørsmål er? Er det fordi man fra myndighetenes side skal kunne ende
opp med en rangering av omsorgsbehovet? La det ikke være
tvil om realitetene i utfordringene
til norsk helsevesen: det dreier seg
om å prioritere ressursene som
de lovlig valgte myndighetene har
stilt til disposisjon. Og siden det
å prioritere dreier seg om å sette
noe foran noe annet, og siden vi
ikke har noen Sareptas krukke å
øse av (selv om Norge er en oljenasjon), så sier det seg nesten selv
hva konklusjonen må bli: den som
havner sist i køen, får kanskje ikke
hjelp. For å være brutalt ærlig, så
må man være tilstrekkelig syk for
å få oppfylt pleiebehovet sitt, det
holder ikke å være litt syk.
IPLOS har motstand fra mange hold, blant annet fra NHF og
LFS. Det er til og med etablert
egen aksjonsgruppe med et klart
formål: ”Knus IPLOS!” La oss se

litt på argumentene.
IPLOS er et saksbehandlerverktøy, det er ikke laget primært
for å hjelpe den pleietrengende.
Det er kontorpersonale som i hovedsak betjener IPLOS, og data
som registreres gjøres for å fremskaffe styringsdata. Men det er
en fundamental uenighet i måten
dette gjøres på, på omfanget av
registreringen og hva registreringen berører. IPLOS tar hensyn til
den som krever informasjonen,
til myndighetene, ikke pasienten.
Nå sier man riktignok at registeret er anonymisert, men det kan
neppe herske tvil om at det på
små grisgrendte steder er enkelt
å forstå hvem nr. 12345 egentlig
er. Og siden den som registrerer
informasjonen ikke er bundet av
noen taushetsplikt, er det heller
ikke så vanskelig å forstå at dette
kan utarte seg.
Helsedirektoratet har hatt en
revidert IPLOS-veileder ute på
høring med frist 18. desember. La
oss se på noen av de 20 høringsuttalelsene.
Fylkesmannen i Rogaland mener at personell i pleie- og omsorgstjenesten ofte har en mangelfull forståelse av hva taushetsbestemmelsene innebærer i praksis, og mener derfor at veilederen
må gi en grundigere redegjørelse
for hva disse bestemmelsene
medfører. Han sier videre at veilederen må understreke at mang
lende IPLOS-registrering ikke gir
grunnlag for å nekte mennesker
helsehjelp eller sosialhjelp, der
hvor det er åpenbart at pasienten har behov for og rett til det.
Norsk
Ergoterapeutforbund
(NETF) mener at IPLOS i nåværende form ikke er god nok,
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Minuttene teller
Aase Lian
Professor Bent Indredavik holdt
foredrag på medlemsmøte til LFS
Sør-Trøndelag i oktober 2008,
blant annet om viktigheten av å
komme raskt til behandling ved
mistanke om hjerneslag. Her er
et utdrag av foredraget hans.
Indredavik forklarte litt om uttrykkene drypp, slag og blødning.
Drypp gir symptomer som går
over etter maks 24 timer, dette
kalles også TIA (Transitorisk Ischemisk Attak). Drypp kan være
et varsel om at slag er på vei, og
må tas alvorlig. Hjerneslag er et
infarkt hvor en blodpropp kiler
seg fast og forårsaker et dødt område i hjernen. Ved drypp og slag
er det årer som går tett. Naboårene organiserer seg da til delvis å
overta jobben for de skadde årene.
Hjerneblødning er når en blodåre
sprekker, og oppstår i 1 av 10 tilfeller. Det er forskjell på drypp,
slag og hjerneblødning og de skal
blant annet fordi den ikke fanger
opp tiltak innen habilitering og
rehabilitering. Videre beklager de
at IPLOS ikke synliggjør bruk av
hjelpemidler, som er vesentlig for
svært mange brukere og dermed
ikke gir et helhetlig bilde av omsorgsbehovet.
Norsk Fysioterapeutforbund
(NFF) mener at fysioterapi er
en del av kommunenes lovpålagte helsetjenester som også ytes i
hjemmene, og at det må komme
tydeligere frem i veilederen hvordan dette hjelpebehovet skal registreres.
SAFO (dvs. NHF og LFS) mener at man åpner muligheten for
at personell som forvalter IPLOS
trer inn i rollen som behovsvurde1 - 2009 Slagordet

behandles forskjellig. I alle tilfellene er det en svikt i tilførselen av
blod (dvs. næring og surstoff) til
skadestedet.
Uttrykket ”hjerte- og karsykdommer” er betegnelsen på en
sykdom i åresystemet fra hjertet.
Hjerneinfarkt og hjerteinfarkt
er søstersykdommer. Nå er det
flere som får hjerneinfarkt enn
hjerteinfarkt, kunne han fortelle.
Han fortalte mye om forskningen han holder på med, blant annet om å begrense skadens omfang og forebygge nye slag. Dessuten er det veldig viktig å komme
ut av senga fortest mulig, og være
i vigør slik at surstofftilførselen
bli bedre. Han ville også snakke
med mange av våre slagrammede
medlemmer som hadde levd med
slag noen år, for å finne ut bedringsnivået og hva som kan gjøres videre. Etter det han og hans
team har gjort, er det nå bevist at
slagenheten på St. Olavs hospital i

Trondheim har den beste effekt.
Han avsluttet med å gjenta noe
han mener han ikke får sagt ofte
nok: Er det mistanke om slag,
ring 113 (en-en-tre). Der sitter
det utdannet helsepersonell som
vet at minuttene teller. Alle med
symptomer på slag skal innlegges
akutt. Ikke gå gjennom primærlege eller legevakt, men ring 113,
forklar symptomene og få ambulanse. Rutinene skal være: fort
til sykehus – uavhengig av alder.
Maks. 2 timer etter innkomst skal
alt være undersøkt og behandling
igangsatt. Får man riktig behandling innen tre - seks timene, begrenses skadene betraktelig, og
man kan være raskt opp på bena
og i bevegelse allerede etter første dagen.
Til slutt kom han med et ”alvorsord”: Glem aldri at trivsel er
viktig for helsa!

rer. Dette krever i mange tilfeller
en nærmere kjennskap til personen som søker og trenger bistand,
og dette går utenfor det som ligger
til forvaltningen av IPLOS. Videre
hevder SAFO at veilederen fremdeles inneholder formuleringer
som setter fokus på den enkeltes
funksjoner og begrensninger. Et
hovedkrav fra organisasjonene
har vært å redusere individfokuset og funksjonsmålingen, til det
behov den enkelte pasient har for
bistand og assistanse.

Dessuten mener NHF at innføringen av IPLOS krever at man
tar i bruk helt uegnede standardiserte verktøy for registrering på
normgivende og svært sensitive
forhold, og dette berører også individets integritet.
Derfor, tenk igjennom om det
er greit for deg å bli registrert i
IPLOS. For det første kan du reservere deg mot å bli registrert.
For det andre har du til enhver
tid krav på å vite hva som er registret om deg i IPLOS. Og for
det tredje: vær klar over at du har
krav på nøyaktig de samme helsetjenestene selv om du vegrer deg
for å bli registrert.

NHF har så mange kritiske innvendingene at man fortsatt mener
at IPLOS gir et diskriminerende
bilde av personer som trenger assistanse fra omsorgstjenestene.

(Artikkelen er noe forkortet)

Side 5

Å vokse i motgang
Av Anne Karin Arvola

Når alvorlig sykdom rammer
og snur tilværelsen på hodet,
skal det noe til å greie å holde motet oppe og klare alle
omstillingene som skal til for
å takle det som kommer. Her
fokuserer artikkelforfatteren
på de mulighetene som oppstår når man er utsatt for en
personlig krise. Det behøver
ikke være dypt tragisk, det
finns håp …
Når sykdommen og krisen er
et faktum
Når alvorlig sykdom rammer og
snur tilværelsen på hodet, skal det
noe til å greie å holde motet oppe
og klare alle omstillingene som
skal til for å takle det som kommer. Mye av det du har gjort tidligere må gjøres på andre måter,
og i tillegg kommer det en rekke
nye utfordringer i kjølvannet av
sykdommen. Noen sykdommer
kommer gradvis, og du kan venne
deg til dem litt og litt. Andre kommer plutselig med full tyngde, og
tilværelsen byr på så store utfordringer at du blir aldeles handlingslammet. Man kan oppleves

ruinert for alt det man mestret og
kunne. Sorg, fortvilelse og villrede
preger tanker og følelser. Slik kan
det oppleves å få slag.
I psykologien kaller vi slike store omveltninger i livet for psykiske kriser. Kriser kjennetegnes ved
at tidligere mestringsmekanismer
ikke strekker til lengre. Det som
skjer er så nytt for deg at det ikke
holder å tenke om ting slik du har
gjort før, eller gjøre ting på samme måte som før. Du må lære deg
å tenke annerledes og lære deg
nye måter å gjøre ting på. Derfor er det likheter i krisearbeidet
når sykdom rammer deg selv eller
din pårørende, når du flytter til et
nytt sted, mister jobben eller får
barn, for å nevne noen typer kriser. Det kinesiske tegnet for krise
inneholder to ting, fare og vekst. I
kriser er det en fare for at du ikke
mestrer den nye utfordringen du
står overfor, men det er også en
mulighet for å oppnå og vokse
som menneske. Det er i motbakker man blir sterkere, heter det.
Men i tillegg til utholdenheten
krever krisen at du må tenke og
gjøre noe nytt, og slik vil du oppdage nye sider og nye ressurser i

Anne Karin Arvola er ansatt som høgskolelektor ved Høgskolen i Harstad, og underviser både ved barnevernspedagogutdanningen og lederutdanningen. Tidligere har
hun jobbet i klinisk virksomhet, på forskjellige steder som PPT, familievernkontor og
voksenpsykiatri. Hun har også arbeidet på
Modum Bad. Hun driver i tillegg med en
del konsulentvirksomhet for bedrifter og
organisasjoner. I tillegg til å være psykolog (spesialist i voksen klinisk psykologi) er hun også kunst og uttrykkspedagog. Videre sier
hun: ”Ellers er jeg optimist når det gjelder å vekke til livet vitalitet,
håp og motivasjon, jeg er 43 år, Harstad-væring og 3-barns mor. ”
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deg selv – og i dine omgivelser.
Et nytt selvbilde må pusles
sammen
Det bildet du har av deg selv: hva
du kan, ikke kan, liker og ikke liker, dine drømmer om ting du
vil gjøre - og dine interesser, det
gjelder ikke lenger når alvorlig
sykdom plutselig rammer. Om du
tenker deg at du igjennom årene
bygger opp et bilde av hvem du er
som et puslespill. En brikke kan
for eksempel være at du er flink
til å lage mat, en annen at du liker å gå turer i skogen, en at du
er pliktoppfyllende på jobben,
en at du pleier å holde taler ved
festlige anledninger, etc., etc. Vi
alle har forskjellige og unike puslespill som selvbildet vårt er satt
sammen av. Når krisen er et faktum er det som et jordskjelv og et
lynnedslag. Selvbilde-puslespillet
ditt som hang så godt sammen
blir brutt opp i små brikker som
ligger hulter til bulter. Spørsmålet
om hvem jeg er nå krever et svar
som er vanskelig å gi. En viktig del
av krisearbeidet er å legge puslespillet på nytt, slik du igjen kan
oppleve sammenhengen i den du
er. Når alvorlig sykdom rammer
må noen brikker byttes ut, og nye
kommer til. Dette er slitsomme
prosesser, og krever mye energi
som må hentes fra andre områder
og gjør at oppmerksomheten og
hukommelsen ikke fungerer helt
på høyden. Man kan virke åndsfraværende. Hos barselkvinner
ser vi samme fenomenet og kaller
det da ammetåke. Men det har ingenting med amming å gjøre, det
handler om krisearbeid, om hvordan man skal forstå seg selv og livet når utfordringene er så nye og
forskjellige fra de var tidligere.
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LFS Sør-Trøndelag på historisk
tur
Aase Lian
I strålende sommervær lørdag 7.
juni ble 35 av medlemmene med
på denne historiske turen. I egen
buss med heis og alle de bekvemmeligheter en buss kan ha, kjørte
vi først til Fannrem. Derfra ble vi
med Thamshavnbanen til Løkken
Verk. På hele turen hadde vi med
oss en lokalkjent guide
Thamshavnbanen var den første elektriske jernbanen i Norge.
Den er verdens eldste jernbane
drevet på vekselstrøm. Det var
den kjent arkitekten Christian
Thams, som bodde i Orkdalen,
som i juni 1908 fikk bygget den-

ne banen, og vi satt i nøyaktig
de samme vognene som i 1908.
Denne lørdagen ble 100-års
jubileet feiret med pomp og
prakt. Åpningen for 100 år siden ble også rekonstruert; HM
Kong Haakon VII åpnet høytidelig banen og mange andre prominente personer var til stede.
Da vi ankom Løkken Verk
fikk vi en omvisning i Orkla Industrimuseum, og litt historikk
om bergverksdriften. Christian
Thams startet også Orkla GrubeAktiebolag først på 1900-tallet
og satte i gang en av de største

industriutbyggingene i Norge.
Deretter var vi i Bergmannskroa og fikk servert skikkelig god
gammeldags middag, kjøttkaker
m/ertestuing.
Hjemover kjørte vi en liten omvei for å se mer av denne fine Trønder-bygda. Guiden kunne fortelle
mye om dette distriktet; om gruvedriften, om pilegrimsleden, om
Olav Haraldsson (som etter sin
død kanonisert og ble kjent som
Olav den hellige), om Lisbetsæters historie og mye, mye mer.
Det var atter en tur vi ikke kommer til å glemme.

Aase Lian ble operert for hjerneblødning i 1974 og lever fremdeles med sine
handikap siden den gang. Hun sliter ennå med halvsidig lammelse, men hukommelsen og hjernen ellers har alltid fungert greit. Hun var med på å starte
LFS i 1988, og ble også med på starten av Slagordet i 1991. Hun startet LFS i
Sør-Trøndelag og er leder der fremdeles, og laget er i dag et av våre aktivt lag.
Hennes interesser dekker mange felt, vi nevner familie, venner, opera, kunst
og opplevelsesreiser. Hun er en født optimist, og liker å skrive om hyggelige
ting og ser det humoristiske i det meste. Alvoret i verden overlater hun med
glede til andre.

Personlig vekst
Å oppnå personlig vekst er noe annet enn å ta utdanning eller å klatre på karrierestigen. Det handler
om å ta i bruk større deler av sine
ressurser, å bli kjent med bredden og dybden i egne følelser, og
å nyttiggjøre seg mer av klokskapen som betinges av evnen til å
være tilstede i det som skjer. Når
selvbilde-puslespillet må legges
sammen på nytt, kan det bli enda
finere enn før. Du blir nødt til å se
på brikkene i hvem du er på nytt,
og kanskje oppdager du sammen1 - 2009 Slagordet

henger mellom et talent og en interesse som du ikke har sett før.
Når noe forkastes kommer noe
nytt til, og en ide om å være usårbar eller ”at jeg skal ikke være til
bry” kan erstattes med erkjennelsen av å være sårbar og dermed
oppdage og imøtekomme sårbarheten hos andre, og en evne til å
være åpen og kunne støtte seg til
andre - en annen gang gi støtte
til andre. Slik kan du bli et bedre
medmenneske.
Når alvorlig sykdom rammer, vil
det også gjøre noe med intensite-

ten i hvordan vi sanser og føler, og
måten vi tenker på forandres også.
Alt dette kan føre til at man føler
seg mer forvirret. Men samtidig
ligger det en vidunderlig mulighet
i varheten. Å la seg smelte av det
varme smilet, å la seg røre til tårer
over den vakre solnedgangen og
å merke at sorgen og gleden kan
få plass i deg samtidig. Det kan gi
deg både innsikt og styrke slik at
du kan håndtere de store utfordringer som livet gir.
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Likemannsarbeid trappes opp i
NHF
NHF intensiverer likemannsarbeidet, og tar nå med
alle landsforeningene under
NHF paraplyen i en felles
satsing. Likemannsarbeidet
gjøres på mange ulike måter
i regionene og landsforeningene – men er det egentlig så
mye som skiller?
NHF sentralt har meldt inn
til Helsedirektoratet, på vegne
av hele organisasjonen, behov
for likemannsmidler for 2009 på
til sammen 2,3 millioner kroner.
Dette er midler som skal komme
medlemmene i NHF til gode. Katrine Fyhri er ansatt for å arbeide
med likemannsspørsmål, i tillegg
til de som i dag arbeider med
rettighetsveiledning ved hovedkontoret. NHF arrangerte derfor
likemannsdugnad i februar på hotell Plaza i Oslo, og representanter for de fleste regionene i NHF
og landsforeningene var samlet til
en intens arbeidsdag.
Regionene og landsforeningene gjør likemannsarbeidet på
ulike måter, men man har langt
på vei de samme utfordringene
og de samme problemstillingene. Hanne Grimstvedt, leder for
NHF seksjon medlemsservice,
startet med understreke at vi må
gjøre tilbudene synlige for de som
trenger det. NHF bruker mye
ressurser på å utdanne likemenn,
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Intenst gruppearbeid mellom (fra venstre) Kristin Berg fra NHF, Oddvar Pettersen fra ALF, Vigdis Hope fra NHF region Sør-Vest og Ingvild
Hvidsten Hansen fra NHF region Innlandet.
men uten ”oppdrag” tørker likemannskorpset ut. Noen lokallag
er flinke til å rapportere, men det
er også mange som kunne vært
bedre. Revisorene som sjekker
at likemannsmidlene går til riktig
formål, er pinlig nøyaktige og peker på den minste uregelmessighet. Så Hanne oppfordrer sterkt
alle ledd til å ta rapporteringen
mer på alvor. Det er slik NHF
kan vise hvor viktig likemannsarbeidet er, og få gjennomslag for
fremtidige søknader. Hun minnet
også om at det er medlemmene
selv som i spørreundersøkelser
sier at likemannsarbeidet er det
viktigste arbeidet NHF, regionene og landsforeningene gjør. Hun
avsluttet med en sterk appell til
alle om å være tydelige på de tilbud man har, og nevnte hvordan
mange benyttet hjemmesidene til
å profilere sitt eget likemannsarbeid.
Presentasjonsrunden viste at
likemannsarbeidet utføres på
mange måter. Lagene tilbyr rettighetsveiledning for ulike diagnoser, samtalegrupper (som i
LFS), helgesamlinger, man eksperimenterer med Facebook,
besøkstjeneste, telefontjeneste og
informasjonsbrev.

Katrine Fyhri fortalte om likemannsprosjektet i NHF, og at
målsettingen er å samhandle bedre med regioner og landsforeninger, slik at alle kan utvikle bedre
likemannstilbudet og spre budskapet bedre. Prosjektet skal også
dokumentere alt likemannsarbeid
i NHF, og opplæringsmateriell
skal fornyes. Man vil også beskrive likemannsarbeidet bedre, og
innlemme det i det interessepolitiske arbeidet i NHF. Erfaringer
og vurderinger som gjøres, skal
resultere i en ny strategi for likemannsarbeid i organisasjonen.
Gruppearbeidet til slutt drøftet hvordan organisasjonsleddene
kan samarbeide bedre, hvilke planer man har, hvilke ideer finns og
hvilke ønsker man har. Det ble
nevnt samarbeid på tvers av diagnoser, mer bruk av Internett, mer
lokalt samarbeid, mer samhandling med helsevesenet, mer helhetlig fokus, og at man må få med
de pårørende.
           	Katrine Fyhri avsluttet
med å forsikre at NHF arbeider
videre med likemannsarbeidet,
og at det vil bli en samling til i løpet av året over dette temaet.
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Likemannsamling i Vadsø
Kirsti Fosshaug, Organisasjonskonsulent i NHF
22. og 23. november i fjor arrangerte regionkontoret for NordNorge NHF likemannssamling
i Vadsø, med Ellen Trondsen
fra NHFs hovedkontor i Oslo
som faglig ansvarlig. 18 personer
meldte seg på.
Hovedmålsettinga var å lære de grunnleggende prinsipper innen organisering og utførelse av likemannsarbeidet. I tillegg var målsettinga å
få på plass et organisert likemannstilbud i Øst-Finnmark, både for
LFS og LFA. Ellen Trondsen
var faglig ansvarlig, og Hanne
Grimstvedt, leder for medlemsservice ved hovedkontoret i Oslo,
deltok. Undertegnede deltok fra
Regionkontoret. Det var flest deltakere fra LFS, og to stykker fra
Landsforeningen for amputerte.
Det har over lengre tid vært aktivitet blant LFS sine medlemmer
i Vadsø og Vardø. Medlemmene
har kommet langt i sitt arbeid for
rekruttering av nye medlemmer,
likemannsarbeidet, tilgjengelighet i basseng og tilbud innen helse og rehabilitering for slagram-

Nyvalgt interimstyre i LFS Øst-Finnmark med leder Willy Jacobsen
(foran), fra venstre styremedlemmer Ture Sjøkvist, Gudrun Jannie
Kålheim, initiativtaker Elna Andersen, nestleder/sekretær Anne Grete
Rostad og økonomiansvarlig Liv Ellinor Hammer.
mede. Det var på høy tid å stifte LFS Øst-Finnmark stiftet.
et nytt lokallag, og på søndag ble

Nytt fra LFS Oppland
Fra leder i LFS Oppland, Kirsten
Engen, hører vi at laget søkte før
jul om midler fra Gjensidigestiftelsen, og fikk innvilget såpass at
man fikk holdt et dugelig julebord 9. desember på Thon Hotell
i Gjøvik. Det ble servert tradisjonell norsk julemat med ribbe,
medisterkaker, medisterpølser,
surkål, rødkål og øl. Fra NHF
regionkontor Innland kom organisasjonskonsulent Ingvild H.
Hansen, og som foredragsholder
hadde man fått tak i Stein Stensen
1 - 2009 Slagordet

fra Løten i Hedemark. Han snakket om sitt bokprosjekt, og om
sin situasjon etter slaget. Meget
bra, alle var aktive med å stille
spørsmål, og det var nok noen
som kjente igjen litt fra egne opplevelser. Siden foredragsholder
var fra Løten, kunne man tenke
at det vanket en skvett akevitt til
julematen – som jo er god, norsk
tradisjon – men det sier rapporten
ingen ting om. Praten gikk allikevel livlig mellom engasjerte medlemmer fra lokallaget, og mange

Fra venstre Randi Frimann, Eli
Helene Veseth, og gjemt bak henne Stein Helge Fjedheim. På den
andre siden bakerst sitter Odd
Ingar Solberg, Sofie Brennhagen,
Else Nybakk, Norodd Alund.
gode tilbakemeldinger i etterkant
fortalte at det hadde vært et svært
trivelig julebord.
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Lagsinformasjon
Nytt fra LFS Rogaland		
Det er dannet et nytt lokallag i Rogaland i høst,
og de møtes vekselvis i Haugesund og Tysvær
kommune. Monica G. Eigestad har tatt på seg
vervet som leder, og hun var i fjor på et likemannskurs i Oslo i fjor i regi av LFS. Hun håper at hun på sikt får med seg andre slagrammede og pårørende i Haugalandet til å bli med
i samtalegruppe.
Hun og sekretæren, Geir Sindre Ringdal,
ble i november i fjor intervjuet og fotografert
av lokalavisa ”Karmsund” om sine historier og
om det nystartede lokallaget. Håpet med denne markedsføringen var å få flere medlemmer
inn i laget, det resulterte i 3 nye medlemmer
umiddelbart, og de håper på flere på sikt. De
er i dag en god håndfull medlemmer som møtes jevnlig, og de har allerede gjort ferdig årsplanen. Og i april får de besøk av en logoped,
som skal ha foredrag om afasi og kommunikasjon.
Monica G. Eigestad, LFS Rogaland

Smått og stort fra
hovedstyret …
20-21. januar på Jessheim:
LFS deltar med leder og nestleder på NHF
Landsmøte 5.-7.juni på Lillestrøm. Ledige
likemannsmidler er utlyst til lokallagene, kun
Akershus har svart. Det arbeides med informasjonskonvolutt som skal inneholde brosjyrer og
informasjon om LFS, skal sendes alle helseenheter som har kontakt med slagrammede og
pårørende. Det er nedsatt et utvalg til å arbeide
med yngre slagrammedes kår og rettigheter.
Det arbeides med å få utformet en ”rollup” til
bruk ved lokale og nasjonale stands, vil også bli
tilbudt lokallag for bruk på kjøpesentere, torg
og andre steder hvor man ønsker å markere
LFS.
9. februar, telefonmøte:
”Rollup” av beste kvalitet blir bestilt, den tilbys
lokallagene til 50% av kjøpspris.

Nytt fra LFS Østfold

gjelder å ta nødvendig hensyn til de i befolkningen som har handikap som gjør det krevende å
bevege seg på offentlig plass, som rullestolsbruOnsdag i vinterferieuka hadde lokallaget i Østkere, svaksynte og andre som opplever begrensfold medlemsmøte, hvor Unni Hegle fra NHF
ninger i sin hverdag.
Indre Østfold kom for å snakke om individuell
Det ble for øvrig i uke 7 arrangert et svært nytutforming. Det er et stort emne og man må velge
tig kurs av Veivesenet i Fredrikstad som rett og
seg ut områder å interessere seg for og rette sin
slett gikk ut på å kjøre buss!!! Det har nå blitt så
innsats mot. Østfoldlaget har valgt å konsentrere
annerledes å ta buss at det kan oppleves som vanseg om nybygg, og har fått en representant inn
skelig for mange, særlig eldre. Mange busser tar
i byggekomiteen til NAV. De skal der være med
for eksempel ikke lenger imot kontanter, men kun
på å passe på at de som planlegger, arkitekter og
kort. Og det finns mange kort, så det er ikke alltid
teknisk etat i kommunen, har riktige mål og utselike enkelt å velge. Når skal man varsle avstigning,
ende på byggedetaljer når de utformer nye bygg.
hvordan skal påstigning være osv. Mange eldre og
Det finns nøye regler for lys og lufting, merking
funksjonshemmede møtte fram og mente det var
på gulv, utforming av stoler og disker, stigning på
lærerikt.
plattinger, for å nevne noen detaljer. Og detaljene
Kanskje et tema å tenke på for ditt lokallag?
skal være diskrete, men også opplysende. Dette
er saker som nå er nedfelt i lov om individuell utJorunn Lilleng
forming, og som NHF er svært opptatt av. Det
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Nytt fra LFS Akershus
Laget har meldt seg inn i Grasrotandelen, en ny fordeling av spillemidler som Norsk Tipping har lansert.
Dette går ut på at spillere kan bestemme at 5 % av innsatsen deres skal gå til en lokal organisasjon som
de har bestemt seg for å støtte. Det er Norsk Tipping som betaler, ikke spilleren. På årsbasis vil det si at
lokale organisasjoner vil kunne fordele opptil 500 millioner kr. om spillinnsatsen følger dagens mønster.

Terminliste
25.mars Årsmøte på Rolvsrudhjemmet, Lørenskog kl. 18. Medlemmer ønskes velkommen.
26.mars Temadag ”Ung og slagrammet”, Bærum sykehus kl. 11.30
18.april Likemannskurs arrangeres for medlemmer, andre landsforeninger i NHF og helsepersonell. Vi vil ta for oss likemannens rolle, og vil diskutere hvordan man gjennom samtaler
i gruppe kan utveksle erfaringer og bli mer bevisst på livet etter slaget. Interesserte kan ta
kontakt med leder Audun-Kr. Nygaard eller redaktør.
6.mai
Faglig møte arrangeres av LFS Akershus i samarbeid med Akershus universitetssykehus
(Ahus) ved Lærings- og mestringssenteret i Auditoriet over tema ”Livet etter slag, rehabilitering livslang læring”. Man ønsker å fokusere på bedre samhandling mellom sykehus og
kommunene, og kartlegge rehabiliterings- og mestringstilbud til slagrammede slik at dette
kan bli best mulig etter ferdigbehandling i sykehus. Videre drøftes hvordan man kan sikre
at de tilbud som finns i regi av sykehuset og i kommunene, blir integrert i behandlingskjeden gjennom hele pasientforløpet. Man drøfter også hvordan sikre at pasienter og pårørende
får informasjon om aktuelle tilbud. I denne prosessen er det ønskelig med partnerskaps- og
likemannsarbeid. Fagpersoner fra Ahus, Helse Sør-Øst, Skedsmo og Lørenskog kommune
vil være tilstede. Møtet er åpent for alle interesserte. Interesserte kan ta kontakt med leder
Audun-Kr. Nygaard.

Atter et vellykket treff i LFS
Sør-Trøndelag
Til tross for at det var surt høstvær og landskamp i fotball på TV, møtte 43 av medlemmene
på medlemsmøte i midten av oktober. Vår gode
legevenn, Bent Indredavik, holdt et meget interessant innlegg om forskningen (se egen artikkel) som han holder på med. Indredavik er
nettopp utnevnt til professor i hjerneslagsykdommer. Han er også medlem i LFS Sør-Trøndelag.
Etter innlegget ble han sittende og drikke kaffe
og prate sammen oss.
Han svarte også på en masse spørsmål og så ut
til å hygge seg like mye som oss. Nestleder i
LFS’ hovedstyre, Roger Amundsen, som hadde
1 - 2009 Slagordet

tatt turen opp til Trondheim for å delta på møtet, hilste fra hovedstyret og fortalte litt om hva
de holder på med. Spesielt om likemannsarbeidet, og opplegget med samtalegrupper for yngre
slagrammede. Det betyr ikke at vi skal dele oss,
sa han, men dra nytte av hverandres erfaring.
”Jeg reiser rundt og besøker mange LFS-lag,
og forteller ofte hvor bra det er i LFS Sør-Trøndelag, avsluttet han. Dette gledet selvfølgelig oss
som prøver å gjøre så godt vi kan.
Aase Lian
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Hugen

Min beste militærhistorie

Ivar Aasen

Denne historien stod på trykk i
”Mannskapsavisa” for mange år siden,
den gang jeg avtjente militærtjenesten. Forholdene i Forsvaret er kanskje
omtrent slik i dag også, i alle fall er
det ikke ulikt mange situasjoner vi
også i dag kommer opp i – utenfor militæret:

Hugen fer so vida
millom Von og Kvida.
Myket kjemer til, som ingen hadde spaatt,
myket kjemer stort og verder sidan smaatt.
Hugen fer so vida.
Hugen fer som Daaren,
drøymer støtt om Faaren.
Fram i Vegen, trur eg er ein Bakke bratt;
naar eg kjemer der, so er det berre flatt.
Hugen fer so vida.

En oberst ga følgende ordre til sin adjutant:
”Ca. klokken 20.00 i morgen kveld vil Halleys komet være synlig herfra. Dette inntreffer bare én gang hvert 75. år. Gi ordre til
alle soldatene om oppstilling på leirplassen
i feltuniform. Jeg vil forklare dette sjeldne
fenomenet for dem. Hvis det regner, kan vi
ikke se kometen, og vi samles i kinosalen.
Der vil jeg vise noen bilder av fenomenet”.

Hugen fer som Draumen
att og fram i Straumen.
Fram i Vegen visst eg ventar meg ein Skatt;
naar eg kjemer der, so er han burte radt.
Hugen fer so vida.
Hugen fylgjer Tidom
trøyttest ut av Stridom.
Naar eg ser, eg inkje Huset større fær,
gjerer eg meg nøgder med det, som det er.
Hugen fer so vida.

Adjutanten sendte ordren videre til
kompanikapteinen:”På
oberstens
ordre
kommer Halleys komet til å vise seg kl.
20.00 over vårt område. Se til at soldatene
bærer feltuniform i tilfelle regn. Etterpå er
det oppstilling i kinosalen, der dette sjeldne
fenomen, som inntreffer bare hvert 75. år,
skal skje.
Kapteinen beordret løytnanten:”På oberstens ordre blir det oppstilling i feltuniform
i morgen kveld kl. 20.00. Den berømte Halleys komet viser seg i kinosalen. I tilfelle
regn, gir obersten ny ordre, hvilket bare
hender hvert 75. år..
Løytnanten meddelte sersjanten: ”I morgen kveld kl. 20.00 opptrer obersten i kinosalen sammen med Halleys komet. Et fenomen som inntreffer hvert 75. år. I tilfelle
regn gir obersten ordre om at kometen viser
seg i feltuniform.
Og dette er hva soldatene til slutt fikk
høre av sersjanten, og fortsatt snakker
vi om oberstens informasjon til sin adjutant: ”Hvis det regner i morgen kl. 20.00.
kommer den berømte general Halley, 75
år, iført feltuniform til å fyre av en komet i kinosalen sammen med obersten..”
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... eller kortversjonen:
Mykje kjemer til
som inkje vere spått
Mykje kjemer stort
og verder sidan smått
Når er ser eg inkje huset større fær
Gjerer eg meg nøgder med det som det er.
Ivar Andreas Aasen (1813 til 1896) var en norsk
språkforsker og dikter. Han er mest kjent som opphavsmannen til nynorsk (landsmål) som skriftspråk, men var
også en respektert dikter.

TRYGGHET
Vi har alle behov for å føle trygghet.
En klem skaper varme, trygghet og omsorgsfull atmosfære.
En klem sier: Jeg liker deg.
Følelsene en klem bringer fram er mange:
varme, sympati,
Glede og kjærlighet. Å berøre noen gjør at
grensen mellom to mennesker blir borte. En
klem er også en tillitserklæring.
Aase
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Leserbrev fra Lanzarote

Til høyre ser vi Bodil Ruden, leder av LFS Østfold, Trond Nilsen er tredje person fra høyre (i sort singlet)
bak kona Mette i rullestol og rød singlet. Jan og Margaret Spenning til venstre for Bodil. Vi kjenner ikke
rekkefølgene til de andre personene på bildet: Thor og Britt Bekker, Marianne Sibbern, Svein Petter Hansen, Irene Stene Tangeland, Sonja Dangnes, Signe Torper og Arild Jøndal. Anne Lisbeth Hansen og Tove
Martine Johansen var ikke tilstede da bildet ble tatt.
En gruppe fra Østfold avdelingen
for slagrammede, var på en fantastisk to ukers tur til Casas Heddy
på Lanzarote i august 2008. Her
kunne man velge mellom daglige
utflukter, bading i varmtvannsbas-

seng, trening hos et kyndig og fantastisk personell, eller bare nyte
sommer og sol etter eget ønske.
Dette frister absolutt til gjentagelse, og kan anbefales til andre
med eller uten handikap.

På bilde ser vi den glade gjengen
samlet før hjemreisen.
MVH
Trond Nilsen
Deltaker og pårørende

Musikk etter slag.
Finske forskere som har gransket 60 slagpasienter har fastslått at musikk kan være nyttig terapi i de
tidligste stadiene etter slaget. De sammenlignet pasienter som lyttet til musikk noen timer daglig med
pasienter som lyttet til lydbøker, og pasienter som ikke gjorde noen av delene. Musikkgruppen viste
seg å ha større bedring med hensyn til hukommelse og oppmerksomhet og et mer optimistisk syn på
fremtiden. Musikk kan være spesielt verdifull for pasienter som ennå ikke er klar for andre former for
rehabilitering. Musikkterapi er billig og enkel å gjennomføre.
Aase
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Nasjonalt hjerneslagregister
Brit Sæther Liltved

Vi trenger et hjerneslagregister – som kan gi grunnlag
og legitimitet til den nødvendige forskningen som er så
utrolig på etterskudd – og vi
trenger det nå.
Arbeidet med å opprette et
Norsk hjerneslagregister ble godkjent av Helsedepartementet etter en innstilling fra Helsedirektoratet i 2005. Arbeidet ble igangsatt samme år som en videreføring
av Midtnorsk slagregister og med
Helse Midt-Norge som formell
”eier”.
En rådgivningsgruppe med
representanter fra alle regionale
helseforetak har godkjent hva som
bør registreres for å kunne vurdere kvaliteten på behandlingen ved

hjerneslag. HEMIT (Helse MidtNorges IT avdeling) har utarbeidet et brukervennlig, sikkert og
meget godt beskyttet datasystem.
Datatilsynet avslo i september
2007 konsesjonssøknaden om å
få lov til å registrere slagpasienter uten aktivt samtykke av pasienten. Beslutningen ble anket
til Helsedirektoratet, og først
i november 2008 kom det svar
som konkluderte med at Helsedirektoratet ikke hadde myndighet til å overprøve Datatilsynet.
Det er meget beklagelig at Helsedirektoratet har brukt et år på
å finne ut at de ikke har myndighet til å overprøve Datatilsynet.
Det hadde vært en fordel om de
hadde sagt fra umiddelbart om at
de kun hadde myndighet til å anbefale en anke til Helsedeparte-

mentet eller å anbefale en ny lov.
Som slagpasient ser jeg det overhodet ikke som noen trussel mot
mitt personvern at kvaliteten på
behandlingen som gis, registreres
slik at den i ettertid kan bedømmes – og dermed danne grunnlag
for reell forskning som på sikt vil
sikre et best mulig tilbud til de som
vil bli rammet av slag i fremtiden
– ca. 16.000 mennesker hvert år.
Jeg ser det heller som et vern
at vi som rammes av en så alvorlig sykdom som et hjerneslag møter et helsevesen som kvalitetssikrer sin behandling gjennom en
registrering av hvilken behandling som gis og hva som oppnås.
Dersom det ikke er mulig å
få dispensasjon fra samtykkekravet (mange slagpasienter er
ikke i stand til å gi sitt samtykke

afasi
Å leve med

design walmann · Foto: Jo Michael

· Bygg og
eiendom
· Industri

Vi inviterer
i it
afasirammede
f i
d og
pårørende til en uke med
innsikt og inspirasjon i en
felles livssituasjon

Mandag 24. til lørdag 29. august
Pris for fullt opphold og kurs, kun kr: 3815,-

Andre kurs og reiser

· Olje og gass

Datakurs Motivasjonskurs for 50+ Internett og e‐post
Sverige: tur til ARNs rike Å leve med diabetes Golfkurs
Russland: Elvecruise St.Petersburg–Moskva LitteraTUR
til Gudbrandsdalen Ny i båt – med båtførerprøven
Sommeropphold: Det skal merkes at vi lever
Sommeropphold: Det gode liv Svalbard Malekurs
Foto og bildebehandling Polen
samt flere kurs og reiser til Tyrkia, Italia og India‐Nepal

· Samferdsel og
infrastruktur
· Energi
· Miljø og
naturressurser

Kontakt oss for fullstendig
kurs- og reiseprogram.

www.seniorutvikling.no

Tlf 33 33 55 00 - post@seniorutvikling.no - 3159 Melsomvik
www.multiconsult.no
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Meningsfulle dager i vakre Vestfold
Slagordet 1 - 2009

___

___

___

___

når de kommer inn på sykehuset), bør arbeidet med å utarbeide et nytt lovforslag igangsettes umiddelbart som vil gjøre
et slikt register mulig/lovlig.
Etter at jeg ble såpass frisk at
jeg kunne begynne å engasjere
meg, har jeg med stor overraskelse og undring registrert at
forskningsmidlene til dette området er marginale, sammenlignet med f. eks. satsingen i forhold
til hjerteinfarkt. Forskningen i
forhold til slag må økes betydelig både i forhold til forebygging, akuttfasen og rehabilitering.
En bedre rutinemessig forebygging – og godt utbygde akuttmottak i egne slagenheter. Lokalsykehusene bør knyttes opp via telemedisin til ”modersykehuset” f.
eks universitetsklinikker hvor det
er tilgang til eksperter 24 timer i
døgnet - som i Helse Midt-Norge.
I rehabiliteringstilbudene må alle
relevante faggrupper inngå i teamene – også utover det medisinske
– som f. eks synspedagoger. En
reell rehabilitering både i forhold
til de fysiske og kognitiv skadene
vil gi store samfunnsøkonomiske
besparelser. Og for det enkelte
mennesket og dens pårørende er
det vel unødvendig å si hvor viktig det er atFamilieopphold
den slagrammede blir
mest mulig selvhjulpen.
En massiv sentralisering av slagbehandlingen er det ingen fors-

kningsbasert dekning for å hevde.
Ved å etablere nært samarbeid et nettverk - mellom lokalsykehus
og universitetsklinikker, kan god
akutt behandling gis i de fleste
sykehus under forutsetning av at
de har etablert gode slagenheter
i samsvar med forskningsbasert
kunnskap. Noen pasienter trenger mer avansert behandling, og
i et slikt nettverk vil de oppdages
og kan raskt overflyttes til større
sykehus.
En slik løsning ivaretar både de
relativt få pasienter som trenger
mer avansert behandling, og de
mange (de fleste) som kan få like
god eller bedre behandling lokalt.
For det finnes forskning som tilsier at en noe desentralisert organisering gjør det enklere å etablere et godt samarbeid i forhold til
primærhelsetjenesten – og forskningen har også vist at et slikt
samarbeid er meget viktig for at
pasienter skal oppnå størst mulig
bedring. For veldig mange slagpasienter er samhandlingen med
primærhelsetjeneste ofte langvarig og nødvendig for å kunne mestre livet best mulig etter slaget.
Et slagregister som kan sikre
kvalitet i hele denne behandlingskjeden, er en
forutsetning for
å utvikle en god
slagbehandling.

___

____

___

____

____

____

_________

____

uten
mmen med

øst 08

Familieopphold
Ukesopphold for familier hvor
mamma eller pappa har fått en
hjerneskade
Tid og sted

Ukesopphold for familier hvor mamma eller
Førstehar
gruppe
uke 27 • Andre gruppe
pappa
fått en ihjerneskade

Kognitiv rehabiliterings enhet Sunnaas sykehus
(KReSS)
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i uke 28

Løktabakken 11
1440 Drøbak
Telefon 64 90 77 30
E-post:
firmapost@sunnaas.no
www.sunnaas.no

Brit Sæther Liltved

er barnevernspedagog, men
har også utdannelse innen
pedagogikk, ledelse og jus.
Hun arbeidet fra 1978 til
1995 ved Nedre Gausen
Kompetansesenter i Holmestrand. Siden 1995 har
hun vært leder for opplæringsprogrammet ”Se mitt
Språk”. Oppnevnt av Utdanningsdepartementet
til flere styreverv i Statlige
spesialpedagogisk støttesystem og har vært Styreleder
for kompetansesentrene for
hørselshemmede fra 1999 til
2004. Hun er Styremedlem
i Teater Manu, det norske
tegnspråkteateret, og er varamedlem i LFS hovedstyre
fra 2008.

Bestia Risk Consulting AS leverer helhetlige

securityog 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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Vi har ikke alle svarene .. men vi fortsetter å spørre
Å kurere sykdom er en omstendig prosess, hvor lang forskning ligger bak.
Desto mer gledelig er det når man endelig kommer i mål. Men for hvert mål som nås,
dukker nye utfordringer opp.
AstraZeneca er et av verdens ledende farmasøytiske selskaper.
Vi bruker hvert år ca. 25 milliarder norske kroner på forskning verden over.
Bare her i Norge bruker vi 77 millioner kroner årlig. Det vil si 210.000 kroner hver dag.
Dette har resultert i en rekke nyskapende og effektive legemidler med færre bivirkninger.
Vår ambisjon er å utvikle og levere medisiner som gir pasientene et bedre og lengre liv.

Kunnskap kurerer.
Lær mer om oss og hva vi gjør på
www.astrazeneca.no

AstraZeneca AS
Hoffsveien 70B
Boks 200 Vinderen N-0319 OSLO
Tlf 21 00 64 00 Faks 21 00 64 15
www.astrazeneca.no
ID: KOM 10-08

Rehabilitering etter hjerneslag
•
•
•
•
•
•
•

proteser

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.

ortoser
korsetter
fotsenger og innlegg
ortopedisk fottøy
barnehjelpemidler
sits

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

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
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Målet med rehabiliteringen er å oppnå økt funksjon og mestring i hver
dagen 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

Telemark
35 56 15 50

Slagordet 1 - 2009

Familien har fått slag
Det er lett å glemme familien når et familiemedlem har fått slag. Man tenker ofte at all
oppmerksomhet må rettes mot den slagrammede. Men familien opplever også en totalt
annerledes hverdag når slaget slår ned som lyn fra klar himmel. Hvordan takler barna det
og hvordan påvirker dette deres hverdag? Hvordan mestrer den pårørende den nye situasjonen?
Sunnaas sykehus i Drøbak, KReSS, arrangerer et ukeskurs i slutten av juni og et i begynnelsen av juli
for pasienter med ervervet hjerneskade og deres pårørende. Sykdomsårsak, i tillegg til slag, kan også være
andre traumatiske skader som svulst, infeksjon, trafikkskadde osv. Hele familien er velkommen til å delta,
og barna i alderen 4 til 16 år vil kanskje synes det er spennende å tilbringe noen dager på dagtid sammen
med andre familier og helsepersonell. Skaden må ha skjedd for minst et år siden, og hensikten med kurset
er å mestre den nye situasjonen bedre. Snakk med fastlegen din om dette kan være aktuelt for dere, så vil
han kunne søke.
Temaer som belyses er følgevirkninger etter skaden, mestring i hverdagen, endrede roller i familien,
hvordan det er når mamma eller pappa har forandret seg, og det å møte hjelpeapparatet. Familiene vil
møte tverrfaglige rehabiliteringsteam fra KReSS og ansatte fra LMS (Lærings- og mestringssenteret) på
Sunnaas.
Man vil bo i lokalene til KReSS og vil få kveldene til fri benyttelse. Drøbak på forsommeren kan anbefales på det sterkeste.
Rehabilitering for slagrammede

ved Rehabiliteringssenteret Nord-Norges Kurbad

•

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.

•

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.

•

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.
INNLEGGELSE KREVER SØKNAD FRA LEGE

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

Conrad Holmboes vei 95, 9011 Tromsø, Tlf 77 66 88 00
firmapost@kurbadet.no
www.kurbadet.no

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

•Helse- og egenutvikling
•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
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VitOmega – den 100 % rene og naturlige * fiskeoljen

Mindre

leddsmerter, ømme muskler, kolesterol, depresjon,
psoriasis- og diabetesplager.
Anbefaler VitOmega
for de ﬂeste

Ble kvitt
muskelsmertene

Dr. David de Clive-Lowe ved
Leuthen-klinikken i Trondheim
anbefaler omega-3 for mange
lidelser. – Både ved ledd- og
muskelplager, hjerte-/karlidelser,
ulike kreftformer og andre lidelser
kan tilskudd av omega-3 ha
gunstig effekt. Jeg gir mine
pasienter individuelt tilpassede
oppskrifter på stoffer kroppen
trenger. I den oppskriften inngår
svært ofte VitOmegas naturlige
ﬁskeolje, forteller han. Se hele
historien på www.vitomega.no

Liv Larsson fra Lismarka
ble kvitt sterke muskel- og
leddsmerter ved hjelp av
VitOmegas 100 % rene,
naturlige ﬁskeolje.
– Livet er levelig igjen,
og jeg er blitt mykere i
kroppen, sier Liv fornøyd.
Se hele historien på
www.vitomega.no

Bedre

hjerte- og hjernefunksjoner, blodsirkulasjon,
energi og overskudd!
Alle vet hvor viktig omega 3-fettsyrer er for å forebygge sykdom og holde
maskineriet i gang. Dessverre spiser de færreste av oss nok fet ﬁsk,
vår viktigste omega-3-kilde. VitOmega er ren, naturlig* ﬁskeolje utvunnet
fra sardiner og ansjos fanget i klare farvann ved Antarktis. Den inneholder
både Omega 3, 6, 7 og 9 og er svært gunstig for hjerte, hjerne, muskler,
ledd og hud – ja, hele kroppen!
*De ﬂeste ﬁskeoljer på det norske markedet er syntetiske.
VitOmega er 100 % naturlig!

99,-

To bokser Omega 3-6-7-9 kun kr.
Nok til 3 måneders forbruk – portofritt tilsendt

kun kr.

99,-

Tilbudet forutsetter abonnement med forsendelse av en ny boks til
kun kr. 239,- hver 6. uke. Du forplikter deg bare til to forsendelser.
Se mer på vitomega.no

DU KAN BESTILLE
hos VitOmega på 4 måter:

1. Tlf. 72 83 90 90 (08-16)
2. www.vitomega.no
3. SMS til 1980

vo slag, navn, adresse (send til 1980)
Eks:
vo slag, ida olsen, gaten 4, 7010 rud

4. Send inn kupongen

Portofritt tilsendt
Leveres i din postkasse

2 bokser Omega-3-6-7-9
kun kr. 99,-

PORTO ER BETALT

NOK TIL 3 MND. FORBRUK!

Gjelder nytegning av abonnement

Omega-3-spesialisten
Navn: .............................................................................................................
Adresse: ......................................................................................................
Postnr./sted: ............................................................................................

– porto er betalt!

Tlf.: ..................................................................................................................

Slagordet

OKTAN Trondheim

Jubileumstilbud:

VitOmega AS
Svarsending 9036
0098 OSLO

BRU K BLOKKBOKSTAVER! 18-årsgrense.
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Nye publikasjoner fra
Helsedirektoratet
Kristin T. Berg, NHF, redegjør i en mail til oss om et
par publikasjoner som det
kan være nyttige for våre
medlemmer å kjenne til.
Jeg tror at våre tillitsmenn
kan finne disse nyttige, og
jeg vil tro de også kan være
relevante for de som fungerer som likemenn, for eksempel i samtalegrupper for
slagrammede og pårørende.
Publikasjonene heter ”Anbefalinger til saksbehandlerprosess/Lov om sosiale tjenester 4-2” og ”Håndbok om
helse- og sosialtjenesten i
kommunen”.
Anbefalinger til saks
behandlerprosess
I 2007 utarbeidet Helsedirektoratet en veileder / retningslinjer om
anbefalt saksbehandling av sosiale
tjenester (sosialtjenestelovens §
4-2). Her er blant annet tjenestene
praktisk bistand, herunder brukerstyrt personlig assistanse, avlastning og støttekontakt hjemlet.
Veiledningstjenesten i NHF får
svært mange henvendelser om

denne type saker, og rettskildematerialet er temmelig begrenset. Det er derfor viktig at NHF
henviser til de retningslinjene
som finnes, og denne veilederen
gir en god beskrivelse av hele
saksbehandlingsprosessen. NHF
benytter denne type publikasjoner aktivt i våre støtteskriv, og vi
tror at andre også kan dra nytte av
informasjonen.

hva de kan tilby av hjelp, hvilke
prinsipper som styrer kommunens tjenestetilbud, hva du selv
må gjøre, hvilken kvalitet du kan
forvente, hvilke rettigheter og
plikter du selv har – og hvor det
Håndbok for helse- og sosial- er mer informasjon å hente.
tjenesten
Vi har ikke rukket å lese igjenNår vi trenger hjelp, kan det være nom hele denne boken, men den
vanskelig å vite hvilke tilbud som ser god ut. Dette er også informafinnes, hvilke tjenester vi har rett sjon som kan brukes aktivt både
til og hvor vi skal henvende oss. i påvirkningsøyemed, og i forhold
Derfor har Helsedirektoratet la- til enkelthenvendelser. Håndboka
get denne håndboka om helse- og vil komme på flere språk.
sosialtjenesten i kommunen som
en hjelp på veien. Dette er en bok Bestilles på nettet
for hele befolkningen. Her gis det Begge publikasjonene er gratis og
svar på mange generelle spørsmål kan bestilles eller lastes ned fra
om hvilken hjelp man kan få fra nettsidene til Helsedirektoratet.
kommunen innen feltet helse og Gå til direktoratets hjemmeside
sosial. Oppgavene under NAV er www.helsedirektoratet.no og let
ikke tatt med i boken, det vil bl.a. etter Publikasjoner, dernest Ansi økonomisk sosialhjelp.
befalinger eller Faktahefter. SorInnholdsfortegnelsen antyder ter titlene alfabetisk, så er de letat håndboka er laget for den jevne test å finne. Har du ikke tilgang til
mann og kvinne, og redegjør for: nettet, kan du ringe direktoratet
hvem de viktigste kontaktene er, på tel. 810 200 50.

JA - jeg vil abonnere på SLAGORDET !
Navn: .....................................................................................
Adresse: ...............................................................................
Postnr: ................... Sted: ....................................................
Betales av:
		
Navn:.......................................................
		

Adresse: ..................................................

		

Postnr/sted:..............................................
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Få den rett i postkassa 4 ganger i året
Bestillingen sendes:

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

Abonnementet løper til det blir sagt opp
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BEKK CONSULTING AS
Boks 134 – Sentrum
0102 Oslo

OSLO TEKNOPOL
(logo) 4/08

HEVOLD SHIPPING A/S
Boks 9305 Grønland
0135 Oslo
Tlf. 22 05 26 00
RISENG & KIEHL A/S
Arkitekter MNAL
Øvre Slottsgt. 17, 0157 Oslo
Tlf. 22 47 66 70

SENTRUM BYGG A/S
Boks 2 ‑ Alnabru
0614 Oslo
Tlf. 23 17 74 00

ALFR. A. BERGE A/S
Boks 91
1378 Nesbru
Tlf. 66 84 54 92

POTTEN SKARNES
2100 Skarnes
Tlf. 62 96 15 60

GUNNAR RUUD AS
Norderhovsgt. 7
0654 Oslo
Tlf. 22 19 59 80

TRELASTOMSETNING AS
Slemmestadvn. 490
1391 Vollen
Tlf. 66 79 85 54

BRØDR. STENSKJÆR A/S
2123 Bruvoll
Tlf. 62 97 31 50
Mobil 90 87 82 01

CHRISTIANIA
TRANSPORT BUREAU
Ensjøveien 12
0655 Oslo Tlf. 22 68 31 07

AS FOLLO TRUCKUTLEIE
Boks 573
1401 Ski
Tlf. 64 86 31 03

EIDSKOG
STANGESKOVENE AS
2230 Skotterud
Tlf. 62 83 22 00

K. A. NYGAARD
TRANSPORTFORRETNING
Boks 1045 •
1510 Moss
Tlf. 69 27 47 60

FLISA SKOTØYMAGASIN
2270 Flisa
Tlf. 62 95 13 25

T. FROUTH’S
BIL‑ OG
KAROSSERIVERKSTED A/S
Bertrand Narvesensv. 3
0661 Oslo
Tlf. 22 57 21 26

HAMAR KOMMUNE
2300 Hamar

HANNELS AS
Titangt. 14
1630 Gamle Fredrikstad
Tlf. 69 32 00 36

RINGSAKER KOMMUNE
2380 Brumunddal

VANITY FRISERSALONG
Cort Adlersgt. 23
0254 Oslo
Tlf. 22 55 89 89

AASERUD MØBLER A/S
Torgg. 9
1738 Borgenhaugen
Tlf. 69 16 66 60

SVARTBEKK‑KROA AS
Svartbekkvn. 8
2411 Elverum
Tlf. 62 41 37 50

FYSIOTERAPEUT
GRETE REYNAUD
Abbediengv. 1
0275 Oslo, Tlf. 22 50 72 91

DATATJENESTEN A/S
Boks 291
1752 Halden
Tlf. 69 17 96 00

TYNSET VAKTSELSKAP
2500 Tynset
Tlf. 62 48 00 08

POTEK 1 STORD
Boks 1
5401 Stord
Tlf. 53 45 60 30

BRANSJERÅDET FOR
NATURMIDLER
Grensevn. 65
0663 Oslo Tlf. 23 37 64 50

STABIL
VERKTØYINDUSTRI A/S
Pancovn. 7, 1624 Gressvik
Tlf. 69 70 91 00

BLOM ASA
Drammensvn. 165
0277 Oslo
Tlf. 22 13 19 20

TRYGVE ALM AS
Tevlingvn. 15
1081 Oslo
Tlf. 22 57 50 50

SÆTERDAL’S
FRISØRSALONG
Skrivevn. 16, 1920 Sørumsand
Tlf. 63 82 76 76

TANNLEGE DR. ODONT.
ANNE E. STABRUN
Boks 64 Vinderen
0319 Oslo Tlf. 22 14 08 10

NORSK HUSSOPP
FORSIKRING
Enebakkvn. 307
1188 Oslo Tlf. 22 28 31 50

HAUGERUD BENSIN
Preståsen
1930 Aurskog
Tlf. 63 86 31 22

TROX AURANOR NORGE AS
Boks 100
2712 Brandbu
Tlf. 61 31 35 00

RØDSUND BYGG
Boks 118
2032 Maura
Tlf. 91 56 91 87

GRANHØY
ALDERSPENSJONAT
Ringdalslinna 63, 2750 Gran
Tlf. 61 31 30 10

INTERFOTO A/S
O. H. Bangsv. 51
1322 Høvik
Tlf. 97 11 55 00

ULLENSAKER
FYSIKALSKE INSTITUTT
2050 Jessheim
Tlf. 63 97 06 19

STEIN BRATENG
REGNSKAPSKONTOR
Boks 37, 2826 Snertingdal
Tlf. 61 18 43 24

SKUI FYSIKALSKE INSTITUTT
Smestadkroken 69
1340 Skui
Tlf. 67 13 40 15

REIDAR HAALAND
MASKIN
Bekkestien 20, 2050 Jessheim
Tlf. 63 97 42 94

1814
ASSURANSEFORRETNING A/S
Østre Akerv. 24
0581 Oslo Tlf. 22 65 18 14
JOHS. HOLT A/S
Boks 73 ‑ Manglerud
0612 Oslo
Tlf. 22 57 49 50
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JUMPKING TRAMPOLINES
Ramstadsletta 10
1363 Høvik
Tlf. 67 52 48 80

FAG‑ELEKTRO ANS
2080 Eidsvoll
Tlf. 63 90 42 77
Mobil 913 09 387

KLOPPEN LAMELLTRE A/S
2850 Lena
Tlf. 61 16 07 88

ODAL GRUS AS
Spigsetberget, 2100 Skarnes
Tlf. 62 96 37 45
Mobil 90 85 84 89

HEYERDAHL TURBILSERVICE
Boks 7049 ‑ Bedriftsenter
3007 Drammen
Tlf. 32 26 51 50
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REGNSKAPSSJEFEN AS
Gl. Riksv. 333
3055 Krokstadelva
Tlf. 32 23 15 30
FURULUND KRO
Kafeteria ‑ Møtelokaler
Koldtbord ‑ Selskapsmat
3160 Stokke, Tlf. 33 36 38 00
GE VINGOMED
ULTRASOUND AS
Boks 141, 3191 Horten
Tlf. 33 02 11 00

STIFTELSEN GURVIKA
FERIESTED FOR
FUNKSJONSHEMMEDE
3296 Larvik
Tlf. 33 18 82 90

DENNE ANNONSEN
ER BETALT AV EN
ANONYM GIVER

BUSKERUD TREVARE A/S
3340 Åmot
Tlf. 32 77 89 90

HAUGERØD & NILSEN A/S
Boks 199
3701 Skien
Tlf. 35 50 33 50

SENTER MOT
SEKSUELLE OVERGREP
Langbrygga 6
3724 Skien
Tlf. 35 50 55 60
post@smstelemark.no

ARENDAL OG OMEGNS
SPAREBANK
Torvet 8, 4800 Arendal
Tlf. 37 00 49 00
VEGÅRSHEI SPAREBANK
4985 Vegårshei
Tlf. 37 17 00 60
TANNLEGE
TOR FROST NIELSEN
5013 Bergen
Tlf. 55 32 67 24
HORDALAND
FYLKESKOMMUNE
5020 Bergen
Tlf. 55 23 90 00

STXEUROPE NORWAY
BREVIK ELECTRO AS
Strømtangvn. 19 B, 3950 Brevik
Tlf. 35 56 49 00

FEDJE KOMMUNE
Helse og sosialetaten
5133 Fedje

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

HJELPEMIDDELHUSET
for kortidsutlån i
Bergen kommune

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

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

SUNNMØRE OG ROMSDAL
FISKESALSLAG
Strandgt. 4
6004 Ålesund
Tlf. 70 10 24 00

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

HAGA AUTOSALG
5238 Rådal
Tlf. 55 13 46 33

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

BIA MILJØ A/S
5315 Herdla
Tlf. 56 15 11 00

VESTSINK
VARMEFORSINKING A/S
6080 Gurskøy
Tlf. 70 08 03 60

Tlf. 32 78 15 00

GULV OG TAK A/S
Solbergvn. 5
4050 Sola
Tlf. 51 64 64 94

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

ODD HOVELSRUD & CO.
Gravemaskinfirma
Hyggenvn. 21, 3440 Røyken
Tlf. 31 28 55 15

BJØRGE ASA
Energivn. 20
4056 Tananger
Tlf. 51 71 92 00

SOLBERG REGNSKAP &
BEDRIFTSTJENESTE
Sjukehusv. 1, 5416 Stord
Tlf. 53 41 18 33

SLEMMESTAD UR & OPTIK
Rortunet
3470 Slemmestad
Tlf. 31 28 29 54

BRYNE RØR A/S
Skulegt. 9
4340 Bryne
Tlf. 51 77 82 00

HAUGESUND SPAREBANK
5443 Bømlo
Tlf. 53 42 60 70

ALF TAFJORD
6213 Tafjord
Tlf. 70 25 81 22

BYGGER’N JONDAL
Belsnes
5627 Jondal
Tlf. 53 66 88 41

BRATTVÅG MEK. VERKSTED
6282 Brattvåg
Tlf. 70 21 28 80

VEST‑AGDER MUSEET
Dr. Kraftsgt. 15
4400 Flekkefjord
Tlf. 38 32 81 40

VOSS OLJE
Strandavn. 62
5700 Voss
Tlf. 56 51 34 50

A. SKARE A/S
Riseng 3
6300 Åndalsnes
Tlf. 71 22 29 10

FINN OG ALBERT
EGELAND A/S
Boks 1592 ‑ Lundsiden
4888 Kristiansand
Tlf. 38 12 74 20

FANAPOSTEN
Østre Nesttunv. 6
5853 Bergen
Tlf. 55 11 80 10

RAUMA
REGNSKAPSSERVICE A/S
Boks 234
6301 Åndalsnes
Tlf. 71 22 49 70

AMISTAR BUSS DA
Hurumv. 41
3474 Åros
Tlf. 31 28 99 12
RØDBERG DAGLIGVARE
MASKIN AVD.
Hvammen
3630 Rødberg, Tlf. 32 74 16 00
NOTODDEN OPTIKK
Telegt. 4
3674 Notodden
Tlf. 35 01 87 30
TUDDAL VARECENTER
3697 Tuddal
Tlf. 35 02 41 05
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SKORGEN
GRUS OG TRANSPORT
6380 Tresfjord
Tlf. 71 18 11 68

AUDUN NYBØ
MALING OG GULVBELEGG
Klubbeneset 11, 6900 Florø
Tlf. 57 74 26 65

INGE ENGÅS
REGNSKAPSKONTOR
6390 Vestnes
Tlf. 71 18 22 56

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

RI‑MA SERVICE A/S
Sotå
6453 Kleive
Tlf. 71 24 71 69
IP HUSE A/S
Mek. Verksted
6487 Harøy
Tlf. 71 27 57 00
VIK CAMPING
6891 Vik i Sogn
Tlf. 57 69 51 25

FYLKESTRYGDEKONTORET
I OPPLAND
Boks 143
2601 Lillehammer
Tlf. 61 05 73 00

LUSTER SPAREBANK
6866 Gaupne
Tlf. 57 68 27 00

6872 Luster
Tlf. 57 68 54 82
FJORDBLOMSTEN
Boks 94
6881 Årdalstangen
Tlf. 57 66 12 89

WWW.LERUM.NO

TRØNDELAG ORTOPEDISKE
VERKSTED AS
St. Olavs Hospital HF
Olav Kyrres gt. 17
7006 Trondheim
Tlf. 73 86 88 32
Fax 73 86 35 15

SORTLAND APOTEK
Boks 62
8401 Sortland
Tlf. 76 11 15 30
MO INDUSTRIPARK AS
Boks 500
8601 Mo i Rana
Tlf. 75 13 61 00

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

ØIEN OG INDERGAARD A/S
Erling Skakkesgt. 2 A
7013 Trondheim
Tlf. 73 88 02 00

OSEN KOMMUNE
7740 Steinsdalen

KVIKK VASKERI
Ths. V. Westensgt. 6
8624 Mo
Tlf. 75 12 99 10

EKRA GARTNERI
7083 Leinstrand
Tlf. 72 59 42 20

HANS EVENSEN A/S
Industrivn. 8
7801 Namsos
Tlf. 74 22 67 00

LOGOPEDISK SENTER
Logo 4/08

MIDTRE GAULDAL ASVO AS
7290 Støren
Tlf. 72 40 30 00

LEKA KOMMUNE
7994 Leka

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

FOTO SCHRØDER
Boks 718 ‑ Sentrum
7407 Trondheim
Tlf. 73 89 78 44

ProsjektPartner Bodø AS
Boks 1363
8001 Bodø
Tlf. 75 55 13 00

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

VÆRØY KOMMUNE
Boks 2523
8063 Værøy

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

OPPLÆRINGSKONTORET
FOR
LOFOTEN
OG VESTERÅLEN

IMI BEGRAVELSESBYRÅ A/S
Boks 322
9254 Tromsø
Tlf. 77 66 25 00

ROMNES TRONDHEIM A/S
Boks 2962
7438 Trondheim
Tlf. 73 82 49 00

MERÅKER
SANITETSFORENINGS
KURBAD
7530 Meråker, Tlf. 74 81 24 00
www.meraker‑kurbad.no
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KLÆBU SPAREBANK
Boks 300
7541 Klæbu
Tlf. 72 83 00 00

FR. WANGSVIK A/S
Boks 110
8301 Svolvær
Tlf. 76 06 61 50

VESTVÅGØY KOMMUNE
8370 Leknes

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

Slagrammedes
minne- og
forskningsfond:
Postboks 8217 Grønland
0134 Oslo
Bankgiro
0540 08 35502
Slagordet 1 - 2009

Hjerneslag? Ring 1-1-3!
Hjerneslag kommer ofte som lyn fra klar himmel. Ved mistanke om hjerneslag – ring

en – en - tre (113)

Kjennetegn
Legene sier at alle kan lære seg å kjenne igjen et slag gjennom å stille tre enkle spørsmål:
1.
Be personen om å le.
2.
Be personen om å løfte begge armene.
3.
Be personen om å si en enkel setning sammenhengende (for eksempel sola skinner i
dag)
Har personen problemer med noen av disse oppgavene, ikke nøl, ring snarest mulig en-en-tre (113)
og beskriv symptomene. Det hender små barn, som ikke kan telle så langt, må ringe. Derfor, ikke
si hundreogtretten, men en – en – tre.

LFS lokallag og
kontaktpersoner
LFS ØSTFOLD
Leder: Bodil Ruden
Haugli, 1827 Hobøl
Telefon: 69 92 13 75
E-post sendes Jorunn Lilleng:
jlilleng@start.no
LFS AKERSHUS
Leder: Audun Kr. Nygaard
Trnbyveien 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
E-post:
iaeide@broadpark.no
NESODDEN/FROGN
Kontaktperson: Bjørn Bakke
Baybakken 9, 1440 Drøbak
Telefon: 64 93 33 61
Mobil: 901 44 031
E-post:
bakke.bj@gmail.com
LFS OSLO
Leder: Tore Nilsen
Maria Dehlisvei 35, 1084 Oslo
Telefon: 21 91 30 60
Mobil: 416 06 830
E-post:
tore_nilsen@getmail.no
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LFS HEDMARK
Leder: Odd Sandlie
Linjeveien 25, 2312 Ottestad
Telefon: 62 57 63 41
E-post sendes NHF:
nhf.innlandet@nhf.no

LFS HORDALAND
Leder: Hans Henrik Tøsdal
Nygårdsmyren 1
5164 Laksevåg
Mobil: 918 66 074
E-post: hans@avantic.no

LFS OPPLAND
Leder: Kirsten Engen
L. Nittersvei 1, 2617 Gjøvik
Telefon: 61172570
Mobil: 924 50 739
E-post:
kirsten_l946@yahoo.no

LFS ROGALAND
Monica Grindheim Eigestad
Alvanutlia 29
5570 Aksdal
Telefon: 52770150
Mobil 41520354
E-post: meigesta@online.no

LFS BUSKERUD
NHF Oslofjord Vest
Tolibugata 115
3041 Drammen
Telefon: 32 88 29 29
E-post:
nhf.oslofjordvest@nhf.no

LFS SOGN OG FJORDANE
LFS FLORØ
Leder: Stein Are Gjerde
Havrenesveien 37, 6900 Florø
Telefon: 971 22 925

LFS VESTFOLD
Leder: Berit Muldsvor
Opalveien 19, 3150 Tolvsrød
Telefon: 33 32 89 47
E-post: berihmul@frisurf.no
LFS TELEMARK
Leder: Arntfinn 0. Andreassen
Skoglundveien 1, 3965 Herre
Telefon: 35 96 61 69
E-post: a.andre@online.no
LFS AGDER
Kontaktperson:
Torfinn Jørgensen
Tørvolt, 4885 Grimstad
Mobil: 905 43 323
E-post:
Torfinn5@hotmail.com

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: 992 25 477
E-post: aaselian@online.no
LFS NORDLAND
Leder: Randi Nesje
Storvollen 50, 8015 Bodø
Telefon: 75 51 60 58
Mobil: 916 98 355
E-post: rknesje@online.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: 908 59 268
E-post: stortua@online.no
LFS ØST-FINNMARK
Leder: Willy Jakobsen
Kommandantveien 10
9950 VARDØ
Mobil: 92071281
E-post sendes Elna Andersen:
eln-and@online.no

Hjerneslagrammede
barn, foreldrekontakt.
Etter klokken 20.00:
Merethe Meland
Telefon: 77 09 72 36
E-post: meme@thorheim.no
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Returadresse:
LFS, postboks 9217 Grønland
0134 Oslo
Ettersendes ikke ved varig adresseforandring.
Returneres avsender med ny adresse påført.

Yngre slagrammede organiserer seg
I Trondheim har det eksistert en gruppe med yngre
slagrammede en tid, og nå
har krefter i ulike deler av
landet samlet seg for å danne
en egen gruppe for yngre slagrammede i landet.
I januar møttes man i Oslo, i regi
av LFS, med det formål å starte et
prosjekt som blant annet skal søke
Gjensidigestiftelsen om midler til
å etablere et hovedprosjekt høsten
2009. Det man ønsker å fokusere på,
er yngre slagrammedes muligheter
til å ta selvstendige valg og derved
kontrollere egne liv, forventninger
og realiteter i forhold til NAV, hvilke
nivåer man bør forvente av utdanningstilbud som formidles gjennom
NAV, og se på mulighetene for at

attføringbeløp munner ut i
arbeid på selvstendig basis
slik at den enkelte kan leve
et fullverdig liv.
Forskningsresultater viser
tydelig at yngre slagrammede strever med sentrale problemstillinger som mangel på
IP (individuell plan), mangel
på hjelpemidler, mangel på
hjelp, støtte og forståelse Noen deltagere i gruppa Yngre Slagrammede
etter utskriving fra sykehus, (f.v.) Rune Gustafsen, Åse Meslo, leder Ove
manglende veiledning fra Heien og Eli Fladseth
NAV om sentrale rettigheter
og mangel på oppbacking av pårø- til utdanning/arbeid, til å svare på
rende. Et sentralt funn i samtalen er en undersøkelse som vil bli annonikke overraskende at de som føler at sert i Slagordet (se egen ramme).
Forprosjektet beregnes avslutde på en måte har lykkes, takker sitt
tet 23-24. april, dvs. umiddelbart
eget nettverk og familie for dette.
Videre arbeid i forprosjektet før årsmøtet i LFS på Gardermoen.
Yngre Slagrammede innebærer Målsettingen er å kunne konkretiat man vil invitere flere yngre sla- sere 4-5 hovedområder som hovedgrammede med erfaring i forhold prosjektet spesifikt skal jobbe med.

Yngre slagrammet?

Vi ønsker kontakt med yngre slagrammede mellom 15 og 49 år som har erfaring med utdanning/jobb. Vi
ønsker at du vil svare på noen få spørsmål som vi har på et spørreskjema. Ta kontakt med prosjektleder
Ove Heien. • Mobil 481 34 166 • E-post oveheien@hotmail.com

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:................................Mobilnr:..................
Fødselsår :...............
Pårørende ? Ja - Nei
Sett kryss der det passer

Slagrammet?
 Ja -  Nei
Interessemedlem? Ja -  Nei

