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Segregerte
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Stålmann i
mål etter 40
dager

Høsttur
til Åre

Leder

Førjulstider …
Etter hvert som jeg har blitt eldre, tar jeg ting litt mer med ro når jula nærmer seg.
Jeg tar meg tid til en julekonsert eller to, så kommer julestemningen sigende inn
gjennom vakker sang. Jeg tar meg tid til en kopp kaffe med en god venn, så kommer varmen krypende. Jeg tar meg tid til en kosekveld hjemme, midt i julestria,
kanskje sammen med noen i familien eller noen venner, og kjenner at alt maset er
uvesentlig. Eller bare det å gå på kafé med noen, midt i julestria, og sitte og prate
i timevis …
For LFS hovedstyre er det også travle tider. De som sitter der deltar på mange
arenaer, både sentralt og lokalt. Vi har nettopp avholdt en høstkonferanse over en
hel helg. Lenge siden sist vi hadde det, men kjempekoselig og flere nye ansikter å
se.
Vi skal delta på en torgdag på Rikshospitalet, og vi skal på studietur til Danmark. Der skal vi møte den danske slagforeningen og lære litt om hvordan de
jobber. Tenker nok vi kan lære litt av hverandre.
LFS har lyst ut medlemsturer til Lanzarote, som har vist seg å bli veldig populære. Dette er turer som Røde Kors er hovedarrangør for, men hvor vi får kjøpt
noen plasser, som vi igjen kan selge litt rimeligere til medlemmer.
LFS har arrangert 2 hjerneslagkonferanser, en på Hamar og en i Tønsberg
(omtale i nr. 1, 2010). Begge vellykkede konferanser, og dette vil vi fortsette med
også utover i 2010.
Vi har også lansert Info-konvolutten som deles ut til alle som har interesse av å
vite mer om hjerneslag. Den skal også finnes på alle slagavdelinger og rehabiliteringsinstitusjoner, for utdeling til slagrammede og pårørende.
Det er i gang mange samtalegrupper rundt om i landet, og som pårørende har
jeg selv hatt stor nytte av dette. Jeg anbefaler dette virkelig til andre pårørende,
meld dere inn i LFS og delta i samtalegrupper. Som leder i LFS, skulle jeg ønske at
flere pårørende ville delta aktivt i lokallagene og samtalegruppene rundt omkring.
Mitt juleønske er derfor: PÅRØRENDE - KOM PÅ BANEN! Dette er hjelp til
selvhjelp.
ALLE samarbeidspartnere i helsevesenet, ALLE “Gode hjelpere” i
NHF, og ALLE medlemmer og lesere ønskes en

Fredelig jul og et godt nytt år!
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”
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Redaktørrollen er interessant. Man
kommer i kontakt med personer som
har mye vesentlig å bidra med. Slagordet har i år brakt flere artikler om
ledende personer som forteller om
slagbehandling og rehabilitering av
slagrammede. Alle sier at behandlingen av et slag i utvikling må starte raskest mulig, helst innen 3,5 time.
Derfor er det viktig at alle ledd i behandlingskjeden vet hvordan de skal
handle. Behandlingskjeden starter ofte
med pårørende. Vet ikke folk hva slag
er, kan verdifull tid gå tapt. Selv trodde
jeg det var ”virus på balansenerven”
og kom derved alt for sent til adekvat
behandling. Som julepresang ønsker
jeg derfor at Landsforeningen for slagrammede tar mål av seg til å lære opp
det norske folk i å oppdage slag under
utvikling. Tre enkle regler (se side 23)
avslører begynnende slag. Ringe 1-1-3,
forklar symptomene og få ambulansen til å kjøre med blålys til nærmeste
sykehus med slagenhet. Der finns det
fagfolk som er parate til å sette inn
nødvendige tiltak. Hjerneslag er nå folkesykdom nr. 2 etter kreft, med over
16 000 tilfeller om året. Det er nesten
et hjerneslag i halvtimen!

Men fagfolkene har i tillegg et trøstens ord til de som rammes av slag:
Det er nesten bestandig mulig å trene
fram ny funksjonalitet, til erstatning
for den tapte. Senest for noen uker sa
en overlege at selv flere år etter slaget,
er det mulig å trene opp ny funksjonalitet. Men pasienten må være villig
til å trene mye. Eller som fysioterapeutene sier: Liv er bevegelse. Vil du
gå igjen, må du gå. Vil du spise med
kniv og gaffel, må du spise med kniv
og gaffel. Det er utrolig hvor mye
som kan trenes opp igjen med hjelp
av god veiledning. Men det tar lang
tid, og mange mister motet underveis.
Derfor er det viktig å fortelle historier om de som ikke har gitt opp, som
har funnet de nødvendige ressurser i
seg selv. Felles er at de ser positivt på
framtiden, og er realistiske i vurdering
av sine egne muligheter.
For de som trenger hjelp til å motivere seg selv, er det viktig å vite at
slagforeningen driver med likemannsarbeid flere steder i landet. En som
selv er slagrammet forstår ofte hvor
skoen trykker – de har vært gjennom
det samme selv.
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På vei tilbake til segregerte
På LFS landsmøtet i april holdt
Anne Berit Berge fra NHF et
tankevekkende foredrag om sitasjonen for de funksjonshemmede, slik den har utviklet seg
de senere årene – på tross av
nasjonale mål om integrering.
Her er et redigert utdrag av
foredraget.
I en stortingsmelding fra 1967 om
”Om utviklingen av omsorgen for
funksjonshemmede” står det at ”Utgangspunktet må være at personer med
funksjonshemninger utgjør en naturlig del
av ethvert samfunn. I stedet for å vente at
funksjonshemmede ensidig skal tilpasse
seg samfunnet, må samfunnet så vidt mulig tilpasses dem”.
Til tross for utbygging av en rekke rettigheter, tjenester og ordninger
(med Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven fra 2008 som en av de
siste), er det langt igjen til målet om
likestilling og full samfunnsmessig
deltakelse.
For noen år siden registrerte NHF
at enkelte kommuner begynte å etablere egne bofellesskap for funksjonshemmede. Noen kommuner
etablerte også såkalte ”forsterkede
skoler for elever med ulike funksjonsnedsetteleser”. Slike løsninger
har utviklet seg i flere kommuner,
og i dag er det ikke lenger tvil om
at kommunal praksis er i strid med
nasjonal politikk på dette området

Anne Berit Berge fra NHF om forholdene i norsk skole- og boligpolitikk for funksjonshemmede

Opplæringsloven sier at (§ 1-3)
”Opplæringa skal tilpassast evnene og
føresetnadene hjå den enkelte eleven” og
(§ 5-1) ”Elevar som ikkje har eller som
ikkje kan få tilfredsstillande utbytte av
det ordinære opplæringstilbodet, har rett
til spesialundervisning”. Den norske
enhetsskolen skal være inkluderende og omfatte alle barn, og de barn
som har behov for spesialundervisning skal få det i den ordinære skolen.
Inkludering betyr å øke fellesskapet
slik at alle elever blir medlemmer av
en klasse eller gruppe, og slik at de
kan ta del i det sosiale livet på skolen. Så langt de nasjonale myndigheter. ”Kommunal Rapport” hadde
13. november i fjor et oppslag om at
stadig flere elever (6800 eller 1,1 %
av alle grunnskoleelever) begynner i
spesialskoler og spesialklasser, tross
Kunnskapsløftets idealer om inkludering og tilpasset opplæring. Dette
Skole
Kunnskap er et mål i seg selv, og er dobbelt så mange som i 2003.
målsetningen om full deltakelse og Det er store variasjoner mellom fyllikestilling omfatter også utdan- kene, med nabofylkene Troms (1,7
ningssektoren. Kunnskap er også %) og Finmark (0,5 %) i hver ende
viktig for å oppnå like muligheter av skalaen. Og segregering av elever
i arbeidslivet. Skolene skal fremme inn i egne tilbud som alternativ opplike muligheter for alle elever, med læring, har øket mangedoblet (300
% siden 1992).
eller uten funksjonsnedsettelser.
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”Utviklingen er stikk i strid med
vedtatt politikk. På enkelte områder
er den også lovstridig”, sier professor i pedagogikk Peder Haug. Seniorrådgiver i Statsped. Svein Nergaard supplerer: ”Som regel heter
det at det skjer til elevens beste. Men
det dreier seg om en skole som ikke
makter oppgavene sine”. På tross av
bekymring står Regjeringen allikevel
fast på målsetningen om en inkluderende fellesskole, men gjør lite for å
endre utviklingen som de ser går i
feil retning.
Årsakene
Riksrevisjonen gjennomførte i 2005
og 2006 en undersøkelse for å finne
om opplæringen i grunnskolen ble
gjennomført i tråd med opplæringslovens bestemmelser. Funnene var
nedslående:
- Store forskjeller i kommunenes
utgifter til utstyr og materiell
- Opplæringstilbudet ved en rekke
skoler var ikke tilfredsstillende
- Elever uten spesialundervisning,
men med behov for ekstra hjelp
var spesielt risikoutsatt
- Mange rektorer visste for lite om
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e løsninger?
tilrettelegging og gjennomføring
av tilpasset opplæring
- Lærertettheten var ikke forsvarlig
- Skoleeiere (kommunene) hadde
mangelfull informasjon om viktige deler av undervisningstilbudet
- Staten manglet informasjon om
vesentlige deler av grunnopplæringen.

Bjørn Bakke

sorgsboliger, d.v.s. fysisk tilrettelagte
boliger med minsteareal (55m2.).
Dette er boliger som ikke gir plass
til familier, ei heller overnattingsbesøk. I dag er det om lag 50 000 boliger til pleie- og omsorgsformål for
eldre og funksjonshemmede, og ca.
18.000 er bebodd av personer under
67 år (SSB). Alle disse boligene fungerer i praksis som institusjoner, da
Hvorfor
de ofte er bygd i tilknytning til ekAlle foreldre ønsker det beste for
sisterende sykehjem eller med sykebarna sine, og valgene foreldrene
hjemmet som ”omsorgsbase”. Eller
gjør på barnas vegne styres av mande er samlokaliserte (ganske mange)
stendig
og
til
å
ha
en
aktiv
og
meningsfylt
ge faktorer:
omsorgsboliger, med eget personale
tilværelse i fellesskap med andre”. Dette til å yte tjenester til alle beboerne.
- Egne og andres erfaringer
gir ikke den enkelte en individuell
- Skolen og kommunen anbefaler
rettighet, men skal være førende for NHF står på
en særløsning
- Foreldrene lytter til ”ekspertene” kommunens tjenesteyting til sine
NHF har en rekke ganger tatt
innbyggere.
(skolefolk) i skole-/undervisopp problemene med ”snikinstiPå 70 og 80 tallet ble mange in- tusjonaliseringen” med Helse- og
ningsspørsmål.
stitusjoner fjernet og dette kan godt omsorgsdepartementet, Stortinget,
- Foreldrene tror ikke de har noe
sees på som en boligreform, basert Helsedirektoratet, og Kommunalvalg
på en politikk om at mennesker og regionaldepartementet og bedt
- Foreldrene vil ikke ”tappe” en
med funksjonsnedsettelser skulle om at det settes i gang tiltak for å
skral kommuneøkonomi
bo i egne boliger og motta tjenester kartlegge omfanget. Så langt har det
- Mange har rett og slett mistet
etter behov på linje med andre inn- ikke vært mulig å få gjennomslag for
troen.
byggere. Ansvarsreformen for men- dette.
nesker med utviklingshemning, som
Bolig
Som interesseorganisasjon vil
ble
gjennomført
på
90-tallet
er
også
Bolig er det andre området hvor
NHF både lokalt, regionalt og senutviklingen går i retning av segre- en del av denne politikken.
tralt fortsette å kjempe mot denne
Midt
på
90-tallet
viste
en
kartleggerte løsninger for mennesker med
utviklingen som representer umynging
(NHF)
for
landet
at
194
perfunksjonsnedsettelser. En velfundiggjøring og utstøting av mennesgerende bolig er selve fundamentet soner med funksjonsnedsettelser ker med funksjonsnedsettelser.
for å kunne leve et selvstendig liv og under 50 år, hadde sykehjem som
ha mulighet til en sosial tilværelse. varig bolig. Kartleggingen resulterte
En mann, rullstolbruker med
Ingen mennesker i dette land har i at Stortinget fattet vedtak om at
alle
funksjonshemmede
under
50
stort tjenestebehov har en velrettskrav på å ha en bolig, men det
år
som
ønsket
det,
skulle
få
flytte
fungerende BPA-ordning i eget
overordnede målet i norsk boligpotil
egen
bolig.
Departementet
overhjem. Kommunen ville spare
litikk har i hele etterkrigstiden vært
tok
ansvaret
for
å
følge
opp
denne
penger og kuttet ut tjenesten om
at alle skal kunne disponere en god
gruppa.
Utviklingen
er
ikke
positiv.
natten uten hans medvirkning.
bolig i et godt miljø. Men i Lov om
Fra
en
topp
i
2001
og
2003
gikk
talKommunen krevde at han hver
sosiale tjenester (LOST) heter det i
lene
markert
ned
i
2005
(405),
mens
kveld kl. 20.30 flyttet inn i en
formålet at den skal (§ 1a) ”[å] fremtallene
fra
2007
viser
at
det
nå
er
omsorgsbolig, slik at de kunne
me økonomisk og sosial trygghet, å bedre
604
personer
under
50
år
som
bor
yte ham tjenester om natten fra
levevilkårene for vanskeligstilte, å bidra til
på
institusjon.
en nærliggende omsorgsbase.
økt likeverd og likestilling og forebygge soFra
og
med
1994
har
kommunesiale problemer” og i (b): ”bidra til at den
enkelte får mulighet til å leve og bo selv- ne bygget et stort antall såkalte om4 - 2009 Slagordet

En mor, rullestolbruker med
eneansvar for tenåringsdatter.
Da morens tjenestebehov økte,
krevde kommunen at hun skulle
flytte til en omsorgsbolig for
å få økt tjenestetilbudet. Omsorgsboligen hadde ikke plass til
tenåringsdatteren. Kommunens
forslag var da at datteren skulle
flytte til ungdomsinstitusjon under barnevernets omsorg.
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Slagrammedes minne- og
forskningsfond
Tryggve Tellefsen

Ønsker du mer spesialutdanning eller å forske innen hjerneslag?
Minne- og forskningsfondet
har mulighet til å gi deg økonomisk støtte. Send stiftelsesstyret et brev og fortell hva du
tenker deg. Det er ikke noe krav
at du er medlem av LFS, men
det syns vi selvfølgelig kunne
være hyggelig.

Som du forstår er fondet helt avhengig av gaver og overføringer fra
enkeltpersoner, organisasjoner og
lokallag, samt bedrifter for å eksistere.
Gir du en minnegave eller gave(til
forskning), kan du få skattefradrag.
Beløp opp til kr 12 000 kan trekkes
fra uavhengig av inntekt. Hvis du
spesifiserer at du ønsker å gi beløpet til forskning (dvs. gave), kan be- frivillig basis. Bestemmelsene krever
løp ut over kr 10 000 ikke overstige at stiftelsen har offentlig godkjent
10 % av inntekten for å gi fradrag. regnskapsfører og revisor. Nestleder
Husk å oppgi fødselsnr. eller orI 1992 mottok Landsforeningen ganisasjonsnr. (hvis bedrift) ved i hovedstyret i LFS er fast nestleder
for Slagrammede en hjertegod ano- innbetaling, samt om det er gave i stiftelsesstyret. Helse- og omsorgsnym gave på kr 50 000. Slagram- (dvs. til forskning) eller kun en min- departementet oppnevner også en
medes Minnefond ble besluttet negave. Beløp kan betales til fondets representant i styret.
Leder for fondet er i dag
opprettet.
Det tok naturlig nok bankkontonr. 0540 08 35502. Fonlitt tid før alle formaliteter i forhold det vil rapportere inn alle gaver og Tryggve Tellefsen, Vestjordet 23,
til stiftelseslovverket ble utarbeidet minnegaver, så du kan ta de med på 1361 Østerås. Spørsmål kan stilles
til ham på tlf. 454 21 500, eller send
og godkjent, men 22. juni 1994 had- selvangivelsen.
en e-post til ttellefsen@c2i.net.
de Fondsstyret sitt konstituerende
Hele stiftelsesstyret arbeider på
møte. Overlege og president i Den
norske Lægeforening, Knut Eldjarn,
ble valgt som leder. Sosialdepartementet oppnevnte sin representant
til styret.
Statlig spesialpedagogisk støttesystem
Fondet skulle yte tilskudd til vitenskapelig forskning, informasjon
om hjerneslag og følgene av dette.
Videre skulle fondet gi støtte til
opplæring av personell som arbeider blant og for slagrammede.
Siden denne starten har fondet i
Bestia Risk Consulting AS leverer helhetlige
alle år kunnet bidra med økonomisk
security- og beredskapsløsninger til norske
støtte til forskning, opplæring og inaktører nasjonalt og internasjonalt.
formasjon om hjerneslag.

• Bestia Analyse gir kunden økt
Vedtektene har gjennom årene
beslutningsgrunnlag for tiltak

• Bestia Security anbefaler tiltak

gjennomgått noen justeringer og

som møter
gjeldene og fremtidig trussel
• Bestia Crisis Management gir bedriften


fondet er nå en selveiende stiftelse
handlekraft ved kriser
 
• Bestia Kompetanse kurser,
 
med navnet SLAGRAMMEDES
trener, øver og holder foredrag.
 
MINNE- OG FORSKNINGSFOND. Fondet har en grunnkapital
på kr 150 000.

Øverby kompetansesenter
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Stålmann i mål etter
40 dager
I juni kom Arne Mjåland i mål
etter 40 beintøffe dager på sykkel fra Nordkapp til Lindesnes.
Vintervær, motvind, fjellpartier, regn, sol, uhell – Arne viste
at slagrammede også kan utføre karstykker!
Vi fortalte i nr. 2 av ”Slagordet”
om Arne og prosjektet hans, å sykle Norge på langs. Kanskje ikke det
størst jobben om man er funksjonsfrisk, men det blir andre dimensjoner over prosjektet når vi forteller at
Arne er slagrammet.
Arne kom i mål som planlagt,
faktisk foran skjema på 45 dager. Da
hadde han opplevd Norge som få
nordmenn før ham. Fra vinterlige
forhold med isnende vind i Porsangerfjorden til bølgende åkre på
Ringerike, og endelig framme ved
solfylte Lindesnes idet sommeren er
på sitt vakreste.
Hvordan var turen, Arne?
- Det var en enorm opplevelse. Fikk
jo sett hele Norge – og jeg fikk jo
prøvd alle grader av dårlig vær –
ikke alt var like moro, hehe. Men
jeg traff så mange flotte mennesker
underveis, særlig nordlendingene er
koselige folk. Og å sykle gjennom de
flotte bygdene i Trøndelag var også
moro. Men du vet, det dårlige været, motvinden i Porsangerfjorden,
glemmer en jo etter hvert som det

blir varmere i været.
Hvordan fungerte utstyret?
- Stort sett greit, men jeg hadde
problem med bremsene noen ganger, og det var ikke like lett å finne
gode sykkelverksteder. Men tøyet
fungerte bra. Brukte mye Goretex
med ull under, særlig i nord. Lærte
å holde meg tørr på henda, det var
viktig. Ble den dårlige handa våt og
kald, var den til liten nytte.
Hva slags hjelp fikk du underveis?
- Jeg fikk mye god hjelp fra Vekstbedriftene som hadde sponsa turen,
og så traff jeg folk underveis som
var til god hjelp. Lenger syd traff
jeg andre slagramma, men ingen fra
slagforeningen. For øvrig fikk jeg
mye god hjelp fra Randi (Nesje) underveis, hun var til god støtte.
Hvilke tanker gjorde du deg underveis?
- Jeg savnet jo familien, men det
hjalp utrolig med datamaskin underveis. Førte blogg, så jeg hadde god
kontakt med venner og familie. Og
så er det jo slik at å sykle 7 mil om
dagen ikke er det samme som å bile.
Jeg måtte bruke mye tid på å forberede meg mentalt. Det var ikke alltid
like enkelt, men det gjorde meg veldig selvstendig - måtte jeg jo ordne
alt sjøl, da.
Hva tenkte du da du kom i mål?
- Gråt mye underveis, men omtrent
ved Hønefoss skjønte jeg at jeg ville
klare det – da kom gledestårene. Og

… til Arne endelig var framme ved Lindesnes
da jeg kom til Lindesnes, i strålende
varmt solskinnsvær, var jeg fryktelig
glad for at jeg var ferdig.
Kan du anbefale turen til andre?
Absolutt, men de bør ta seg mye bedre tid. Det er så mye vakker natur å
se. Og selv om jeg tok noen fridager
iblant, var det ikke akkurat lagt opp
til museumsbesøk, da.
Kan du tenke deg turen om igjen?
(Arne drar litt på det …) Mja, men
da ville jeg gjort det uten tilhenger.
Det er tungt å dra på 27 kg, så jeg
sendte blant annet vinterklærne
hjem da jeg var ferdig med NordNorge …
Og der avslutter vi intervjuet med en
tydelig kry Arne Mjåland. En mann
som har vist for seg selv og andre at
om bare viljen er til stede, når man
det utrolige – på tross av slag.
Jeg tenker vi får høre mer fra den
mannen etter hvert.

Turen gikk blant annet over endeløse vidder …
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Regional rehabiliterings-konferanse
Bjørn Bakke

I oktober arrangerte Sunnaas sykehus i samarbeid med
Helse Sør-Øst konferanse om
rehabilitering på Thon Hotel
Arena i Lillestrøm som del av
arrangementene i Rehabiliteringsuka 09. Hensikten var
å skape økt oppmerksomhet
omkring habilitering og rehabilitering i helse- og sosialtjenesten, hos pasient- og brukerorganisasjoner og i utdannings- og arbeidslivet.
I den største salen var nesten 500
møtt fram fra helseinstitusjoner,
kommuner, brukerorganisasjoner,
NAV og andre organisasjoner.
Forsamlingen benket seg ved
runde bord, noe som bidro til stort
engasjement og høy aktivitet. Det
var underveis lagt opp til gruppearbeid, noe tilhørerne åpenbart
satte pris på, etter støynivået å
dømme.
Kirsten Sæther, samhandlingssjef ved Sunnaas sykehus åpnet
konferansen med spørsmålet ”Er
det vi gjør med på å bedre pasientens hverdag?” Og svarte selv: ”Det
er et spørsmål vi ikke må glemme å
stille oss selv”. Dermed var fokus
satt, konferansen satte søkelyset
på pasientens behov gjennom hele
sykdomsforløpet.
Alf Magne Bårdslett fra Brukerutvalget i Helse Sør-øst snakket
deretter om hva samhandling og rehabilitering betyr for den enkelte pasient i praksis. I en verden som stadig forandres; befolkningsmengden
øker, folk lever lengre, sykdommer
behandles bedre, er det viktig å ha
fokus på pasientens behov. Blir han
møtt med respekt, blir han hørt, er
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han involvert i behandlingen? Hvordan slike spørsmål besvares, viser
hva slags kvalitet pasienten opplever fra norsk helsevesen. Det gjelder
fire nøkler for gode rehabiliteringstjenester: riktig tilbud på rett sted,
læring og mestring, brukermedvirkning på system- og individnivå og
samhandling mellom tjenesteyterne.
Helsetjenestene skapes der pasient
møter behandler, og tilbakemeldinger fra brukere antyder at helsevesenet har mange utfordringer her.
Derfor har man laget et hefte med
13 prinsipper for medvirkning,
hvor prinsipp 2 har en melding til
helsevesenet som er verdt å merke
seg: ”Brukerrepresentantenes erfaringskompetanse er likeverdig med helsefaglig og administrativ kompetanse og er
relevant på alle nivå i helsetjenesten”.
Bente Mikkelsen, adm.dir. i
Helse Sør-Øst redegjorde for hvordan utviklingen i rehabiliteringskostnadene i regionen nesten har
doblet seg siden 2000, til over 5
mrd. i 2008. Region Sør-Øst er landets største, dekker et område fra
Lindesnes til Røros, omsetter for
56 mrd., sysselsetter 65 000 medarbeider, og skal betjene ca. 2.7

mill. mennesker. Utviklingen viser
økende sprik mellom behov (løpende utgifter) og finansiering. Dette
gjør det nødvendig med et ambisiøst omstillingsprogram for å skape
et bærekraftig helsevesen, for å ta
opp i seg økningen i befolkningsmengden, forskning, sykdomsgrupper, teknologi, bygningsmasse og
kompetanseutvikling. I dag omfat-

”Brukerrepresentantenes

erfaringskompetanse er likeverdig med helsefaglig og
administrativ kompetanse og
er relevant på alle nivå i helsetjenesten”.

ter rehabiliteringstilbudet til Helse
Sør-Øst et budsjett på totalt ca. 1,55
mrd, med ca. 1800 døgnplasser i offentlige helseforetak og 29 private
rehabiliteringsinstitusjoner. En av
de største utfordringene blir å forbedre samhandlingen med den kommunale helsetjenesten. Dette skal
gjøres ved å fokusere på helhetlig
behandlingsforløp, rive ned skiller
mellom nivåer, utvikle lokalbaserte
tilbud, bygge opp kompetanse, utvi-

En svært engasjert forsamling.
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e i Helse Sør-Øst
kle nye samarbeidsflater samt styrke
kommunenes behandlingsapparat.
Ingelin Tangestuen og Gry
Anja Gundersborg fortalte om
hva man gjør i Sandefjord kommune når det oppstår behov for en
helsetjeneste. Tjenestemottakeren
(dvs. pasienten) har svært mange
leverandører av ulike tjenester å
forhold seg til: lovverk, søknader,
vedtak, NAV, skole, SFO, PPT, 1.-3.
linje helseforetak, fastlege, transport
osv. For å sikre pasientens rettigheter, er Individuell plan (IP), koordinerte tjenester, samt et samhandlende
tjenesteapparat nødvendig. Sentralt
i tjenesteforløpet står koordinatoren i den koordinerende enheten.
Mona Johansen fra LHL tok
for seg samhandlingsreformen i et
rehabiliteringsperspektiv, sett fra
brukerens side. Hun begynte med
en historisk gjennomgang av stortingsmeldinger helt tilbake fra 1988
til Samhandlingsreformen ble lansert i 2008. Kort fortalt en historie
om fagre ord og brutte løfter. Men
denne gangen øyner man håp om
at utfordringene møtes: pasienten
har behov for koordinerte tjenester,

regjeringen opp til tydeligere pasientrolle, ny kommunerolle, økonomiske insentiver skal etableres, spesialisthelsetjenesten skal utvikles og
prioriteringene skal bli tydeligere.
Hun avsluttet med et hjertesukk av
Andy Capp:
Halvor Haukerud fra motarbeider.no hadde en tankevekkende sesjon før lunsj. Han diskuterte alt det
man kan gjøre for å trenere og motarbeide saker – og hverandre. Ved å
”kose med misnøyen”, snakke dritt
om andre, unnlate å gjøre det man
lover, innføre blåmanndagsmøter og
bjørnetjenester og motarbeiderseminarer klarer man å helle nok sand
i hvilket som helst maskineri til at
det stopper helt opp. Ved å fokusere
på hvor lite som egentlig skal til for
å unnlate å bygge gode relasjoner,
klarte han å bevisstgjøre hele salen
på hva som skal til for å få ting til
å fungere. Og hovedbudskapet hans
var at det egentlig ikke er så fryktelig
vanskelig å vende seg fra den negative til den positive spiralen.

Etter en velsmakende lunsj og litt
mingling på Samhandlingstorget,
hvor ulike tjenesteytere viste seg fram,
gikk salen til tre ulike saler hvor man
diskuterte slagrehabilitering, kreftrehabilitering og livsstilsykdommer.
Jeg valgte slagrehabilitering og
første foreleser var Dagfinn Thorsvik som redegjorde for arbeidet med
de nye ”Nasjonale retningslinjer for
hjerneslag og rehabilitering”. Se artikkel annet sted i dette nummeret.
Frank Becker fra Sunnaas snakket så om ”Rehabilitering som virker”. Det er en god del forskning
tjenestene må inneholde elementer som viser at tidlig utskrivning er
av forebygging og endringene i syk- effektivt, men det må være kontidomsbildet til befolkningen må stå i nuitet i rehabiliteringstilbudet, treforhold til samfunnets økonomiske ningen må være funksjonell (ADL),
bæreevne. For å nå målene legger det kreves høy motivasjon, mye sti4 - 2009 Slagordet

mulering og høy intensitet, og rehabiliteringen må være strukturert.
Han hevdet at målrettet trening kan
gi gode resultater selv mange år etter slaget. Hjerne er en organisme i
stadig forandring, som – også etter
et slag! – har evne til å endre struk-

”intensiv trening i kronisk

fase (dvs. mer enn et år) har
like mye effekt uansett når
den gis” (Moss & Nicolas,
Stroke 2006).

tur og funksjon. Denne ”plastisiteten” er en iboende egenskap ved
nervesystemet. Dette gir gode holdepunkter for å hevde at ulike terapier virker ulikt på denne ”reorganiseringen”. Det er derfor mye som
tilsier at denne reorganiseringen drives av erfaring (miljø- og treningsforhold) og påvirkes av følelsesmessige faktorer som motivasjon. Studier
viser at trening med høy intensitet i
et kortere tidsrom, gir bedre effekt
enn færre timer over lengre tidsrom.
At tidlig rehabilitering gir størst bedring kjenner man til, men nå viser
det seg altså at ”intensiv trening
i kronisk fase (dvs. mer enn et år)
har like mye effekt uansett når den
gis” (Moss & Nicolas, Stroke 2006).
Men dette fordrer at treningen må
være strukturert og fokusert, den
må være kontinuerlig, den må være
stimulerende og med høy intensitet,
den må være funksjonell – og den
må være motiverende.
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Helsenytt
Stor interesse for
forskningsmidler
7. okt: Helse Sør-Øst RHF i samarbeid
med Universitetet i Oslo har lyst ut ca. 80
millioner kr til forskningsmidler for nye
prosjekter og tiltak i 2010. Utlysningen
er møtt med stor interesse i forskningsmiljøene, og etter søknadsfristen har det
kommet inn over 500 søknader.
Søknadsfristen gikk ut i september,
innstillingen behandles i Samarbeidsorganet mellom Helse Sør-Øst og
Universitetet i Oslo 27. november, og
endelig tildeling skjer i styret til Helse
Sør-Øst 10. desember. Innstillingslisten
offentliggjøres kort tid etter.
I 2009 ble det gitt ett utenlandsstipend til en forsker som skulle undersøke behandling av TIA.
I 2008 ble det ikke tildelt forskningsmidler til forskning på slag.
Vi får håpe årets liste innholder gode
prosjekter som omhandler forskning på
slag.

Langt fremme med telemedisin på Sunnaas
Sykehus HF
30.sept: - Sunnaas sykehus HF har utmerket seg som et foregangssykehus i
Helse Sør-Øst når det gjelder bruk av
videokonferanse som arbeidsverktøy
i rehabiliteringsforløpet, mener Bodil
Bach, prosjektleder for ”Telemedisin i
rehabilitering” på Sunnaas ved Nasjonalt
senter for samhandling og telemedisin.
Pasientene ved Sunnaas sykehus HF
kommer fra hele landet, og har som
regel redusert mobilitet, og behov for
spesialtransport. Derfor har sykehuset
siden 1990 arbeidet med utprøving og
etablering av telemedisin. Telemedisinprosjektet ved Sunnaas sykehus har
fått mye positiv fokus de siste månedene, senest i et helsebilag i Dagens
Næringsliv i slutten av september.
Sunnaas sykehus HF tilbyr nå pasienter oppfølging gjennom konsultasjoner og veiledning via videokonferanse.
Møter knyttet til innleggelse, oppfølging og utskrivning foregår også på
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skjerm. Når pasienter skrives ut, er det
mange som trenger informasjon. Ved
gjennomføring av utskrivningsmøter
kan det være så mange som 30 personer til stede, og personellet på Sunnaas
får gitt all informasjon til alle involverte
samtidig.
På denne måten kan pasienter, pårørende og helse- og sosialpersonell
delta lokalt, og man sparer alles tid og
ressursbruk. Per i dag planlegges også
tettere oppfølging i hjemmet med telemedisin.
- Dermed kan man få støtte og veiledning også hjemme når man skal tilbake
etter en tragisk ulykke og starte en nytt
liv, forteller Bach.

Bedre rettigheter for
nye brukere og flere
pasienter
31.aug: Pasientombudsordningen
heter fra 1. september Pasient- og
brukerombudet, og er utvidet til å
omfatte kommunale helse- og sosialtjenester i tillegg til spesialisthelsetjenester. Dermed får også brukerne av de kommunale helse- og
sosialtjenestene et ombud som arbeider for deres behov, interesser
og rettssikkerhet.
”Dette blir en stor forbedring for de
som benytter seg av tilbud på flere
nivåer i helsetjenesten. Endringene
er også en utvidelse av mulighetene
for pasienter, brukere og pårørende til å fremme sine interesser”, sier
helsedirektør Bjørn-Inge Larsen.
Ordningen med Pasientombud
har vært lovbestemt siden 1. januar
2001, og har vært et organ som har
gitt råd, veiledning og informasjon
til pasienter og pårørende som har
vært i kontakt med spesialisthelsetjenesten. Det er 18 pasientombud, ett i hvert fylke, med unntak
av Hedmark og Oppland som har
ett felles. I 2008 fikk ombudene på
landsbasis 10 978 henvendelser.
Viktig utvidelse
Utvidelsen av ordningen fra 1. september innebærer at Pasient- og
brukerombudet også skal motta
henvendelser som gjelder fastleger, legevakt, fengselshelsetjenes-

te, fysioterapi, psykisk helseteam,
rusteam, hjemmesykepleie og sykehjem. Ordningen omfatter også
kommunale sosialtjenester som
brukerstyrt personlig assistanse
(BPA), praktisk bistand/hjemmehjelp, tiltak for rusmiddelavhengige, avlastning og støttekontakt.
Unntak fra ordningen er økonomisk sosialhjelp og miljørettet helsevern.

Tildeling av kontrakter
spesialisert rehabilitering
23.okt: Helse Midt-Norge har tildelt nye kontrakter for spesialisert rehabilitering. Det er i alt åtte
private virksomheter som nå tilbys fireårige avtaler fra 2010 av,
hvorav to som gjelder rehabilitering av pasienter med hjerneslag.
Anskaffelsen er et supplement
til rehabiliterings- og etterbehandlingstilbudene i sykehus og i kommunehelsetjenesten. For å kunne
gi et mest mulig likeverdig tilbud
til befolkningen i regionen har
Helse Midt-Norge RHF valgt å inngå avtaler med flere leverandører.
Tilbudene er vurdert i forhold til
kostnader, kvalitet og løsning. De
institusjonene som tilbyr rehabilitering til slagpasienter er Betania
Rehabiliteringssenter i Malvik og
Meråker Sanitetsforenings Kurbad.

Innovasjonspris for bok
om afasi
For tredje år deler Sørlandet sykehus ut innovasjonsprisen til ansatte
som har en god idé. Prisen gikk til
sykepleierne Wenche Ihme og Karen Johanne Olsen for en kommunikasjonsbok til slagpasienter med
afasi. Boka skal være en personlig
eiendel for den som trenger den,
sier forfatterne - som sysler med
tanken om å lage flere veiledere.
Det viser seg at boka kan være
nyttig også for andre grupper enn
slagpasienter med afasi, og boka er
allerede tatt i bruk blant annet for
barn og fremmedspråklige.
Slagordet 4 - 2009

Yngre slagrammede
vil jobbe!
Bjørn Bakke

Vi fortalte sist vinter om et forprosjekt som yngre slagrammede startet i regi av LFS, med det
mål å starte et hovedprosjekt høsten 2009 med
ambisjoner om å hjelpe yngre slagrammede inn
i arbeidslivet.
Forprosjektet, som bestod av Ove Heien (leder), Geir
Sindre Ringdal (varamedlem LFS hovedstyre) og Roger Amundsen (nestleder LFS hovedstyre), gjennomførte våren 2009 en spørreundersøkelse blant yngre
slagrammede med arbeidserfaring. Svarene viste at det
var behov for mer kunnskap, og en masterstudent på
sykepleievitenskap ved UiO, Jon Aksel T. Jacobsen, ble
engasjert til å skrive en masteroppgave om prosjektet.
Oppgaven blir skrevet som en kvalitativ studie eller
som en vitenskapelig artikkel, og skal være ferdig våren
2010.
Prosjektet er finansiert av Gjensidigestiftelsen med ca.
89 000, og i underkant av halvparten er benyttet så langt.
Forprosjektet er ferdig, men selve hovedprosjektet som
skulle starte høsten 2009, er forsinket.
Derfor ønsker LFS å invitere de som svarte på spørreundersøkelsen til en konferanse på nyåret for å stake
veien videre, og ikke minst for å finne fram til ressurspersoner som kan bidra inn i hovedprosjektet.
I spørreundersøkelsen ba man om:
• Erfaringene med bruk av ulike nettverk for å komme i
arbeid.
• Erfaringer med hjelpeapparatet; IP, kommunehelsetjenesten, rehabiliteringsinstitusjoner
• Erfaringer med NAV
• Mål og forventninger
• Hvilke barriere støter man på
Spørreundersøkelsen, som blant annet ble annonsert i ”Slagordet”, ble sendt til 8 personer. Av disse svarte 5, og svarene
viser:
• De som føler at de har lykkes tillegger hovedsaklig arbeidsgiver, eget nettverk og personlig stå på vilje for
dette.
• Alle sier at det å være i jobb/utdanning er viktig for å
føle seg nyttig eller verdsatt og ikke minst for å ha noe
å gjøre.
• Støtte fra familie blir fremhevet.
• NAV oppleves som lite konstruktive og at de sløser med
tid og ressurser. Urimelige betingelser.
• Mangel på IP
• Store sykdomsutgifter hindrer rehabilitering.
4 - 2009 Slagordet
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Varige ord
Denne kom i innboksen en
dag, og gjorde sterkt inntrykk. Og siden det snart er
jul og man tradisjonelt kommer sammen med familie og
venner …
En dag ba en lærer elevene skrive navnene på sine medstudenter ned på 2 ark - de skulle sette
av litt plass mellom hvert navn.
Hun ba dem tenke på det beste
de kunne si om hver eneste person, og skrive dette ned under den
enkeltes navn. Det tok klassen resten av timen å fullføre oppgaven,
og da timen var slutt, leverte alle
inn sin oppgave.
Neste lørdag lagde læreren en
liste til hver eneste elev, hvor det
sto hva de andre elevene hadde
sagt om personen. Mandagen ga
læreren hver enkelt av elevene
hennes eller hans liste.
Kort tid etter smilte alle elevene.
’Virkelig’ hørte hun noen hviske.
’Jeg visste ikke, at jeg betød så mye
for noen’, og ’Jeg visste ikke, at de
andre liker meg så mye’, var andre
kommentarer.
Ingen nevnte senere disse listene. Læreren visste ikke om de
viste eller diskuterte listene med
sine foreldre, men det betød ikke

Samtalegruppe
på tur

noe. Oppgaven hadde hatt den ef- samme papiret, som hun hadde
fekt hun ønsket, og elevene var til- skrevet alle de fine ting som kamefredse med seg selv og hverandre. ratene hadde sagt om Mark. ’Tusen takk fordi du gjorde dette’ sa
Mange år senere, ble en av elevene Marks mor. ’Som du kan se, satte
drept i Vietnam, og læreren deltok Mark det meget høyt.’
Alle Marks kamerater samlet
i begravelsen. Hun hadde aldri før
sett en militærperson død i en kis- seg omkring henne, Charlie smilte
te, han så fin og voksen ut. Kirken skjevt og sa, ’Jeg har også fortsatt
var fylt med vennene hans, og en min liste, den ligger øverst på skrietter en gikk de alle en siste gang vebordet mitt hjemme.’ Chucks
hustru tilføyde, ’Chuck ba spesielt
forbi kisten.
Læreren var den siste, som vel- om, at dette ble limt inn i bryllupsalbumet vårt.’ ’Jeg har også mitt,
signet den døde i kisten.
Mens hun står der, kommer det er i min dagbok’ sa Marilyn.
en av soldatene, som var med å Og så tok Vicky, en annen klasbære kisten, bort til henne. ’Var sekamerat, fram sin lommebok og
du Marks matematikklærer?’ Hun viste sin slitte liste frem for grupnikket ’ja.’ Så sa han: ’Mark snak- pen, og sa stolt ’Jeg har den alltid
med meg, jeg tror vi alle har gjemt
ket mye om deg’.
Etter begravelsen deltok de fles- på våres liste.’
Da satte læreren seg endelig ned
te av Marks tidligere klassekameraog gråt. Hun gråt for Mark og for
ter i en sammenkomst.
Marks mor og far var også der, alle hans venner, som aldri ville se
og det var tydelig at de gjerne ville ham igjen.
De fleste mennesker i dag oppsnakke med hans tidligere lærer.
’Vi vil gjerne vise deg noe’ sa hans fører seg som om de har glemt at
far, mens han tok lommeboken sin livet en dag stopper. Ingen av oss
opp av lommen. ’De fant dette på vet når den dagen kommer. Vær
Mark, da han ble drept. Vi tenkte et godt menneske og fortell de
at du ville gjenkjenne dette’. Mens menneskene du setter pris på og
han forsiktig brettet ut to papir- synes om, at de er spesielle og vikstykker, papir som tydelig var blitt tige. Fortell dem det, før det er for
tapet sammen, pga. slitasje av de sent.
Husk, du høster hva du sår - ikke
mange gangene, det hadde vært
brettet sammen. Læreren visste glem at du betyr noe for andre!
uten å se papiret, at det var det

Hei,

Da et av medlemmene i samtalegruppen skulle på Sunnaas til kontroll,
Fra samtalegruppa i Skedsmo bestemte vi å ha ukens samtalemøte
har vi fått et hyggelig brev fra på Sunnaas i form av besøk til gruppemedlemmet (uten noen kostnader
Tor Ole Tveterhagen:
for slagforeningen!). Da vi kom til
Sunnaas viste det seg at Rønneberg
i CC Cowboys hadde intimkonsert i
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kantina, og den startet kl 18.00. I
tillegg til å besøke gruppemedlemmet,
fikk vi dermed en hyggelig konsert på
kjøpet.
Tror alle i gruppen (5) var veldig
fornøyd med dette, og hadde en hyggelig kveld!
Hilsen Tor-Ole

Slagordet 4 - 2009

Hyundai i20 oppnår toppscore i sikkerhetstest!

Nye Hyundai i20 har alt du kan forvente av en ny bil. 5 års kvalitetsgaranti, lavt
forbruk av drivstoff og lavt utslipp av CO2. Med sitt moderne design, innvendige
plass og mange praktiske løsninger har Hyundai i20 blitt en vinner i sin klasse.
Toppscore i sikkerhetstest. Hyundai i20 har oppnådd 5 av 5 mulige stjerner i
ny Euro NCAP test som setter fokus på bilens totale sikkerhet. Denne testen
setter standard for bilsikkerhet i Europa. Se mer på www.euroncap.com

Pris fra kun

kr 159.950,-

Pr mnd kr 1.571,-*
Kvalitet fra verdens 5. største bilprodusent.

www.hyundai.no
*4,20% nom. rente. Eff. rente er beregnet ut fra bilens pris kr 159.950,-. 35% EK, 7 års nedbetaling. Etableringsgebyr og tinglysning er inkl. Kredittkjøpspris er kr 187.946,-. Veil. pris levert Drammen.
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Lagsinformasjon
Fra Hovedstyret
24-25.august, hotell Arena, Lillestrøm
• Orienteringssaker
- Orientering om møter i nærmeste fremtid.
- Medlemstur til Lanzarote i januar går etter planen.
- Det ble også bestemt at det skal gå en ny tur
til
Lanzarote i mars.
- En testamentarisk gave i form av penger er
mottatt.
- Det er søkt om tilskudd fra Gjensidigestiftelsen, svar på søknad ikke mottatt enda.
• Høstkonferansen flyttet til 13. - 15. Nov.09, og
neste hovedstyremøte blir 15. og 16. samme
sted.
• Nytt Slagforumshefte bør være tilgjengelig fra januar 2010.
• Profileringsartiklene (småsaker) har vært populære også hos lokallagene, og det gjøres nye innkjøp.
• Nærmere samarbeid med legemiddelindustrien
utvikles, nyttig for begge parter.
• Arbeidsmøte med regnskapsfører på NHF, forbedre rutiner og flere prosjekter, for at LFS skal
få bedre og oversiktligere utskrifter
• Kasserer orienterte om lagets økonomi, og la
frem en akseptabel økning fra i sommer
• Hovedstyret vil prioritere åpne møter i hele landet, og i høst er Oslo og Vestfold prioritert pga.
at lokallagene her ikke fungerer. (Se innlegg i bladet fra åpent møte i Tønsberg)

LFS i Oslo og Hedmark har pause …
Oslo

Tore Nilsen har drevet LFS i Oslo
noen år, men har nå kommet til at
andre bør ta over. Ingen har til nå
meldt seg på arenaen, så da ligger
Oslo laget ned inntil videre. NHF
Region Oslo tar over administrering
av laget, og Jørgen Foss kan fortelle
at det arbeides med å få i gang ny
aktivitet.
Han forteller at de har planer om
et stormøte før jul, hvor alle medSide 14

•
•

•

LFS Akershus bes om å hjelpe til med åpent
møte i Oslo.
Brønnøysundregisteret har påpekt en formulering i LFS vedtekter § 13 som gjorde det vanskelig for et av lokallagene å få org.nr. Så her måtte
to fra hovedstyret delegere signaturrett til to fra
styret i lokallaget. LFS ber nå juridisk på NHF
gå igjennom denne paragrafen, så vi får gitt den
en bedre/riktig ordlyd. Vedtektene bør ha en
grundig gjennomgang, og så får vi ta dette opp
på neste årsmøte.
Hovedstyret vedtok en studietur til Danmark for
å møte den danske organisasjonen, som jobber
svært godt på mange plan. Det kan være mye
nyttig å hente av inspirasjon der, og yngre slagrammede vil også møte yngre slagrammede der
nede.

Orientering:
- Alle kommuner og regionale helseforetak skal ha
en koordinerende enhet for habiliterings- og rehabiliteringstjenesten og disse er nå kommet på
plass, i alle fall i helseforetakene. Nytt GRØNT
NR 800 300 61 kan ringes fra hele landet.
- Leder i Yngre Slagrammede, Ove Heien, informerte fra et møte med en universitetsstudent
vedrørende prosjektarbeidet med yngre slagrammede.
Randi Nesje

lemmene i hovedstaden blir invitert.
Målsettingen er å få på plass et midlertidig styre og få ny driv i lagsarbeidet. Det er mange medlemmer
i Oslo, så det er synd at man ikke
har et tilbud til medlemmene her,
sier han. Han har stor tro på at laget
er i gang igjen på nyåret, og Audun
Nygaard i lokallaget i Akershus har
sagt seg villig til å hjelpe til, avslutter
Foss.

Hedmark

Etter at den forrige lederen av LFS
Hedmark gikk over til den nye foreningen og tok mange medlemmer

med seg, har LFS i Hedmark ligget
nede. Nå opplyser NHF Innlandet
at man vurderer å lage et LFS Innland, som et samarbeid mellom LFS
Oppland og Hedmark.
Først må de formelle strukturene på plass, blant annet må LFS
Oppland avholde et ekstraordinært
årsmøte, og så kan man begynne å
planlegge aktiviteter. NHF og LFS
arrangerte et temamøte i Hamar i
mai som samlet en del interesserte,
og man håper det skal være mulig
å få i gang aktivitet i fylkene igjen.
Forhåpentligvis ganske snart.
Slagordet 4 - 2009

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

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

Har du problemer med droppfot ?
…Da kan WalkAide® hjelpe deg.
WalkAide® er en høyteknologisk
elektros4m6lator som har gi7
slagpasienter verden over
en helt ny hverdag
Endelig er den i Norge !
Ta kontakt med Cypromed AS
for nærmere informasjon
… se også www.cypromed.no

Cypromed AS, Vikavegen G7, 23G2 K7estad.

Tlf: 62 57 44 33

Fax: 62 57 44 34

E‐mail: service@cypromed.no

www.cypromed.no

LFS Trøndelag på høsttur til Åre
Aase Lian”

Det alltid aktive lokallaget i
Trøndelag har nok en gang
vært på tur. I september
gikk turen med likemenn
og samtalegrupper til Åre
i Sverige, og temaet denne
gangen var ”Mestring
av det nye livet”. Vi
har mottatt et hyggelig
reisebrev fra lokallagets
driftige leder, Aase Lian.

”Turen

denne gang gikk til
vårt naboland Sverige – nærmere bestemt Åre, der vi skulle bo på Hotel Holiday Club.
Tross regn, vind og kun 12
plussgrader var det bare smil og
forventning å se hos de 50 som
hadde meldt sin interesse til å
bli med. Som vanlig hadde vi
buss med heis, og sjåføren, den
hyggelige og hjelpsomme Jon
Normann Tviberg, som har kjørt
for oss i mange år er nå blitt vår
gode venn.
Første stopp på turen var en
matpause på Fonnfjell hotell i
Meråker som for tiden huser
en del gymnaselever. Der fikk
vi skikkelig markedsført oss da
vi la igjen flere eksemplarer av
bladet vårt, ”Slagordet”, samt en
del brosjyrer og orientering om
Landsforeningen.
Hotellet i Åre var stort og det
var selvfølgelig mange andre
gjester der også, da hotellet har
godt over 200 rom. Der var et
stort badeanlegg samt en spaavdeling, og flere av medlemmene benyttet seg av disse fasilitetene.
Vi måtte bare avlyse vår vanlige Boccia-konkurranse som
Side 16

Gun og Jostein hadde mye erfaring å dele med oss andre i samtalegruppa.
skulle foregå etter lunsj lørdag, met fra de andre gjestene, og
da det regnet kraftig. Vi fikk be- der hadde vi en liten spørrekonnytte ett av konferanserommene kurranse som vakte stor munterslik at vi kunne være for oss selv het.
en stund.
På hjemturen søndag hadde
Der informerte vi om hjelpe- vi lunsjpause på Fonnfjell hotell,
midler, likemannsarbeidet vårt og da vi tok farvel utpå etterog nytten og gleden av å være middagen var det tydelig at det
med i en samtalegruppe. Vi ut- hadde blitt knyttet sterke vennvekslet erfaringer om hvordan vi skapsbånd og nye bekjentskatakler det nye livet. Praten gikk per.
livlig, og vi følte oss som en stor
familie. Det var den største samtalegruppen
Interessen var stor da vi fortalte om likemannsarbeidet, og
vi noen gang
humorfaktoren var også stor da vi senere hadde en munter
har hatt. En
utlodning.
morsom liten
utlodning på
tampen skapte mye latter.
Et slikt sosialt
samvær styrker
selvfølelsen. Vi
glemmer våre
plager og tenker positivt.
Da vi spiste
middag lørdag
kveld fikk vi
sitte litt skjerSlagordet 4 - 2009

Fiskeplasser for
hjulbeinte
Selv om man havner i
rullestol etter et hjerneslag, er det slett ikke
sikkert at man har mistet lysten til å fiske …

Rehabilitering for slagrammede

ved Rehabiliteringssenteret Nord-Norges Kurbad

•

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.

•

4 - 2009 Slagordet

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.

•

”Heldig er den som er
glad i å fiske, og som
bor og oppholder seg i
Norge! Bedre fiskeland
finnes neppe …” Slik slår
forfatteren an tonen i
boka. Og han gyver lås på
en
nærmest umulig oppgave: å skrive om Norges beste fiskeplasser!
Spenner han ikke, mon tro, buen litt vel langt? For det han
tar for seg, i det land som har lengst kyststrekning i forhold
til landareal i hele verden, er faktisk å formidle kunnskap
om de beste fiskeplassene i det landet som heter Norge!
Her får du lese om kystfiske, havfiske, fiske etter
laks, sjøørret, sjøøyre, innlandsfiske, pilking. Uansett
hvor du bor i landet er det mulig å finne fisk som dekker
ditt behov. Og uansett hva du tenker å fiske, hvor du
tenker å fiske, hva du drømmer om, hva du lengter så
står alle igjen med ett ufravikelig krav: forventningen!
Hvorfor får 10 % av sportsfiskerne 90 % av fisken? Fordi de
stort sett gjør det som er riktig. Her som overalt ellers, handler
det om konsekvenser. Gjør du ting riktig, får du fisk. Derfor
gir også boka masse råd og tips om det du trenger for å lykkes.
Kombinasjonen lidenskap for å fiske og det å være
bevegelseshemmet, må fortone seg som rene skjære
torturen. Og det er dessverre ikke så mange steder
som er tilrettelagt for hjulbeinte, men i den grad det
finnes slike plasser, er de utførlig beskrevet i boka.
Fiskeperlene er ordnet fylkesvis. La oss sitere hva
boka sier om tilrettelagte fiskeplasser i Saltdal kommune i
Nordland: ”Fiskerplass i Innervannet ved E6 i Lønsdalen
sør for avkjøring til Junkerdalen (utedo med rullestolrampe),
Junkerdal Turistsenter med turvei, fiskebrygge og
rasteplass”. Slik beskrives en rekke tilrettelagte fiskeplasser
for hvert fylke. Her kan de hjulbeite trille helt fram til kanten!
Boka har tilslutt en mengde referanser til andre bokverk,
kart- og stedsnavn, adresser og Internett-adresser. Den er
robust og ”mykt” innbundet i kraftig plastbelagt papir, tåler
røff behandling og føyer seg pent ned i en hardpakket ryggsekk.
Og spredt innimellom perlebeskrivelsene finnes et vell av
nyttig og besynderlig informasjon. Visste du for eksempel at
man kan skaffe seg fiskekort pr. SMS?

CI-TERAPI (trening med begrenset bruk av
frisk side)

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

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

Muskler og Ledd gel

Umiddelbar virkning og enkel i bruk!
• Styrker muskler og ledd
• Brukes ved lette
kramper og stivhet
• Stimulerer blodomløpet
ved kaldehender/føtter

Varmende M&L
Mild M&L
250 ml kr. 248 250 ml kr. 248

M&L øker
blodsirkulasjonen,
varmer og renser.
M&L gel gir behagelig
følelse der man har
vondt.

Ved bestilling av 2 M&L gel, får du
krem fra Israel med mineraler fra
Dødehavet med på kjøpet.

For mer info og bestilling
Ring på tlf

22 69 24 12

Bogstadveien 35, 0366 OSLO,
Tlf: 22 69 24 12, Fax: 22 69 74 15,
E-mail: uni-helse@c2i.net,
UNIVERSAL
www.universalhelseprodukter.no HELSEPRODUKT E R A S
Vi sender direkte til din postkasse.
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Godt høst
møte i LFS
Bjørn Bakke

I november gjenopptok LFS
en gammel tradisjon med å
arrangere høstkonferanse for
lokallagenes representanter.
Mens vinterens første snøfall
dalte hvitt og vått over Romerike, hadde flere lokallag satt
hverandre stevne på Thon Hotel Arena i Lillestrøm.
En fin gjeng samlet …
le at hovedstyret bruker mye tid på
å delta på ulike konferanser og seminarer for å bidra til at LFS er synlig. 3000 konvolutter med informasjonsmateriell er spredt til sykehus
for utdeling til nyslåtte. Man arbeider
også med å finne flere samarbeidspartnere for å styrke økonomien, og
avtale med et kjent legemiddelfirma
er nært forestående. Det arrangeres
åpne møter rundt i landet, primært
der LFS ikke har lokallag. Man søker å få med nevrologer og fysioterapeuter for å redegjøre om hvilke
tilbud som finns i regionen.
Hovedstyret har vært på studietur til Casas Heddy på Lanzarote
for å forhandle fram spesialtilbud
til slagforeningen. Casas Heddy har
bygget opp kompetanse på slagbehandling etter påvirkning fra LFS,
og prisen er betydelig subsidiert for
LFS’ medlemmer. Deltagerne tas
hånd om på beste vis fra avreise fra
Gardermoen til hjemkomst, med
rullestol for de som har slike behov.
Det ytes ingen støtte i dag fra det
offentlige til slagrammede for rehabilitering i varme strøk, tilsvarende
den for eksempel revmatikerne får,
og dette ser LFS som en klar sak å
kjempe for. Casas Heddy lager epikrise på hver pasient etter oppholdet
for å vise effekten av behandlingen,
Randi startet neste dag med å fortel- dette blant annet for å gi den enkelte

Randi Nesje, leder i LFS, ønsket
velkommen og håpet konferansen
ville være positiv for de fremmøtte
lagene. Deretter redegjorde hun for
den økonomiske situasjonen i NHF,
hovedsakelig med bakgrunn i bortfall av spilleinntektene. NHF må
krympe budsjettene med 23 mill. på
3 år, og innen 2012 må staben reduseres med 20 årsverk. Dette betyr
at LFS som landsforening ikke kan
forvente så mye midler derfra som
tidligere, men kontingentandelen og
likemannsmidler vil fortsette etter
de samme rutiner som hittil. Driftsstøtten, derimot, for de 4 største
landsforeningene i NHF (deriblant
LFS) vil mer eller mindre opphøre
fra 2010.
Nestleder i LFS, Roger Amundsen, tok deretter ordet og startet
med å redegjøre for en del praktiske
saker.
Under presentasjonsrunden fikk
en ny representant, Aril Ringerike
fra Oslo, hilse på en offisiell LFS
forsamling for første gang. Han har
sagt seg villig til å være med å starte
nytt lokallag i Oslo. Han ble ønsket
lykke til med dette arbeidet, og det
ble gitt forsikringer om at man vil
hjelpe til så godt det lar seg gjøre
både fra lokallag og hovedstyre.
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mulighet til å kreve skattefradrag.
Tore Topp, koordinator fra SAFO
Sør-Øst, holdt deretter et inspirerende foredrag om teamarbeid.
Teamarbeid er generelt for organisasjoner hvor det er viktig å samle
kreftene for en felles sak. Resultatet
av teamarbeidet, samspillet, beror
på tre elementer som er avhengig av
hverandre; styringsdokumentene,
styringsevnen og energien som legges ned i arbeidet.
Et team er en gruppe mennesker
med ulike egenskaper, som er forpliktet av et felles formål. I arbeidet
mot dette felles målet, blir man gjensidig avhengig av hverandre og man
gjør hverandre bedre. Hvis teamet
ikke når målene, er det på grunn av
mangler ved teamet: Deltagerne har
ikke tillit til hverandre, deltagerne
er redde for konflikter, deltagerne er ikke nok engasjerte (”vi er
ikke viktige nok for hverandre”),
deltagerne unnviker ansvar (tar
ikke på seg oppgaver eller unnlater
å utføre oppgaver), deltagerne har
manglende fokus på resultatene
(problem med prioritering). I slike
tilfeller havner man lett i fellen hvor
man ”koser med misnøyen”.
Et godt team har tett kontakt, føler seg sammensveiset, samarbeider
effektivt, deltagerne utnytter hverSlagordet 4 - 2009

andres ferdigheter, lærer seg å bli
enige, forplikter seg i fellesskap for
valg som gjøres, beskriver og løser
oppgaver i fellesskap, har innbyrdes
gode relasjoner – og man er trygge
på hverandre.
Det er viktig å vite at konflikter er
en naturlig del av teamarbeidet. Det
”ubehagelige ubehaget” kan virke
lammende, men ”det vi er enige om,
bringer oss sammen, det vi er uenige
om bringer oss videre”.
Deltakerne skulle deretter plassere seg selv der man mente man
hørte hjemme. Enten i en blå, rød,
grønn eller gul gruppe. De i den

Laget driver mye likemannsarbeid
og samtalegrupper, og samarbeider
det vi er enige om,
med UNN (Universitetet i Nordbringer oss sammen, det
Norge) om å lage kurs for slagramvi er uenige om bringer
mede. Økonomien er svak, men unoss videre”
der kontroll og man er nå med på
grasrotandelen. Laget reiser mye på
berømmet for deres bidrag til å få tur, det arrangeres medlemsmøter
startet gruppen av slagrammede i og snart skal laget ha julebord.
Drammen.
Akershus er svært aktive på man- Mot slutten av konferansen redege fronter. Laget bruker mye tid og gjorde kassereren i LFS, Hans Henressurser på å delta i brukerutvalg på rik Tøsdal, om økonomien i landssykehus og i NAV. Laget arrangerer foreningen. Systemet med at NHF
kurs i samarbeid med sykehus, og er regnskapsfører, gir ofte grunn til
møter for medlemmene, både fag- frustrasjon over at han ofte har følige og kulturelle. I januar står Ope- lelsen av å mangle kontroll og overraen Figaros bryllup på program- sikt over regnskapet. Økonomien er
met. Laget har flere samtalegrupper anstrengt, men til å leve med.
i drift, og siden økonomien er god
Audun Kr. Nygaard (Akershus)
(bingo, grasrot) yter laget økono- fortalte om et initiativ til datahjelp
misk støtte til disse.
man nå jobber med. Mange eldre
Trøndelag består etter sam- har behov for opplæring i bruk av
menslåing i vår av begge Trønde- data og internett, blant annet for å
lagsfylkene, men det er vanskelig å kunne bruke nettbank. I den anledaktivisere medlemmene fra nord. ning vurderer laget å anskaffe noen
Tore Topp fra SAFO holdt et inspireLaget har godt samarbeid med flere PC’er og leie ut til andre lokallag
rende foredrag om teamarbeid.
helseinstitusjoner og deltar i mange som ønsker å arrangere datakurs.
brukerutvalg. Man har mange møter
blå gruppen, var de ”kontrolleren- og turer for medlemmene hvert år, Ved avslutningen kom det fram bare
de”. De i den rød gruppen var de og på nyåret skal man starte sam- godord. Man satte pris på at det ble
”dominerende”, de gule var de ”in- talegrupper hvor også pårørende god tid til å diskutere med folk. Det
spirerende”, og de grønne var de trekkes med. Yngre slagrammede var mange nye, og det ble fremholdt
”stabile”. Et team som bare består har egen gruppe som møtes en gang av flere at det var inspirerende å få
av én farge, for eksempel blå, er en i måneden og dette dekker et klart del i dette fellesskapet. Det ble nadårlig gruppe. Der skal alle kontrol- behov.
turlig nok mye diskusjon om organiHordaland
har
lag
i
Bergen
og
lere hverandre, og det går dårlig. I
sasjon, særlig etter det gode foredraden gule gruppen skal alle inspirere på Stord, og disse samarbeider get til Tore Topp. Man innså nok at
hverandre, det er heller ikke bedre. med hverandre og med lokallaget det var mye å ta fatt på i egen orgaPoenget med øvelsene var å vise at på Haugalandet (Rogaland). Stord- nisasjon, men man så også behovet
et godt team må bestå av alle farger, laget har god kontakt med sykehu- for å se utover egen organisasjon.
set på stedet. Laget arbeider med å
fordi man da utfyller hverandre.
få i gang et likemannskurs, og man
Etter foredraget var det lokallage- legger vekt på å holde god kontakt
nes time, hvor man fortalte om sine med slagrammede. Bergenslaget har
oppgaver, planer og spesielle utfor- problemer med å aktivisere medlemmene, men de har mye kontakt
dringer.
I Buskerud jobbet man sammen med hverandre.
Troms har fokus på rehabilitering, Fra venstre hovedstyrets sekretær Jorunn
med Afasi-foreningen og kommunen for å aktivisere de 60 medlem- for i Troms og Finmark nedlegges Lilleng, kasserer Hans Henrik Tøsdal,
mene i distriktet. Ellers ble både nå nesten alle rehabiliteringssentre- nestleder Roger Amundsen og Kristin
LMS og ART (ambulerende rehabi- ne, og da blir det et problem når pa- Kvaal, nestleder LFS Trøndelag
literingsteam) på Buskerud sykehus sientene sendes til hjemkommunen.
4 - 2009 Slagordet
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ING. H. ASMYHR AS
Hvamsvingen 10
2013 Skjetten
Tlf. 64 83 45 50
TRELASTOMSETNING AS
Slemmestadvn. 490
1391 Vollen
Tlf. 66 79 85 54

REVISJONSFIRMAET
FLATTUM & CO. DA
Tulinsgt. 6 • 0166 Oslo
Tlf. 22 98 21 20
INDUSTRI ENERGI
Youngsgt. 11
0181 Oslo
Tlf. 02 390

OSLO
SPORTSLAGER
Torggt.20
0183 Oslo
Tlf. 23 32 62 00

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

VANITY FRISERSALONG
Cort Adlersgt. 23
0254 Oslo
Tlf. 22 55 89 89
RASMUSSEN & STRAND
Drammensvn. 130 C
0277 Oslo
Tlf. 22 56 27 20
BLOM ASA
Drammensvn. 165
0277 Oslo
Tlf. 22 13 19 20

ARKITEKT
GUNNAR F. ANDERSEN
Uranienborg terr. 13 B
0351 Oslo
gfaas@online.no
www.arkut.no
Tlf. 920 14 927

AUST‑AGDER
FYLKESKOMMUNE

1814
ASSURANSEFORRETNING
Østre Akerv. 24
0581 Oslo
Tlf. 22 65 18 14

ULLENSAKER FYSIKALSKE
INSTITUTT
2050 Jessheim
Tlf. 63 97 06 19

FINN LØKEN AS
1431 Ås
Tlf. 64 94 29 65

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

GUNNAR RUUD AS
Norderhovsgt. 7
0654 Oslo
Tlf. 22 19 59 80
BUER STEN AS
Boks 92
1601 Fredrikstad
Tlf. 69 38 41 10
HANNELS AS
Titangt. 14
1630 Gamle Fredrikstad
Tlf. 69 32 00 36

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

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

HOLMSENS MAGASIN AS
Fredheimvn. 3
1087 Oslo
Tlf. 22 79 09 80

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

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

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

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

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

BREKKE AUTOSERVICE
Brekkevn. 4 J
0884 Oslo
Tlf. 22 23 60 02

ARNESEN & WAGLE
Pilestredet 75 C
0354 Oslo
Tlf. 22 93 33 00

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

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

ARKITEKT
KONRAD HALVORSEN
Klostergt. 7 • 1532 Moss
Tlf. 69 25 67 00

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

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

FLISA SKOTØYMAGASIN
2270 Flisa
Tlf. 62 95 13 25

REMA 1000
Bjørkeveien 6
1940 Bjørkelangen
Tlf. 63 85 61 48

RINGSAKER KOMMUNE
2380 Brumunddal

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

GAUSDAL FYSIOTERAPI
Foss‑Hage
2633 Vestre Gausdal
Tlf. 61 22 35 26

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

STEIN BRATENG
REGNSKAPSKONTOR
Boks 37 • 2826 Snertingdal
Tlf. 61 18 43 24
TOTEN METALL AS
Boks 34
2854 Eina
Tlf. 61 19 87 70

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

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

TONSTAD BAKERI AS
4440 Tonstad
Tlf. 38 37 01 22

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

www.albjerk.no
TROND SVEBERG
Solhøyvn. 14
3080 Holmestrand
Tlf. 92 69 47 43
VESTFOLD
PLAST INDUSTRI A/S
3158 Andebu
Tlf. 33 43 03 50

FURULUND KRO
Kafeteria ‑ Møtelokaler
Koldtbord ‑ Selskapsmat
3160 Stokke
Tlf. 33 36 38 00

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

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

KIWI NORGE
Avd. Rogaland
Gamle Forusv. 8
4033 Stavanger
GULV OG TAK A/S
Solbergvn. 5
4050 Sola
Tlf. 51 64 64 94

GALLERI G
GAUTE ROSTRUP
Storgt. 44
4300 Sandnes
Tlf. 51 66 37 00

Tlf. 32 78 15 00

LILLESAND KOMMUNE

ARENDAL DYREKLINIKK
Centralgt. 12
4836 Arendal
Tlf. 37 02 48 05

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

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

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

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
SEVERIN TRANVÅG AS
Fiskeindustri
6035 Fiskarstrand
Tlf. 70 19 94 00

TANNLEGE
TOR FROST NIELSEN
5013 Bergen
Tlf. 55 32 67 24
HORDALAND
FYLKESKOMMUNE
5020 Bergen
Tlf. 55 23 90 00
ØYSTESE
GULLSMEDFORRETNING
Boks 114 • 5604 Øystese
Tlf. 56 55 55 56
BYGGER’N JONDAL
Belsnes
5627 Jondal
Tlf. 53 66 88 41

DENNE ANNONSEN
ER BETALT AV EN
ANONYM GIVER

SEIM
FYSIKALSKE INSTITUTT
5912 Seim
Tlf. 56 35 09 42

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

TUDDAL VARECENTER
3697 Tuddal
Tlf. 35 02 41 05
BOHUS INTERIØR
MØBELFORRETNING AS
Storgt. 68 • 3921 Porsgrunn
Tlf. 35 93 14 20

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

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

WONDERLAND AS
Øran Vest
6300 Åndalsnes
Tlf. 71 22 78 00

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

SKORGEN
GRUS OG TRANSPORT
6380 Tresfjord
Tlf. 71 18 11 68

INGE ENGÅS
REGNSKAPSKONTOR
6390 Vestnes
Tlf. 71 18 22 56
IP HUSE A/S
Mek. Verksted
6487 Harøy
Tlf. 71 27 57 00

SKOMAGASINET
M. PETTERSON A/S
Torggården
7500 Stjørdal
Tlf. 74 82 51 49

NORDKAPP KOMMUNE
9750 Honningsvåg

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

LUSTER SPAREBANK
6866 Gaupne
Tlf. 57 68 27 00

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

VIK Ørsta
6893 Vik i Sogn
Tlf. 57 69 86 50
MOTOR‑TRADE
EIENDOM OG FINANS AS
Boks 536
7405 Trondheim
Tlf. 73 82 01 00

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

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

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

NAMDAL
REHABILITERING
HØYLANDET
7977 Høylandet
Tlf. 74 32 21 00

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

M. LEIKNES A/S
6980 Askvoll
Tlf. 57 73 04 57

LEKA KOMMUNE
7994 Leka

WITON
Boks 147
9189 Skjervøy
Tlf. 77 76 09 27

TRØNDELAG ORTOPEDISKE
VERKSTED AS
St. Olavs Hospital HF
Olav Kyrres gt. 17
7006 Trondheim
Tlf. 73 84 50 30
Fax 73 84 50 31

STEIGEN KOMMUNE
8083 Leinesfjord

SALTEN KRAFTSAMBAND AS
Eliasbakken 7
8205 Fauske
Tlf. 75 40 22 00

S/L FISKERNES
AGNFORSYNING
Boks 732
9257 Tromsø
Tlf. 77 60 01 50

PALLIN A/S
Entreprenørforretning
7100 Rissa
Tlf. 73 85 15 24

VESTVÅGØY KOMMUNE
8370 Leknes

NORGES RÅFISKLAG
Stortorget 2
9291 Trømsø
Tlf. 77 66 01 00

HEPSØ MASKINSTASJON
7228 Kvål
Tlf. 72 85 22 08

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

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

JA - jeg vil abonnere på SLAGORDET !

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

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

		

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

OSEN KOMMUNE
7740 Steinsdalen

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

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

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
NHF Oslo
v/Jørgen Foss
Folke Bernadottesvei 2
0862 Oslo
Tlf: 22 02 14 20
e-post: nhf.oslo@nhf.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 ROGALAND
Leder Helge Høvik
Storstuvegen 8
4260 Torvastad
Tlf.: 52 83 93 94
e-post: hehoevik@online.no

LFS BUSKERUD
Leder: Erling Guttormsen
Jordbærveien 37, 3032
Drammen
Tlf. 32 88 55 93
Mob. 982 46 577
erling.guttormsen@netcom.no

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

LFS VESTFOLD
NHF Oslofjord Vest
Tollbugt. 115
3041 Drammen
Tlf: 32 88 29 20
e-post:

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 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.

Grønt nummer
for rehabilitering
Uansett hvor du bor i landet, kommer du nå
fram til en koordinerende enhet for habiliterings- og rehabiliteringstjenesten, ved å ringe et
grønt nummer 800 300 61. Der kan du snakke
med helsefaglig personell om dine rehabiliteringsbehov.
Tidligere i år innførte Helsedirektoratet grønt nummer – 800 300 61 - til en koordinerende enhet for habiliterings- og rehabiliteringstjenesten, som er felles for
de fire regionale helseforetakene i Norge (Helse SørØst, Helse Midt-Norge, Helse Vest og Helse NordNorge). Alle kommuner og regionale helseforetak
skal ha en slik koordinerende enhet for habiliteringsog rehabiliteringstilbudene i sin kommune/region.

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

Enhetene skal ha generell oversikt over innhold,
kapasitet og ventetider i private og offentlige habiliterings- og rehabiliteringsinstitusjoner i kommunen og
helseregionen, og enhetene skal være kontaktpunkt
for samarbeid. Tjenesten som tilbys skal være synlig
og lett tilgjengelig for brukere og samarbeidspartnere.
Brosjyre på 4 sider (gratis) kan bestilles på Helsedirektoratet, bestillingsnummer IS-1530. Her beskrives
oppgavene til den koordinerende enheten i kommunen
og spesialisthelsetjenesten. Den gir også oversikt over
det som må til for å oppnå god praksis i kommunen
og helsetjenesten, blant annet må koordinerende enhet
være forankret i ledelsen. Og tilslutt bringer man eksempler på god organisering. For eksempel i Karmøy er
bestillerkontoret koordinerende enhet for rehabilitering
(KE) i kommunen. Se forøvrig www.rehabinfo.no.

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

