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Treningsrobot gir håp
Tiden
teller
Årsmøte i LFS

Leder

NYE ERFARINGER...
LFS årsmøte 2009, ble avholdt på Quality Airport
Hotell på Gardermoen sist i april i år.
Jeg takker for tilliten som ble vist meg ved at jeg ble gjenvalgt som
leder for 2 nye år.
Jeg ønsker å takke de tre varamedlemmene, Hans Erik Jensen, Brit
Sæther Liltved og Bernt Lossius Jonsen, som gikk ut av hovedstyret og
som alle har gjort en god innsats for LFS. Dere er hjertelig velkommen
til å ta i et tak, også fra sidelinja. Det er mange saker hvor styret har
behov for hjelp fra medlemmer utenfor styret, så det er ingen grunn til
å legge inn årene.
Velkommen til de to nye varamedlemmene, Audun Kr. Nygaard og
Geir Sindre Ringdal.
Som medlem i LFS/NHF i mange år, har jeg personlig for første gang
fått føle på kroppen problemene med å komme seg rundt med krykker
og rullestol. Selv om det er mange forbedringer igjen å kjempe for, har
jeg tydelig sett hvor mye som er bra nå og som jeg vet at NHF skal ha
mye av æren for, gjennom sin kamp for tilrettelegging gjennom alle år!
Jeg er stolt av at LFS er organisert i Handikapforbundet (NHF).
Et ryggonde, som satte meg litt på sidelinja, har i store perioder plassert meg i rullestol denne våren. Men store smerter til tross, har jeg
ikke bare sittet hjemme. Jeg har prøvd å delta så godt jeg har kunnet,
både på møter og konferanser og dermed foretatt mange reiser i denne
perioden. Og jeg er helt imponert over den hjelpen og velvilligheten
Medema yter på Gardermoen til enhver som trenger deres hjelp. De
triller deg i rullestolen, hjelper deg på flyet, tar hånd om bagasjen, hjelper gjennom sikkerhetskontrollen, osv osv. Det var en veldig god opplevelse å møte så profesjonelle, velvillige og hyggelige hjelpere. Takk til
Medema-folkene på Gardermoen!
I tillegg har jeg møtt så mange hyggelige medmennesker som så gjerne
strekker ut en hånd når de ser noen sliter litt. Midt oppi alle smertene
jeg har slitt med, har disse opplevelsene vært gode lyspunkter i denne
tiden.
GOD SOMMER ønskes til alle lesere, medlemmer, tillitsvalgte og andre
som støtter oss i vårt arbeid for slagrammede og pårørende.
Randi Nesje
Leder LFS
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Mye skjer ...
Hovedstadprosessen i fjor endte
blant annet med vedtak om å beholde Sunnaas Sykehus som eget
helseforetak. Men ikke før var blekket tørt, før man begynt med utredninger hvor det ble antydet en
framtid for Sunnaas Sykehus som
en organisasjon lagt under Oslo
Universitetssykehus HF. På Sunnaas er man, forståelig nok, engstelig
for hva dette vil bety. Frykten for
at Sunnaas blir en salderingspost,
er til stede. Med et av de sterkeste
varemerker i Helse-Norge håper
man at statusen som spesialhelsesykehus er så sterk, at det er med
på å slå ring rundt Sunnaas og den
unike kompetansen som er bygget
opp der.
LFS i Akershus og LMS ved Ahus
samlet i begynnelsen av mai folk fra
ulike organisasjoner og kommuner
i fylket for å sette fokus på hvilke
rehabiliterings- og mestringstilbud
som finns i regi av Ahus og kommunene. Rehabilitering bør bygge
på samarbeid mellom sykehus og
de kommunale helsetjenestene.
Men dette samarbeidet er i ubalanse, fordi det er for mange ulikheter
mellom de som skal samarbeide:
ulike styringssystemer, ulike finansieringsmåter, ulikt fokus og prioriteringer og sågar ulikt lovverk.
Og det er for dårlig kontakt mellom kommuner og sykehus, faggrupper, etater, innen sykehuset,
innen kommunen, mellom folk.

Som svar på disse problemene, er
Samhandlingsreformen på vei. Her
er ønskemålet at de økonomiske
og juridiske systemer ikke skal stå
i veien for et best mulig tilbud til
pasienten. Vi imøteser denne reformen med spenning.
NHF mistet store inntekter da
automatvirksomheten forsvant, og
i dag kompenserer Staten kun 1/3
av dette inntektsbortfallet. Skal dagens aktivitetsnivå opprettholdes,
vil de oppsamlede midlene i NHF
være brukt opp i løpet av 2009.
Sentralstyret har derfor gitt administrasjonen i oppgave å spare inn
18 – 20 millioner kroner i løpet av 3
år. I prosjektet ”Rett frem” har NHF
tenkt høyt, blant annet om hvordan
man skal organisere seg i fremtiden.
Skal dagens strukturer med regioner og landsforeninger opprettholdes? Landsforeningene i NHF står
for nesten 2/3 av medlemsmassen.
Vi merker oss derfor at forbundslederen, Arne Lein, i Handikappnytt
nr. 3 i år fremholder at ”NHF er én
organisasjon og [at] medlemmene
er organisasjonens demokratiske
basis”. Om dette betyr at det er likt
antall delegater bak hver stemme
på landsmøtet til NHF i juni, kan vi
jo ha forhåpninger om et realt valg
til beste for alle.
… dette er noen av det som
skjer og som vi følger med på.
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Tiden teller

Intervju med Professor David Russell, Rikshospitalet

Hjerneslag er i dag den nest
viktigste folkesykdommen i
Norge, etter kreft men foran hjerteinfarkt. Professor
David Russell mener at det
mest effektive tiltaket vi kan
sette inn for å møte denne
utfordringen, er å forbygge
slag. Alle i hele landet må
lære å forstå varselsymptomene, sier han, slik at adekvate tiltak kan settes inn
tidligst mulig. Om et slag
allikevel skulle komme,
må hele behandlingskjeden
sette inn akuttbehandling.
Det å få TIA eller slag må
behandles på samme måte
som om man får akutt vondt
i brystet. Hvert minutt teller!
På Rikshospitalet sitter David Russell, en av landets ledende forskere
på hjerneslagsykdommer, og tar
imot Slagordet til intervju. Noen
dager tidligere har han nettopp arrangert Norges største konferanse
om forebyggelse av hjerneslag
i Folkets Hus i Oslo, hvor noen
av Norges fremste forskere inne
hjerneslagsykdommer
foreleste.
Han mener at en av de største
utfordringene for LFS, er å aktivt bidra til å øke kunnskapen blant folk
om hvor viktig det er å få pasienter
med TIA eller slag til behandling så
fort som mulig. De må få samme
prioritet som hjerteinfarktpasienter.
Hva var intensjonen med hjerneslagskonferansen?
- Dette er den største konferansen i
Norge om forbygging av hjerneslag.
Skal vi redusere antall slag i landet,
er den beste måten å gjøre dette
på ved forebyggende behandling.
Det er 16000 hjerneslag pr. år, dvs.
40 pr. dag – eller nesten 2 i timen.
Dette vil øke med 50 % de neste 20
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årene, primært fordi befolkningen
blir eldre. Det er bedre både for
pasient og samfunn om de eldre
kan bli hjemme de siste 10-15 årene istedenfor å være på sykehjem.
Det er derfor veldig viktig at eldre
vet om risikoer og hva de selv kan
gjøre for å unngå slag. Vi kan gjøre
mye med blålys, med trombolyse,
med slagenheter – men det viktigste tiltaket vi kan gjøre er faktisk
å forebygge slag. Derfor samlet jeg så
mange til denne konferansen, for å
få en oppsummering av hva vi vet
om forebygging av slag i Norge.
Og det er viktig ikke bare å samle
nevrologer, men også de som driver med de andre riskfaktorene.
Hva er de viktigste risikofaktorene?
- Høyt blodtrykk er sannsynligvis
den viktigste risikofaktoren, men
også diabetes og høyt kolesterol
er viktige faktorer – og dessuten
hjerteflimmer! Hjerteflimmer er en
risiko som øker med alderen, og
dermed er det flere eldre som får
slag på grunn av hjerteflimmer. Det
er mange i landet som ikke vet at
de har høyt blodtrykk, og kunne
man få til bedre behandling av

Professor David
Russell har vært
aktiv med slagforeningen helt
fra man hadde
det første åpne
møtet på det
gamle Rikshospitalet, for mange år siden. Han har vært aktiv
som rådgiver til pasientforeninger, blant annet til LFS. Han har
også dannet Norsk forening for
hjerneslagsykdommer, en forening for leger som også bidrar
med råd til pasientforeninger.
Han er i dag sjef for hjerneslagssykdommer på Rikshospitalet,
og driver både med behandling
og forskning.
enter med diabetes har to ganger
så stor risiko for slag enn de uten,
og derfor må disse pasientene få
ekstra god kontroll med risikofaktorene. De er kumulative - derfor
er det ekstra viktig at de som ligger
i risikosonene får god kontroll på
verdiene sine. Når det gjelder eldre
er det også viktig at de er klar over
at om de får rask og uregelmessig
puls, så kan det være hjerteflimmer. Så har vi det med kolesterol.
Har du høy verdi av det skadelige
LDL-kolesterolet, har du økt risiko
for åreforkalkning – som igjen gir

”- Kunne vi forbedre de forebyggende tiltak, så kunne vi
kanskje halvere antall slag hos de som får det for tidlig.
blodtrykket vil mange slag være
forhindret. Regelen om 100 pluss
alder er gammeldags, i dag sier vi
at det bør ligge på 140 over 90 –
det optimale er 120 over 80! Pasi-

økt risiko for hjerneslag. Generelt
kan man si at kolesterolnivået bør
være så lavt som mulig. Når vi blir
født har vi et nivå på 1 og når vi er
40 har vi et nivå på 4, fordi mange
av oss spiser for mye og beveger oss for lite.
Hva oppnås ved å redusere risikofaktorene?
- Kunne vi forbedre de forebyggende tiltak, så kunne vi
kanskje halvere antall slag
hos de som får det for tidlig.
Jeg kan ikke si det med 100 %
sikkerhet, men dette er det ingen stor uenighet om. Derfor
er bedre informasjon så viktig
fordi vi bruker kanskje 12 milliarder på rehabilitering, Men
vi er faktisk nødt til også å
bruke midler på å unngå slag.
Har man først fått slag er det
Slagordet 2 - 2009

om å gjøre å få pasienten tilbake
til en brukbar livssituasjon – og det
er jo som kjent en lang prosess.
Hjerneslag forekommer nå hyppigere enn hjerteinfarkt, men det
er en helt annen interesse [blant
fagfolk] for hjerteinfarkt enn hjerneslag.

neslag som skyldes en liten blodpropp som løser seg raskt opp. Vi
ser ofte hos pasientene med slag at
de har hatt en liten skade tidligere.
Men den neste proppen kan være
50 til 100 ganger større, og den får
man den neppe vekk - da har man
fått slag.

Hva kommer det av?
- Vi har tidligere ikke hatt behandlingsmuligheter, og man tenkte
gjerne at det er eldre mennesker,
vi får ikke gjort noe med det – men
dette har forandret seg betydelig
nå. Nå vet vi at vi kan forhindre
hjerneslag. Vi vet at om vi får pasienter med varselsymptomer, så
kan vi gjøre mye – ja, vi kan faktisk
gjøre like mye som med hjertet! Får
du for eksempel vondt i brystet, vet
jo alle at da er det 113 og ambulanse og helikopter og rett inn på
sykehus!

Hvor lang tid har man på å løse opp proppen?
- Siste studier viser at trombolyse
har en effekt helt opp til 4 ½ time,
men jo lengre tid det går, jo dårligere blir effekten. Effekten etter
90 minutter er bedre enn 2 timer,
så jo fortere man får behandling, jo
bedre. Går årene tett, taper man 2
millioner hjerneceller pr. minutt –
så minuttene teller!

Hva er varselsymptomene?
- Drypp, eller TIA, er det viktigste.
Får du i dag et drypp, kan det ta
dager og uker før du kommer til
en vurdering. Men: hvis du får et
drypp, er risikoen for hjerneslag
større enn risikoen for å få et hjerteinfarkt hvis du har vondt i brystet! Så derfor bør drypp vurderes
like fort som det å få akutt vondt
i brystet. Vi ligger langt etter hjertepasientene, og dette må vi forandre. Det viser seg at om man får
et drypp, får 5 % av pasientene et
større hjerneslag i løpet av de neste
2 døgn, 12 % får det innen en uke!
Dette betyr at du har ikke tid til få
time på en poliklinikk om noen
uker, risikoen for hjerneslag er for
stor. Man må få øyeblikkelig hjelp.
Dette gjør man i England i Oxford
og i Paris, der tar man pasienter
inn til en poliklinikk for øyeblikkelig hjelp, vurdering og behandling.
På disse stedene har man greid å
redusere antall slag innen 30 dager med 80 %! Og her er det ikke
snakk om ny behandling, men om
den forebyggende behandling som
vi har tilgjengelig i dag. Så man kan
spørre hvorfor vi ikke har drypp eller TIA poliklinikker i Norge i dag.
Vil det avleire seg permanent skade etter TIA?
- Når vi har fått disse flotte nye teknikkene med MR for å se på hjernen, kan vi se hos cirka 50 % av
pasientene at et lite område er skadet. Dette er rester av et mini hjer2 - 2009 Slagordet

” - hvis du får et drypp,
er risikoen for hjerneslag
større enn risikoen for å
få et hjerteinfarkt hvis du
har vondt i brystet!
Hva med de store blodproppene?
- De kan vi fiske ut med en sonde.
Dette er en ganske ny behandling
her i landet, men vi utfører den her
på Rikshospitalet, på Ullevål og i
Bergen. Her hos oss har vi 24 timers vakt på dette.
Hvor vi bør sette inn innsatsen for å få til
dette?
- Dette er et politisk spørsmål, det
er ikke så mye vi kan gjøre før dette blir løftet kraftig frem og vinner
forståelse. Her kommer dere (red:
LFS) inn og kan løfte det fram som
en av deres kampsaker i 2009 og
årene fremover, og fortelle hvor
viktig dette er for å forhindre hjerneslag.
Hva bør gjøres?
- Befolkningen er ikke klar over at
et drypp er så farlig. Dette er en
viten som vi har blitt mer og mer
klar over i de siste årene. Pasienter
med drypp må komme inn og få
rask behandling. Hvis vi vil forandre på dette, må vi få frem bedre
informasjon og øke kunnskapen
blant publikum. Det må finnes
poliklinisk virksomhet som kan ta
imot disse pasientene på dagen til
en vurdering og behandling. Det
vil si at vi må ha TIA poliklinikker

etablert over hele Norge, hvor de
kan sjekke om pasientene har hjerteflimmer og sjekke med ultralyd.
Dette utstyret har de fleste sykehus
i dag, men det er ikke lagt opp til
rask vurdering av TIA-pasienter.
Hvis du har vondt i brystet får du
over alt øyeblikkelig hjelp, men
ikke hvis du har TIA.
Bør det være slagenhet ved alle sykehus?
- Ja. Alle sykehus som driver med
slag må ha tilbud om ultralyd og
protokoll for trombolyse, altså akutt
behandling, og tilgang til en rekke
andre tjenester. Disse er spesifisert i
retningslinjene til European Stroke
Organisation, se www.eso-stroke.
org. De som kaller seg slagenheter i
dag bør følge disse retningslinjene.
Det er ikke nok å kalle seg slagenhet, det må være topp kvalitet! Det
bør være like god vurdering av TIA
pluss behandling over hele landet.
Det kan ikke være så stor forskjeller som det er i dag.
Vet AMK (.113 sentralene) og ambulansepersonell hva de skal gjøre?
- Det er ikke bare der kunnskapen
må øke. AMK har kanskje ikke fått
god nok informasjon, men denne
nye kunnskapen må komme ut til
hele det norske folk. Til publikum,
AMK sentralene, ambulanser – men
også fastleger og leger på sykehus.
Alle må bli bedre skolert på dette.
For hvis et av leddene svikter, så
går tiden og så kan man rammes
av et stort hjerneslag - med en mye
større skade som følge.
Hva nytt vet vi om forebygging av hjerneslag?
- Det som er nytt er dette med tiden, at man kommer tidsnok inn
til at man kan foreta trombolyse og
til å utføre akuttbehandling. Det er
også nytt at man kan trekke propper ut av de store karene der de
har kilt seg fast. Nå vet vi også hvor
viktige varselsymptomene er, og at
disse pasientene får rask vurdering og behandling. Like raskt som
om du skulle få smerter i brystet.
Det er tiden, minuttene som teller – det vet vi nå: ”Time is brain”
Bjørn Bakke
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Treningsrobot kan gi
slagrammede nytt håp
I Storbritannia rammes
hvert år rundt 130 000 personer av hjerneslag, mens
tilsvarende tall i U.S.A. er
750 000. Her i landet lever
over 50 000 slagrammede,
mens det i U.S.A. er 5,7 millioner. Mange av disse har
større eller mindre grad av
varig funksjonshemning, og
har behov for rehabilitering
og omsorg på lang sikt. På
dette feltet vil det være et
stabilt grunnlag for en voksende næring innen metoder for spesialisert rehabilitering, både innenfor og
ved siden av vårt offentlige
helsevesen.
Norge har ikke i dag noe fullverdig behandlingstilbud som gir håp
om bedring for de mange slagrammede som lever med betydelig redusert livskvalitet på grunn av kronisk lammelse av arm og eller ben.
Avisa New York Times brakte i
2007 en artikkel som viser at fremskritt på dette feltet er kommet så
langt at det kan gi håp for mange
av oss. Hele artikkelen er i skrivende stund tilgjengelig på Internett
og vil trolig være det ennå en tid.
Interesserte kan åpne nettstedet
www.nytimes.com, velg tema (time
topics: health) og bruk Myomo som søkeord til å finne tittelen: In Latest
Robotics, New Hope for Stroke Patients By AMANDA SCHAFFER.
Klikk her på bildet med undertekst
”a teaching brace” så kommer det
opp en grafisk illustrasjon av virkemåten.
Det fortelles om en kvinne som
fikk hjerneslag i ung alder etter at
hun falt av en sykkel og slo hodet.
Etter intensiv medisinsk behandling
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og fysioterapi, gjenvant hun evnen
til å snakke og lærte å gå, men fikk
ikke førlighet i venstre arm. Hun
fullførte seinere utdannelsen og
kom i arbeid. I 2006 fikk hun være
med som forsøksperson ved klinisk
utprøvning av et nytt utstyr kalt
Myomo e100. Denne bæres som en
robotstyrt skinne festet til armen,
og virker ved at svak elektrisk aktivitet i pasientens muskler registreres og utløser den motorkraften
som skal til for at bevegelsen kan
fullføres. I begynnelsen gjøres så
enkle øvelser som å løfte en boks
eller slå på en elektrisk lysbryter.
Ved å øve på slike enkle oppgaver begynner pasienten å lære å
strekke og bøye armen, og dermed
gjenopprettes og styrkes nervebanene til de aktuelle musklene.
Utstyret skal hjelpe pasienten
over en funksjonell ”kneik” så de
kan begynne å bruke den svekkede armen igjen. Jo mer armen brukes, jo mer bedring kommer det.
”Dette er et felt som er i eksplosiv utvikling”, sier Hermano Igo
Krebs, forsker ved Massachusetts
Institute of Technology, som ser
for seg robot-assistert terapi for slagrammede, pasienter med hjerneskader og andre nevrologiske skader. ”Det er hundrevis av grupper
rundt i verden som arbeider med
dette. Om 5-10 år venter jeg å se
denne type utstyr i klinikker og re-

av Dag Hongve

habiliteringssykehus over hele den
utviklede del av verden, og også i
pasientenes egne hjem!”
Da den omtalte pasienten først
prøvde Myomo-utstyret i oktober
2006, ble en skinne av plast og metall festet til armen, og elektroder
ble plassert på biceps og triceps for
å registrere elektriske nerveimpulser. Til å begynne med var armen
låst i 90 graders vinkel. Da hun
prøvde å strekke den ut, tro roboten til og armen rettet seg ut foran
henne.
”Det føltes rart og ukjent”, sa hun.
”Du har disse små musklene som
plutselig våkner til live for første
gang på 20 år. Men etter at jeg har
forsatt å trene, tre ganger i uka i
omtrent seks uker, føles det som
armen strekker og bøyer seg selv,
bare med litt hjelp”. ”Det var utrolig oppmuntrende”, tilføyde hun,
at med robotskinnen på klarte hun
oppgaver som å brette håndklær,
åpne skuffer og flytte på ting.
En studie med Myomo-utstyret
som ble publisert i The American
Journal of Physical Medicine and Rehabilitation fant at pasienter som trente
18 timer over seks uker, hadde en
funksjonsforbedring på 23 %. Utstyret ble godkjent av US Food and
Drug Administration i fjor og var
ventet å komme i salg i løpet av få
måneder.
En mer utførlig omtale av pro-
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Årsmøte i LFS
Hordaland
Det var kalt inn til årsmøte
torsdag 5.mars, og som de fleste vet - eller antar, så er Vestlendinger ikke helt som andre
Nordmenn.
Slik er det og med styret i LFS Hordaland. De hadde denne gangen lagt
årsmøte til en sjøbod med datering
så langt tilbake som til 1600 tallet.
Dette kan da ikke gå bra. ”Nøsteboden” er ikke brukbart til vårt formål. Vi har jo flere medlemmer som
kommer i rullestol, og en alderstegen
sjøbod har vel ikke fasiliteter til å
håndtere dette?
”Ikke noe problem”, sier Roger
Iversen, som sammen med sin kone
Mariel; har bygget opp og nå driver
dette spesielle serveringsstedet på
nøstet i Bergen. Selvsagt gikk det bra,
og at medlemmene syntes at det var
en spesiell ramme rundt møte; kom
klart frem under samtalene etter at
det formelle årsmøte var ferdig. Mariel, opprinnelig fra Romania, disket
opp med en nydelig kyllingfilet etter
en gammel husmor oppskrift fra sitt
hjemland. Hun kunne og fortelle oss
om sin mor, som nylig hadde fått slag,
i et land som ikke har det samme sosiale nettverket vi har i Norge. I Romania er denne type ”sykdom” basert
på at familien tar hånd om sine syke.
Noe som kan være vanskelig når barna er utvandret til bla. Norge.

duktet finnes på produsentens
hjemmeside
www.myomo.com.
Det eneste stedet hvor det har vært
mulig å få Myomobehandling, har
vært ved et rehabiliteringhospital i
Boston. Ingen steder i Norge ennå.
Det er nå å sterkt å håpe at representanter for norske fysioterapeuter
og rehabiliteringsinstitusjoner skaffer seg et innblikk i hva som kan
oppnås med utstyr av denne type,
og bringer sine erfaringer videre til
et norsk fagmiljø. Ved min direkte
forespørsel har spesialister på slagrehabilitering, som ikke kjente til
dette fra før, uttrykt at de gjerne
vil se utstyret for å vurdere om det
2 - 2009 Slagordet

Tidligere revisor Trygve Bordvik, ga
oss en innføring i fradragsregler for
store sykdomsutgifter i forbindelse
med utfylling av selvangivelsen. Og
her var det nok flere av medlemmene som fikk en liten ”øyeåpner”.
Spesielt kom han inn på ekstra
kostnader i forbindelse med økte
strøm kostnader. Vedlagt legeerklæring på at du p.g.a. sykdom trengte
høyere temperatur i rommet, er der
laget regler for 5 % fratrekk for hver
grad høyere temperatur du trengte.
Dvs. har du hatt 18 grader som normal
temperatur og etter slaget må opp i
21 grader, har du rett på 15 % fratrekk
for økte brenselsutgifter. Dette gjelder
for alle fyringsutgifter, ikke bare EL
kraft, men også for ved og parafin.
Du har og rett på fradrag for økte
kostnader for eksempel ved diabetes. Må du endre kosthold og får økte
kostnader for kjøp av spesielle matvarer har du rett til fradrag. Men du
må sannsynliggjøre kostnadene. Det
er derfor meget viktig at du tar vare
på alle kviteringer i forbindelse med
disse fratrekkene. Trygve Bordvik har
lovet å komme tilbake til saken og
gi en utfyllende utredning om tema.
Årsmøte ble avviklet raskt og effektivt. Sakene var godt forberedt,
regnskapet godkjent og med positiv revisor beretning. Økonomien i
foreningen er god, noe som gir oss
handlefrihet til å sette i gang tiltak for
medlemmene. Det framlagte budsjettett for 2009 er lagt opp etter dette,
og lokalt vil vi komme med gjevnlige
informasjonsbrev til medlemmene
om hva som rører seg både lokalt og
sentralt i LFS.
Brit Thorland Gravdal fra Stord, er
kommet godt i gang med Likemanns-

arbeidet og har fått en god dialog med
Helse Fonna, der det også er utgitt en
felles brosjyre med presentasjon av
Brit og LFS Hordaland og Likemannsarbeidet. Styret har derfor besluttet at
i løpet av våren vil vi arrangere en
medlemstur til Stord, i forbindelse
med et medlemsmøte der nede. Kanskje kan vi få med oss medlemmer fra
Haugaland og Karmøy til dette møte?
Det jobbes med saken.
Medlemsmøte
ble
avsluttett
med et enkelt, men meget velsmakende måltid, noe medlemmene tydeligvis satte stor pris på.
Etter møte ble det som nevnt; tid til
den gode samtalen. Det er tydelig at
vi har behov for å komme sammen.
På egne vegne, håper jeg at flere vil
se nytten og gleden av å engasjere
seg i lokalarbeidet, ingen vil bli presset til å gjøre noe, det viktigste er at
du tar deg selv i nakken, og kommer
til møtene.

skal tas inn til Sunnaas Sykehus
og St. Olavs hospital i Trondheim.
Kanskje kan vi håpe på at det i
løpet av ikke for lang tid dukker
opp helt nye tilbud om senrehabilitering på flere steder i landet?
I denne sammenheng vil jeg
minne om Helse- og omsorgsministerens pålegg til helseforetakene
i 2007: ”Alle brukere som har be-

hov for rehabilitering og habilitering på spesialisert nivå, skal sikres
et tilstrekkelig tilbud uansett alder
og diagnose.”

På vegne av LFS Hordaland styre
Hans Henrik Tøsdal
Leder

Det nye styret i LFS Hordaland. Bak
Brit Thorland Gravdal fra Stord, kasserer. Hans Henrik Tøsdal, Bergen,
leder.
Foran: Ragnhild Paulsen, Stord, medlem, Harald Norheim, Os, medlem.

Kilder:
Amanda Schaffer, New York Times 10.juli
2007
Diverse artikler i Tidsskrift for Den norske
legeforening. Sylvia Brustad i Aftenposten
9. mars 2007

Dag Hongve fikk hjerneslag høsten 2002 i en alder av 57.
Han var da ansatt som forsker på vannkvalitet og vannforsyning ved Nasjonalt folkehelseinstitutt. Han har siden
fortsatt i 60 % stilling på samme sted, med de samme arbeidsoppgaver.
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Det finns ingen grenser!
Siden han fikk slag i 1998,
har Arne Mjåland arbeidet
for å vise at det er mulig
å nå høye mål på tross av
dårlige odds. Ved stadig å
sette seg nye mål, er han i
dag kommet så langt at han
kan stille i konkurranser.
Nå sykler hardhausen fra
Nordkapp til Lindesnes. For
å vise andre slagrammede
at det finnes ingen grenser!
Merk deg navnet, Arne Mjåland, du
vil garantert få høre mer fra ham.
I dag 39 år, bosatt i Sandefjord,
vokst opp i Mykland (skogbrannområdene) i Aust-Agder. Fikk slag i
98, da han jobbet på Norges Veterinærhøyskole som forskningstekniker i Oslo. Jobbet som gårdsgutt på
Skaugum og var reist hjem til foreldrene på gården. Ingen forhåndsvarsel, alt var greit. Neste morgen,
på toalettet, som lyn fra klar himmel
gikk han rett i gulvet. Foreldrene
satt nede til frokost, hørte et dunk
i gulvet og kom raskt til. Moren var
sykepleier og skjønte med en gang
at gutten hadde fått slag. Ringte til
luftambulansen som brakte ham
rett til Arendal sykehus. Arne var
ennå ved bevissthet og husker han
tenkte, lett humoristisk, at ’dette
blir en fin flytur’. Men så husker
han ikke mer før han våknet opp
på Rikshospitalet. Han hadde fått
en blodpropp, trykket var så høyt
på venstre side at de hadde fløyet
ham til Rikshospitalet hvor de fjernet venstre del av skallen for å lette
på trykket. Senere spurte han om
det ikke hadde holdt å bore et hull,
men de sa det ikke hadde ikke nyttet – da hadde bare hjernen gått ut
gjennom hullet! Lå for døden i respirator, med delt skalle, nesten to
måneder i Oslo.
Våknet etter hvert opp og ble
flyttet tilbake til Arendal. Forstod
ikke helt hva som hadde skjedd
ham, i en alder av 28 år. Legene
visste ikke om han kunne prate,
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han hadde hull i strupen. Men det
ble sydd igjen og etter hvert kunne
han prate igjen.
Dette ble den tøffeste sommeren
han noensinne hadde opplevd, han
gråt hele sommeren. Han gråt i bøtter og spann, netter inn og dager
ut. Før han flyttet til Oslo, bodde
han på Geilo hvor han var leder
i Røde Kors og aktiv i fjellet hver
helg, vinter og sommer. Fjellet var
hans verden, han var ikke vant til
å sitte i ro. Trodde aldri han skulle klare å gå igjen, lå pal i senga,
kunne ikke sitte oppreis. Kunne
ikke engang klokka, kan nesten
ikke den nå heller, sier han med et
skjevt smil. Og nå titter hans fremste våpen fram: humoren. Å høre
ham si at man jo bare må le litt
iblant – det er sterkt.
Han kan ikke få fullrost legen,
Harald Gåskjenn, overlegen på
nevrologisk avdeling ved sykehuset i Arendal. Takket være ham
reddet Arne livet. Han bruker ham
ennå som fastlege, når behovet er
der. Han ble mye medisinert, blant
annet mot magesmerter. Da legene
vurderte å gi ham medisiner mot
depresjon, sa Harald Gåskjenn nei,
han mente den ville gå over etter
hvert. Den sommeren gjorde Arne
lite, godt plantet i rullestol, trente
bare fingrene litt.
Men han kom seg etter noen måneder ut av rullestolen og begynte
å gå. Fant så ut at han klarte å jogge og i desember løp han litt. Året
etter løp han Sentrumsløpet i Oslo,
10 km på en time. Da han begynte
opptreninga gav legen ham beskjed om at han ville aldri kunne
klare å sykle igjen. Men på Beitostølen, hvor han har vært mange
ganger, var det noen av instruktørene som sa at han burde prøve
sykkelen. Han prøvde, det gikk
som ingenting, som om han skulle
ha gjort det hele livet. Sykling ble
da av hans greie, han får det til like
bra som alle andre. Og det har vært
viktig for ham hele veien, at han
skal klare det like godt som funksjonsfriske. Helst bedre, i ny og ne.
I 2005 syklet han Birkebeiner’n og
kom på tredje plass i sin klasse.
Med årene har det blitt flere løp,

også sammen
med
funksjonsfriske.
Og på Beitostølen har
han deltatt flere
ganger i Ridderrennet.
Sprenge grenser
Han har hele tiden bevisst gått inn
for å flytte målene, vise at grensene
kan sprenges. For ham, som lengtet etter fjellet, var det ikke noe liv
å sitte i rullestol. Den skulle vekk.
Og med møysommelig slit og mange nedturer, nådde han etter hvert
det ene målet etter det andre. Selv
om ikke alle har muligheten til å
komme seg ut av rullestolen, tror
Arne likevel at det er mange som
bør kunne klare det. Det er viljen, staheten, som teller, sier han
og blir alvorlig. Uten den kommer
man ikke langt. Viljen til å sette seg
et mål og jobbe for det.
Startet i mai
Han startet fra Nordkapp 12.mai,
alene og uten følgebil. Kun med
sykkelhenger. Helsport har bidratt
med en lavvu, et enkelt lite telt.
Han har utstyrt seg enklest mulig
og bruker mye posemat, som bare
skal tilsettes vann. Maten har han
hentet på depoter underveis. Blant
annet i Øverbygd, Skjold, hvor han
gjorde militærtjenesten. Han har
sponsorer i ryggen. Vekstbedriftene er en sammenslutning av bedrifter som ligger langs ruta og som
hjelper undervei, med klesvask og
reparasjoner om det er nødvendig
og med mat underveis. Før påske
fikk han idrettsstipend fra Vestfold
fylkeskommune, og rett før start bidro LFS til at reisebudsjettet gikk i
balanse.
De som har lest nettutgaven av
Slagordet vet at han har egen hjemmeside og blogg, så vi har kunnet
følge med på verden. Da redaksjonen ble avsluttet i av mai, var det
rett før oppstart. Og når Slagordet
ligger i postkassa, er han formodentlig vel og vakkert i mål i Lindesnes, om værgudene har vært
gode og alt har gått etter planen.
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Aktive lokallag
12 lokallag med til sammen
19 delegater var til stede
under årsmøtet til LFS som
gikk av stabelen på Quality
Airport Hotel ved Gardermoen sist helg i april. Det
er stor aktivitet i lokallagene og de fleste lagene fikk
anledning til en kort presentasjon av sin virksomhet
i forbindelse med årsmøtet.
De som var til stede var lokallagene
Oslo, Akershus, Østfold, Telemark,
Oppland, Hordaland, Trøndelag,
Nordland, Troms, Øst-Finnmark,
Rogaland og Buskerud. De tre siste
lagene er nye.
LFS Oslo driver tungt, det sitter få i styret og det kommer få på
møtene. Noen ganger mister man
motet, når man prøver både temamøter og sommerfest og det nesten ikke kommer deltagere. Laget
prøver å spare penger ved å bruke
mest mulig e-post. Nå prøver man å
satse på de 19-20 deltagerne i samtalegruppene, men om ikke det går
vil man foreslå å slå sammen Oslolaget med Akershus.
LFS Akershus er det største lokallaget i foreningen og driver mange
aktiviteter, som samtalegrupper,
bowlinggrupper, operaturer, julebord, besøk på rehabiliteringssentre og LMS’er, temamøter og likemannskurs. Man er representert i
flere råd og utvalg, blant annet i
NHF Region Øst. Herfra følger man
med på prosjektet ”Rett Fram”, se
slutten av artikkelen.
LFS Telemark er svært aktive for
tiden og er involvert i mange aktiviteter, særlig i Nedre Telemark.
Bruker mye ressurser på samarbeid
med LMS’ene, det er der laget rekrutterer nye medlemmer. Er nå
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ger til dels med brukket rygg for
tiden, og det er sterke krefter som
LFS Hordaland har god økono- vil sentralisere kapasiteten inn til
mi, men når aktivitetene øker, vil de store sykehusene. Signalene
disse ressursene komme godt med. kan tyde på at det offentlige ønI juni har laget, i samarbeid med sker at den enkelte slagrammede
lokallaget i Rogaland på Haugalan- selv skal ta ansvar for sin egen redet, gjort avtale om en felles tur til habilitering, og dette strider sterkt
Stord for medlemmene, med sosialt mot det man ønsker å arbeide for i
innhold.
lokallaget.
LFS Trøndelag driver mange aktiviteter: turer, samarbeid med LMS
på Munkvoll Rehabiliteringssenter,
samtalegrupper, medlemsmøter, temamøter. Laget søker økonomisk
støtte mange steder; Lions, legater, stat, kommune. Laget er også
representert i flere lokale råd og
utvalg. Laget er med i ”Grasrotandelen” til Norsk Tipping. Denne
ordningen skal delvis kompensere
for bortfall av inntekter fra spilleautomater, og kan gi de enkelte lag
en hyggelig inntekt – avhengig av
hvor aktiv laget og spillerne er. For
øvrig er Trøndelagsfylkene er nå
slått sammen og ledes av det tidligere LFS Sør-Trøndelag.
LFS Troms har som viktigste
målsetting å øke medlemstallet, og
vil aktivt bruke den nye rollup’en
og de nye informasjonskonvoluttene. Den andre viktige aktiviteten er
likemannsarbeid. Det tredje benet
er sosialt samvær, og man prøver
hvert år å få til en større tur, til Bergen i fjor og Kirkenes i år. Videre har
de mye fokus på rehabiliteringskapasiteten i Troms, Finnmark og til

LFS Rogaland er i startgropa
som nytt lokallag igjen. De har
brukt mye ressurser på å rydde
opp etter den andre slagforeningen
(NFS), så de har først nylig fått på
plass et styre. Den andre foreningen hadde tatt over alle avtaler slik
at man stod helt på bar bakke, men
nå begynner institusjonene å forstå
at det finns to foreninger. Derfor er
det gledelig at de ønsker kontakt
med LFS igjen. Tross dårlig økonomi, har laget satt opp flere aktivitet
for resten av året. En av de aller
viktigste oppgavene fremover, er å
få flere medlemmer.
LFS Buskerud er det sist ankomne lokallaget i foreningen og dekker i hovedsak Drammen med omegn. De fleste medlemmene kjente
hverandre fra Slagforum ved LMS
på Buskerud sykehus, og personell derfra har vært sterkt medvirkende til at lokallaget har kommet
i gang.
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Årsmøte i LFS
Årsmøtet foregikk på Quality Airport hotell, Gardermoen helgen 25. og 26.
april. Mildt vårvær dannet
rammen rundt en større forsamling enn på flere år, tre
nye fylkeslag hadde sendt
delegater. Årsmøtet forløp
uten dramatikk, selv om
debatten tidvis gikk friskt
for seg med mange gode
tanker. Det begynner å gro
og vokse igjen i foreningen
vår, etter noen år med nedgang og mismot.
Leder Randi Nesje startet med å
redegjøre for 2008. Styret har jobbet godt og blitt en sammensveiset
gjeng. Hun trakk særlig fram det
gode samarbeidet med nestleder,
Roger Amundsen, dette har LFS
hatt stor nytte av.
Styret i LFS har arbeidet mye med
å profilere LFS mot helsepersonell,
mye fordi det har bredt seg en oppfatning hos mange om at den andre slagforeningen (Norsk forening
for slagrammede, NFS) er en del av
oss. Hun rettet derfor en innstendig anmodning til lokallagene om
å bidra til at denne misforståelsen
ryddes av veien. Vi har fått mange
nye LMS’er (Lærings og mestringssentere) over hele landet og disse
er nyttige å samarbeide med, blant
annet med tanke på kurs og samtalegrupper. De sitter også på adresser til nye slagrammede, og kan
hjelpe til med å sende ut brev for å
informere om blant annet møter.
Med tanke på alle nye slagrammede og de som tidligere har hatt
slag, samt alle pårørende, burde
LFS være en av de landets største
foreninger. Derfor må LFS ”levere
et godt produkt” til de slagrammede og pårørende – og sørge for at
tilbudene blir kjent. Det er nettopp
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på sykehusene, rehabiliteringsforetakene og LMS’ene vi får fortalt
slagrammede, pårørende og helsepersonell om vårt tilbud, og hva vi
kan samarbeide om.
Nøye lesing av LFS’ egne vedtekter sier at lokallag med inntil 150
medlemmer, kan sende én delegat,
mens de med over 150 delegater
kan sende to. Disse endringene ble
gjort i 2004, i følge lederen. Denne
misforståelsen ble påtalt av flere,
og de gyldige vedtektene ligger nå
på LFS’ hjemmesider, under ’Om
oss’.
Nestleder Roger Amundsen redegjorde for de hjelpemidlene man hadde
fremskaffet for å profilere LFS. Det dreier
seg om små, hendige
gaveartikler som minilykt og nøkkelring med LFS emblem på, det dreier seg om konvolutter med informasjon for utdeling
til slagrammede og pårørende. Videre er det utviklet en såkalt rollup
(se bilde på siste side) som man
kan bringe med seg til kjøpesentre, messer, konferanser og andre
steder hvor LFS kan vise seg. Dette
er et sammenrullbart lerret med et
enkelt begripelig motiv, som har til
hensikt å virke som et blikkfang.
Disse effektene er tilgjengelig for
lokallagene til en billig penge, ta
kontakt med Roger for anskaffelse.
Årsberetning ble lest av leder Randi
Nesje. Den framhevet de områdene
det har vært mye fokus på i 2008:
medlemsøkning, likemannsarbeid,
dannelse av nye lokallag og deltagelse i flere helsepolitiske fora.
Årsberetningen avsluttet med å
trekke fram de viktigste satsningsområdene i 2009:
• Rehabilitering til de som trenger det.
• Likemannsarbeid og rettighetsarbeid på alle plan i organisasjonen.

• Etablere styrer/lokallag i alle
fylker i landet.
• Tettere samarbeid med LMS’er
og rehabiliteringsteam i helsevesenet.
Årsregnskap ble presentert av kasserer Hans Henrik Tøsdal. NHF
er regnskapsfører for LFS og dette medfører at han ikke har den
”nærhet” til regnskapet som han
kunne ønske. I hovedsak er regnskapet greit, men det har tatt noe
tid å sette seg inn i alle detaljene.
Foreningen har i 2009 ikke brukt
oppsparte midler, men lagt vekt på
å dekke de løpende utgiftene med
innkommende midler. Driftsresultatet viser et overskudd på kr. 92 004
og balansen ender på 1,048 mill.kr.
Budsjettet som ble fremlagt antyder
en moderat økning fra 2008, og etter en del spørsmål og avklaringer
ble budsjettet tatt til etterretning.
Valget ble gjennomført av de 19
delegatene uten dramatikk, og årsmøtet gjorde følgende valg:
• Randi Nesje gjenvalgt leder, 2
år
• Jorunn Lilleng gjenvalgt styremedlem, 2 år
• Audun-Kr. Nygaard nyvalgt vara
medlem, 1 år
• Geir Sindre Ringdal nyvalgt varamedlem, 1 år
Per Ragnar Sollie, Torbjørn Bårdsen og Jorunn Lilleng ble valgt inn
i vaklgkomiteen. Leder Randi Nesje og nestleder, Roger Amundsen
ble valgt til å representere LFS på
NHF’s landsmøte på Lillestrøm i
juni.
Årsmøtet valgte å gå tilbake til
gammel ordning med kun to varamenn.
For øvrig på årsmøtet …
… Gjestene til årsmøtet var Tryggve
Tellefsen fra Slagrammedes Minnefond, Anne Berit Berge fra Handikapforbundet, veteran og tidligere
mangeårig leder i Slagforeningen,
Per Ragnar Sollie, redaktør for
Slagordet 2 - 2009

Etter årsmøtet samlet man seg
til middag og sosialt samvær.
LFS fikk i år usjenerte lokaler,
og det gav mulighet for utfoldelse av mye anstendig og
uanstendig lokal humor. Etter
som støynivået ble brukt som
måleinstrument, kunne redaktøren fra Sørlandet slukøret nok en gang konstatere at
hotelldirektøren fra utlandet,
Bergen, var den soleklare vinner… Et fornøyelig taffel!
Slagordet Bjørn Bakke, Geir Sindre
Ringdal fra prosjektgruppen Yngre
Slagrammede.
…Slagrammedes minne og forsk
ningsfond var representert ved leder
Tryggve Tellefsen, siden årsmøtet i
år skal velge to nye styremedlemmer. Nestleder er i dag nestleder
i LFS, Roger Amundsen og Helsedepartementet har i dag valgt Ole
Morten Rønning, Ahus, inn i styret.
Årsmøtet valgt derfor to kvinner:
Brit Torland Gravdal fra Stord og
Jorunn Johansen fra Trondheim.
Varamedlem Per Ragnar Sollie og
Kirsten Engen fra LFS Oppland
fortsetter et år til. Minnefondet har
for øvrig laget en ny og oppdatert
brosjyre som nå er sendt til nesten
alle landets begravelsesbyråer. Den
kan for øvrig rekvireres fra NHF på
Galleriet i Oslo.
… Representanten fra NHF holdt
et interessant foredrag om arbeidet
med å inkludere funksjonshemmede i samfunnet, og tok for seg

Anne Berit berge fra NHF holdt
foredrag om funksjonshemmedes
situasjon i samfunnet.
2 - 2009 Slagordet

Du skal høre mye under middagen …
utviklingen i det norske samfunn
de siste årene. Hun oppsummerte
at det var stor avstand mellom de
flotte ord og de virkelige forhold,
både når det gjelder skole og bolig.
Dette rammer de unge funksjonshemmede særlig hardt.
… ”Rett Fram” – prosjektet til NHF
har satt sinnene i kok, særlig på
Østlandsområdet. Her tenker NHF
høyt, og de antyder en framtid uten
landsforeninger og regioner. Kun
kommunelag. Foreløpig legges det
ikke opp til realitetsbehandlinger,
det tenkes kun høyt. Underlige
tanker med tanke på at landsforeningene står for 62 % av den totale
medlemsmassen …

En veteran i LFS, Per Ragnar Sollie,
var gjest på årsmøtet og ble valgt
inn i valgkomiteen.

Glimt fra forhandlingene til LFS årsmøte 2008
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Norrländsk logik
Min kjære svoger i Nord-Sverige sendte meg
forleden denne historien, som nokså tydelig viser hvordan man finner praktiske løsninger på
uoverstigelige problemer langt der oppe i nord.
En gammel mann bor ensom på en gård. Han
skriver till sin eneste sønn, Petter, som avtjener en fengselsstraff et annet sted i landet:
”Min kjære sønn Petter!
Jeg har det ikke så bra nå for tiden. Jeg orker nok ikke å sette
poteter i år. Jeg begynner å bli for gammel til å spavende potetåkeren
med spade, selv om det ikke er så stort. Jeg skulle ønske du var her.
Du skulle ha klart det på et øyeblikk.
Hilsen
Pappa”
En drøy uke senere får bonden dette svaret:
”Kjære pappa!
Du må under ingen omstendighet spavende potetåkeren. Det var
der jeg gravde ned likene!
Hilsen
Petter”
Neste morgen velter det inn politi og kriminalteknikere på gården. De graver opp hele potet
åkeren, men finner ingen lik eller beinrester. De
ber bonden om unnskyldning og drar sin vei.
Noen dager senere får bonden et nytt brev fra sønnen:
”Kjære pappa!
Nå kan du sette potetene i jorda. Det var det beste jeg kunne
gjøre for deg, her jeg sitter nå.
Hilsen
Petter”

Svineinfluensaens…

… kilde er funnet!

Side 12

Den siste glede
André Bjerke

En mann som følte seg litt slapp og dårlig,
ble undersøkt av legen, doktor Stø.
På mannens spørsmål: ”Er det svært alvorlig?”
lød legens svar: ”De er så godt som død.
Men vil De leve, må De ikke drikke
en dråpe alkohol av noe slag,
og røke må De selvsagt heller ikke
og aldri mere ha en arbeidsdag.
Hva kvinner anbelanger, må De sky dem
og unngå all affekt. Det lyder hårdt,
men jeg må også konsekvent forby Dem
teater, kino, bøker, spill og sport.
En regel De må nøye overholde
er den: spis aldri mat som smaker godt.
Dieten blir: en avkokt fiskebolle
og et glass vann pr. dag. Har De forstått?”
”Ja takk” sa mannen tappert. ”Men jeg vil at
det her ikke på noe legges skjul,
så svar meg, kjære doktor, er det tillatt
for meg å ha et juletre til jul?”
(André Bjerke, 1918 - 1985, norsk forfatter, dramatiker og dikter
– med dikt som spenner fra det sentrallyriske til det satiriske, fra det
anekdotiske til det filosofiske)

Vann
• Vann motvirker slapphet og hodepine.
• Kroppen består av 70 % vann. Mister du 1
% vann så mister du 10 % yteevne.
• Vann renser kroppen. Drikker du mye
vann så får du en sunnere kropp.
• Kroppen har væsketap lenge før
tørstfølelsen gjør seg gjeldende.
• Drikk vann til maten. Det renser ganen og
fremhever smaken, og styrker fordøyelsen.
• Drikk alltid vann til vin og kaffe.
• Vann er kroppens drivstoff. Vann
styrer kroppens kjemiske prosesser,
reparerer,vedlikeholder og fornyer cellene.
• Forskning viser at trening i vann er like
effektivt som trening på land - det er 12
ganger mer motstand i vannet, så det gir
god styrketrening.
• Kondisjon og muskulatur trenes opp uten
at leddene belastes.
					
Aase
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Søvn

Liv er bevegelse

Nyt solen med vett!

Søvn er viktig for helsen. Den
gir oss hvile og ny energi. Vi
sover i snitt ca. en tredel av livet vårt. Søvnbehovet varierer
riktignok en del fra person til
person, og behovet for søvn varierer også gjennom livet. Hos
de fleste reduseres søvnbehovet
med alderen. Det skyldes delvis
nedsatt aktivitetsnivå, og delvis
at kroppen produserer mindre
av det søvnfremkallende hormonet melanin.
Kvaliteten på søvnen, det vil
si hvor mye du får ut av den
dype søvnen, er imidlertid vel
så viktig som antall timer. Ingen
vet hvorfor vi sover, men vi vet
at søvn har flere viktige funksjoner. Vi ”henter oss inn” og
samler krefter når vi sover. Nok
søvn er viktig for mennesker i
alle aldre, og er en forutsetning
for god livskvalitet.
Lys bidrar til å regulere og bedre søvnen vår. Lysbehandling
vil lette eller kurere depresjoner, som ofte fører til søvnproblemer.

En av kroppens utallige hemmeligheter er denne: Mellom to
knokler som beveger seg mot
hverandre, er det brusk i leddet
mellom knoklene. Hele leddet
ligger i en leddkapsel (membrana synovialis). Inne i denne
leddkapselen produseres det
leddvæske (synovinal væske).
Produksjon av leddvæsken starter når leddet er i bevegelse.
Denne væsken virker som smøring av maskineriet. Ved leddgikt
er produksjon av denne væsken
mangelfull eller helt fraværene.
Beveger man ikke leddene,
blir derfor heller ikke leddvæske
produsert.
Kanskje derfor konsertpianisten og kortspilleren bøyer og
tøyer fingrene før han skrider til
verket?
Som fysioterapeutene sier: liv
er bevegelse!

Etter en lang, mørk vinter er det
deilig å kjenne solens varme.
Godfølelsen kan bli kortvarig dersom vi legger solvettet på hylla.
I vårt solfattige klima har
mange en hudtype som ikke
er tilpasset store mengder sol.
Vi bør ikke oppholde oss i solen hele dagen. Pass på å beskytte deg med solbriller og
hodeplagg. Når vi vil kjenne
solen mot huden så bruk solkrem. Start alltid med høy faktor. Smør tykt lag for å få forventet beskyttelse. Solkremen fra i
fjor er sannsynligvis gått ut på
dato, og har dermed liten effekt.
Solen er i utgangspunktet
med på å bygge opp kroppens
forsvarsverk, men overdreven
soling har motsatt effekt. Med
andre ord kan man si at solen
har to ansikter – et godt og et
skadelig.

Noen gode råd for bedre søvn:
Unngå å sove på dagtid. Ta
eventuelt en kort hvil på ca. 20
min. Gå heller en liten tur hvis
du blir trøtt på ettermiddagen.
På sikt vil det bedre nattesøvnen.
-

Vær ute i dagslys så ofte
du kan.
Ro ned aktivitetsnivået 2-3
timer før du legger deg.
Ikke legg deg sulten eller
veldig mett.
Vær forsiktig med alkohol.
Alkohol kan gjøre at du
sovner lettere, men gir
urolig og dårlig søvn
utover natta.
Aase
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Bjørn

			

Aase

Har du tanker om hvordan Slagordet kan bli
bedre?
I dette nummeret har vi tillatt oss å eksperimenter litt med
skriften og brukt Garamond. 11 punkt på brødtekst (hovedinnholdet). Syns du den er blitt for liten? La oss høre din mening.
Slagordet er først og fremst et medlemsblad, men det leses
også av folk på sykehus, LMS, rehabiliteringsinstitusjoner,
sykehjem, aldershjem, legesentre, fysikalske institutter,
organisasjoner, voksenopplæring, aviser, NRK, kommuner,
apoteker (!) og andre steder. Her har vi mulighet til å vinne
fram med våre synspunkter og påvirke, og det bør kanskje
reflekteres i stoffmengden? Ja, faktisk er hver fjerde leser av
Slagordet en som ikke er medlem!
Har du ideer til artikler eller ønsker du å bidra med stoff, er
vi interessert i å høre fra deg.
Er det noe du savner i bladet, eller kunne ønske deg mindre
eller mer av? Matprat, kryssord, Sudoku, leserbrev, lesernes
historie, helsepolitiske artikler, intervjuer, lesernes meninger?
La oss høre dine meninger!
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Lagsinformasjon
LFS Trøndelag
10.mars holdt lokallaget i Sør-Trøndelag årsmøte på
Valentinlyst helse- og velferdssenter i Trondheim.
40 medlemmer og gjester fra LFS hovedstyre og
NHF Trøndelag hadde funnet veien dit.
Leder Aase Lian ønskt alle velkommen, og ba
deretter om ett minutts stillhet for å minnes medlemmene som er gått bort siste år. Deretter fikk leder i hovedstyret, Randi Nesje, ordet og orienterte
om at hovedstyret nå drar ut til lokallagene for å
bli bedre kjent med folk der. LFS Sør-Trøndelag
er ett av de mest aktive lagene i Norge, sa hun
blant annet og overrakte blomster til Aase Lian for
det arbeidet hun har nedlagt i LFS Sør-Trøndelag.
Kristian Lian, organisasjonskonsulent i NHF Trøndelag, orienterte om hva NHF jobber mest med
for øyeblikket. Det er nå innført et lovforbud mot
diskriminering av funksjonshemmede. Alle steder
må nå være tilgjengelige for bevegelseshemmede.
Denne loven må brukes aktivt og gjøres kjent. Her
må kommunene orienteres, og NHF må arbeide
med NAV og politikerne. NHF ønsker i den forbindelse opplysninger fra medlemmene i LFS om
både positive og negative erfaringer med NAV.
Selve årsmøtet foreløp uten dramatikk, med konstituering, valg, og opplesing av årsmelding, regnskap,

revisjonsberetning og budsjett. LFS Sør-Trøndelag har
nå 190 medlemmer. Aase Lian fikk ros for dyktighet
til å få inn penger til foreningen. Medlemmene ble
deretter oppfordret til å gi grasrotandelen til laget.
Det nye styret består av leder Aase Lian, nestleder Kristin Kvaal, kasserer Randi Moxnes Osmundnes, sekretær Ivar Lian, styremedlemmene Hilde
Andresen, Jorunn Johansen, Bernt Lossius Jonsen
og varamedlem Laila Waldemarsen og Åse Meslo.
Som revisor ble valgt Solfrid Fiksdal, og til valgkomiteen valgte man leder Bjørn A.Thronæs, medlem
Eli Kvaal og varamedlem Anne Schløsser-Møller.
Sammenslåing med LFS Nord-Trøndelag
LFS Nord-Trøndelag har i dag 10 medlemmer
geografisk spredt. Til nå har de vært under administrasjon av NHF Trøndelag. I denne perioden har
medlemmene vært invitert til alle arrangementer i
LFS Sør-Trøndelag. NHF har anmodet de to fylkene
om å gå sammen til ett lag. Medlemmene i LFS
Nord-Trøndelag ble også invitert til dette årsmøtet.
Det ble stemt over forslaget, det fikk flertall, og nå
har vi ett lag til å dekke begge fylkene, nemlig LFS
Trøndelag

LFS Oppland
11. mars 2009 var det årsmøte i LFS Oppland.
Møtet ble avholdt i lokalene til NHF Innlandet
på Gjøvik, og det var et relativt godt fremmøte.
Leder Kirsten Engen ønsket velkommen, og innkalling og saksliste ble godkjent uten bemerkninger. Leif Roar Larsen ble valgt som møteleder, og
organisasjonskonsulent i NHF Innlandet, Ingvild
H. Hansen ble valgt som sekretær. Årsmelding og
regnskap ble godkjent med noen få bemerkninger.
Valget gikk rolig for seg. Kirsten Engen fortsetter i
ledersetet, mens Astrid Lappen gikk inn som nytt
varamedlem i styret. Sekretæransvaret er overlatt
til styret. Kirsten Engen takket for fornyet tillit, og
for fremmøtet, og det ble servert kaffe og kaker.
Med vennlig hilsen
Ingvild H. Hansen
Organisasjonskonsulent

Bakerst fra venstre kasserer Jan Ole Hulen, varamedlem Astrid Lappen, nestleder Leif Roar Larsen,
styremedlem Odd Ingar Solberg, og foran sitter leder
Kirsten Engen.

Norges Handikapforbund Innlandet
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LFS Akershus
Lokallaget hadde årsmøte 25.mars på Rolvsrudhjemmet i Lørenskog. Det var et beskjedent fremmøte,
på tross av at laget har vært svært aktivt i 2008. Fylket er jo splittet i tre deler (nord/øst, syd og vest)
av hovedstaden, så det er ikke enkelt å samle til
felles dugnad. Det ble noe ordveksling om hvilke
årsaker som ligger bak, men man kom ikke til noen
klar konklusjon. Men årsmøtedeltagerne var enige
om at det bare var en ting som gjaldt, og det var å
fortsette arbeidet i laget.
Laget har holdt flere temamøter over ulike temaer. Videre har laget flere samtalegrupper i gang, og
det arrangeres turer og julebord for medlemmene.
I november arrangerte laget tur til Operaen med
omvisning og lunsj, noe som gav lyst til å utvikle
den kulturelle siden av medlemstilbudet ytterligere.
Laget har videre deltatt på flere arrangementer i regi
av NHF og helseforetak, og sitter i flere brukerråd
og utvalg.

Styret ønsker seg tilbakemeldinger fra medlemmene på hvilke aktiviteter de kunne tenke seg å
delta i.
Selve årsmøtet fulgte de vanlige prosedyrene,
med godkjenning av innkalling og saksliste, valg
av møteleder, protokollfører og delegater som skal
underskrive protokollen. Deretter ble årsmeldingen, regnskap og revisjonsberetning lest opp, ingen
merknader fremkom. Og budsjettet ble tatt til orientering. Tilslutt ble valget gjennomført og det nye
styret består av leder Audun-Kr. Nygaard, Skedsmo,
nestleder Roger Amundsen, Sørum, kasserer Bjørn
Bakke, Drøbak, sekretær Svein-Erik Pedersen, Lørenskog, styremedlem Tor-Ole Tveterhagen, Fjerdingby og varamedlemmene Tryggve Tellefsen,
Bærum og Berit Clefberg, Lørenskog.

STØTT VÅR SAK:
MELD DEG INN I FORENINGEN.

Ny samtalegruppe i Drøbak
I februar ble det dannet ny samtalegruppe i Foran fra venstre Else-Britt Jacobsen, Leif HamDrøbak. Den er ikke stor, så vi har plass til re, Ellinor Vangen Hamre og Per Jacobsen. Bak
flere. Men vi har det trygt og godt i ”Rolighe- står Bjørn Bakke.
den”, et hyggelig rom som kommunen velvillig
stiller til vår disposisjon. Kaffe og kaker går på
rundgang, og gruppa møtes ca. hver fjortende
dag. Gruppa bruker LFS eget temahefte, ”Slagforum”, til støtte for samtalene og samtalene
dreier seg i hovedsak om et hovedtema hver
gang. Men innimellom blir det rikelig prat om
mye annet, og vi trives riktig godt med hverandre.

2 - 2009 Slagordet
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Steffensrud
Rehabiliteringssenter
















































Steffensrud Rehabiliteringssenter har avtale med
Helse SørØst RHF og tilbyr rehabilitering til følgende grupper:
●Muskel– og skjelettlidelser
●Nevrologi

●Hjerneslag
●Brudd– og slitasjeskader

Steffensrud Rehabiliteringssenter
din medspiller på veien mot
bedre helse og et aktivt liv
Steffensrud rehabiliteringssenter tar imot pasienter med behov
for aktiv rehabilitering. Rehabilitering er for den enkelte ofte en
lang prosess, og vi ønsker å være en aktiv medspiller
underveis i denne prosessen. Vårt ønske er at den enkelte
pasient kan oppleve å bedre sin helse i løpet av et opphold og
vende tilbake til et aktiv deltagende liv.
Steffensrud Rehabiliteringssenter ligger på Bøverbru i
Vestre Toten kommune.

Ta kontakt for mer informasjon
Tlf.: 61 19 91 00
booking@steffensrud.no
www.steffensrud.no

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
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Nytt lokallag i Buskerud
Siden høsten 2008 har ildsjeler i Drammensområdet arbeidet med å danne
et nytt lokallag i LFS. Og
18.mars ble det holdt formelt årsmøte hvor man fikk
valgt et lovlig styre i den
nye lokallaget i Buskerud.
Møtet ble avholdt i Tverken, møterommet i 14.etasje på toppen av
Buskerud sykehus i Drammen. Det
var fremdeles såpass tidlig på våren at det ble for mørkt om kvelden til å nyte utsikten over Drammen, men vi drister oss til å spå
at det nyvalgte styret likevel gleder
seg over utsikten til å kunne være
til glede og nytte for slagrammede
og pårørende i Nedre Buskerud.
Jan Roald Skogsrud, nestleder i
Region Oslofjord Vest i Drammen,
åpnet møtet på vegne av interimsstyret, og uttrykte glede over at
man ønsket å danne nytt lokallag. Han ønsket også velkommen
gjestene fra Drammen og Omegn
Afasiforening, Sissel og Erling Aaberg. Sissel uttrykte håp om at man
kunne skape et godt samarbeid
mellom det nye laget og Afasilaget,
noe de hadde sett fram til i mange
år. Deretter presenterte de fremmøtte seg for hverandre, og det
var tydelig entusiasme å spore for
slagsaken. Erling Guttormsen, leder av interimsstyret, uttrykte glede
over å ha fått med seg flinke folk
i foreningen. Det hele begynte, sa
han, med samtalegruppa Slagforum på Buskerud sykehus, hvor
man ble kjent med hverandre og
med folk fra Afasiforeningen. Han
er pårørende til en slagrammet og
fattet interesse for slagsaken gjennom deltagelsen i Slagforum. Han
ser fram til et godt samarbeid med
Afasiforeningen, og tror man kan
lære mye av dem siden man har så
mye felles.
2 - 2009 Slagordet

Deretter tok Jan Roald ordet og
gjennomførte de formelle årsmøteforhandlingene, som ble avsluttet
med valg. Erling Guttormsen ble
valgt til leder, Håkon Hallingstad
til sekretær, Bjørn Jonassen til kasserer, Jan Pettersen til nestleder og
Anne Grethe Lysebo til styremedlem. Styret valgte formannen til å
delta på LFS årsmøte siste helg i
april, med nestleder som vara.
Deretter var årsmøtet over og
man diskuterte friskt mange saker.
Man bestemte at lagets navn skal
være LFS Nedre Buskerud, og det
skal dekke området Drammen med
omegn. Dvs. Lier, Krokstadelva,
Hokksund, Mjøndalen, Solbergelva
og Sande i Vestfold. I dette området har LFS ca. 60 medlemmer. Det
ble ytret ønske om at foreningen
kunne videreføre intensjonene fra
Slagforum, samtalegruppen på sykehuset. Man vil samarbeide med
helsevesenet og utgjøre en forlengelse av hjelpeapparatet. Foreningen ønsker å hjelpe slagrammede
og pårørende og bygge opp kompetanse som er nødvendig for å
kunne gi medlemmer god rettledning. Og snarest mulig ønsker man
å delta på likemannskurs slik at foreningen kan danne samtalegrupper etter mønster av Slagforum på
sykehuset. Man ville også arbeide

med å få opp egen internettside
slik at informasjon om lagets arbeid kan distribueres best mulig.
Lagets nyvalgte leder, Erling Guttormsen, retter tilslutt stor takk til
alle som har bidratt til å starte laget.
Spesielt må nevnes jentene ved
Lærings og Mestringssenteret ved
Buskerud Sykehus, Heidi Schandy
og Karete Holen. Deres entusiasme
har smittet over på deltagerne av
Slagforum og bidratt sterkt til at laget nå er opprettet, og de har gjort
langt mer enn bare å betjene sykehuspasienter. Erling håper inderlig
at sykehuset klarer å vedlikeholde
stillingene deres, for det er takket
være dem og deres engasjement at
de har fått mobilisert pårørende og
slagrammede til å arbeide fram dette laget. Ellers fortjener NHF regionskontoret og Jan Roald Skogsrud
takk for god bistand. Og LFS ved
nestleder Roger Amundsen som
var tilstede i høst da interimsstyret
ble dannet, bidro sterkt til å selge
ideen om å starte et nytt lokallag.
Styret i det nye LFS Buskerud. Fra
venstre sekretær Håkon Hallingstad, kasserer Bjørn Jonassen, styremedlem Anne Grethe Lysebo,
nestleder Jan Pettersen, leder Erling
Guttormsen
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10/7
15/7
24/7
		
29/7
9/8
17/8

Evert Taube Spelen, 3 dgr.
Riga og Tallinn, 7 dgr.
Stiklestad m. Trondheim, 
3 dgr.
Peer Gynt Spelet, 3 dgr.
Island, 4 dgr.
Kamben Høyfjellshotell m.
Flåmsbanen, 4 dgr.

25/8 Dresden med
		 Spreewald og Berlin, 7 dgr.
6/11 Rakfiskfestivalen på Fagernes,
3 dgr.
20/11 Julemarked i Göteborg (Liseberg), 3 dgr.
29/11 Julemarked i Bremen, 5 dgr.

Påmelding skjer via internet. Samtidig må startkontingenten
rykker ned i henholdsvis kl. F2(2) og kl. F7(9). Arrangøren
forbeholder seg retten til å vurdere plassering av lag som ikke
innbetales til arrangøren (se pkt. 6). Alle lag må ha innbetalt
startet i fjorårets stafett. De 4 beste lagene i henholdsvis F2(2) og
startkontingenten innen løpsdagen. Kvittering for innbetalt
ved
Rehabiliteringssenteret Nord-Norges Kurbad
kl. F7(9) rykker opp i henholdsvis kl. F1(1) og kl. F6(8).
startkontingent må forevises på startnummerutdelingen fredag
8. eller lørdag 9. mai 2009. Startkontingenten må betales
CI-TERAPI (trening med begrenset bruk 7.avGarderober:
uoppfordret til stafettens konto 9041 22 68848.
Lag som ønsker garderobe, må oppgi dette på
frisk side)
Fa k t u r a v i l i k k e b l i s e n d t .
påmeldingsskjemaet. Beskjed om hvilken garderobe laget blir
Passer for deg som har en postakutt skade med
tildelt, vil bli sendt ut med den endelige bekreftelsen av
Innbetalingen må merkes med samme lagnavn og klasse
påmeldingen.
nedsatt funksjon i arm/hånd. Må være selvhjulpen
uten Oppgi derfor nøyaktig kontaktadresse. Lag som
som påmeldingsskjemaet.
ikke gir beskjed om garderobe, kan ikke påregne garderobeplass
alvorlige balanseproblemer, med en viss aktivitet
i arrangøren.
gjennom
Lag som melder skriftlig avbud før 1. mars 2009 får refundert
fingre. Du må
godt
motivert
for et intensivt
startkontingenten
med være
fratrekk av
kr. 500,i
treningsopplegg.
administrasjonsomkostninger.

Rehabilitering for slagrammede

•

8. Kjønn:

•

afasi
Å leve med

Farbe/colour:
288

I påmeldingsskjemaet
er det viktig å påføre riktig kjønnskode for
INTENSIV GANGTRENING på tredemølle
med
det påmeldte lag: M for herrelag, K for kvinnelag
og X for
PANTONE
Lag
som ønsker å bytte klasse etter 1. mars 2009, må betale et
avlastning
miksede lag.

Etter 1. mars 2009 tilbakebetales ikke startkontingenten.
gebyr på kr. 500,-.

Passer for deg som har en postakutt skade og har

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

Mandag 24. til lørdag 29. august

nedsatt
gangfunksjon
og/eller balansevansker. Du
bør
NB!
All påmelding
er bindende!
9. Startnummerutdeling:

Pris for fullt opphold og kurs, kun kr: 3815,ikke ha kontrakturer i benet du skal trene, og du må
Spesielle konkurransebestemmelser: Holmenkollstafetten
Startnummerutdelingen vil være fredag 8. mai og lørdag 9. mai
arrangeres
i overensstemmelse
Friidrettsforbunds
på Bislett
Stadion. Tidspunktet vil bli bekjentgjort i den
være godt
motivert med
for Norges
et intensivt
treningsopplegg
. Du
og Norges Bedriftsidrettsforbunds bestemmelser. I ﬂg. vedtak
skriftlige bekreftelsen til lagene ca. 14. dager før stafetten.
. på 2 eller ﬂere
kan
hating
et i visst
hjelpebehov
på
NFIF's
mars 1999,
er det tillatt å løpe

Andre kurs og reiser

•

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

lag, såfremt aldersbestemmelsene overholdes. Dette betyr at det
er tillatt for aktive friidrettsutøvere å løpe for junior- og
10. Opprop:
GENERELL OPPTRENING
seniorlag, samt senior- og veteranlag for samme klubb. Det er
Opprop og utdeling av stafettpinner skjer ved de respektive
Fortillatt
deg
ønsker å oppnå
også
forsom
aktive friidrettsutøvere
å løpe forsymptombedring,
både klubb,
klassenes startsteder 50 min før hver klasses/puljes start. Kun
militæravdeling
og bedrift, men
herkunnskap
må Norges
funksjonsbedring,
økt
om tilstanden,løpere
økt på 1. etappe møter.
Bedriftsidrettsforbunds bestemmelser overholdes når det
mestring
i
hjemmesituasjon
og
tilpasset
gjelder aktive idrettsutøveres adgang til å delta for
bedriftsidrettslag.
For øvrig er det ikke
tillatt å løpe for
ﬂere
egentreningsprogram.
Individuell
behandling
5 dager pr
11. Start:
enn ett lag i samme klasse (førstelaget, annetlaget osv.). NB!
uke.
Du
kan
ha
et
visst
hjelpebehov
Ingen deltager kan løpe mer enn en etappe for samme lag. Lag
Lagene vil få skriftlig beskjed om nøyaktig starttid for sine
med deltagere av begge kjønn kan bare starte i klasser for begge
påmeldte lag ca 30. april 2009. Starttidspunktet for de enkelte
kjønn, kl. M1(6), A3(21), A1(22), A2(23), A4(24). Gutter og
lag vil også bli lagt ut på Stafettens hjemmeside ca 14 dager før
INNLEGGELSE
KREVER
FRA LEGE
jenter
født 1995 og senere kan
ikke delta på SØKNAD
lag i
arrangementsdagen.
Holmenkollstafetten 2009 iﬂg. NFIF's aldersbestemmelser. I
begge juniorklassene; kl. F3(4) og F8(11), kan lagene i 2009
benytte løpere som også er født i 1987 og 1988. Overtredelse
Kontakt oss for
12. Premiering:
av aldersbestemmelsene medfører diskvaliﬁkasjon.

.

Alle lag i eliteklassene og klasse B1(7) og B4(10) må levere
lagoppstilling før start.

fullstendig

oger en
reiseprogram.
Det er ca en tredels premiering i hverkursklasse. Det
plakett til
laget og medaljer til løperne.

www.seniorutvikling.no

Tlf 33 33 55 00 - post@seniorutvikling.no - 3159 Melsomvik
Conrad Holmboes vei 95, 9011 Tromsø, Tlf 77 66 88
00
Premieutdelingen foregår på Bislett så raskt som mulig
5.
Representasjon:
firmapost@kurbadet.noetter at den aktuelle klassen er i mål.
www.kurbadet.no
Arrangøren henviser til Norges Friidrettsforbunds lov § 20, 21
og 22 som regulerer representasjonsovergang fra et lag til et
annet. Overganger som krever dispensasjon (f. eks ved ﬂytting),
må være godkjent av Norges Friidrettsforbund. Det gjøres
spesielt oppmerksom på utenlandske statsborgeres begrensede
adgang til å delta for norske lag i stafettsammenheng. Disse
overgangs- og representasjonsbestemmelser gjelder kun for
lagene i klasser som fordrer medlemskap i Norges
Friidrettsforbund. I bedriftsklassene gjelder Norges
Bedriftsidrettsforbunds regler.

6. Opp- og nedrykksbestemmelser:
Opp- og nedrykksbestemmelser,
De 16 beste norske lagene i kl. F1(1) og kl. F6(8) beholder sine
plasser i eliteklassene. De øvrige norske lag i eliteklassene

Meningsfulle dager i vakre Vestfold

www.pssport.no
9
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Slagrammedes
minne- og
forskningsfond:
Postboks 8217 Grønland
0134 Oslo
Bankgiro
0540 08 35502
Slagordet 2 - 2009

LFS Sør-Trøndelag på
tur til Stiklestad
En av de siste helgene
i august i fjor var
det ”Indian summer”
i Trøndelag, og 30
forventningsfulle deltagere
i samtalegrupper ble med
på en uforglemmelig tur i
det kulturrike fylket vårt.
Denne gang til Stiklestad.
Der bodde vi på Stiklestad
kultursenter og hotell som
ligger på det stedet Olav
den Hellige falt 29. juli i
år 1030. En hendelse som
betegnes som den viktigste
i norsk historie.
Vi fikk en flott mottagelse på hotellet,
og alle rommene fungerte perfekt,
bortsett fra tunge dører. Dette skulle
hotellet rette på snarest mulig, så vi
anbefaler flere til å legge turen dit.
Lørdag formiddag hadde vi en
interessant tur i Verdals-bygda i
knallfint vær. Vi hadde bestilt en
lokal guide. Han kunne fortelle
mye om blant annet det store
Verdals-raset 18.-19. mai 1893, da 4
kvadratkilometer leire raste ut i en
fart av 80 kilometer i timen. Raset
tok med seg mange mennesker,

dyr og grunn som bare forsvant. Vi
fikk også mye historikk om tiden
både før og etter at kristendommen
ble innført.
Etter en herlig lunsj på hotellet
startet vi den morsomme Bocciaturneringen vi alltid har på turer.
Ute i det knallfine været benket
vi oss rundt gressplena vi fikk
benytte. Alle, absolutt alle deltok.
Rullestol, gåstol eller krykker var
ingen hindring. Vi huiet og heiet
på hverandre til stor forlystelse
til utenforstående, som senere
sa at de aldri hadde sett voksne
ha det så moro av noe så enkelt.
Om kvelden hadde vi en skikkelig
”Viking-middag” med mjød til. Da
vi etterpå var samlet i ”biblioteket”

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

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

		

Postnr/sted:..............................................

2 - 2009 Slagordet

Her er Oddvar Johansen i god stil
i bocciaturneringen vår, foreviget
av Øivind Moen

til kaffe, ble det som vanlig dannet
3-4 samtalegrupper. Der gikk
praten livlig til langt på kveld.
Etter frokost søndag fortsatte
Boccia-turneringen. Det ble utdelt
både første, andre, og tredjepremie
med stor applaus fra resten av
deltagerne. I bussen hjem har vi
alltid en liten utlodning. Gevinstene
er små. I år var det alt fra sjokolader
til nakkeputer. Dette skaper også
munterhet. På slike turer har vi
det sosialt og gøy. Vi glemmer
våre plager og tenker positivt. Det
får vi gode tilbakemeldinger på.
Aase Lian

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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Livet er godt å leve – tross alt!
Gerd Garnes

Fra Lena på Toten, med vakker utsikt over Mjøsa, har
Gerd Garnes sendt oss sin
historie. Den viser at med
riktig innstilling kan man endre hverdagen til det bedre.

å klappe. Jeg kunne heller ikke
brodere og strikke, hvilket også ga
en stor nedtur å oppdage. Grunnen var rett og slett at jeg ble for
fort sliten av å konsentrere meg.
Jeg kolliderte med dørkarmer og alt som sto til venstre for
meg. Dette skyltes noe som kal5. juli 2002 kom min mann og jeg
les neglekt. I løpet av to månekjørende på rv. 171 mellom Frogders treningsopphold på Sunnaas
ner og Sørumsand. Det var min
ble dette mye bedre, og den damann som kjørte. Vi hadde vært
gen jeg skulle hjem, fikk jeg lov å
hos min gamle mor for å fortelle at
kjøre bil igjen. Det var nøyaktig 5
vi skulle dra på bilferie til Vestlanmåneder etter slaget. Det ble en
det dagen etter. Ved Frogner meutfordring å skulle kjøre på motnighetshus kom der en ung kvinorveien igjen, jeg syntes alt gikk så
nelig bilist mot oss; hun foretok en
forferdelig fort. Hjemme ventet
u-sving i 80-sonen. Plutselig sto
en kjærlig og omsorgsfull ekteder en bil på tvers av vår kjørebamann, som ikke visste hva godt
ne, og en kollisjon var uunngåelig.
han skulle gjøre for meg. Vi gikk
Jeg merket med det samme en
lange turer i nærområdet, og jeg
sterk smerte i brystet, men klarte
syntes tross alt at jeg hadde vært
å komme meg ut av bilen ved å
heldig som hadde overlevd. Men
klatre over på førersiden, da døra
etter hvert begynte han å hakke på
på min side hadde kilt seg fast.
meg; jeg trente ikke nok, var ikke
Etter ”en evighet” kom brannbil
blid nok, kunne ikke gå i fjellet elog ambulanse. Jeg ble fraktet til
ler fungere i båten vår mer eller
SiA (Sentralsykehuset i Akershus,
danse. Slik ville ikke han ha det
som det het den gang). Et røntresten av livet, og jeg fikk beskjed
genbilde viste brudd i brystbenet,
om å flytte ut. Dette kom som et
og jeg ble liggende til observasjon.
nytt og verre slag for meg, og jeg
Morgenen halvannet døgn senere
ble med ett mye verre og fikk profalt jeg plutselig om etter et toablemer med gangen, og hånda ble
lettbesøk, og tre sykepleiere kom
også betydelig dårligere. Jeg fikk
spasmer i venstre side.
Nå er dette 6 år siden. Jeg klarer
meg bra i hverdagen.
På et mestringsopphold på Steffensrud Rehabiliteringssenter på
Toten i fjor høst, lærte vi bl. a. at
der vi sier ”jeg burde, jeg skulle”,
skulle vi heller si ”jeg vil, jeg skal”.
Dette ga meg en aha-opplevelse.
I lengre tid hadde jeg tenkt å flytte fra blokka jeg bodde i på Skedsmokorset; der var for mange som
kommenterte mitt handikap, men
motet hadde sviktet da det kom til
Det e’ itte så fali hvor jeg bor i verda, bare je kain se Mjøsa. Utsikt fra
stykket. Allerede mens jeg var på
huset på Lena.
Side 20

til og fikk meg i seng. MR viste at
jeg hadde fått et meget stort hjerneinfarkt i høyre hjernehalvdel.
Jeg kunne ikke stå, ikke sitte uten
å falle over til venstre side og ikke
bevege fingre eller tær på venstre
kroppshalvdel. Legene mente
at sikkerhetsselen hadde skadet den høyre pulsåra på halsen,
slik at den etter hvert tettet seg.
Det første tegn til bedring kom
etter noen få dager da jeg så vidt
kunne bevege stortåa. Nå begynte en lang og slitsom periode for å
komme tilbake til ”livet”. Fysioterapeutene ved avdelingen var
fantastiske. Etter 10 dager tok jeg
mine første famlende skritt. Men
før hver time hos fysioterapeut,
måtte jeg få kvalmedempende tabletter; anstrengelsene var så store at jeg kastet opp hver gang jeg
trente. Noen dager senere kunne
jeg gå hele korridoren på avdelingen, hvilket var en enorm seier.
Jeg ble flinkere og stødigere for
hver dag som gikk, og etter noen
uker på Rehabiliteringsavdelingen ved sykehuset gikk jeg ganske
bra. Men hånda ville ikke være
med; finmotorikken var borte.
Den verste oppdagelsen hadde
jeg på en konsert i Universitets
Aula i Oslo, da jeg ikke klarte

Slagordet 2 - 2009

STEIGEN KOMMUNE
8083 Leinesfjord

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

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

VEFSN KOMMUNE
Boks 560
8651 Mosjøen
VESTVÅGØY KOMMUNE
8370 Leknes

Steffensrud, gikk jeg på noen husvisninger på Toten. Jeg har alltid
tidligere bodd i eneboliger, og her
var prisene noe helt annet enn på
Romerike. I november fant jeg
drømmehuset på Starum på Lena
med en fantastisk utsikt over Mjøsa. Det ble mitt! Jeg flyttet fra
93m2 på en flate til 225m2 over to
plan. Da får jeg samtidig litt mosjon. Her har jeg det bra, og savner ikke noe av mitt ”gamle liv” i

WITON
Boks 147
9189 Skjervøy
Tlf. 77 76 09 27

Skedsmo. Jeg får hjemmehjelp
1,5 time hver tredje uke; ikke akkurat mye, men bedre enn ingenting. En bonde tar seg av snømåking. Jeg har en meget god venn
og kjæreste et par mil unna. Endelig fikk jeg mot til å bytte miljø.
Jeg er med i et lokalt kor, og har
engasjert meg litt i slagforeningen
på Gjøvik. Fortsatt sliter jeg med
venstre hånd og drar litt på venstre bein, men ikke verre enn at

PLANKONTORET A/S
Boks 269
9305 Finnsnes
Tlf. 77 84 02 99

DYRØY KOMMUNE
9311 Brøstadbotn

SØR VARANGER KOMMUNE
Boks 406
9915 Kirkenes

jeg kan leve med det.
Summa summarum: Livet ble
mye bedre da jeg til slutt fattet
mot til å rykke meg selv opp med
rot og flytte til et helt nytt sted; jeg
flyttet fra alle vonde og ubehagelige minner. Den som intet våger
--- intet vinner! Selv om veien til
barn og barnebarn er blitt dobbelt
så lang, har jeg nå god plass til alle
sammen når de kommer på besøk
- og det gjør de oftere enn før!

Helse & velvære
Kombiner ferien med behandlinger som gir deg velvære og
styrke. VIA Tours har charter til utvalgte steder som er
velkjent for sine behandlinger, rehabilitering og velvære.

Balcova i Tyrkia
2 uker fra kr 11.090
4 uker fra kr 16.825
Reiseperiode: frem til 21.okt. Flyreise Oslo - Izmir t/r

Igalo i Montenegro
4 uker fra kr 16.450
Reiseperiode: frem til 16.sep. Flyreise Oslo - Dubrovnik t/r
Pris pr person i delt dbltrom, enkeltrom mot tillegg. Velg mellom hel- eller
halvpensjon. Kun fly kan også bestilles. Visum til Tyrkia kr 150 i tillegg.
Spesielle betingelser gjelder, begrenset antall plasser. Forbehold om trykkfeil.

Kontakt oss på tlf: 23 15 04 50 - mail: leisure@via.no
2 - 2009 Slagordet
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IØI SERVICESENTRALEN
Klokkergårdsvn. 3
1711 Sarpsborg
Tlf. 69 12 68 68

Dyvi AS, P. O. Box 1337 Vika, N-0112 Oslo
Tel. +47 23 23 83 00, fax: + 47 23 23 83 01
E-mail: dyvi@dyvi.no, www.dyvi.no

EEK TRANSPORT
3683 Notodden
Tlf. 35 95 90 90

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

HØGSKOLEN I MOLDE
Boks 2110
6402 Molde
Tlf. 71 21 40 00

SEVERIN TRANVÅG AS
Fiskeindustri
6035 Fiskarstrand
Tlf. 70 19 94 00
VEST-AGDER MUSEET
Dr. Kraftsgt. 15
4400 Flekkefjord
Tlf. 38 32 81 40

APOTEK 1 STORD
BoksKOMMUNE
1
RINGSAKER
5401
Stord
2380
Brumunddal
Tlf. 53 45 60 30

RESCON MAPEI AS
Vallsetvegen 6
2120 Sagstua
ERNST
& YOUNG
Tlf.Logo
62 974/07
20 00

BIL‑MATERIELL
A/S
GEILO
Porsgrunnsv. 350 AS
REGNSKAPSKONTOR
3919
Porsgrunn
3581
Geilo
Tlf. 32
35 51
Tlf.
09 10
54 10
60

GUNNAR HIPPE AS
Plate og Sveiseverksted
Boks 193. 2391 Moelv
Tlf. 62 35 98 50

BORREGARD SKOGER AS

GULV OG TAK A/S
Solbergvn. 5
4050 Sola
Tlf. 51 64 64 94
ESSILOR NORGE AS
Logo 4/07
VEST‑AGDER MUSEET
Dr. Kraftsgt. 15
4400 Flekkefjord
Tlf. 38 32 81 40

Fredensvold 2
2408 Gjøvik
MSD
Norge
Tlf.Logo
62 414/07
96 50

MOELVEN INDUSTRIER ASA
LOGO 4/07

DANTHERM A/S
TYNSET VAKTSELSKAP
Boks 4
2500 Tynset
3101 Tønsberg
Tlf. 62 48 00 08
Tlf. 33 35 16 00

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

VESTFOLD
GAUSDAL
FYSIOTERAPI
PLAST
INDUSTRI A/S
Foss‑Hage
3158
Andebu
2633
Vestre
Gausdal
50
Tlf.
Tlf. 33
61 43
22 03
35 26

BORREGARD SKOGER AS
Fredensvold 2
2408 Gjøvik
CHRISTIANIA
TRANSPORT
Tlf. BUREAU
62 41 96 50
Ensjøveien 12
0655 Oslo
TYNSET
VAKTSELSKAP
Tlf. 22
68 31 07
2500 Tynset
Tlf. 62 48 00 08

FURULUND
KRO
GRAN APOTEK
Kafeteria
Møtelokaler
Boks 115
Koldtbord
- Selskapsmat
2711
Gran
3160
Stokke
Tlf. 61 33
17 70
Tlf. 33 36 38 00
GULLSMED
GRANHØY
JOHS.
BJØRNERUD
A/S
ALDERSPENSJO
NAT
Storgt. 17, 3210
Ringdalslinna
63 •Sandefjord
2750 Gran
Tlf.
10
Tlf. 33
61 46
31 25
30 10

BREKKE AUTOSERVICE
TANNLEGE
OVE ERIKSON
Brekkevn.
4J
Storgata 86
0884
Oslo
2600 Lillehammer
Tlf. 61
22 25
23 31
60 30
02
Tlf.

AVIV CAPRINOR AS
Jotun a/s
Servicebox
LogoGjøvik
1/07
2809

TRYGVE
ALM AS
GRAN APOTEK
Tevlingvn.
Boks 11515
1081 Gran
Oslo
2711
Tlf. 61
22 33
57 17
50 70
50
Tlf.

DENNE ANNONSEN
ER BETALT AV EN
ANONYM GIVER

TROX AURANOR NORGE AS
Boks 100
NORSK
HUSSOPP
2712 Brandbu
FORSIKRING
Tlf.
61 31 35 00
Enebakkvn. 307
1188 Oslo
GRANHØY
Tlf. 22 28 31 50
ALDERSPENSJONAT
Ringdalslinna 63, 2750 Gran
Tlf. 61 31 30 10
AVIV CAPRINOR AS
Servicebox
2809 Gjøvik
Tlf. 61 18 10 10

Tlf. 61 18 10 10

NARVESEN CC GJØVIK
STIFTELSEN
Tlf. 61 17 GURVIKA
93 96
FERIESTED
FOR
NARVESEN
JERNBANEN
FUNKSJONSHEMMEDE
Tlf. 61 17 26 22
3296 Larvik
Tlf. 33 18 82 90
GE VINGOMED
BUSKERUD
TREVARE A/S
ULTRASOUND
3340 Åmot AS
Boks
141
3191
Tlf.
32•77
89 Horten
90
Tlf. 33 02 11 00

Vikersund Kurbad
Logo 2/06
Tlf. 32 78 15 00

RØDBERG
DAGLIGVARE
FINN OG
ALBERT
RØDBERG
DAGLIGVARE
MASKIN AVD.
AVD.
EGELAND
A/S
MASKIN
Hvammen
Boks 1592
‑ Lundsiden
Hvammen
3630
Rødberg
4888
Kristiansand
3630
Rødberg
Tlf. 32
32 12
74 74
16 20
00
Tlf.
38
Tlf.
74
16
00

HAUGERØD & NILSEN A/S
Boks 199
3701 Skien
Tlf. 35 50 33 50
SENTER
MOT
HAUGESUND
SPAREBANK
SEKSUELLE
Boks 203 ‑OVERGREP
Sentrum
Langbrygga
6, 3724 Skien
5501 Haugesund
Tlf.
55 00
60
Tlf. 35
52 50
70 50
post@smstelemark.no
LID JARNINDUSTRI AS
5600 Norheimsund
BOHUS
INTERIØR
BOHUS
Tlf. 56 INTERIØR
55
38 00
MØBELFORRETNING AS
AS
MØBELFORRETNING
Storgt. 68
68
Storgt.
3921 Porsgrunn
Porsgrunn
3921
KVAM
HERAD
Tlf.
35 93
93
14 20
20
Tlf.
35
14
5600 Norheimsund

EIDSVÅG
BYKLEFJORDHOTELL
KOMMUNE
6460 Eidsvåg
i Romsdal
4694 Bykle
Tlf. 71 23 22 77
ARENDAL OG OMEGNS
IP HUSE A/S
SPAREBANK
Mek. Verksted
Torvet 8
6487 Harøy
4800 Arendal
Tlf. 71 27 57 00
Tlf. 37 00 49 00
LONGUM BILISTSENTER AS
Svein Longum
ATLANTERHAVSBADET
Longum, 4849 Arendal
Dalaveien
Tlf.
37 03 321624
6511 Kristiansund N
Tlf. 71 57 51 30
Dagl.temp.
til NORGE
38 grader
SKANSKA
LOGO 2/07
A/S
BREIVIK
TANNLEGE
LaboEIKÅS
2
JONBonte
REIDAR
5003
Bergen
6770
Nordfjordeid
Tlf.
55 86
30 06
18 71
30
Tlf. 57
firmapostrevikas.no
DOMUS MEGA
HJELPEMIDDELHUSET
Langebruvn. 22
for kortidsutlån i
6801 Førde
Bergen kommune
Tlf. 57 83 07 40
HOLEN
INSTALLASJON
R. HANSMARK
A/S AS
Boks
13
5257
Kokstad
6851
Tlf.
55 Sogndal
98 21 10
Tlf. 57 67 75 00

KJELL PAHR-IVERSEN
Hillevågsv. 24
SPAR
4016 Stavanger
REGNSKAPSKONTOR A/S
Tlf. 51 58 42 33
Tollbugt. 8
6002 Ålesund
SVERDRUP HANSEN
Tlf. 70 13 45 90
INDUSTRISALG A/S
Slettestrandvn. 11
4032 Stavanger
Tlf. 51 81 69 00

BIA MILJØ A/S
5315 Herdla
6872
Luster
Tlf.
56 15
11 00
Tlf. 57 68 54 82

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

RevisjonsCompaniet
TOTEN
Boks
115
BYGG OG
ANLEGG
A/S
1501 Lena
Moss
2850
Tlf. 61
69 16
20 86
94 00
50
Tlf.

ODD HOVELSRUD
FEMINA & CO.
Gravemaskinfirma
DAME
OG HERREFRISØR
Hyggenvn.
3440 Hønefoss
Røyken
Søndre
Torv 21,
2 • 3510
Tlf.
15
Tlf. 31
32 28
12 55
14 67

GULV OG TAK A/S
SVEISEVERKSTEDET
Solbergvn.
5 AS
K. G.
KARLSON
Sola
Bingsa4050
Industriområde
Tlf. 51 •64
6019 Ålesund
Tlf.64709413 40 20

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

BJØRGE ASA
Boks 160
4098 Tananger

Boks 34
2854 Eina

FINN OG ALBERT
SYKKYLVEN RØR AS
EGELAND A/S
Rørleggerforretning
Boks 1592 - Lundsiden
6230 Sykkylven
4888 Kristiansand
Tlf. 70 25 14 91
Tlf. 38 12 74 20

ISOLA
AS
VOSS
OLJE
Eidanger62
Strandavn.
3945
Porsgrunn
5700
Voss
Tlf. 35
57 34
57 50
00
56 51

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

TOTEN METALL AS
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HAUGESUND
SPAREBANK
VIK CAMPING
5443
Bømlo
6891
Vik
i Sogn
Tlf. 57
53 69
42 51
60 25
70
Tlf.
HEPSØ FARGEHANDEL
MASKINSTASJON
FRODES
A/S
7228
Kvål
Aksen
Tlf.
72 85
22 08
5460
Husnes
Tlf. 53 47 17 28
SAKARIAS
NESHEIM
Slagordet
2 - 2009
5578 Nedre Vats
Tlf. 53 76 51 10

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: Marianne Sibbern
Tronvikvegen 57, 1519 Moss
Tlf. 69 27 46 07
Mob. 906 48 813
m-sib@online.no
LFS AKERSHUS
Leder: Audun Kr. Nygaard
Tårnbyveien 247,
2013 Skjetten
Tlf. 63 84 61 58
au-k-ny@online.no
OPPEGÅRD
Kontaktperson: Arne Eide
Jotunveien 52, 1412 Sofiemyr
Tlf. 66 80 96 51
iaeide@broadpark.no
LFS OSLO
Leder: Tore Nilsen
Maria Dehlisvei 35, 1084
Oslo
Tlf. 21 91 30 60
Mob. 416 06 830
tore_nilsen@getmail.no
LFS HEDMARK
NHF Innland
Ringveien 26
2815 Gjøvik
Tlf. 61 10 83 10
nhf.innlandet@nhf.no

2 - 2009 Slagordet

LFS OPPLAND
Leder: Kirsten Engen
L. Nittersvei 1, 2817 Gjøvik
Tlf. 61 17 25 70
Mob. 924 50 739
kirsten_l946@yahoo.no
LFS BUSKERUD
Leder: Erling Guttormsen
Jordbærveien 37, 3032
Drammen
Tlf. 32 88 55 93
Mob. 982 46 577
erling.guttormsen@netcom.
no
LFS VESTFOLD
NHF Oslofjord Vest
Tollbugt. 115, 3041
Drammen
Tlf. 32 88 29 29
Fax 32 88 29 20
nhf.oslofjordvest@nhf.no
LFS TELEMARK
Leder Arntfinn 0. Andreassen
Skoglundveien 1, 3965 Herre
Tlf. 35 96 61 69
a.andre@online.no
LFS AGDER
Kontaktperson:
Torfinn Jørgensen
Tørvolt, 4885 Grimstad
Torfinn5@hotmail.com
LFS HORDALAND
Leder: Hans Henrik Tøsdal
Nygårdsmyren 1
5164 Laksevåg
Mob. 918 66 074
hans@avantic.no

LFS ROGALAND
Monica Grindheim Eigestad
Alvanutlia 29
5570 Aksdal
Tlf. 52 77 01 50
Mobil 415 20 354
meigesta@online.no
LFS SOGN OG FJORDANE
LFS FLORØ
Leder: Stein Are Gjerde
Havrenesveien 37, 6900
Florø
Mob. 971 22 925
LFS MØRE OG ROMSDAL
NHF Nord Vest
Fabrikkveien 13, 6400 Molde
Tlf. 71 25 11 37
nhf.nordvest@online.no
LFS TRØNDELAG
Leder: Aase Lian
Postboks 4188 Valentinlyst
7451 Tr ondheim
Tlf. 73 91 64 23
Mob. 992 25 477
aaselian@online.no
LFS NORDLAND
Leder: Randi Nesje
Storvollen 50, 8015 Bodø
Tlf. 75 51 60 58
Mob. 916 98 355
rknesje@online.no
VESTRÅLEN
Kontaktperson: Tormod Aas
Alkeveien 22
8450 Stokmarknes
Tlf. 76 16 13 98

LOFOTEN
Kontaktperson:
Kolbjørn Henningsen
Vikingveien 276, 8370
Leknes
Tlf. 76 08 05 99
LFS TROMS
Leder: Thorbjørn Bårdsen
Granittveien 162,
9022 Krokelvdalen
Tlf. 77 63 26 68
Mob. 908 59 268
stortua@online.no
LFS ØST-FINNMARK
Leder: Willy Jakobsen
Kommandantveien 10
9950 VARDØ
Mob. 92071281
E-post sendes Elna
Andersen:
eln-and@online.no

HJERNESLAGRAMMEDE
BARN, foreldrekontakt.
Etter klokken 20.00:
Merethe Meland
Tlf. 77 09 72 36
meme@thorheim.no

YNGRE SLAGRAMMEDE
Prosjektleder: Ove Heien
Svenskveien 135,
8610 Mo i Rana
Mob. 481 34 166
oveheien@hotmail.com
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Returadresse:
LFS, postboks 9217 Grønland
0134 Oslo
Ettersendes ikke ved varig adresseforandring.
Returneres avsender med ny adresse påført.

Gaveartikler og rollups til lokallagene
LFS arbeider hardt med å øke medlemsmassen. Som ledd i dette arbeidet tilbyr hovedstyret lokallagene å kjøpe gaveartikler og rollups til fordelaktige priser.
Hovedstyret har i lengre tid arbeidet med tiltak som skal bidra til å øke medlemsmassen. Vi har
tidligere nevnt at man kan bestille konvolutter med et rikholdig innhold av brosjyrer og ”Slagordet”,
for utdeling til slagrammede og pårørende på sykehus, rehabiliterinsinstitusjoner, LMS og andre
steder hvor slagrammede kan treffes.
På årsmøtet til LFS som pågikk på Quality Airport Hotel, Gardermoen, 25-26.april, ble det informert
om at lokallagene nå også kan kjøpe såkalte rollup’s til bruk når lokallaget arrangerer stands på
kjøpesentre, messer og andre steder hvor LFS ønsker å profilere seg.
Dette er et sammenleggbart lerret som enkelt kan transporteres i
hendig etui, og med et iøynefallende motiv.
Pris til lokallaget er 1500,- og mva og frakt kommer i tillegg.
Hovedstyret tilbyr også lokallagene å anskaffe såkalte ”gi-bort-artikler”.
Foreløpig kan man tilby nøkkelring med LFS logo, med mynt som passer
i handlevogna. Man tilbyr også en hendig, knøttliten
lommelykt (også med LFS logo) til bruk for eksempel
på nøkkelknippet, til å hjelpe seg med å finne
nøkkelhullet til bilen i mørket.
Pris er kr. 20,- pr. nøkkelring eller lommelykt.

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

