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Rask behandling
nytter

Leder

”En sommer er over … ”

LFS
HOVEDSTYRE

Vel overstått til alle sammen!
Uavhengig av været har det i alle fall vært sommer, noen steder mye sol og andre
steder mye regn, men sånn vil det vel alltid være.
Vi i hovedstyret har prøvd å lade batteriene så godt vi har kunnet, ut fra egen
situasjon, og nå bretter vi opp armene og setter alle kluter til for en travel høstsesong.
Finanskrisa har vel også gjort sitt til at denne høsten/vinteren blir ekstra
strevsom for de fleste organisasjonene når det gjelder økonomi. Men vi har
fått et hjelpemiddel som jeg vil anbefale alle lokallag å gripe fatt i: GRASROTANDELEN. Men den kommer ikke av seg selv, det er en jobb som må gjøre.
Lokallagene må registrere seg og i neste omgang må en få medlemmer, venner
og kjente til å melde fra, når en tipper eller spiller lotto osv. om at de vil gi denne
andelen til nettopp «sin forening.» Få dette registrert hos kommisjonæren, det
koster spilleren/tipperen ingenting, for det er Norsk Tipping som betaler av sin
andel. Se mere om Grasrotandelen inne i bladet og på Norsk Tipping sin hjemmeside www.norsk-tipping.no.
Hovedstyret har bestemt at det skal arrangeres åpne møter rundt om i landet,
spesielt i de fylker hvor LFS ikke har registrerte lokallag nå. Dette for å finne
frem til engasjerte folk som kan ta i et tak i sitt lokalmiljø for nye slagrammede
og deres pårørende. Uten engasjerte styremedlemmer ute i lokallagene, har LFS
og hovedstyret ingen mulighet for å nå ut og hjelpe de som trenger det i en vanskelig situasjon når et slag rammer. Vi som har opplevd dette VET hvor vanskelig det kan være å finne frem til rettigheter, rehabiliteringsmuligheter osv. Å finn
ut hvor en skal henvende seg, kan være en slitsom prosess midt i en katastrofe
som et hjerneslag er for hele familien. Det å kunne treffe noen som har «gått
veien før» - likemenn - er veldig viktig, ikke minst i den første kaotiske tiden etter et hjerneslag.
LFS kan tre støttende til med råd og dåd, med et nettverk av likemenn over
hele landet og engasjerte folk som kan kontaktes. Opplysningsbrosjyrer skal
ligge på alle slagavdelinger og rehabiliteringssteder over hele landet. Men for at
dette skal fungere godt nok, trenger vi stadig flere aktive «hender» rundt om i
lokallagene.
LFS MÅ BLI MER SYNLIG, OG VI MÅ SYNLIGGJØRE FORDELENE
MED Å VÆRE MEDLEM!
Ha en fin og aktiv høst!
			

Hilsen
Randi Nesje

LFS UTVALG fra mars 2009
Likemannsutvalg
			
Randi Nesje (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”
		 Geir Sindre Ringdal, Haugesund og Roger Amundsen, Audun-Kr. Nygaard, Akershus, Jorunn Lilleng, Østfold
Referanseutvalg: Ergoterapeut Eva Hofft, Sunnaas HF, Psykolog Hilde Bergersen, Sunnaas
HF og Turid Wikesland, medforfatter av opprinnelig ”Slagforum”
Kontaktperson hovedstyret: Randi Nesje.
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Utfordringer ...
I juli sendte Helsedirektoratet ut på
høring ”Nasjonal retningslinje for behandling og rehabilitering ved hjerneslag”. Her beskrives behandling i akuttfase, sekundærforebygging og rehabilitering ved hjerneslag for de som rammes av hjerneinfarkt, hjerneblødning
og TIA. Tre arbeidsgrupper har vært i
sving siden 2007, og har arbeidet med
å beskrive hvordan slag skal behandles.
Retningslinjene sier hva som bør finnes
på en slagenhet, hvor det bør finnes
slagenheter og hvordan behandlingskjeden fra sykehus til kommune bør
organiseres. Retningslinjene diskuterer
også om kommunenes oppgave er godt
nok beskrevet og anbefalingene tydelige nok.
Retningslinjene diskuterer ulike metoder for diagnostikk, utredninger og
sekundær-forebygging. Vi håper derfor
at de ulike innspillene gir den tilbakemelding som trengs for å utvikle klare
retningslinjer på disse områdene, slik
at ikke faglig uenighet er til hindre for
best mulig behandling av den slagrammede.
Høringsinstansene har en svært viktig oppgave foran seg. 141 sider skal
analyseres innen 15.oktober.
LFS var representert av leder og nestleder på NHFs landsmøte i juni. Et av de
viktigste spørsmålene var fremtidig or-

ganisering av NHF og landsforeningene
(”Rett frem” prosjektet). Landsmøtet
konkluderte foreløpig med at de enkelte organisasjonsledd selv skal avgjøre
sin organisasjonmessige tilknytning i
”samarbeid og overensstemmelse med
berørte organisasjonsledd”. Organisasjonsdebatten er altså ikke over. Nedgang i inntekter og medlemsmasse samt
endringer i samfunnet, tvinger NHF til
å diskutere åpent hvordan landsforeningene og NHF skal organisere seg i
fremtiden. Debatten fortsetter altså.
Norsk Tipping lanserte GRASROTANDELEN for å yte FrivillighetsNorge en kompensasjon da spilleautomatene ble forbudt. Når du spiller Lotto, Vikinglotto, Keno, Joker, Tipping
eller Oddsen, kan du bestemme at en
del av spilleinnsatsen din skal gå til den
forening i ditt nærmiljø som du velger å
støtte. Du betaler ingen ting ekstra for
dette. Norsk Tipping betaler din forening 5 % av det du spiller for, hver gang
du spiller! Og det påvirker heller ikke
gevinsten din når du vinner. Så om du
spiller, håper vi du lar din del av innsatsen gå til ditt lokale LFS lag. Til nå
har Norsk Tipping samlet totalt over
100 millioner kroner. Dette er midler
som de enkelte lag har stor glede av i
sitt arbeid for medlemmene. Og du ser:
mange bekker små, gjør en stor å.
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De lærer slagrammede å gå
Dag Hongve

Ved et panoramavindu med
utsikt til snøtunge bjørker og
solbelyste fjell på Tromsøyhalvøya i det fjerne, står seks
tredemøller med et noe spesielt utstyr. Fra et stativ stikker to justerbare stålskinner
ut over båndet. Pasientene på
møllene er iført vester som
likner fallskjerm-seler og henger under skinnene som bærer
det meste av kroppsvekten.
Noen trener her fordi smerter
gjør at de trenger vektavlastning under gange. Slagpasienter hjelpes av fysioterapeuter,
som sitter ved siden av båndet,
til å innøve best mulig gange.
Det private rehabiliteringssenteret
Nord-Norges kurbad (RNNK) (www.
kurbadet.no), som er en av landets største rehabiliteringssenter med 105 sengeplasser, ligger på toppen av Tromsøya og driver rehabilitering på spesialisthelse-tjenestenivå vesentlig for befolkningen i den nordligste landsdelen
etter avtale med Helse-Nord som har
avtale om kjøp av 70 døgnplasser og
tre dagplasser. Det benyttes moderne
rehabiliteringsprinsipper basert på nyere forskning og tverrfaglig tilnærming.
Det intensive gangtreningsopplegget
som jeg fulgte i to uker, er et resultat
av at 7 fysioterapeuter var på et såkalt
”Locomotor training” kurs (dvs. gangtrening med vektavlastning) ved UCLA
(University of California, Los Angeles)
i 2002 og 2004. Disse kursene ble holdt
av de fremste amerikanske ekspertene
på dette feltet. I tillegg har avdelingsleder Anu M. Piira ved Fysikalsk avdeling,
hospitert ved Susan Harkemas klinikk
ved Frazer Rehab Institute/University
of Kentucky hvor de driver vektavlastet gangtrening med neurologiske pasienter (mest ryggmargsskader). Hun
har også besøkt USC (University of
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Southern California) og sett på trening
av slagpasienter med den samme metoden.
Ved opprettelse av nye behandlingstilbud, tilstreber RNNK å benytte
kunnskapsbaserte metoder og objektive
evalueringsmetoder. Når våre fremste
eksperter på slagrehabilitering kan fortelle at denne formen for tredemølletrening er den mest effektive metoden
til opptrening av gange, kan en undre
seg over at noe tilsvarende ikke finnes i
Sør-Norge, for eksempel på Sunnaas.
Kurbadet i Tromsø ble opprettet av
Adventistsamfunnet i 1952 da mulighetene for fysikalsk behandling i distriktene i Nord-Norge var begrenset.
RNNK har helt fra starten tatt i mot
pasienter fra hele Nord-Norge.
Den 1. juli 1999 ble institusjonen
kjøpt av Raymond og Synnøve Knutsen, og drives etter de prinsipper
som fremmer institusjonens formål.
RNNK’s formål er å tilby medisinsk rehabilitering av høyeste standard som er
tilpasset den enkelte brukers behov og
som ivaretar den fysiske, mentale, sosiale og åndelige dimensjon for å forebygge uførhet og restituere individet
som en helhet til en mest mulig normal,
yrkesaktiv og tilfreds livssituasjon.
Under oppholdet får man kost basert på vegetabilske råvarer og fisk,
samt bare koffeinfri kaffe. Imidlertid
tolereres det at man tilbereder sin egen
koffeinholdige kaffe.

RNNK har et nært samarbeid med de
offentlige helsemyndigheter i landsdelen generelt, og i særlig grad med
Universitetssykehuset i Nord-Norge
(UNN).
De fleste brukere er meget godt fornøyd med at man under oppholdet ved
RNNK, får oppfølging av fysioterapeut
hver dag - i motsetning til det som er
vanlig ved andre rehabiliteringssentre.
Bygningsmassen bærer preg av varierende og til dels høy alder. Jeg fikk
plass på tomannsrom med svært enkel
standard. Baderommet hadde vaskeservant og toalett, og ingen dusj, men på
grunn av grei tilgang til badeavdelingen, var ikke dette noe stort savn.
Badeavdelingen som har et stort
basseng med oppvarmet vann er nyrenovert og svært delikat. Påbygget ved
fysikalsk avdelingen er også ganske ny
og ble tatt i bruk for ca to år siden.
Dessverre var ikke de to ukene jeg
var tildelt, tilstrekkelig til å oppøve gange uten stokk. Erfaringen viser at det
kan ta tid før den ønskede effekten er
oppnådd, kanskje ikke før etter andre
treningsopphold. Derfor er jeg ikke i
tvil om at jeg skal søke på nytt så snart
som mulig.
For rehabiliteringsopphold utenom
eget område er det ingen automatikk i
at reisen dekkes av NAV. Imidlertid fikk
jeg etter søknad til mitt lokale NAVkontor dekket hele reisen med drosje
og fly begge veier.

Artikkelforfatteren i gang ved en av tredemøllene
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Den gode samtale
Bjørn Bakke

På likemannskonferansen i
Fredrikstad holdt Jostein Vist
fra Oppegård et interessant
foredrag om hva som bør ligge
til grunn for å få til den gode samtalen.
Gjennom et langt liv som prest, har
han samlet mye livsvisdom som han
formidler med varme og entusiasme.
Her er et redigert utdrag av foredraget,
som gir gode tanker til de som ønsker å
virke som likemenn.
”Det jeg skal snakke om ligger nok på
siden av det dere tenker at dette emneområdet skal handle om. Det er et
tema ikke så mange tenker på, men det
er viktig og interessant.
For å til få den gode samtalen – la
meg først spørre: hva kreves av dere
som likemenn? Jeg hører dere svarer
interesse, vite hvor den andre er, respekt, evne til å lytte, tillit. Dette er viktige svar, men de gir ikke det viktigste
fokus. Nemlig at det viktigste fokus må
være: MEG!
For å få til den gode samtale, kan ikke
fokuset bare være på den andre. Den
må også være på meg og min mulighet
til å bidra til å skape den gode samtale.
Hvis ikke, får vi lett likemenn som ikke
fungerer som likemenn. Fordi man ikke
forstår hva det vil si for meg å være likemann.
Og her er vi inne på et kjernepunkt
i likemannens opplæring: opplæringen
av meg om meg - og ikke bare om den jeg
skal være likemann for.
Ordet kan bygge broer og bryte is, og
vi trenger ord for å hjelpe hverandre. For
å forstå betydningen av ord, er det viktig hvordan jeg som likemann - fordi jeg
er i sentrum - takler min egen situasjon,
og hvordan jeg selv oppfatter ordene.
Balanse uttrykker hvordan jeg har
det med meg selv. Hvis jeg ikke er i balanse med meg selv, så kan jeg ikke bety
det som jeg bør i forhold til det å være
likemann for andre. Derfor er jeg sentral
her.
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Bevissthet om eget liv er viktig slik
at vi kan bruke vår faglige og mentale
ressurser til å leve et enda bedre liv, ved
å ha fokus på at det er jeg som i første
rekke må være i fokus når det gjelder
å være en god samtalepartner - for å
kunne skape den gode samtale.
Redsel for hva folk tenker om meg
og at folk kanskje synes synd på meg,
kan stoppe meg. I stedet kan jeg se
dette som en utfordring til å bidra til
at samfunnet tenker annerledes enn det
jeg tror de tenker. Etter hvert vil jeg
kanskje få bekreftet at de tenker ikke så
annerledes likevel, enn det jeg innbiller
meg.
Maske hender det at vi tar på oss, og
det er viktig å lære oss selv å kjenne slik
at vi vet hvorfor vi tar denne på. Å se
hvor vi trekker oss tilbake og inn i oss
selv. Luther sa at vi er innkrøpt i oss
selv. Dette er et bibelsk uttrykk, men
det kan brukes i mange sammenhenger.
Vi trenger å få åpnet oss selv, og vite
hvordan vi kan komme ut av vårt eget
skall.
Fightervilje må til om livet igjen skal
bli godt å leve. Vi som har en diagnose
har en annerledes og på mange måter
krevende jobb. Derfor er det viktig at
jeg får fokus på meg, slik at jeg først kan
skape meg selv et godt liv - og deretter
bidra til at andre også skjønner hva et
godt liv går ut på. Denne jobben kan
jeg vanskjøtte, og da blir livet mye tyngre enn nødvendig å leve og bære. Men
vi kan bevisstgjøre oss og bestemme
oss for at denne jobben skal vi klare.
Da kan vi utrette veldig mye mer enn
vi tror. Da må vi finpusse visjonene
våre, og vi må renske opp i kommunikasjonslinjene. Dette har med åpenhet
å gjøre. Da må vi lære noen knep for
å begynne å nærme oss sentrum: å bli
kjent med oss selv. Det er den viktigste
biten i det å være likemann.
Bearbeidet erfaring er viktig for å
kunne videreformidle disse på en god
og hensiktsmessig måte. Jeg siterer fra
offentlige papirer: ”… det er viktig at likemannen har bearbeidet sine erfaringer …”.
Og der er vi tilbake der vi startet. Det er
meg, jeg er fokus for muligheten til å få

i stand
d e n
gode
samtalen. For å være
trygg på oss selv, må vi kjenne oss selv
og ha akseptert oss selv. For vi skal
være et medmenneske, ikke en terapeut. Et medmenneske som veileder
og lytter, som ikke tar styringen. Det er
dette som er hjelp til selvhjelp. Og da
må vi bli kjent med oss selv.
Tillit, trygghet, respekt skal ligge
til grunn for likemanns-arbeidet, og det
skal være et åpent forhold mellom oss.
Det skal fremme ens egne ressurser og selvsagt bygge på taushetsplikten.
En likemann har kompetanse på et
spesielt område; erfarings-kompetanse.
Ved siden av de som har fagkomptanse
- som er noe annet enn erfaringskompetanse. Det er denne som skal være med
i den gode samtalen, som likemannen
skal dele med den andre. Det er der den
gode samtalen skal være
Likemannsarbeid omtales i forskriftene som: ”.. samhandling mellom mennesker som oppleves å være i samme båt, og hvor
selve samhandlingen har som mål å være til
hjelp, støtte eller veiledning partene i mellom.”
Og i forskrift om rehabilitering som
gjelder i kommunehelsetjenesten og
spesialisthelsetjenesten, er likemannsarbeid omtalt som: ”… et tiltak som kan
inngå i en rehabiliteringsvirksomhet”. Derfor er det viktig med samhandling mellom fagkompetansen og likemannens
erfaringskompetanse - til beste for brukeren. Den ene kompetansen kan ikke
erstatte den andre..”
Jostein Vist fikk polio som 9 åring,
og ble med i organisasjonen som
medlem av LFPS hvor han fremdeles er aktiv. Han er nå også medlem
av regionsstyret i NHF Øst. Han
er utdannet prest, først med virke i
Bærum, nå som pensjonist, fortsatt
med virke i Oslo. Han har arbeidet
mye med unge og med de som slet
med livene sine, blant annet som
fengselsprest.
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Rask behandling nytter
Tekst/Foto: Jo E. Brenden

Ved mistanke om et slag – kom
dere raskest mulig til sykehus,
råder nevrolog Siv Bohne
Krogseth ved slagenheten på
sykehuset i Tønsberg, som
holdt foredrag på Hamar i
mai.
Under et åpent møte på Scandic på
Hamar i regi av Landsforeningen for
Slagrammede, ble de oppmøtte minnet
på viktigheten av å komme raskt til behandling.
Vær rask!
– Å komme seg raskest mulig til sykehuset er viktig. Det nytter, det nytter,
det nytter! sa Siv Bohne Krogseth, og
la til:
– For 15–20 år siden var et hjerneslag
ikke innleggelsesgrunn. Man fikk beskjed om at det ikke var noe å gjøre ved
situasjonen, og ta kontakt med hjemmetjenesten på et senere tidspunkt. Nå
vet vi at rehabiliteringen etter et hjerneslag er størst i den første tiden etter slaget – før det flater ut. Derfor må man
ikke vente.
Nevrologen sa at hun er skremt over
hvor lite alvorlig folk tar symptomer på
hjerneslag:
– Det er et paradoks at folk er så redd
for hjertet, når mange av kroppens viktigste funksjoner sitter i hjernen. Ofte
slår folk seg til ro når noe merkelig
skjer i hodet, bagatelliserer og tar seg
en smertestillende. Mens panikken bryter ut dersom de samme personene føler antydning til smertesting i brystet.
Rammer mange
Hjerneslag er den vanligste årsaken
til alvorlig funksjonshemning og den
tredje hyppigste dødsårsaken i Norge.
Hvert år rammes 16.000 mennesker av
hjerneslag.
– Det er en personlig tragedie og en
tragedie for familie, slekt, venner og
omgangskrets – men heldigvis har hjerneforskningen gjort store framskritt. Vi
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kan nå se og
undersøke
hjer nesystemet som
vi aldri har
gjort før,
sier Bohne
Krogseth.
Hun ga på
det åpne
møtet en
innføring i
hvor langt
forskningen og
behandlingen
for pasiNevrolog Siv Bohne Kr
ogseth
entgruppen har
kommet:
– Vi kan se hjerneceller på en helt annen måte enn før, vi har også nye teknikker for å registrere aktiviteten i hjernecellene. Verktøyene våre er mange:
Vi har CT, MR, ultralydundersøkelser,
trombolytisk behandling, dyrestudier,
nevrokirurgi, farging av hjerneceller og
elektronmikroskopi. Ny forskning viser
at hjerneceller kan utvikles, forandres
og nyproduseres. Nye celler kan dannes fra stamceller. Fortsatt er mye på
forskningsstadiet, men i framtiden kan
vi kanskje gjenvinne tapte funksjoner
etter et hjerteslag. Dette er framtiden!
Men, dessverre er det et lite stykke
fram til at vi kan benytte oss av den nye
kunnskapen.
Vær motivert
– Hva kan hjerneslagpasienter gjøre
selv?
– De må holde seg motiverte, sette seg
realistiske mål i treningen. Gå sakte
framover istedenfor å ha for høye, urealistiske mål. Ved å sette seg små mål
unngår man å bli deprimert.
– Hva kan man gjøre for å forebygge
hjerneslag?
– Har man et høyt blodtrykk, sjekk
blodtrykket. Har man hjerte- eller hjernesykdommer i nær familie, gå til lege og

sjekk.
Trapp ned røyk, spis sunt og
mosjoner. Og sørg for å få hjernetrim.
– Hjernetrim?
– Hold hodet i aktivitet – bruk hjernen
til små og store utfordringer. Jeg kan illustrere det med et eksempel: En hjerneslagpasient kom inn med funksjonssvikt i venstre side, men hånden hennes
fungerte forbausende bra. ”Dette må
være en som spiller bridge”, tenkte jeg,
uten å vite så mye om hennes hobbyer
og interesser. Jeg sa til pasienten at med
litt trening ville hun klare å lese avisen
igjen. Hun var likevel nedtrykt, og sa:
”Jeg håper jeg får god nok styring til å
fortsette med bridge”.
Imponerende foredrag
Leder for LFS Oppland, Kirsten Engen, var imponert etter foredraget med
nevrologen Siv Bohne Krogseth.
– Et fantastisk foredrag. Det var en
opplevelse å høre på henne, sier Engen,
og fortsetter.
– Det er imponerende å se hvor langt de
har kommet i forskningen rundt hjernen, og hvilke muligheter man har i dag
i forbindelse med behandlingen av et
hjerneslag. Foredraget viste også hvor
viktig det er å fortsette utforskningen
av hjernen slik at flere hjerneslagpasienter kan behandles i framtiden.
Slagordet 3 - 2009

Likemanns-konferanse i
Fredrikstad
Bjørn Bakke

I midten av juni arrangerte
NHF Øst likemanns-konferanse i Fredrikstad for lokallag
og landsforeninger i regionen.
Interessante foredrag og gode
samtaler bekreftet at likemannsarbeid er viktig – men
det må arbeides med.
Leder i likemannsutvalg i NHF Øst,
Tone Camilla Lillestølen, som også
er leder i LKB Østfold, åpnet med å
ønske velkommen og redegjorde for
likemannsarbeidet i NHF Øst. Likemannsarbeidet ligger dessverre brakk
mange steder i regionen i NHFs lokallag, mens situasjonen i landsforeningene er noe bedre. Dette tiltross for at
likemannsarbeidet er en viktig tjeneste,
både i lokallag og landsforeninger.
De ”gamle” likemennene trenger
inspirasjon om de skal være like ”gira”
på oppgaven, de trenger skikkelig påfyll for å fortsette i tjenesten. Men det
trengs også utdanning av nye likemenn,
for de eldre vil måtte erstattes etter
hvert – om ikke tjenesten skal dø ut.
Det er også en utfordring å sikre at
tjenesten holder god nok kvalitet for å
få den operativ. Ikke alle som ønsker å
være likemenn, er der de bør være ennå
for å kunne være likemenn.
Utvalget ser også for seg en erfaringsbank etter mønster av andre nettverksgrupper i NHF, hvor likemenn
kan utveksle erfaringer. Et skritt i den
retning er å sammenfatte en liste over
likemenn i regionen. Dette vil være til
nytte for mange: kommunehelsetjenesten, NHF lokallag, landsforeninger i
regionen og andre likemenn.
Medlem av likemanns-utvalget i NHF
Øst, Bjørn Bakke, fra LFS Akershus,
redegjorde for et sentralt dokumenter, nemlig Stortingsmelding nr. 21
fra 1998. Den omhandler ”Ansvar og
meistring” innenfor ”ein helskapleg
rehabiliteringspolitikk”. Om rehabilitering sier man at det er ”tidsavgrensa, plan3 - 2009 Slagordet

lagde prosessar med klare
mål og verkemiddel, der
fleire aktørar samarbeider
om å gi nødvendig assistanse
til brukaren sin eigen innsats for å oppnå best mogeleg
funksjons- og meistringsevne,
sjølvstende og deltaking sosialt
og i samfunnet.”. Rehabilitering tar altså ikke sikte på
”gjere frisk”, men å få til en
funksjonsforbedring. Det vil
si å hjelpe den det gjelder til å ”meistre
problema sine med tanke på aktivitet og deltaking.”.
Rehabilitering er ikke noe prosjekt,
men en prosess uten definert start og
slutt. Og først når ”fleire tiltak og aktørar
spealar saman på ein planlag måte, kan dette
kallast rehabiliteringstiltak.” Og da er vi
inne på begrepet Individuell plan (IP),
som i dag kan utløses om det er behov
for minst én tjeneste.
Alle med funksjonsproblem har rett
til rehabiliteringstiltak for å ”halde vedlike sitt optimale fisiske, sansemessige, intelektuelle, psykiske og sosiale funksjonsnivå.”.
Videre står det at ”Ein diagnose er berre
eit utgangspunkt for ein rehabiliteringsprosess, der fokus vil vere på funksjonsnivå og
potensiale og ikkje på sjukdom og sjukdomsårsak.”. Altså, grunnen til at man sitter i
rullestol, har nakkesleng eller kognitiv
svikt er ikke viktig. Det er de individuelle
mål og behov som er det primære, ikke
behovene til sykdomsgruppa. To personer med samme funksjonssvikt kan
altså utløse svært ulike behov.
Om likemannsarbeid sier dokumentet: ”Organisasjonane til ulike grupper
av kroniske sjuke og funksjons-hemma gir
medlemmene opplæring i å informere og støtte
personar med tilsvarande tilstandar og deira
pårørende.”.
Hele meldingen kan man lete seg
fram til på www.regjeringen.no.
Medlem av likemanns-utvalget, Unni
Hegle, leder i NHF Indre Østfold, redegjorde også for noe av forhistorien til
likemanns-arbeidet i NHF Øst og bekreftet det Tone sa om at arbeidet har

seminaret. Jostein Vist
Engasjerte deltagere på
nnen.
og Unni Hegle i for gru
ligget noe nede i det siste.
PULS er kommet til, som noen er tilknyttet, men det er litt uklart hva som
er hva og hvor grensene går. Det ser ut
som mye krysser hverandre.
Jostein Vist fra Oppegård var dagens foredragsholder og holdt et tankevekkende og interessant foredrag om
Den gode samtale (se egen artikkel).
Dagen ble avsluttet med felles middag. Dagen etter holdt rådgiver Bjørn
Thorsen og Terje Pedersen et foredrag om ULOBA (se egen artikkel).
Til slutt diskuterte vi ”hvor går veien videre”. Nå kommer snart ny bygningslov, og Samhandlings-reformen
skal gripe fatt i samarbeidet mellom de
ulike aktørene i Helse-Norge. Det vil
også skje en del i NHF systemet. Alt
dette er ting vi må forholde oss til, når
vi skal stake veien videre. Diskusjonen
resulterte i mange punkter som det må
arbeides videre med av, blant annet:

• Kjennskap til sentrale lover og forskrifter.
• Rekruttering, opplæring og kvalitetssikring.
• Felles opplegg for likemenn?
• Erfaringsutveksling, liste over likemenn og kunnskapsbank.
• Behov for påfyll til likemenn: Livsvisdom, samtaleteknikk, pedagogisk kompetanse osv.
• Samarbeid med andre regioner og
landsforeninger.
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Samhandling og rehabilitering i Ak
Bjørn Bakke

6.mai arrangerte LMS ved
Ahus og LFS Akershus et faglig møte med tema ’Livet etter
slaget’. Der ble fokus satt på
samhandling mellom sykehus
og kommune, og kartlegging
av rehabiliterings- og mestringstilbudene i fylket. Det er
mye bra – men en del kan bli
bedre …
Tilhørerne kom fra Ahus og helsetjenesten i 7-8 kommuner i fylket
og fra en bydel i Oslo (Grorud), men
dessverre var mange kommuner ikke
representanter. Synd, for flere av de
som manglet, var kanskje noen av de
kommunene som ville hatt størst nytte
av foredraget.
Kristin Berg, direktør ved enhet for
helsefag ved Ahus, startet med å ønske
velkommen. Ahus har i dag ansvar for
15 kommuner og en bydel i Oslo, og vil
i 2010 ha et opptaksområdet på 450 000
innbyggere hvor Follo-kommunene og
Alna bydel i Oslo er tatt med. Ahus har
lang tradisjon for samhandling med
kommuner, og sykehuset har stor kapasitet, men færre senger i forhold til kapasiteten. Sykehuset er derfor avhengig
av et godt forhold til kommunene, slik
at pasientene ikke skal være lenger på
sykehuset enn nødvendig. Dette krever
god forberedelse til det som kommer
etter sykehuset, og disse forberedelsene
starter allerede første dag pasienten er
på sykehuset.
Reidun Rønningen, faglig leder
ved LMS på Ahus, betonet arbeidet
med å lære opp kronisk syke pasienter samt pårørende, og la vekt på å vite
hvem som gjør hva når og hvor (sykehus – kommune) for å få det beste
tilbudet til pasienten. Hun berømmet
også samarbeidet med LFS Akershus,
og deres ønske om samarbeid for å få
til et bedre behandlingstilbud innen slag
og rehabilitering. Det er kjerneverdier
i dag for helsevesenet å bedre brukerSide 8

medvirkning for å få
til mestring og best
mulig livskvalitet for
pasienten.
Svein Erik Pedersen presenterte
LFS og lokallaget i
Akershus. Han berømmet samarbeidet
med mange kommuner, men ønsket
samarbeid med alle
de 22 kommunene
i fylket. Han betonet hvor viktig det Aktive deltagere fra Ahus og flere kommuner i Akershus
er med livslang rehabilitering, og kom
på vedlikehold av funksjon. Oppgavespeogså inn på behovene til de yngre sla- sifikk trening som er lystbetont, noe
grammede, som er annerledes enn til man ønsker å gjøre hver dag (ADL, akde eldre.
tiviteter i dagliglivet), kan gi god effekt.
Audun Nygaard, leder i LFS Akers- Og som med all trening, syk eller ikke,
hus, redegjorde for et prosjekt i Skeds- gjelder det at motivasjon til å trene er
mo han hadde vært gjennom som sla- helt avgjørende for resultatet.
grammet hvor det inngikk trening både
Ansvaret for rehabilitering er defii sal og basseng, og som viste hvordan nert i blant annet i lov om kommunesamarbeid med kommuner kan foregå. og spesialisthelsetjenesten, og der står
Nevrolog ved Ahus, professor Ole det at aktørene har ansvaret sammen for
Morten Rønning, redegjorde for rehabiliteringen. Siden det meste av rehvem som trenger rehabilitering og habiliteringen skjer der slagrammede
hva som kan oppnås. Mesteparten av bor, er det viktig at kommunen har god
slagbehandlingen foregår ikke på syke- dialog med slagenheten ved sykehuset.
huset, men der livet leves, altså utenfor
Logoped ved Ahus, Ole-Andreas
sykehuset. Men utgangspunktet for en Holmsen, snakket så om pasienter
god opptrening er god behandling på med kommunikasjons-vansker. 40 %
sykehuset, og han betonet en god sam- av de 10 000 som overlever et slag får
handlingskjede for alle slag-pasienter. afasi. Finner man etter vurdering at det
Særlig må de med kognitiv svikt føl- er viktig med oppfølging av pasienten,
ges nøye opp, da de tilsynelatende er sendes en henvisning til kommunen
normalt fungerende. Her slurves det om videre behandling. Han redegjorde
mye med kartlegging i akuttfasen, og inngående for tilbudene fra logopedidet kan resultere i store problemer når tjenesten og rutinene for innlegging og
slagpasienten kommer tilbake i hjemlig henvisning videre til kommunen. Erfamiljø.
ringer fra landets kommuner var mildt
Man setter mer ambisiøse mål til sagt svært varierende, fra ingenting til
yngre slagrammede, da det her ofte er noe som fungerer. Og her snakker vi
snakk om yrkesrettet rehabilitering. For om pasienter som rett og slett ikke kan
disse er derfor funksjonstrening ofte snakke. Så lenge ikke logopedi er lovvektlagt.
pålagt (som fysioterapi), må NAV som
Selv om det er mest funksjonsfor- regel inn i bildet for å få vedtak om lobedring de første 3 – 6 måneder etter goped til den afasirammede (RTV avtaslaget, må rehabilitering sees på i et len).
livslangt perspektiv – særlig med tanke
Da HOD (Helse og OmsorgsdeSlagordet 3 - 2009

kershus
partementet) i 2008 etterspurte kommunenes logopeditjenester, svarte kun
7 av landets over 430 kommuner! For
å få logopeditjenester brukes ofte opplæringsloven, det vil si at man henviser
fra helse til en annen sektor. Det sier
seg selv at dette gir rom for mange
rare ordninger, blant annet er voksenopplæringsloven benyttet. Denne problemstillingen, at det er et brudd i samhandlingskjeden, har man jobbet med
i 60 år fra Norsk logopedlag - uten å
ha kommet i mål.
I dag er det
derfor svært store forskjeller i behandlingen fra kommune til kommune, så
lovverket må forbedres.
Spesialrådgiver Eli Hansen, prosjektleder ved Helsedialog i Helse Sør
Øst, drøftet en sammen-hengende helsetjeneste, og startet med handlingsplan
og samhandling –som er uavhengig av
den nye Samhandlingsreformen. Samhandling dreier seg om overgangen mellom tjenestenivåene. For brukeren er
det likegyldig hva lovene heter, bare de
får god behandling når de trenger det.
Samhandlingens mantra krever arenaer
(les: samarbeidsutvalg) for dialog, de
involverte må vise etterrettelighet, de må
etablere felles prosesser, og brukerne
(slagrammede) må få innflytelse.
Det forskes lite på hvordan overgangene mellom leverandører av helsetjenester fungerer. Her må øremerkede
midler til, og det må også forskes mer
på forebygging.
Den største utfordringen i samhandling fremover, er utdanning og rekruttering. Flere fastleger, mer personell,
flere hender - og flere hoder. Og lokalsykehusene må utvikle sine tilbud og de
må stimuleres økonomisk.
Ser man på helsepyramiden, har det
hittil vært alt for stort fokus på sykehusene, og for lite på region- og områdesykehusene. Det meste er ulikt:
styringssystem, finansiering, fokus, lovverk. Vi er nødt til å fokusere mer på
kommunene, og bruke spisskompetansen i 1.linjen til å styrke generalistkompetansen i kommunen.
Kort sagt er vi for dårlige på kontakt
mellom kommuner, sykehus, faggrup3 - 2009 Slagordet

per, etater, kommuner, innen sykehus
og kommune – og mellom folk! Samhandlingskompetansen må utvikles og
systematiseres, og brukermedvirkning
må med i alle ledd.
Avdelingsleder for samhandlingstjenesten på Sunnaas sykehus, Kirsten
Sæther, snakket om rehabiliteringstjenesten i Helse Sør-Øst. Målet man jobber mot er at alle skal ha ”gode og likeverdige helsetjenester når de trenger det, uavhengig
av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og
personlig økonomi”.
Når det gjelder rehabilitering, snakker vi om arbeidsdeling mellom ulike
aktører, fra den spisse behandlingen
med få aktører på sykehuset, til egenbehandlingen i eget miljø med privat
nettverk og egen omsorg. Når blir de
ulke aktørene aktive og hva setter dem
i bevegelse, følger ikke klare regler og
grensene kan være uklare. Skal aktørene
samarbeide godt, kreves kommunikasjon, avklaring av grenseområder - og
engasjement.
Det har vokst fram et gap mellom
behov og finansiering, og det er nødvendig å omprioritere ressursene. Sykehusområdene må derfor bli mer robuste for å kunne styrke kvalitet og tilbud,
og det må desentraliseres der vi kan for
å sikre kvalitet og nærhet.
2009 er et år hvor det skjer mye i
Helse Sør Øst. Det dannes regional
koordinerende enhet (KE), arbeidsgruppe for regionale funksjoner og
sykehusområdene lager rehabiliteringsplaner i samarbeid med opptakskommunene. Man trenger kanskje et år til
på å smelte alt dette - og i juni kommer
Samhandlings-reformen!
Avdelingssjef for fysio- og ergoterapi i Skedsmo kommune, Anne Berit
Svindal, redegjorde for hva de har gjort
med tanke på grupperettet virksomhet
med slagpasienter. Med utgangspunkt
i en gruppe som kom fra Beitostølen,
ble det i samarbeid med LFS Akershus
dannet en gruppe som fikk trening i sal
og basseng, og som ble finansiert med
prosjektpenger fra Helse og Rehabilitering.
Kommunen har nå overtatt drift av

gruppene, det er 3 av dem, som følger
mye av det samme opplegget til den
første gruppen. Og de inviterer andre
kommuner til å komme for å se og
lære.
Avdelingsleder Anne-Gerd Gundersen, Lørenskog kommune, snakket
om hva de hadde gjort. I 2001 startet
planlegging av nytt rehabiliteringssenter og da var det viktig å få gruppevirksomhet inn i virksomhetsplanen så dette ble forpliktende for kommunen. Det
har vært mange praktiske utfordringer
underveis, og i dag har de grupper i trening i basseng og sal. De har også grupper for andre diagnoser.
Spesialkonsulent fra avdeling for
samhandling på Ahus, Sonja Brugman, avsluttet foredragene med å redegjøre for ”Koordinerende enhet” på
Ahus”. I forskrift om ha-/rehabilitering blir det slått fast at ”Det skal finnes
en koordinerende enhet (KE) i spesialisthelsetjenesten som skal ha en generell oversikt over
habiliterings- og rehabiliteringstiltak i fylkeskommunen …”.
KE skal ha oversikt over tiltak og tjenester i heleseforetaket, og ha kontakt
med kommunene – og de skal veilede
ved behov.
Disse tjenestene har KE løst ved å
etablere og drifte et nettverk som ligger
på www.ahus.no. Her skal pasient og
samarbeidspartner kunne finne tilbud
hos kommunene og Ahus, og hvem
som skal kontaktes i de enkelte tilfeller.

Fra glassgaten i Ahus, et av de mest moderne
sykehus i Europa
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Helsenytt
Får vi nok leger?
3.juni: I følge tidsskriftet til Den norske legeforening var det i 1965 i alt
4400 yrkesaktive leger i Norge, det vil
si 850 innbyggere pr. lege på landsbasis.
I Nord-Norge var det 1257 innbyggere
pr. lege. I dag er situasjonen endret formidabelt. Nå er 219 innbyggere pr. lege
i Nord-Norge og 236 på landsbasis.
Kanskje noe å tenke på neste gang
man diskuterer norsk helsevesen?

Sunnaas fortsetter

27.august: Vi nevnte i forrige nummer
at Hovedstadprosessen i fjor vedtok å
beholde Sunnaas som eget helseforetak.
Kort tid etter var krefter i sving for å
utrede andre alternativer. Et alternativ
var å organisere Sunnaas under Oslo
Universitetssykehus. Ulike aktører fikk
uttale seg, og de fleste tok til orde for
en bevaring av dagens struktur. Sunnaas
selv, i følge nettsidene, mente at dagens
struktur best sikret at ”pasienttilbudet
opprettholdes og videreutvikles”. Høringsuttalelser til tross, det skal arbeides
fram ulike strategier for fremtidig organisering, og deretter skal vedtak gjøres.
Denne saken er altså ikke avsluttet,
og det blir neppe tatt noen avgjørelse
før i 2010.

Norsk Helsenett SF
etableres

1.juli: Norsk Helsenett SF - den elektroniske samhandlingsarenaen i helseog omsorgssektoren ble etablert i dag.
- Jeg er svært fornøyd med at vi allerede nå, bare halvannen uke etter at
samhandlingsreformen ble lagt fram,
får på plass Norsk helsenett SF (statsforetaket)- som skal videreutvikle elektronisk samhandling i helse- og omsorgsektoren, sier helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen.
- Denne etableringen er en forutsetning for å lykkes med reformarbeidet
slik at vi får på plass en effektiv, enhetlig og sikker elektronisk kommunikaSide 10

sjon i helse- og omsorgstjenesten, sier
Hanssen, og fortsetter:
- Mer enn 90 prosent av allmennlegene er allerede knyttet til nettet, men
det er et stort potensial for å få til mer.
Det ligger store muligheter i å knytte
andre grupper innen helsevesenet som
fysioterapeuter, psykologer, tannleger
og kiropraktorer til nettet.
Hovedformålet for det nye statsforetaket blir å videreutvikle et sikkert nett
for forvaltning og kommunikasjon av
informasjon i helse- og omsorgssektoren. Statsforetaket vil få et presisert og
utvidet, helhetlig nasjonalt ansvar for
utvikling og drift av IKT- infrastruktur
på helse- og omsorgsområdet.
Grete Faremo er styreleder og AnnMargrethe M. Langbakk fra Helse SørØst RHF nestleder.

6 millioner til
brukerorganisasjoner

27.mars: Helse Midt-Norge RHF
har tildelt over 6 millioner kroner til 120 brukerorganisasjoner.
Pengene skal brukes til å utvikle en bedre spesialisthelsetjeneste i samarbeid med brukerne.
Helse Midt-Norge RHF er opptatt av å bidra til utvikling av brukere som kan hjelpe med å skape
en bedre spesialisthelsetjeneste.
NHF Trøndelag fikk 100 000 og LFS
Trøndelag ikk 10 000.

Trygg helseinformasjon på
internett

2.april: Hvordan finner man frem til
trygg helseinformasjon på internett?
Helse Sør-Øst har utviklet et e-læringsprogram som skal gi brukeren en introduksjon i søk etter pålitelig helseinformasjon. I tillegg gir kurset grunnleggende kunnskaper innen generell bruk
av internett, dersom man ønsker dette.
Kurset er hovedsaklig utviklet for unge
eldre, men kan brukes av alle som vil
lære mer om helse på nett.

Kurset går gjennom grunnlegende
temaer som ”Hva er en nettleser?”,
”Hvordan er nettsider bygget opp?” og
”Hvordan virker søkemotorer?”. Hvis
dette allerede er kjent informasjon, kan
brukeren velge å gå direkte til de delene
av kurset som handler om ”Hvordan
kvalitetssikre informasjon?” og ”Bli
kjent med gode nettsider om helse”.
Kurset er utviklet av Regionalt lærings- og mestringssenter i samarbeid
med Undervisnings-sykehjemmet Region Sør.
Gå til Helsedialog sine nettsider og
start kurset: www.helsedialog.no/
flash/

19 millioner til
brukerorganisasjoner

2.april: Helse Sør-Øst mottok rundt
400 søknader om tilskudd til brukerorganisasjoner. Tildelingen er klar og 19
millioner kroner skal fordeles.
- Vi ønsker å være et nasjonalt utstillingsvindu for bruker-medvirkning,
og pasientenes behov skal være førende for struktur og innhold. Det er
derfor gledelig å se at så mange ønsker
å bidra i dette arbeidet, sier administrerende direktør Bente Mikkelsen.
Gjennom tildelingen vil Helse SørØst RHF bidra til å gi organisasjonene økonomiske rammebetingelser.
Det gir dem mulighet til å fylle sin
samfunnsmessige rolle for å forbedre og utvikle spesialisthelsetjenesten.
- Brukerne besitter viktig kunnskap
og kompetanse blant annet om ulike
tilstander, behandlingstilbud, behandlingsforløp, forebyggende arbeid, fysisk
aktivitet, opplæring og kursvirksomhet.
Denne kompetansen er viktig i videreutviklingen av helsetilbudet med pasienten
i sentrum, sier Bente Mikkelsen videre.
NHF, hvor LFS inngår, fikk 1,8 millioner.
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Steffensrud
Rehabiliteringssenter

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

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

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

Conrad Holmboes vei 95, 9011 Tromsø, Tlf 77 66 88 00
firmapost@kurbadet.no
www.kurbadet.no
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Nordnorsk Pensjonistskole er et folkehøgskolelignende tiltak og tar
imot kursister fra hele landet. Etter ca 20 år har vi bred erfaring
innen kortkurs og opplevelsesreiser. Her bygger vi bro mellom
generasjonene, nedre aldersgrense 16 år, øvre grense ingen….

Ta kontakt, så sender vi deg kursplanen for 2010 som er
klar i november. Der kan vi bl.a. friste med kortkurs innen
data, dans, husflid, historie, kultur og litteratur. Samt korte
og lengre reiser, i inn og utland.

















Kontakt Nordnorsk Pensjonistskole, 8920 Sømna
Tlf. 75 02 92 80 / E-post: post@nnps.no

www.nordnorsk-pensjonistskole.no
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●Hjerneslag
●Brudd– og slitasjeskader
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En ulykke hender så
lett
Denne historien så jeg først i
begynnelsen av 80 årene. Det
påstås at det er en sannferdig
historie fra en arbeidsulykke
etterforsket av Kripos i 1953.
Den er nokså lang, men
absolutt leseverdig fremdeles
…
Til verneingeniøren!

Jeg vil med dette svare på din
forespørsel om nærmere opplysninger angående
pkt. 3.1 i min skademelding. Jeg oppgir
dårlig planlegging som årsak til ulykken.
Du sier i ditt brev at jeg bør forklare mer
fullstendig og jeg håper derfor at følgende vil
være tilstrekkelig:
Meg er murer av yrke. På
ulykkesdagen arbeidet jeg alene på taket av
et 5-etasjes nybygg. Da jeg var ferdig med
jobben, oppdaget jeg at jeg hadde ca. 200 kg
murstein til overs. I stedet for å bære steinen
ned for hånd, bestemte jeg meg for å fire
steinen ned i en tønne ved hjelp av en talje
som, heldigvis, var fast i bygningen i 5. etasje.
Etter å ha sikret tauet nede på
bakken, gikk jeg opp på taket, svingte ut
tønna, og la steinen oppi. Så gikk jeg ned
på bakken igjen og løsnet tauet samtidig
som jeg holdt fast for å sikre en sakte og pen
nedfiring av de 200 kg med stein. Som du vil
se av min skademelding pkt. 11, er min vekt
60 kg.
På grunn av overraskelsen ved
plutselig å bli rykket opp i lufta, miste jeg
selvkontrollen og glemte å slippe tauet.

En god latter
forlenger livet

heter det i et gammelt munnhell,
men det er aldri blitt bevist, sier professor Sven Svebak ved Det Medisinske fakultet på NTNU.
Det er ikke helt riktig at det
er latteren som forlenger livet, det er humoren som gjør det.
Det finnes minst ti forskjellige lattertyper, og bare en av dem kommer
av humor. For eksempel kan man le
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Selvfølgelig fór jeg nokså fort opp
langs bygget. I nærheten av 2.etasje møtte jeg
tønna som fór nedover med en imponerende
fart. Dette forklarer kraniebruddet, de
mindre skrammene og det brukne kragebeinet
som er nevnt i skademeldings del III.
Bare noe forsinket fortsatte jeg min
hurtige oppstigning og stoppet ikke før 2. ledd
av finger på høyre hånd satt inne i talje som
er nevnt i 2.avsnitt av dette brevet. Heldigvis
hadde jeg på dette tidspunkt gjenvunnet min
åndsnærværelse, og klarte å holde fast tauet,
til tross for den pinefulle smerten jeg nå
begynte å kjenne.
Men tønna med stein traff bakken
omtrent samtidig, og bunnen falt ut av tønna.
Fri for vekten av murstein, veide tønna nå ca.
20 kg.
Jeg viser igjen til min vekt, pkt.
11. Som du sikkert kan forestille deg, startet
jeg nå en hurtig nedstigning langs bygningen.
I nærheten av 2. etasje møtte jeg tønna som
var på vei opp. Dette er grunn til de to
ankelbruddene og den brukne tanna.
Her begynte lykken å snu seg noe,
sammenstøtet med tønna så ut til å ha sinket
meg såpass at dette begrenset skadene da jeg
havnet oppi haugen med murstein og heldigvis
brakk kun tre ryggvirvler.
Dessverre må jeg rapportere at da
jeg lå der i smerte på mursteinshaugen, ute av
stand til å bevege meg og mens jeg betraktet
den tomme tønna 5 etasjer over meg, ble jeg
igjen åndsnærværende og slapp dermed tauet,
med den følge at tønna igjen kom nedover i
stor fart og traff meg i mursteinshaugen –
over brystet og nesa slik at resultatet ble 10
brukne ribben, brukket nese og inntrykt
kjeveben – som nevnt i skademeldingens del
IV.
Etter denne så ulykkelige hendelse

har jeg gått 90 % invalid.

av å bli kilt. Vi ler også når andre ler.
Det er en slags suggesjon. Så kan vi le
av angst, ja til og med som en konsekvens av hjerneskade. Og selvfølgelig
av en god vits.
Humor er en tankeprosess og er sosialt betinget. Engelsk humor har blitt
et begrep nettopp på grunn av dette.
Mye av humoren blant personellet i
helsevesenet blir neppe forstått om den
blir servert offentlig, smiler Svebak.
Siden humoren er et sosialt fenomen, blir vi helt fra barnsben
lært opp til at det i noen situasjoner

ikke er sosialt akseptert å le. Men
i de situasjonene har vi det likevel
morsomt uten at andre trenger å se
det. Og dèt er en sans for humor.
Det er ingen direkte sammenheng
mellom sykelighet og sans for humor.
Men humor har en dempende effekt
på sykdom og smerte. Det er en form
for krise-minimering. Dette har forskere sett i mange sammenhenger i
mange år, sier Svebak.

Med høyaktelse
Ole B. Olsen
Tidligere murer

Afasi

Afasi rammer mange etter en hjerneskade. For noen er alle ord borte. Andre har et restspråk å bygge
videre på. Uansett må de lære å
snakke, lese og skrive på nytt. Livet blir ganske annerledes enn før.
Hver halvtime rammes en
nordmann av hjerneslag. Hver
tredje av dem får afasi i en eller
annen form. Likevel er det fortsatt svært få som har hørt om
afasi. Mer kunnskap kan hjelpe
både den som er rammet og pårørende til bedre å takle livet.
Slik kan du hjelpe:
- Se på personen som har afasi
mens du snakker.
-

Snakk tydelig og bruk korte
setninger.

- Snakk naturlig uten å heve
stemmen.
- Bruk kropps-språk for å
tydeliggjøre.
- La vedkommende få mulighet til
å uttrykke seg.
- Gi deg tid til å lytte – vis
tålmodighet.
Aase

Kilde: Helse Midt-Norges tidsskrift nr.
1/2007
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Men
Odd Medbøe

Nu skal jeg fortelle en munter
historie om men,
ikke om mannfolk i flertall, altså
menn,
men om men.
Man sitter i lystig lag
og snakker da helst om den
som ikke er med.
Den fraværende er, som vi alle
vet,
en utmerket mann,
omgjengelig, flink og med
våken forstand,
men ...
Men?
Man lener seg frem og spør:
men, men hva?
Nei, nei glem det jeg sa,
for han gjør det vel neppe om
igjen.
Men det lille ordet har allerede
gitt ham sitt mén.
Uvitende bærer den fraværende
på et lite sår
som væsker og vokser fra år til
år.
Mikroben ”men” ble satt i de
andres blod,
men det var det ingen av dem
som forstod.
Baktalelser er av Østens
buddhister sett på
som den største forbrytelse.
Men hos oss på berget, med det
kjente vidsynet vårt,
her er den en folkesport
og en husmannsnytelse.

Du kan kjøpe deg - Mat
- Medisin
- Kunnskap
- Luksus
- Underholdning
- Statue
- Kamerater
- Seng
- Hus
- Rolige dager

men ikke appetitt
men ikke helse
men ikke visdom
men ikke sinnsro
men ikke glede
men ikke ære
men ikke vennskap
men ikke søvn
men ikke et hjem
men ikke fred
Aase

Knus hvitløken!
De fleste vet at hvitløk er sunt. Men visste du at de helsebringende egenskapene blir bedre bevart dersom du knuser hvitløken før du lager maten?
Den beste måten å bevare hvitløkens sunne egenskaper under matlaging er ved å knuse den først, viser en ny studie. Hvitløk inneholder stoffer som viser seg å redusere risikoen for blodpropp. Men de fleste studier på
hvitløk har testet rå hvitløk, og koking kan ødelegge disse stoffene, skriver
helsenettstedet WebMD. Ved å knuse hvitløken først, kan du unngå å ødelegge stoffene, viser forskning fra Universidad Nacional de Cuyo, i Argentina.
Forskerer Galmarini og kollegene hans fant at ved å koke hvitløk i tre minutter
eller å steke den i ovnen på cirka 200 grader, har dette samme blodfortynnende
effekt som rå hvitløk. Men ved koking av hel hvitløk i seks minutter blir de blodfortynnende egenskapene hemmet. Men når Galmarini knuste hvitløken før selve
kokingen, bidro det til å opprettholde de gode egenskapene, selv om de mistet en
del av de blodfortynnende egenskapene etter koking mellom tre og seks minutter.
Hvitløk har vært i medisinsk bruk i flere hundre år og mange kaller det for
naturens eget antibiotikum.
Hvitløk, som inneholder det aktive virkestoffet allicin, er kjent for å ha
en gunstig virkning på immunforsvar, kretsløp, blodtrykk, hjerte, fordøyelse og allergier. I tillegg har hvitløken slimløsende og bakteriedrepende egenskaper, og amerikansk forskning viser også at hvitløk kan beskytte mot kreft.
Kilde: www.dinside.no

Gladmelding til klimaskeptikerne …

Odd Medbøe (1914 til 89) var forfatter
og PR-mann, og utgav romaner, skuespill
og en rekke dikt og noveller på norsk og
engelsk.

det endelige bevis er funnet …
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Lagsinformasjon
Nytt fra Hovedstyret
24. april 09 – Quality Hotell, Gardermoen
• LFS deltok på Nasjonal Konferanse om Hjerneslagprofylakse 12. - 13.mars. Se egen sak.
• LFS ved leder deltok på Nasjonalt fagseminar i Tønsberg 26.-27.mars.
• LFS ved nestleder deltok på møte med Muritunet Rehab i Valldal, Ålesund 21.april.
• LFS deltar på NHFs landsmøte på Lillestrøm 5.-7. juni
ved leder og nestleder.
• Hans Henrik Tøsdal foreslås som kandidat til NHF
sentralstyre.
• LFS danner prosjekt for medlemsreiser til Lanzarote,
og reiser på studietur.
• Brev fra LFS Trøndelag om at de to fylkene slås sammen
til ett, tas til orientering.
26. april 09 – Quality Hotell, Gardermoen
• Hovedstyret konstituerer seg etter årsmøte 25.april. 2
nye varamedlemmer møtte; Audun-Kr. Nygaard,
Akershus og Geir Sindre Ringdal, Rogaland.
• Varamedlemmene møter når det er forfall blant styremedlemmene.
• ”Slagordet” ble drøftet med redaktøren, Bjørn Bakke.
29. april 09 – Casas Heddy, Lanzarote
• LFS arrangerer i samarbeid med LFS Hedmark og
NHF Innland stormøte i Hamar 28.mai. Leder og sekretær møter.
• Det skal arrangeres stormøte i Agder med tanke på
danning av nytt lokallag.
• LFS arrangerer høstkonferanse 18.-20.september. Se
egen sak.
• I møte med adminstrasjonen for Casa Heddy ble rammene for medlemsturer i 2010 klarlagt. LFS har oppnådd gode betingelser. Se egen sak.

• 9. juni 09 – Hotel Arena, Lillestrøm
• Videre planlegging av høstkonferansen 13.-15.november.
• Kasserer og sekretær utformer og utlyser medlemstur
til Casa Heddy, Lanzarote.
• Hovedstyret jobber videre med salg av småsaker og gaver til lokallagene.
• Slagrammede Arne Mjåland (se artikkel i nr. 2 av Slagordet) sponses med 5000,- i forbindelse med hans
prosjekt med å sykle fra Nordkapp til Lindesnes. Se
egen sak.
• Gjenopptaking av aktivitet i LFS Hedmark planlegges
til høsten.
• LFS Oslo har bedt om å bli slått sammen med Akershus. Hovedstyret støtter forslaget.
• Ferdigstilling av nytt ”Slagforum” fremskyndes. Nytt
redaksjonsutvalg valgt.
• LFS Rogaland støttet med 1650,- til sosialt arrangement på Stord. Se egen sak.
• LFS Rogaland sliter med tom kasse. Søknad om støtte
vil bli behandlet velvillig.
Planlagte møter i hovedstyret:
• 24. - 25 aug.2009
• 13. - 14. oktober.
• 15. - 16. november i forbindelse med høstkonferansen
• 11. - 12. januar 2010.

Husk høstkonferansen
13.-15. november

Medlemstur til
Casas Heddy
Bjørn Bakke

Etter en ”sonderingstur” i
april har hovedstyrer forhandlet fram et gunstig turtilbud
til våre medlemmer. 14 dagers
opphold på velkjente Casas
Heddy på Lanzarote i januar –
kan det friste?
I sommer gikk det ut brev til de fleste
Side 14

medlemmene av LFS om å melde seg
på denne turen. For 14 500,- pr. person
får man 14 dager i sol og varme, med
avreise fra et garantert ganske hustrig,
nedfrosset Norge. Tillegg kr. 2500,- for
enkeltrom, men det er begrenset antall
enkeltrom. Avreisen 11. januar er utsolgt, men på avreisen 15.mars er det
ennå plasser igjen.
Du får hjelpe med neste alt: sikkerhetskontroll, plassering i fly og baga-

sjen bringes fra innsjekking helt fram til
døra. Men hjelp til å holde drinken, må
du ordne med selv.
De ”hjulbeinte” kan leie manuelle og
elektriske rullestoler på stedet – hvis du
ikke vil ha med din egen.
Kasserer i hovedstyret, Hans Henrik
Tøsdal, tar imot bestillinger på telefon
918 66 074 eller e-post hans@avantic.
no.
Slagordet 3 - 2009

LFS Trøndelag på dagstur til
Ytterøya
Selv om værgudene ikke viste seg fra sin beste side, var det bare blide og forventningsfulle fjes å se da 47 av medlemmene ”stilte på
startstreken” lørdag morgen 13. juni for å bli
med på vår årlige dagstur. Denne gang gikk
turen til Ytterøya som markedsføres som
Trondheimsfjordens perle.
Som vanlig hadde vi leid buss med heis, og også som vanlig med vår alltid hjelpsomme sjåfør Jon Normann Tviberg. Han har nå kjørt for oss 2 ganger i året i snart 10 år.
Vi har ”adoptert” ham, og han er blitt en av oss. Da bussen kun tok 40 personer måtte noen kjøre med privatbil.
Vi kjørte først til Levanger der vi tok ferje over til Ytterøya. Da vi var vel i land på Ytterøya hadde kaffetørsten
meldt seg. Etter å ha plukket opp guiden stoppet vi utenfor øyas eneste butikk, og 4 -5 av styrets medlemmer stormet inn og kjøpte pulverkaffe, teposer og lefse. Sjåføren
hadde varmvann i bussen.
Etter å ha slukket tørsten fikk guiden, Lars Forberg,
slippe til. Han presenterte seg på godt trøndersk som
”bon” (bonde). Han var en kunnskapsrik mann, og det
han ikke visste om øya var det heller ikke verd å vite.
Han kun blant annet fortelle at det bor nå 450 personer
på øya, men om sommeren øker folkemengden betraktelig, da det er veldig populært å ha hytte her. Vi fikk også

Markedsførte LFS på
Hjelpemiddelmesse

Sammen med ca. 60 firmaer innen
hjelpemidler fikk LFS Trøndelag
markedsført LFS skikkelig på Midt-Norsk
Hjelpemiddelmesse i Trondheim Spektrum
29. og 30. april 2009.
De fleste av de som besøkte vår stand hadde et
familiemedlem eller venn som hadde fått slag, og
kunnskap om diagnosen var liten. Desto større var
interessen for å få vite mer.
Vi forklarte og fortalte om forvarsler og om
viktigheten om raskest mulig til sykehus. Ring

3 - 2009 Slagordet

en innføring i tidligere bergverksdrift og svovelkis-funn
som ble kjent over hele Europa.
Etter den flotte og interessante guidingen inntok vi et
herlig måltid på stedets restaurant ”Rampa”. Ordet betyr
møteplass, for i gamle dager møttes folk på melke-rampa.
Da dette var siste stopp før vi tok fatt på hjemveien, benyttet vi anledningen til å ”markedsføre” oss ved å overrekke guiden og vertskapet på Rampa både ”Slagordet”,
en del informasjon om diagnosen og om Landsforeningen for slagrammede.
Været hadde bedret seg utover dagen, og da vi tok farvel skinte sola om kapp med glade turdeltagere, som så
fram til neste tur allerede.
Vi vil avslutte med en kjent setning fra stiler vi skrev
på barneskolen:
Aase Lian
ALLE VAR ENIGE OM AT DET HADDE VÆRT
EN FIN TUR!
En glad gjeng på tur til Ytterøya

øyeblikkelig 113 og forklar situasjonen, var
hovedbudskapet vårt. Vi leverte ut våre brosjyrer,
”Slagordet” og andre ting som var av interesse.
Da de tankefullt forlot vår stand, var de
forhåpentligvis mer informert om diagnosen hjerneslag
og om Landsforeningen for slagrammede.
Aase Lian
Fra venstre styremedlem Laila
Waldemarsen og
nesteleder Kristin
Kvaal på stand
med lagets nye
rollup’er i bakgrunnen.
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Samtalegruppe på Stord
Brit Gravdal deltok på likemannskurset til LFS på Olavsgaard våren 2008, og nå har
Slagordet mottatt et hyggelig
brev fra henne.
”Hei Bjørn!
Her kjem ein liten ”rapport” frå Stord!endeleg! Me kom i gong med samtalegruppe/likemannsgruppe for slagramma i oktober 2008, etter plakater rundtom på kjøpesenter og butikkar. Så fekk
me god hjelp frå lokalavisa ”Sunnhordland”. Dei har skrive om ”saka” ved
fleire høve, då dei synest at det er svært
viktig å få ”oss” fram i lyset. Me er ca.
10 stk. som møtest ein gong pr. mnd.
til samtale om ting som opptek oss - og
sjølvsagt kaffi. Det følest godt å vera
saman med andre som har opplevd
katastrofen det er å få hjerneslag (inkl.
-blødning). Her luftar me frustrasjonar
og - ikkje minst - deler oppmuntring og

gleder. Den
3. juni inviterte me laget i Bergen
og Haugalandet til
Stord. Me
var 19 stk.
Først var
me på omvisning
i
Grua, deretter hadde
me middag
på
Fjellstova. Der
hadde me eit fagleg innslag med informasjon frå den nye rehabavdelinga ved
Stord Sjukehus. Dei ser på slaggruppa
som ein ressurs i høve til nye slagramma, og har teke kontakt ved fleire høve.
Me avslutta dagen med prat over kaffikoppen, musikkinnslag - tom. ein
svingom for enkelte! Og det viktigaste
av alt: me har knytta nye kontakter og

har avtalt å møtast igjen til hausten! Det
vart ein kjekk dag! Ang. dette treffet 3.
juni, så vil Hans Henrik Tøsdal frå Bergen laga ein rapport til NHF. Forresten
så skreiv bladet ”Sunnhordland” om
hendinga torsdag 4. juni.
Med vennleg helsing frå Stord
Brit T. Gravdal.”

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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Nå kan DU støtte ditt lokale LFSlag økonomisk uten å betale for
det!
LFS jobber aktivt på medlemmenes vegne med påvirkningsarbeid mot helseforetak, stat
og kommuner for å bedre slagrammedes kår i landet. Styret
i LFS oppfordrer alle lokallag
om å registrere seg i enhetsregisteret og melde laget inn i
Grasrotandelen snarest mulig,
slik at medlemmer i LFS kan gi
sin andel til nærmeste LFS lokallag når de spiller. Flere lag
har allerede registrert seg.
Etter at forbudet mot spilleautomater
ble innført, har Norsk Tipping lansert
ordningen GRASROTANDELEN for
å yte Frivillighets-Norge en kompensasjon for bortfallet av spilleinntekter.
Ordningen går kort og godt ut på at

når du spiller Lotto, Vikinglotto, Keno,
Joker, Tipping eller Oddsen, kan du bestemme at 5 % av spilleinnsatsen din
skal gå til den forening i ditt nærmiljø
som du velger å støtte. Du betaler ingen ting ekstra for dette. Norsk Tipping betaler, de godskriver din forening med 5 % av det du spiller for, hver
gang du spiller! Det påvirker heller ikke
gevinsten din når du vinner. Dette blir
det penger av! Penger som lokallaget
trenger for å arbeide aktivt – nettopp
for deg! 31.mai betalte Norsk Tipping
over 5000,- til de lagene våre som til da
var registrert. Neste utbetaling blir ca.
1.september, deretter 31.desember. Til
nå har Norsk Tipping samlet inn over
100 millioner kroner.
Du som spiller, trenger et spillekort.
Ta det med til kommisjonæren, ta rede
på organisasjonsnummeret til ditt lokallag og si at du vil støtte Landsforeningen for slagrammede i ditt fylke. Eller du kan sende en SMS til 2020 med

teksten
”GRASROTANDELEN
<org.nr>”. Eller gå inn på www.norsktipping.no/grasrotandelen, let fram ditt
lokallag og meld din støtte der.
Følgende lokallag har registrert seg:
Akershus
Oppland
Trøndelag
Troms

med org.nr. 983 835 066
med org.nr. 993 751 839
med org.nr. 985 812 802
med org.nr. 893 374 442

Vær med å påvirke ditt lokallag til
å bli med i ordningen, om det ikke
allerede er gjort, så også DU kan
være med å støtte LFS økonomisk
i ditt fylke. Og det beste: du betaler
ingenting for det!
Lykke til!

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.











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.
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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.

STIFTELSEN THOMAS FEARNLEY
HEDDA OG NILS ASTRUP
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På tur med hurtigruta
Torbjørn Berntsen, LFS Troms
Foto: LFST

Lokallaget i Troms (LSFT)
har i hele vinter bl.a. arbeidet
med å få til en tur med Hurtigruta. Det var mye som skulle
på plass, som kapasitet (ikke
minst for rullestoler), ønsket
båt, tidspunkt og reisemål. Det
ble en tur med mye moro, men
diskusjoner om fravær av rehabiliterings-tilbudet i Troms
gikk som ”en rød tråd” gjennom hele turen …
I god tid før avreise falt alle brikkene på plass, og det var en meget spent
og entusiastisk gjeng som entret M/S
Midnatsol på ettermiddagen den 14.
april, dagen før sommerprisene ble satt
i verk. Dermed fikk vi strekningen Harstad – Skjervøy - Kirkenes og retur for
en rimelig penge, noe som var forutsetningen for turen.

” … - de [hadde] oppfattet
konklusjon dit hen at rehabiliteringen etter akuttfasen
skulle fases ut av det offentlige og at den nødvendige rehabiliteringen måtte gjøres i
hjemmet til den syke.

De fire - fem dagene turen varte,
var det bare to ting på agendaen, nemlig kos og underholdning for de fleste,
og rehabilitering for syke, slagrammede
og eldre. Kaffe skulle det vise seg å bli
konsumert mye av etter hvert. Derfor
var det lurt å kjøpe en spesialkopp til
under hundre kroner, for å drikke så
mye kaffe en orket under hele turen.
Rehabilitering var ett langt mer alvorlig og neglisjert tema for mange.
Temaet og engasjementet blant oss slagrammede og pårørende fra Troms var
og er entusiastisk og prisverdig. Dette
Side 18

De fleste av oss gikk om bord i hurtigruteskipet M/S Midnatsol i Tromsø. Her med Tromsdalen kirke i bakgrunnen.
tema var den “røde tråd” gjennom hele
reisen og langt utover det.
Allerede på morgenen dagen etter
ombordstigning i Tromsø ble det annonsert samling for alle slagrammede
og pårørende fra Troms på et dertil
egnet sted. Her ble rehabiliteringen
for slagrammede grundig diskutert.
Det ble også tatt opp spørsmålstillinger som skulle stilles til representanten
fra Tromsø kommune, som skulle ha
foredrag på vårt medlemsmøte allerede
uka etter båtturen. Konklusjonen ble at
det var skremmende lavt nivå på rehabiliteringen i kommunen. Det er bare
de få og “mest oppegående” som får
den behandlingen de har krav på fra

Det var førsteklasses underholdning om bord.
Her ser vi Berlevåg Mannskor – nydelig å
høre på.

kommunen. Vi erfarer også at rehabiliterings-institusjoner legges ned, og at
det blir stadig færre og færre plasser til
disposisjon. Videre reagerer vi meget
sterkt på at de private rehabiliteringsinstitusjonene sier opp mennesker i
hjelpeapparatet, fordi de ikke får lønnstilskott fra det offentlige. Like ille er det
at kommunens eneste gjenværende lille
institusjon sier opp egen logoped for å
spare penger. Dette har bl.a. vi og afasiforeningen fått reaksjoner fra leger ved
UNN (Universitetssykehuset i NordNorge). Dette resulterer i at når UNN
Den eldste og yngste: Rigmor Bjørkvik Olsen skriver ut slagpasienter til kommunen
(85) og Hilde Richardsen (45).
etter akuttfasen, får de ikke logopedSlagordet 3 - 2009

hjelp. Dette er alvorlig og uverdig både
for kommunen og pasienten.
Det er blitt slik at det også er andre
kommuner som synes de må kutte i
utgiftene til rehabilitering til slagrammede. Opprørte og fortvilede slagrammede og pårørende ringer stadig til undertegnede, og ber om råd og klager på
“sin” kommune. Situasjonen er mildt
sagt fortvilet og uholdbar over store
deler av Troms fylke.
På Finnmarkkysten kom vi i prat
med en kjekk ung mann i begynnelsen
av 20-årene P.g.a. sin sykdom var han
helt avhengig av sin rullestol og hjelp til
det meste. Det var hans mor som hadde fungert som hjemmehjelp 24 timer
i døgnet fordi kommunen ikke hadde
penger til hjelp for ham. Hans mor var
nå sliten og nedkjørt og klarte ikke mer.
Hans kone hadde nå overtatt den krevende omsorgen. Det var vanskelig for
henne å ta seg arbeid fordi omsorgen
for mannen var så krevende og tok mye
tid og energi fra henne. Kommunen

” - Er meningen nå at de slagrammede selv skal skaffe
seg egen rormaskin, tredemølle og mange andre treningsapparater?
på hjemstedet hadde altså ikke råd til å
hjelpe. De hadde naturligvis heller ikke
informert verken ham eller pårørende
om hvilke rettigheter han som kronisk
syk har. Hvordan er det vi steller oss i
dette landet?
I vinter hadde vi to deltakere på en
større konferanse om rehabilitering.
Konferansen ble arrangert i Bodø.
Tilbakemeldingene derfra var mange
og omfattende. Men det mest skremmende var at de hadde oppfattet konklusjon dit hen at rehabiliteringen etter
akuttfasen skulle fases ut av det offentlige og at den nødvendige rehabiliteringen måtte gjøres i hjemmet til den syke.
Den ene av deltakerne fra LFS kunne
også fortelle at etter hans akuttfase på
UNN ble han sent til opptrening på en
institusjon i Tromsø. Her kunne de ikke
garantere at han fikk nødvendig opptrening. Han dro tilbake til UNN og sa at
de hadde sent ham til feil sted fordi han
ikke fikk rehabilitering her. De sendte
3 - 2009 Slagordet

Ivrige diskusjoner om den elendige rehabiliteringa i Troms.
mannen tilbake til samme institusjon
og da fikk han de nødvendige treningsmulighetene, med fysioterapeut. Dette
viser at dersom det hadde vært en annen person med store afasiplager, eller
en mindre dreven person, hadde vedkommende ikke fått den treningen det
forventes å få.
Vi damper stadig langs Finnmarkkysten og rehabiliterings-spøkelset blir
diskutert alle de fire-fem dagene turen
varer. Men det blir også tid til felles sosialt samvær og felles middag underveis
og i smult farvann. Skjønt været var bra
under hele turen, ble det litt ruskevær
en natt hvor en kjente at båten beveget seg. Men stort sett er det ikke båter
lengre, men flytende hotell. Det var for
meg mer båt i de gamle Hurtigrutene
som stampet seg fram i all slags vær.
På strekningen Kirkenes - Vardø
fikk vi gleden av å hilse på lederen i Øst
Finnmark LFS, Willy Jacobsen. Han
kunne fortelle at rehabiliteringen i Vardø og Vadsø er meget bra og sikkert til
oppfølgelse av mange. Skjønt i Vardø
og Vadsø er LFS en viktig pådriver for
rehabiliteringen. Der har LFS fått kommunen med seg i sitt viktige rehabiliteringsarbeid. Jeg oppfordret Willy til å
skrive litt i Slagordet om arbeidet med
rehabiliteringen i Øst-Finnmark.
Vel tilbake i Tromsø og med sjøgangen ute av beina og kroppen, var
det duket for rehabiliteringsmøte med
representant fra kommunen. Hun forsvarte etter beste evne kommunens syn
og framgangsmåte på rehabiliteringen.

Grunnsynet hennes - og kommunens
- er at hjemmetrening er det beste for
slagpasienter. Dette er langt fra sannheten for de fleste. Det er ikke vanskelig
å se at på denne måten sparer kommunen betydelige midler til institusjoner,
ansatte, nødvendige helsepersonell og
ikke minst utstyr. Er meningen nå at de
slagrammede selv skal skaffe seg egen
rormaskin, tredemølle og mange andre
treningsapparater? Hva med logopedhjelp og annen faglig hjelp? Hvilken
privatperson på uføre- eller “normal”
pensjon kan skaffe seg det nødvendige
utstyr? Vel skal vi være pådrivere, men
det må være måte på.
Torbjørn Bårdsen

Det ble også tid til mye latter og moro om bord
langs Finmarkskysten.
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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

Bedre

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

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!

OKTAN Trondheim

Introduksjonstilbud:
To bokser Omega 3-6-7-9 kun kr. 99,-

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 nye forsendelser à kr. 239,- deretter kan
du endre eller avslutte abonnementet når du ønsker. Om abonnementet avbrytes
i perioden, blir du fakturert for kr. 200,-. Se mer på vitomega.no
På hver ordre kommer et ekspedisjonsgebyr på kr. 29,90,-

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

DU KAN BESTILLE
hos VitOmega på 4 måter:

VitOmega AS
Svarsending 9036
0098 OSLO

BRU K BLOKKBOKSTAVER! 18-årsgrense.
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ABENA HYGIENE AS
Per Krohgsv. 4 B
1065 Oslo
Tlf. 22 80 43 10
HEVOLD SHIPPING A/S
Boks 9305 ‑ Grønland
0135 Oslo
Tlf. 22 05 26 00
GARDIN EKSPERTEN AS
Ullevålsvn. 10
0171 Oslo
Tlf. 22 46 35 56
APOTEK 1 STORD
Boks 1
5401 Stord
Tlf. 53 45 60 30

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

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

DR. TECHN OLAV OLSEN
Boks 139
1325 Lysaker
Tlf. 67 82 80 00
SKUI FYSIKALSKE INSTITUTT
Smestadkroken 69
1340 Skui
Tlf. 67 13 40 15

JUMPKING TRAMPOLINES
Ramstadsletta 10
1363 Høvik
Tlf. 67 52 48 80

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

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

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

FLISA SKOTØYMAGASIN
2270 Flisa
Tlf. 62 95 13 25
A/S BYGNINGSLAGERET
Boks 113
1740 Borgenhaugen
Tlf. 69 13 61 00

HAMAR NAPRAPATENE
Strandv. 175
2315 Hamar
Tlf. 62 52 40 00

NETLEDGER CORRECT
REGNSKAP AS
Boks 141
1920 Sørumsand
Tlf. 63 82 65 33

Narvesen CC Gjøvik

SYSTEM
KREDITT INKASSO A/S
Boks 274
2001 Lillestrøm
Tlf. 63 80 68 00

VEST‑TORPA
DAGLIGVARE JOKER
Grøtåsen V‑Torpa • 2870 Dokka
Tlf. 61 11 92 80

RØDSRUD BYGG
Boks 118
2032 Maura
Tlf. 91 56 91 87
ULLENSAKER FYSIKALSKE
INSTITUTT
2050 Jessheim
Tlf. 63 97 06 19

www.albjerk.no

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

SVELVIK
DATAREGNSKAP A/S
Boks 297 • 3061 Svelvik
Tlf. 33 77 57 88

LEIF ARNESEN MALERFIRMA
Styri
2080 Eidsvoll
Tlf. 63 96 43 80

GULLSMED
JOHS. BJØRNERUD A/S
Storgt. 17 • 3210 Sandefjord
Tlf. 33 46 25 10

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

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

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

BRØDR. STENSKJÆR A/S
2120 Sagstua
Tlf. 62 97 31 50
Mobil 90 87 82 01

FINN LØKEN AS
1431 Ås
Tlf. 64 94 29 65

RESCON MAPEI AS
Vallsetvegen 6
2120 Sagstua
Tlf. 62 97 20 00

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

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

H. LUNDES
AUTOVERKSTED
2266 Arneberg
Tlf. 62 95 32 83
autoverk@online.no

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

DENNE ANNONSEN
ER BETALT AV EN
ANONYM GIVER

Tlf. 32 78 15 00

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

TANNLEGE
TOR FROST NIELSEN
5013 Bergen
Tlf. 55 32 67 24

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

HJELPEMIDDELHUSET
for kortidsutlån i
Bergen kommune

AMISTAR BUSS DA
Hurumv. 41
3474 Åros
Tlf. 31 28 99 12
Advokat
ATLE ROLL‑MATHIESEN
Boks 175 • 3502 Hønefoss
Tlf. 32 12 10 53
TUDDAL VARECENTER
3697 Tuddal
Tlf. 35 02 41 05

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

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

HAUGESUND SPAREBANK
Boks 203 ‑ Sentrum
5501 Haugesund
Tlf. 52 70 50 00

BYGGER’N JONDAL
Belsnes
5627 Jondal
Tlf. 53 66 88 41
BRØDR. ULVESETH A/S
Boks 113 ‑ Godvik
5882 Bergen
Tlf. 55 15 42 00

LONGUM BILISTSENTER AS
Svein Longum
Longum
4849 Arendal
Tlf. 37 03 32 24

VEGÅRSHEI SPAREBANK
4985 Vegårshei
Tlf. 37 17 00 60

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

IP HUSE A/S
Mek. Verksted
6487 Harøy
Tlf. 71 27 57 00

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

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

TRØNDERBAS AS
7900 Rørvik
Tlf. 74 39 06 55

VÆRØY KOMMUNE
Boks 2523
8063 Værøy

VESTVÅGØY KOMMUNE
8370 Leknes

VIK CAMPING
6891 Vik i Sogn
Tlf. 57 69 51 25

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

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

OPTIKEREN
SKJOLDGÅRDEN
Boks 164
4097 Sola
Tlf. 51 65 22 99

SYKKYLVEN RØR AS
Rørleggerforretning
6230 Sykkylven
Tlf. 70 25 14 91

ØIEN OG INDERGAARD A/S
Erling Skakkesgt. 2 A
7013 Trondheim
Tlf. 73 88 02 00
ROMNES TRONDHEIM A/S
Boks 2962
7438 Trondheim
Tlf. 73 82 49 00
TRØNDERBAS AS
7900 Rørvik
Tlf. 74 39 06 55

MERÅKER
SANITETSFORENINGS
KURBAD
7530 Meråker
Tlf. 74 81 24 00
www.meraker‑kurbad.no

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

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

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

SØR VARANGER KOMMUNE
Boks 406
9915 Kirkenes

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
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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
NHF Agder
Bispegra 36c
4632 Kristiansand
Tlf: 38 10 61 00
karine.strand@nhf.no
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

Vikingveien 276, 8370 Leknes
Tlf. 76 08 05 99

LFS MØRE OG ROMSDAL
NHF Nord Vest
Fabrikkveien 13, 6400 Molde
Tlf. 71 25 11 37
nhf.nordvest@online.no

LFS ØST-FINNMARK
Leder: Willy Jakobsen
Kommandantveien 10
9950 VARDØ
Mob. 92071281
E-post sendes Elna Andersen:
eln-and@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

LFS TROMS
Leder: Thorbjørn Bårdsen
Granittveien 162,
9022 Krokelvdalen
Tlf. 77 63 26 68
Mob. 908 59 268
stortua@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

LOFOTEN
Kontaktperson:
Kolbjørn Henningsen
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Returadresse:
LFS, postboks 9217 Grønland
0134 Oslo
Ettersendes ikke ved varig adresseforandring.
Returneres avsender med ny adresse påført.

Gode medlemsfordeler i LFS

Norges Handikapforbund tilbyr medlemmene i regionene og landsforeningene en rekke medlemstilbud. I tillegg til NHFs
egne tilrettelagte hytter, gir vi også rabatter på ulike varer og tjenester. For NHF er det tre viktige forhold som må være ivaretatt i forhold til medlemsavtalene;
•

må være av god kvalitet,

•

levert av trygg leverandør

•

ha varighet over tid

Medlemstilbudene gjør at du på en enkel måte får igjen noe for medlemskontingenten du har betalt. De fleste av fordelene
sørger i tillegg for at du sparer inn mye mer enn medlemskontingenten!

Vil du vite mer om de enkelte fordelene, kan du gå inn på NHF’s hjemmesider. Se under ’Medlemsservice’ og ’Medlemsfordeler’: www.nhf.no/index.asp?mal=3&id=61618
dette er vel litt for langt!!!!!!!

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

