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Lederen har ordet
LFS jobber kontinuerlig med å spre informasjon i befolkningen om at skader etter slag kan unngås ved rask hjelp, og at slag er lett gjenkjennelig.
Tre sjekkpunkter er:
• Be personen om å le
• Løfte begge armene
• Si en enkel setning, som ”solen skinner i dag”
Har personen problemer med en av disse sjekkpunktene, skal man ringe 113.
Ved hjelp innen tre timer, kan man noen ganger unngå skade helt.
Like viktig er jobben vår med å spre erfaringer mellom slagrammede. Det
er cirka 15 000 nye slagrammede hvert år. Gjennom sykehusenes lærings- og
mestringssentere får vi hjelp til å finne nye slagrammede, og å holde samlinger.
Her bruker vi et fantastisk hjelpemiddel som heter Slagforum, som er hefter med
samlinger av erfaringer som ulike slagrammede har gjort seg. Skadene etter et
hjerneslag kan være så mange. Ved å jobbe i grupper med disse heftene, får
både slagrammede selv og pårørende kunnskap som gjør at man kan kjenne
igjen egne skader og vite hvordan man skal forholde seg til dem. Jeg er selv
pårørende, og tror jeg har lært nesten alt det viktigste om slag gjennom gruppearbeid med disse heftene.
Ellers har LFS begynt å arrangere turer til Casas Heddy på Lanzarote. Disse
er veldig populære. Det var en tur i januar, og det blir en ny tur i mars. Mange
har ikke vært i vann siden de ble syke. Vi slåss for at også slagrammede skal få
dekket behandlingsreiser til Syden.
Den største utfordringen akkurat nå er dårlig økonomi og nedskjæringer på
alle hold for å få tilskudd. Uten penger kommer vi ingen vei, det er et stort og
dyrt land å reise i, så dette er vanskelig akkurat nå.
Vi oppfordrer alle om å bruke grasrotandelen til en god sak når de tipper,
spiller lotto eller lignende.
Dette er midler som kommer godt med, og som ikke går ut av egen pengebok, dette er midler som Norsk Tipping deler ut om man vil støtte noen. Og det
er lokale lag og foreninger som kan motta støtte. Stå på og velg en GOD SAK,
for eksempel LFS-laget i DITT fylke neste gang du leverer kupongene dine.
”DET GÅR MOT VÅR - OG SOLEN VARMER”
GOD PÅSKE!
Hilsen
Randi Nesje
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På Sunnaas møttes i februar representanter for diagnoseforeninger, helseforetak
og brukerutvalg for å diskutere dagens
rehabilitering i Norge, og hvordan man
tenker seg utviklingen mot 2020.
Siden 1980-tallet er det lagt fram utallige Stortingsmeldinger med signaler om at
”rehabilitering må bli det neste nasjonalt
satsingsområdet”, sist i 2007 hvor dette
ble slått fast i Soria-Moria-erklæringen og
av en samlet Helse- og omsorgskomite.
Myndighetene og helsevesenet vet at hjerneslag vil bli en av de største diagnosene
med store pasientgrupper, særlig fordi befolkningen blir eldre. Men tross dette faktum og tross all verdens gode intensjoner,
har rehabilitering til nå vært en salderingspost.
Dette har bidratt til at tilbudet til befolkningen er ytterst ulikt fordelt, og altfor
mange rammede får ikke det tilbudet de
har behov for. Tross økonomisk balanse
i Helse Nord, så er rehabiliteringstilbudet
der blitt sterkt svekket. Brukerne får heller ikke medvirke i god nok grad ved egen
rehabilitering. Fagfeltet har for lav status,
og dette bidrar til svak rekruttering, forskning og fagutvikling. Det er ennå store
utfordringer når det gjelder samhandling,
brukermedvirkning, kvalitetsutvikling, de
private rehabiliterings- og opptreningsinstitusjonene og ressurssituasjonen. De
neste årene vil kreve minst like mange
døgnplasser som i dag, forventet behov i
Helse Sør-øst er i overkant av 200 senger

frem mot 2020. Dette har myndighetene
vært klar over i lang tid, helt tilbake til St.
meld. nr. 21 (1998-99).
Møtet på Sunnaas satte fokus på disse
skjevhetene, men det ble også brukt tid på
diskutere hva som måtte gjøres å bedre situasjonen.
Det må forskes mer på rehabilitering,
noe som setter sterke krav til fagmiljøer
og representative pasientgrupper, samt at
status til miljøet må økes. Brukerne må
være med, og foreningenes likemannsarbeid må sterkere inn i bildet. Særlig for de
eldre pasientene er det viktig at rehabilitering kan forgå i kommunen, der de lever
sine liv, og dagbehandling og ambulant
virksomhet må styrkes. Men for andre,
særlig for yngre og friske mennesker som
får en akutt sykdom eller skade, vil mye av
rehabiliteringen måtte legges til spesialisthelsetjenesten, særlig der man har håp om
at personen kan oppnå tilnærmet normal
funksjon. Her har Samhandlingsreformen
svakheter, og man må passe på så det ikke
”dyttes” for mye og stort ansvar nedover i
systemet hvor det finnes for liten kompetanse.
Å bare fokusere på overlevelse etter
skade eller alvorlig sykdom, er ikke nok.
Man trenger god, individuell rehabilitering for å leve et verdig liv, med god
livskvalitet. Det myndighetene og alle i
behandlingskjeden må forstå, er at satsing
på rehabilitering rett og slett er god samfunnsøkonomi.
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LFS på studiebesøk til Danmark
Bjørn Bakke

Hovedstyret i LFS reiste før jul
til København for å lære om
slagarbeidet i Danmark. Vi besøkte den danske slagforeningen, og et senter for avansert
slagrehabilitering på Amager.
Hjernesagen, den danske slagforeningen, har tilhold i Hvidovre, syd for
København. Her ligger også Hvidovre
hospital som betjener 460 000 mennesker fra den sørlige del av den danske
hovedstad.
Her ble vi møtt av Ann Høyer, sekretær i den danske slagforeningen,
Hjernesagen, og fikk en god presentasjon av hvordan slagarbeidet foregår
i Danmark. Mye er likt i Danmark og
Norge, men mye er også forskjellig når
man snakker om slagbehandling. Og de
to lands slagforeninger opererer på to
helt ulike måter.
Apopleksi- (=hjerneslag) og afasiforeningene ble slått sammen i 1994,
som en logisk konsekvens av at de to
foreningene stort sett arbeidet med den
samme problematikken. Dessuten hadde de samarbeidet på visse nivåer tidligere, så de kjente godt til hverandre.
Foreningen får ca. 7-800 nye medlemmer hvert år, mens noen faller bort av
naturlige årsaker, så antall medlemmer
holder seg ganske stabilt på ca. 8000.
Landsforeningen har tilsluttet 42 selvstyrte kommunale lokallag. Disse er
med i representantskapet, som er foreningens høyeste myndighet. Her sitter
det lokale medlemmer som stort sett er
rammet selv, samt deres pårørende.
Hjernesagen eier, i lag med 31 andre
landsorganisasjoner, Dansk Handicaporganisation (DH), som med sine 75 år
på baken, er verdens eldste handikaporganisasjon.
DH står for alle høringer fra det offentlige. De gir også mange råd og anbefalinger og utpeker folk til ulike råd,
og de gjør mye politisk arbeid som er
av felles interesse for alle de tilsluttede
foreningene.
Hjernesagen arbeider også med
Side 4

Den norske slagforeningen på besøk hos den danske, Ann Høyer nr. 2 fra venstre
politiske saker, særlig når det er saker
som er rettet mot Hjernesagens målgruppe. De lager også brev til beslutningstakere, både på lokal- og riksplan.
Dette er meget viktig og noe av det
som berettiger foreningens eksistens.
Anstrengt økonomi
Hjernesagen sliter med de samme
problemene som alle ideelle foreninger; god tilgang på krefter til å drive
foreningsarbeid – og økonomi. Eldre

Om hjerneslag i Danmark
• Årlig rammes 11-12.000 mennesker
av en blodpropp eller en blødning
i hjernen.
• Apopleksi er den 3. hyppigste dødsårsak i Danmark.
• Dødeligheden er mellom 25 - 40 %
det første året, avhengig av hvilken
behandling som tilbys.
• For de som overlever, er invaliditeten stor, for eksempel rammes ca.
80 % av halvsidig lammelser og 30
% rammes av afasi.
• Tendens til at flere yngre og kvinner rammes, men ennå ingen god
statistikk.
• Ca. 40.000 lever med følgene av
apopleksi eller afasi.

tillitsvalgte ”brukes opp” i løpet av få
år og må erstattes. Man ser også at det
er vanskelig å få tak i yngre medlemmer, og innser at det mangler tilbud til
disse. Derfor har man holdt seminarer
for å finne ut av dette, for å få yngre
krefter til å engasjere seg i de lokale
foreningene. Man konstaterer at det
er mye som skjer nå på denne fronten.
Foreningens inntekter kommer fra
medlemskontingenten, noen lottomidler, statlige fond som kan søkes, og ellers skraper man sammen penger der
de kan finnes. Salg av skrapelodd og
julekalender gir årlig overskudd på ca.
100 000,- og lokalforeningene får en
andel av det de selger for. Premier tigges hemningsløst, noen får de gratis og
andre må kjøpes til rabatterte priser. Av
medlemskontingenten (195 kr. pr. enkeltmedlem, 265 kr. for husstand), får
lokalforeningen 50 kroner, og det får
de klare seg med. Deres øvrige inntekter må de skaffe tilveie på egen hånd,
og her – som i Norge - er evnene ulikt
fordelt. I tillegg selger man feriereiser,
blodtrykksapparater og skrittmålere,
men ingenting av dette gir store overskudd. Det hender også at man mottar
noe arv, men dette er for nedadgående.
Det er en blandet holdning til å lage
avtaler med industrien i Danmark, men
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man har hatt avtale med MSD i forbindelse med verdens apopleksidag i mai,
men nå er den slutt. Innvendingen går
stort sett på at man ikke vil beskyldes
for å favorisere en produsent (for eksempel av hjertemedisin), til fordel for
en annen. Foreningen utarbeider også
mye materiell., som for en stor del selges til sykehus for en billig penge, men
det meste deles gratis ut til pasientene.
Det er mange som kjemper om de
samme midlene i foreningsmarkedet,
og noen handikapforeninger er veldig
store. Nå har man imidlertid prøvd noe
nytt en stund i Danmark, ved at de som
nettopp har blitt pensjonister får tilbud
om 1 års medlemskap i de respektive
foreningene (kreft, hjertesykdommer
apopleksi osv.) om de rammes av sykdom. Dette tilfører Hjernesagen ca. 30
medlemmer i måneden.
Må bli synlige
Den store utfordringen er å bli synlige
i markedet. En måte å bli kjent på, er
at folk fra de lokale foreningene møter
opp på sykehusene og besøker de som
blir rammet, slik at de rammede selv
kan ta kontakt og bli kjent med Hjernesagen.
Man har også begynt å alliere seg med
reklamebyråer for å få mer oppmerksomhet blant folk, men det er kostbart.
Nå finnes det en ordning i Danmark
som heter ”Reklame for alvor” hvor
man kan søke reklamebyråene om 8
mill kr. i støtte, og hvor byråene tar
kostnaden ved å utforme reklamen for
den enkelte organisasjon. Deretter donerer aviser og busser og andre aktører
reklameplass til den som vinner. Dette
har fungert svært godt for Hjernesagen, og politikerne har også blitt mer
oppmerksom på deres eksistens.
Måler blodtrykk
Hjernesagen opptrer ofte der folk møtes, på kjøpesentre, med en sykepleier
og et apparat til å måle blodtrykk med.
Man stikker armen inn i apparatet og
får blodtrykket målt. Dette er folk svært
interessert i, og det er et viktig forebyggende tiltak. Mange organisasjoner
prøver å få myndighetene til lage kampanjer, ”Kjenn ditt blodtrykk”, men det
har ikke vært lett, selv om alle vet at da
kunne svært mange liv reddes.
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Apolpeksiplan finns
Nå har regjeringen laget en plan for
behandling av apoleksipasienter, og
hva som skal gjøre med disse på kort
og lang sikt, tilsvarende våre ”Nasjonale retningslinjer for slagbehandling
og rehabilitering”. Gjenopptrening er
et problem, for det er ulike praksis over
hele landet.
”Norge og Danmark er rike land, det
kan ikke være slik at det er så ulik praksis over hele landet, når folk får slike
alvorlige handikap” sier Ann Høyer.
Opplæring
En gang om året holder foreningen
pårørendekurs. I lokallagene har de
mange pårørendegrupper hvor det blir
informert om disse kursene, og man annonserer også i medlemsbladet ”Hjernesagen”. Her forteller man hva som
skjer når man rammes av hjerneslag.
Man søker, men det er ikke alltid man
får prosjektmidler til slike kursene.
Selv om likemannsbegrepet er ukjent
i Danmark, driver man med mye av den
samme virksomheten. Man har lokale
samtalegrupper og besøksvenner. Man
lager også kurs for kommuneansatte, og
det gir gode inntekter. Her får de kommuneansatte vite om det å være hjerneskadd.
Disse kursene arrangeres av den sentrale
foreningen som dagskurs på sentrale steder i landet, og man har inntrykk av at
dette er populære kurs. På disse kursene
forklarer man inngående hva det vil si å
bli rammet av hjerneslag, og man opplever stadig at saksbehandlere i kommunene ikke vet særlig mye om hjerneslag.
Dette resulterer dermed i at pasientene
ikke får den hjelp de bør få.
Man har de samme problemene i
Danmark som i Norge, med å få folk
raskt nok til trombolyse.
Hjerteforeningen er svært store i Danmark, og vil nå samarbeide med Hjernesagen om å lage en symptomkampanje hvor man viser symptomer på
blodpropp i hjernen.
Frivillighet er vanskelig
I Danmark lever gjennomsnittlig 40 000
mennesker med apopleksi, foreningen
organiserer ca. 8000 av disse. Man spør
alltid de som melder seg ut, om hvorfor
og framholder for dem at ved å fortsette som medlem, er man med på å
hjelpe andre.

Dansk handicaporganisation

• Verdens eldste handikaporganisasjon (75 år), paraplyorganisasjon
som eies av 32 medlemsorganisasjoner, blant annet Hjernesagen,

Selv omHjernesagen er en frivillig
organisasjon, har man fast ansatt. Det
er vanskelig å få tak i ressurspersoner,
og de man har sliter seg ofte ut. Dermed går arbeidet i bølgedaler, og man
får ikke alltid utrettet det man ønsker.
Ann Høyer rister bekymret på hodet
når vi forteller om det norske foreningsarbeidet, som utelukkende gjøres av frivillige Hun har vanskelig for å forstå at
vi i Norge rekker å gjøre de oppgavene
som må gjøres. Hjernesagen har et sekretariat på 4 heltidsansatte: direktør,
redaktør for medlemsbladet, sekretær
som også har ansvar for hjemmesidene
samt en regnskapsmann. I tillegg finns
det tre deltidsansatte. Tjenester utover
dette, som juridisk hjelp og hjelp til utforming av reklame, kjøper man etter
behov. Paraplyorganisasjonen har ulike
fagkonsulenter som man får tilgang på
ved behov.
Redaktøren får stort sett artikler
utenfra, man lager sjelden artiklene
selv. I blant har man kjøpeartikler som
er levert av freelancere. Man oppsøker
forfattere og de oppsøker foreningen,
og de fleste lokalforeninger leverer
stoff. Artikkel om besøket til opptreningssenteret kommer i neste nr. av Slagordet.

•

•
•
•
•

er en ”privat, almennyttig, landsdekkende forening for mennesker rammet av blodpropp eller blødning i
hjernen, samt deres pårørende og
andre interesserede”. Medlemmer
favner også afasirammede
Etablert 1994 ved at Afasiforeningen (1981) og Apopleksiforeningen
(1987) gikk sammen
Ca. 8500 medlemmer
42 lokale hjerneslagsforeninger som
er underlagt landsforeningen
Driftsorganisasjon med 7 ansatte
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Overvekt må forebygges, ikke bare
Utdrag av artikkel fra Helse Midt-Norges websider juni 2009

Det er ikke slik at folk våkner
en dag og plutselig har fått en
BMI på 40 – tilstanden har en
forhistorie. Men vi kan ikke
bare se på det individuelle ansvaret alene, da overser vi de
virkelige problemene, og utviklingen bare fortsetter.
Utviklingen som Bård Kulseng, overlege ved St. Olavs Hospital, sikter til
er den økende vekten i befolkningen.
De største blir enda større, og hele befolkningen blir tyngre. Hvis dagens utvikling fortsetter, vil 60 prosent av befolkningen bli stabilt overvektige, med
de sykdommer det fører med seg. En
slik utvikling vil legge beslag på store
deler av helse- og sosialbudsjettene, og
redusere produktiviteten i samfunnet.
Helsetjenestens største ansvar akkurat
nå er å heise flagget, og fortelle at det er
fare på ferde, forteller Kulseng.
Strukturelle endringer krever samarbeid
– Skal vi få tatt overvektsproblemet ved
roten må forskere, politikere og industri samarbeide. Det er relevant å sammenligne fedmeproblematikken med
røyking. Det var ikke folks frykt for
lungekreft som var avgjørende, men de
strukturelle endringene som ble gjort i
form av røykelov i kombinasjon med
prispolitikken på tobakk. Det samme
Overvekt:
BMI (Body Mass Indeks)
= vekt delt på høyde x høyde.
< 18,5 Undervekt
18,5–24,9 Normal vekt
25,0–29,9 Overvekt
30,0–34,9 Fedme grad I
35,0–39,9 Fedme grad II
> 40 Fedme grad III
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gjelder også fedmeproblematikken. I de
siste to generasjonene har det foregått
store strukturelle endringer i samfunnet, som har hatt store konsekvenser
for livsstilen vår. Bruken av industriframstilt, energitett mat med høyt sukker- og fettinnhold har økt, samtidig
som fysisk aktivitet har gått fra å være
nødvendig til å bli frivillig

” Overvektsutfordringen
kan sammenlignes med
klimautfordringen. Det
trengs et partnerskap
mellom regjering, forskere, industri og befolkningen.”

Overvekt er naturlig
– Jeg vil si at overvekt er naturlig i det
samfunnet vi lever i nå. Vi ser at påvirkningen starter allerede på fosterstadiet.
Hvis mor er overvektig, kan det føre
til hormonelle endringer som påvirker
fosteret. Foreløpig har vi alt for lite
kunnskap om dette temaet, men fakta
er at det fødes et høyere antall barn
med unormalt høy eller lav vekt nå enn
før. Derfor blir det viktig å registrere
både barn og voksne med risiko for å
utvikle overvekt. Spekteret av grunnleggende årsaker til overvekt og fedme
er vidt. Ca. halvparten av de som er sykelig overvektige, har psykiske lidelser
som spiseforstyrrelser eller traumatiske
opplevelser. Det er heller ikke uvanlig
at mat blir brukt som virkemiddel til
å dempe angst eller for å erstatte tomhetsfølelse. Men det er heller ikke slik
at alle med fedme har psykiske problemer. Overvekt er et problem for så
mange mennesker, at det forebyggende

Bård Kulseng, overlege ved St. Olavs Hospital
arbeidet må ha et folkehelseperspektiv,
sier Kulseng.
Samhandling
– Vi må drive både individrettet og
strukturell forebygging. Skolene og universitetene må tas med i dette arbeidet.
Det blir viktig å ta lærdom av undersøkelser, som blant annet HUNT (Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag), og
utdanne folk som har kunnskap om
folkehelsearbeid. Problemet må ikke
bare avdekkes – vi må sette inn tiltak
som bedrer folkehelsen. Risikogruppene
må i framtiden fanges opp av primærhelsetjenesten, og det forebyggende
arbeidet må organiseres langt bedre
enn i dag. Spesialisthelsetjenesten må
ta seg av folk som til tross for tiltak i
primærhelsetjenesten, utvikler sykelig
overvekt med komplikasjoner. Kulseng
understreker at han ikke vil svartmale
situasjonen til tross for alvoret. Det er
en økende bevissthet i samfunnet som
gir grunn til å være optimist.
Positiv utvikling
– All endring tar tid, og vi ser mange
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e behandles
tegn på at endringen har startet. Vi får
nasjonale retningslinjer for overvekt i
primærhelsetjenesten. Overvektige gis
rett til nødvendig helsehjelp i form av
medisinsk hjelp på bakgrunn av en utredning av årsaken til overvekten. Det
bevilges mer penger enn noen gang til
forskning både på nasjonalt og EUnivå. Det er en holdningsendring i media fra latterliggjøring av overvektige,
til at problemet tas på alvor med samfunnsmessige vinklinger. Vi ser også en
endring i befolkningen. Folk sykler til
jobben, trener oftere, har fokus på sunt
kosthold, og det er mer fysisk aktivitet
i skolen. Men det er også viktig å huske
at det er mange som ikke har et friskt
utgangspunkt. Det er ikke bare å sette
seg på sykkelen hvis du har isjias eller
er deprimert.
Overvekt i et folkehelseperspektiv
• I dagens samfunn er overvekt naturlig. Alle blir overvektige bortsett fra de
som er genetisk resistente eller lever i et
uvanlig miljø.
• Endring i miljøet er nødvendig; epidemien kan ikke stoppes ved individuelle tiltak alene.
• Endringer som skal til må inkludere
individ, familien, lokalmiljøet og nasjonale tiltak.
• Overvektsutfordringen kan sammenlignes med klimautfordringen. Det
trengs et partnerskap mellom regjering,
forskere, industri og befolkningen.
Komplikasjoner ved overvekt:
• Redusert livslengde
• Hjerte- og karsykdom
• Diabetes
• Pustestopp om natten
• Astma og kronisk bronkitt
• Galleblæresykdom
• Inkontinens
• Kreftsykdommer
• Sykdommer i vektbærende ledd
• Emosjonelle og psykologiske
problemer
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Nytt, banebrytende
medikament mot 
hjerneslag
Boehringer Ingelheim la i
Barcelona i august frem resultatene fra RE-LY studien
(Randomized Evaluation of
Long-Term Anticoagulant
Therapy with Dabigatran
Etexilate) (omtalte i Slagordet nr. 4, 2008). Dette er
den største studien som ser
på forebygging av hjerneslag
hos pasienter med atrieflimmer (forkammerflimmer)
som noen gang er utført
(18.113 pasienter i 44 land).

McMaster University i Canada.
Resultatene viser at dabigatran
eteksilat 150mg tatt to ganger
daglig reduserer sannsynligheten for hjerneslag og systemisk
emboli hos pasienter med atrieflimmer med 34%. Dessuten er
risikoen for blødning betydelig
mindre enn ved bruk av Marevan. Man regner at opp til 20 %
av hjerneslagene er en komplikasjon av atrieflimmer. Man regner
at det på verdensbasis kan forhindres 3000 hjerneslag daglig
sammenlignet med Marevan.
Omregnet til norske forhold
skulle det bety i overkant av 1000
færre hjerneslag i Norge i året.
I Norge deltok Akershus UniDette må karakteriseres som et
versitetssykehus, Sykehuset Asbetydelig framskritt for legemidker og Bærum og Oslo Univerdelforskningen.
sitetssykehus gjennom Ullevål
Sykehus. 115 norske pasienter
var med i studien. Nasjonal
hovedkoordinator i Norge er avdelingssjef og professor dr. med.
Pål Smith ved avdeling for hjertesykdommer, Akershus Universitetssykehus. Hovedutprøver
ved Oslo Universitetssykehus,
avd. Ullevål Sykehus, er professor dr. med. Harald Arnesen.
”Resultatene fra RE-LY overgår alle forventninger vi hadde.
Vi har nå et medikament som
kan tas som en kapsel, som gir
bedre beskyttelse mot slag med
færre blødninger og uten behov
for måling av blodfortynning.”
sier professor Stuart Conolly,
en av de ansvarlige for RE-LY
studien. Han er direktør ved
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Åpent møte om hjerneslag i Tønsberg
Randi Nesje

LFS arrangerte ”Åpent møte
om hjerneslag” på Avholdsfolkets Hus i Tønsberg i oktober. Det viste seg å være
kronglete å finne, men det
kom allikevel ca 40 personer.
Dette er det andre møtet i en serie LFS skal arrangere rundt omkring i hele landet.
Leder Randi Nesje og nestleder Roger Amundsen fra LFS
var møteledere og hadde vært
”primus motorer” for opplegget. Med velvillig helsepersonell
som medspillere, hadde LFS en
lett oppgave å få til et informativt møte for de fremmøtte.
Dette møteopplegget, som
var en del av LFS sitt opplegg
for flere år siden, tas nå opp
igjen for å nå ut med informa-

Interesserte tilhørere i Tønsberg

vi hjelp i startfasen av møtene
fra Lærings- og mestringssentrene (LMS) til å finne de folkene
vi må ha tak i. Her fikk vi god
hjelp fra LMS Vestfold, som koblet oss sammen med de riktige
personene.
Kveldens hovedforeleser var nevrolog Siv Bohne
Krogseth fra Sentralsykehuset i Tønsberg. En glimrende foreleser, som vi også
brukte på møtet i Hamar.
Hun er faglig dyktig i tillegg
til at hun fenger tilhørerne
med sin måte å fremstille
den vanskelige ”hjernen”
vår på. Hun gjør det slik at
vi ”vanlige tilhørere” forstår
dette veldig godt.
Slagsykepleier May Sørsdal hadde et innlegg om den
første tiden etter hjerneslaSiv Bohne Krogseth
get. Spesielt om de viktige detaljene om opptreningen like
sjon om hjerneslag, behandling etter slaget, på slagavdelingen.
og forskning, til slagrammede Hvor viktig det er å gjøre de rikog pårørende. Men for å få dette tige tingene, den riktige måten
til, er vi avhengige av medspil- å bevege den ”lamme armen/
lere fra rehabiliterings- og slag- foten” på i den første tiden. Det
avdelinger. Ikke minst trenger å sette seg opp og reise seg og
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ta de første skrittene etter slaget.
Sørsdal poengterte hvor viktig
de ”små” hverdagslige gjøremålene er. Dette er den aller første
og viktigste opptreningen etterpå. Bare det å komme seg opp
i sittende stilling, vaske og stelle
seg og kunne stå litt.
ALT DETTE ER VIKTIG TRENING DEN FØRSTE TIDEN!

LFS’ nye rollup er et flott blikkfang
Slagordet 1 - 2010
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Det ble utført blodtrykksmåling i pausene av sykepleier
Anne Marie Slettvik, som på den
måten fikk god kontakt med
mange av de fremmøtte. Samtaler med den enkelte er også en
viktig del av disse møtene.
Siste innlegg på programmet
ble gjort av nestleder i LFS, Roger Amundsen Han fortalte om
veien videre etter et hjerneslag,
ut fra egne erfaringer som slagrammet. Dette var en sterk,
personlig og selvopplevd historie, men Roger presenterte dette
på en måte så det også ble et
humørfylt innlegg. Han fikk
mange henvendelser både under innlegget og etter møtet.
Siv Bohne Krogseth ga også
en innføring i hvor langt nyere
forskning har kommet, og at det
nå finnes langt større håp for
oppbyggingen av skadde deler
i hjernen enn hva man tidligere

Gode ord fra en engasjert
nevrolog som gir håp til manom dere raskest muge. Dette er ting de som har fått
lig til sykehus ved mishjerneslag og deres nærmeste
tanke om slag. Ring 1-1gjerne hører om igjen. Dette hø3. Rask behandling nytrer til fremtiden, men dessverre
ter!
er det et stykke fram til at all
denne nye kunnskapen kan bemente.
Hjerneforsknin- nyttes.
Det er nå knyttet gode kontakgen har gjort store framskritt. Vi
kan nå se og undersøke hjerne- ter mellom LFS og Slagenheten
systemet som vi aldri har gjort ved Sentralsykehuset i Tønsberg
før, sier hun. Verktøyene våre er og LMS i Vestfold, og det jobbes
mange: CT, MR, ultralydunder- for oppstart av samtalegrupper
søkelser, trombolytisk behand- og for å få til et nytt styre i LFS
ling, dyrestudier, nevrokirurgi, Vestfold.
farging av hjerneceller og elek( Utdrag av innholdet er hentet fra
tronmikroskopi. Ny forskning vien slagartikkel i NHF Innlandet,
ser at hjerneceller kan utvikles, skrevet av Jo. E. Brenden og gjenforandres og nyproduseres. Nye gitt i Slagordet nr 3/09)
celler kan dannes fra stamceller.
Fortsatt er mye på forskningsstadiet, men i framtiden kan vi
kanskje gjenvinne tapte funksjoner etter et hjerneslag.

”K

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

Kunnskap kurerer.
Lær mer om oss og hva vi gjør på
www.astrazeneca.no
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Helsenytt
Nytt hefte om
koordinerende enhet
for habiliterings- og
rehabiliteringstjenesten
7.des: Helsedirektoratet har kommet
med et nytt hefte om habiliterings- og
rehabiliteringstjenesten. Et av formålene med hefte er å inspirere og motivere
medarbeidere i kommuner og helseforetak som arbeider med å etablere koordinerende enhet i egen organisasjon.
Alle kommuner og helseforetak skal
ha en koordinerende enhet for habiliterings- og rehabiliteringstjenesten.
Kravet er lovfestet i Forskrift om habilitering og rehabilitering (søk på www.
lovdata.no). I denne nye rapporten er
det funnet frem til kommuner og helseforetak som jobber godt med drift og
utvikling av mange av rollene til denne
enheten.
Koordinerende enhet skal være et
kontaktpunkt for samarbeid blant annet mellom pimærhelsetjenesten og
spesialisthelsetjenesten. Funksjonen
blir derfor spesielt viktig for samhandlingen nivåene imellom. Denne allerede
etablerte plattformen for samarbeid
kan bli et viktig verktøy i gjennomføringen av samhandlingsreformen (St.
meld.nr. 47 2008-2009).
Heftet som har tittelen ”Takk
for hjelpen! - Eksempler på nytten av koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering i kommuner og helseforetak”, er gratis og
kan bestilles fra Helsedirektoratet.
(Kilde: Sentral enhet for rehabilitering)
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Intensiv språktrening på
Sunnaas
15.jan: Rett før jul deltok seks slagpasienter på et intensivt språktreningsprogram på Sunnaas sykehus. Dette var første gang et slikt tilbud ble gjennomført i
Norge. TV2s God morgen Norge sendte
et innslag om saken torsdag 14. januar.

den tradisjonelle behandlingen som er
vanlig. I en studie som så på om tiden
etter hjerneslag hadde innvirkning på
om treningen nytter, var det ingen forskjell mellom afasirammede som trente
i et intensivt språktreningsprogram ett
år eller 20 år etter hjerneslaget.
Intensivt språktrening i såkalt kronisk fase anbefales også i de nye nasjonale retningslinjene for behandling og
rehabilitering av hjerneslag.
(Kilde: Sunnaas)

Afasigruppa viser frem CIST-kortene
Deltakerne i programmet har såkalt
afasi, dvs. språkvansker som de fikk i
forbindelse med et hjerneslag. Hvert
år får ca 5000 mennesker afasi i Norge. Pasientene var svært fornøyde
med programmet. De har vært svært
motiverte og sto på under treningen.
Senere års forskning viser at det nytter å trene språket også flere år etter
at man har fått hjerneslag, forutsatt at
det trenes med høy nok intensitet. Sunnaas sykehus har tatt konsekvensen av
dette, og har for første gang i Norge
gjennomført et intensivt språktreningsprogram hvor det er benyttet en spesiell treningsmetode (CIST = constraintinduced språktrening), egentrening og
diverse gruppeaktiviteter. CIST er en
type kortspill som krever at deltakerne
må snakke mye mens de spiller og dermed trener. Vanskelighetsgraden tilpasses hele tiden etter deltakernes ferdigheter. Totalt gjennomførte de afasirammede over 40 timer med språktrening
i løpet av de 3 ukene som oppholdet
varte.
Vanlig praksis i Norge i dag er at
språktreningen etter en intensiv treningsperiode i den første fasen etter slaget, f.eks. på et rehabiliteringssykehus
som Sunnaas sykehus HF, skjer videre
i form av 1 til 2 timer med logoped per
uke.
Nyere forskning viser at intensive
treningsopphold (dvs. 5 til 10 timer per
uke og mer) er klart mer effektivt enn

Helse Nord prioriterer
rehabilitering og slag
enheter
18. des: Helse Nord har gjort klare
prioriteringer i 2010 for å bedre rehabiliteringstilbudet.
Helse Nord har siden 2005 hatt en
langsiktig satsing på å styrke tilbudet
til pasienter med rehabiliteringsbehov.
Satsingen har omfattet både habilitering og rehabilitering, geriatri, diabetes
og revmatologi (den såkalte kronikersatsingen). Kurs, utdanningstilbud og
regionale fagnettverk har vært høyt
prioritert.
For 2010 har Helse Nord gjort klare
prioriteringer for hvordan rehabiliteringstilbudet skal bedres. De prioriterte
områdene vil bli formidlet i oppdragsdokumentene til helseforetakene. Helse
Nord RHFs styre har lagt opp til at poliklinisk aktivitet innen psykisk helse,
tverrfaglig spesialisert rusbehandling og
kronikeromsorg skal økes med 2,5 %.
Helse Nord har i 2009 gjennomgått
status ved slagenhetene på sykehusene
i Helse Nord sammenholdt med nasjonale retningslinjer. Tiltak for å sørge for
slagenheter ved alle sykehus som mottar pasienter med hjerneslag er prioritert i forslag til oppdragsdokument for
2010.
(Kilde: Helse Nords nettsider)
(se også artikkel av Torbjørn Bårdsen
på side 11)
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Brukerrådet i Helse Nord med
fokus på rehabilitering
Helse Nord skal lage avtaler
(fra 2011) med de private rehabiliteringsinstitusjonene Valnesfjord, Alta, Kurbadet, LHL
Skibotn, Nordtun og Salangen.
Aud Fyhn i brukerutvalget i
Helse Nord har bedt Torbjørn
Bårdsen, LFS Troms, om å
komme med innspill.
De ber om innspill på:
- Mangler ved tilbud i Helse
Nord
- Oppholdstid og faglig
innhold
- 	 Krav til institusjonenes
faglige kompetanse
- 	 Krav til ventetider
- Om tilbudet gis i riktige
faser i rehabiliteringsforløpet
- Behov for tilbud til
pasienter med kognitiv svikt
og/eller behov for pleie og
omsorg
Her er Torbjørns utvetydige svar:
”Hei Aud,
 	 Takk for henvendelsen. Det er
på tide at noen får anledning til å ta
opp med Helse Nord dette vanskelige, men nødvendige tema. Landsforeninga for Slagrammede i Troms
(LFST) har lenge etterlyst rehabilitering for vår målgruppe (jeg vet
flere andre etterlyser det samme,
men jeg uttaler meg nå om LFST).
Riktignok tar de inn svært få pasienter både på Seminaret og Kurbadet
i Tromsø, men dette er langt fra tilstrekkelig. I tillegg vet jeg at de som
er hardest, eller hardt rammet, ikke
får plass fordi det er skåret ned på
personellet av økonomiske grunner.
Hardt rammede personer blir avvist
fordi det ikke er pleiere til å ta seg
1 - 2010 Slagordet

av dem, f.eks. i Kurbadets svømmehall. Helse Nord gir ikke lengre tilskudd til Kurbadet for slike hjelpere/pleiere. Når det gjelder de andre
stedene du nevner tar de bare imot
”slengere” en gang i blant. Kanskje
Valnesfjord er litt bedre, men her er
det også lang ventetid.
Når det gjelder slagtilfeller vet vi
at det å komme under rask rehabilitering og logopedbehandling er
svært viktig. Det er flere eldre mennesker, med og uten slag, som bor
på Heracleum, som aldri har fått
hjelp. Mange av dem mangler språk
og kan ikke gjøre rede for seg fordi de får ikke logopedhjelp. Det er
klart de føler seg svikta og forlatt av
samfunnet. Slik er det over store deler av Nord Norge dessverre. Summen av dette koster samfunnet mye
penger i året.
Hva så med de pårørende? Det er
ikke riktig at de syke skal overlates
til de pårørende. De blir slitne og
fortvilet. De har også rett til å leve
normale liv, ikke som døgnvakt og
hjelper i måned etter måned, år etter år. Vi har folk som kommer gråtende inn på møtene våre og sier de
ikke klarer mer, og spør om vi kan
hjelpe dem. Men vi kan ikke annet
enn å ta det opp med de rette instanser, men etter det skjer jo ingenting. Det ender ofte opp med at de
pårørende selv
kommer til UNN
med ulike plager.
Den
slagrammede blir da helt
uten tilsyn og
hjelp. Dette skjer
i 2009. Jeg tror
ikke det er spørsmål om kortere
eller lengre behandlingstilbud.

Selv var jeg 7 mnd. på Sunnaas Sykehus i 1995 og trengte hvert minutt
der. Selv var jeg helt ”grønnsak”
ved ankomst, nå kan en knapt se og
merke noe til slaget. Det er klart at
tidsaspektet og dyktige fagfolk som
kan slag er påkrevet. To år etter slaget var jeg på toppen av Kilimanjaro (Tore på sporet). Dessuten er
det viktig at det legges til rette for
hjemmetrening etter endt rehabiliteringsopphold. Her må fysioterapeuten, ergoterapeuten og logopeden
forklare og repetere igjen [for pasienten] hva som er viktig, og legge
vekt på hvordan treningen skal utføres. Dette skjer i altfor liten grad
ved institusjonene. Det blir ikke tid
til det fordi de er underbemannet –
de må spare penger.
Jeg har hatt overleger på UNN
som har ringt og spurt hvor de kan
sende pasienter fordi ingen er villig
til å ta imot dem!
 	 LFST er med i NHF og SAFO.
Huff Aud, dette ble mye negativt, ser jeg, men rehabilitering er
dessverre et forsømt område. Vil du
ha mere opplysninger, kontakt meg
gjerne igjen. Vet ikke om alt er kommet med.
Med vennlig hilsen
Torbjørn Bårdsen”
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Nytt debattforum
på hjemmesiden
LFS har på ”Møteplassen” på hjemmesiden vår invitert våre lesere i
noen år til å komme med innlegg av
høyst ulik karakter. Den gjestebokleverandøren vi valgte i sin tid, har
dessverre ikke kunnet hjelpe oss med
kategorisering av innleggene. Derfor
har det ikke blitt så god struktur på
innleggene. Det kan muligens forklare at det kun ble postet 66 innlegg siden begynnelsen av 2007 ... ?
Etter noe leting fant vi fram til en
leverandør av nettforum, som vi
valgte etter litt prøving og feiling.
Alle brukere kan lese alt uten å
logge seg inn. Men vil du skrive noe,
for eksempel svare på et innlegg eller
lage ditt eget innlegg, må du registrere
deg. Du får da et brukernavn som
du selv velger og et passord som du

Hjernetransplantasjon
På sykehuset var pårørende til et alvorlig sykt familiemedlem samlet i
oppholdsrommet. Legen kom inn,
og så trett og dyster ut: ”Jeg er redd
for at jeg bringer dårlige nyheter” sa
han og så på de engstelige ansiktene.
”Det eneste håp som er
tilbake for pasienten på dette tidspunkt, er en hjernetransplantasjon.
Dette er en vanskelig og risikabel
prosess, og dere må selv betale for
hjernen”. De pårørende satt stille og
tenkte over saken. Etter en lang tid
var det en som spurte: ”OK, hvor
mye koster en hjerne?”. Legen svarte

selv velger. Pass godt på brukernavn
og passord. Administrator har ingen
mulighet til å finne passordet igjen for
deg, om du mister det.
Om du vil skrive noe, men ikke ønsker å registrere deg som bruker, kan
du logge deg inn som gjest. Tast da
brukernavn gjest og passord hjerneslag. Husk små bokstaver.
Og har du postet et innlegg som du
håper å få svar på, må du selv følge
raskt, ”30.000 kr. for en mannehjerne og 1.200 kr. for en kvinnehjerne”.
Stemningen ble litt pinlig.
Mennene i rommet prøvde å ikke
smile, unngikk øyekontakt med kvinnene, men satt med et tilfreds uttrykk
i ansiktet. Men en mann var ute av
stand til å styre nysgjerrigheten, og
spurte om det alle ønsket å spørre
om: ”Hvorfor koster en manns hjerne så mye mer enn en kvinnehjerne
…?”. Legen smilte av den enkle
mann og sa: ”30.000 kr. er standardprisen. Men vi er nødt til å sette ned
prisen for kvinnehjerner, for de har
vært i bruk.”

Forstår du?
”… mennesker som ikke forstår hverandre, men i det minste forstår
at de ikke forstår hverandre - forstår hverandre bedre, enn når de uten
å forstå hverandre, ikke en gang forstår at de ikke forstår hverandre”

med på hva som skjer
på forumet.
Vi tar med glede
imot forslag til endringer av sidene
som gjør dem bedre.
Savner du et emne?
Send oss noen ord,
så skal det nok bli
en råd med det.
Vi håper at forumet blir til glede og
nytte for mange, og at
mange nye lesere vil
bli trukket til dette nye
nettstedet. Det er allerede noen brukere som er aktive på
forumet.
Gå inn på våre hjemmesider www.
hjerneslag.org, og velg fanen ’Debattforum’ i venstre marg. Du kan
også få opp sidene direkte ved å taste:
http://hjerneslag.norwegianforum.net/forum.htm

Når du er
borte
Tor Jonsson

Nærast er du når du er borte.
Noko blir borte når du er
nær.
Dette kallar eg kjærleik Eg veit ikke kva det er.
Før var kveldane fylde
av susing frå vind og foss.
No ligg en bortgøymd tone
og dirrar imellom oss.
(Tor Jonsson, født 1916 i Lom i
Gudbrandsdalen, død 1951, var en norsk
forfatter og journalist som skrev på nynorsk.)

(Sitat fra ”Elsk deg selv” av Wayne W. Dyer)
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Å kjenne igjen et hjerneslag ...
I februar fikk Britt Gravdal på Stord
denne e-posten:

”Bare

på SiV (Sentralsykehuset i
Vestfold) kommer det inn gjennomsnittlig 5 personer i døgnet som resultat av hjerneslag. Hjerneslag er forøvrig tredje største dødsårsak i Norge,
og rammer i alle aldre, selv om eldre
er overrepresentert.
Under en fest snublet en jente,
Ingrid, og falt. Hun forsikret alle at
hun hadde det bra (de tilbød seg å
ringe lege), og bare hadde snublet i en
stein for hun hadde nye sko. De hjalp
henne å ordne seg og ga henne en ny
tallerken mat. Og selv om hun virket
litt rystet, fortsatte Ingrid å more seg
resten av kvelden.
Ingrids mann ringte senere og fortalte at hans kone hadde blitt kjørt til

Fra min svoger i NordSverige fikk jeg her om
dagen påminnelse om en
viktig ting:

sykehuset. Kl 6:00 var hun død.
Hun hadde fått et slag på festen,
og dersom man hadde visst hvordan
man kjenner igjen tegnene på slag,
hadde kanskje Ingrid fortsatt vært i
live i dag. En nevrolog sier at hvis han
får i hendene en slagpasient innen 3
timer kan han totalt heve effekten av
slaget... totalt! Han sier at det vriene
og vanskelige er å kjenne igjen et slag,
få det diagnostisert og få pasienten till
lege innen 3 timer
Å KJENNE IGJEN ET SLAG:
Nå sier legene at alle kan lære seg å
kjenne igjen et slag gjennom å stille
tre enkle spørsmål:
•
•

Be personen om å LE.
Be personen om å LØFTE
BEGGE ARMENE

sett. Hunden var dock genomsnäll
och tittade lugnt på medan teknikern lagade diskmaskinen.
Papegojan däremot kastade nötter på honom, skrek, skällde och
överöste honom med obsceniteter.
Till slut kunde teknikern inte bärga sig längre och röt åt papegojan:
”Håll käften, din fula, jävla kråka!”.
Då svarade papegojan: ”Hugg,
Karo. Hugg!”.

Fru Johanssons diskmaskin gick
sönder och hon tog kontakt med en
servicefirma som lovade skicka en
tekniker nästa förmiddag.
Fru Johansson hade avtalat ett
möte samma förmiddag och instruerade därför teknikern: ”Nyckeln
ligger under dörrmattan. Laga VARFÖR KAN MÄN ALDRIG
[=reparèr] diskmaskinen och lägg LYSSNA PÅ VAD KVINNOR
fakturan på bordet. Ni behöver SÄGER?!
inte vara rädd för hunden, han
kommer inte att röra
er, men tala absolut
inte med papegojan!”
När teknikern anlände [=ankom] dagen
efter, fann han nyckeln
under
dörrmattan,
öppnade dörren och
stod öga mot öga med
den största och mest
skräckinjagande hund
han någonsin hade Vinterens midtsidegutt og midtsidepike …
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•

Be personen om å SI EN
ENKEL SETNING sammenhengende, for eksempel. ”Sola
skinner i dag”.

Om personen har problemer med
noen av disse oppgavene,
ring snarest 113 (en-en-tre!) og beskriv symptomene.
En hjertespesialist sier, at hvis alle
som får denne e-posten sender den
videre til 10 personer, kan du regne
med at minst ett liv kommer til å kunne reddes.
VÆR VENN OG DEL DETTE
MED SÅ MANGE VENNER SOM
MULIG

Du kan redde liv!”

Savner du
Slagordet?

Slagordet skal gjennom mange
ledd før det når leseren: redigering, grafisk design (layout), trykking, adressering, sortering på
postnr. og bunting, forsendelse
og ombæring. Det kan hende det
skjer ting i denne kjeden som gjør
at bladet ikke når frem til mottaker. Dette er veldig beklagelig, og
de få gangene det skjer er vi veldig takknemlig om du som leser
gir oss beskjed. Da skal vi selvfølgelig uten unødig opphold sende
deg Slagordet, for vi vet at det er
mange av våre lesere som ser fram
mot neste nummer av bladet.
Bladet kommer ut 4 ganger
i året, og skal være i postkassa i
uke 11, 24, 37 og 50. Sett et kryss
i kalenderen for disse datoene,
så du vet når neste nummer skal
komme. Kommer det ikke, gi oss
beskjed!
Gi beskjed til redaktøren, se side
3.
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Lagsinformasjon
Fra hovedstyret
Hovedstyremøte nr. 9/2009 - 15. november

Hovedstyremøte nr. 10/2009 - 30. november

Arena Hotell, Lillestrøm

WakeUp Hotell, København

• Orienteringssaker:

• Svarbrev fra NHF v/ Arnstein Grendal av 23.11.2009 ang.
den økonomiske situasjon i NHF/LFS – tatt til etterretning.
• Helse og Omsorgsdep. inviterer til møte om Nasjonal strategi for habilitering og rehabilitering 7. des, 2009. LFS har
ingen som kan delta.
• Invitasjon til møte 11. des. 2009 om Samhandlingsreformen i
et rehabiliteringsperspektiv. LFS har ingen som kan delta.
• Reisefordeling for lokallagene ved Høstkonferansen – kasserer følger opp saken fra NHF
• LFS dekker reisen for 2 reiseledere på avtalte helseturer til
Lanzarote i januar og mars 2010.
• Årsmøte i LFS avholdes 24. til 25.april 2010

Evaluering Høstkonferansen - mange gode tilbakemeldinger.
o LFS har mottatt kr 35 000 i likemannsmidler fra
NHF.
o Rapport Åpent møte i Tønsberg – referat i neste
nr. av Slagordet
o Alle har betalt for turene til Lanzarote i 2010.
o Åpent møte arrangeres i Oslo i samarbeid med
NHF for å danne lokallag i Oslo – man prøver å
danne interimsstyre
o Økonomiutvalget har dialog med et legemiddelfirma med tanke på en fremtidig avtale
Det skal arrangeres åpne stormøter i Oslo i desember 2009,
Agder i februar 2010, i Kirkenes i mai 2010
Orientering fra NHF vedr. økonomisk situasjon. Hovedstyret
LFS uttrykker misnøye med manglende driftsstøtte, og mindre støtte til honorering av tillitsvalgte.
LFS Buskerud søker økonomisk støtte – hovedstyret kontakter NHF Oslofjord Vest for å undersøke om det finnes midler
der som tilhører laget.
Det innhentes tilbud på vester med LFS logo til lokallagene.
o

•
•
•
•

Hovedstyrets møter våren 2010:
Styremøte 01. - 02. februar (referat ikke ferdig når redaksjonen
avsluttet for første nr.)
Styremøte 08. - 09. mars
Styremøte 23. - 24. april

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.
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Tlf: 62 57 44 33

Fax: 62 57 44 34

E‐mail: service@cypromed.no

www.cypromed.no
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“Det trenger ikke smake
vondt for å gjøre godt”

OKTAN Trondheim - Foto: Marius Rua

Erik Hoftun, fotballspiller

GODT TILSKUDD
TIL ET VARIERT KOSTHOLD
VitOmega Ultra er en ultrarafﬁnert
ﬁskeolje med behagelig sitronsmak.
En dagsdose inneholder 1300 mg
Omega-3 og 5 µg vitamin D.

Introduksjonstilbud:

HALV PRIS!
Bestill nå – få VitOmega Ultra
direkte hjem i postkassen

Send SMS:
ULTRA 8 til 2242
Du mottar bestillingsbekreftelse på SMS

Ja takk, jeg vil bestille VitOmega Ultra
i to mnd for halv pris kr 134,50,-*
* Jeg vil deretter få tilsendt VitOmega Ultra som dekker
dagsbehovet i to måneder direkte i postkassen annenhver
måned for kr 269,-. Jeg kan ta pause eller stoppe abonnementet når jeg ønsker. Tilbudet gjelder nye abonnenter.
Ekspedisjonsgebyr på kr 29,50,- kommer i tillegg.

PORTO ER BETALT

BRUK BLOKKBOKSTAVER

Du kan også bestille på:

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

Kundeservice man-fre kl. 09–17

Tlf. 72 83 90 90

Postnr./sted: ........................................................................................................
Tlf.: ................................... ......................................................................................
Underskrift av person over 18 år

Slagordet

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

VitOmega AS
Svarsending
9036
0098 OSLO

Brukerkontorene kommer
Lærings- og mestringssenteret og fagpersonell komHelse Sør-Øst har i år opprettet brukerkontorer
ved flere sykehus. Her kan pasienter og pårøren- mer inn i bildet hvis brukeren trenger veiledning og råd
de først og fremst møte et medmenneske som fra fagfolk, eller har behov for profesjonell hjelp.
Det er hittil opprettet brukerkontorer ved sykehuselytter, hjelper og rettleder når behovet oppstår. ne i Arendal, Skien, Lillehammer og Kongsvinger. Ved
Brukerkontorene er et samarbeid mellom brukerorganisasjonene og lærings- og mestringssenteret (LMS) ved
sykehuset. Det er ikke helsepersonell, men likemenn fra
brukerorganisasjonene som betjener brukerkontorene.
Likemannen har levd med diagnosen (for eksempel
hjerneslag) over langt tid og mestrer hverdagens gjøremål, og skal ikke blande seg inn i den behandlingen som
anbefales av spesialister.
Brukerorganisasjonene vil drive likemannsarbeid, og ha
informasjonsmateriell tilgjengelig. De vil også disponere
permer med brosjyrer, kurstilbud og kontaktpersoner til
de forskjellige brukerorganisasjonene, og betjene alle som
stikker innom - på tvers av diagnoser og organisasjoner.
Ofte har pasientene kommet hjem fra sykehus når
spørsmålene dukker opp. Da er det betryggende at pasienten eller den pårørende har mulighet til å møte noen
som har vært i samme situasjon. Men det er brukeren
selv som må ta initiativet til en samtale når de er klare
for det. Da kan det bli en positiv opplevelse å møte andre som har gått den samme veien.

Lillehammer er LFS i samarbeid med 8-9 andre diagnoseforeninger med formål å etablere en felles tjeneste
som er tilgjengelig fire ganger i uka.
NHF Innlandet forteller at disse kontorene ikke fungerer helt etter intensjonene ennå, men håper at det blir
bedre etter hvert.
Og i Skien samarbeider LFS med hørselshemmede
(HLF), hjerte- og lungesyke (LHL), de med kronisk utmattelsessyndrom (ME) og ”Aktiv i Grenland” (overvektige og andre som trener sammen).
Formannen i LFS Telemark, Arntfinn Andreassen,
er på plass første onsdag i måneden. Han betjener kontoret, som ligger i tilknytning til LMS på Skien sykehus,
men forteller at det er ikke all verdens aktivitet. Noen
ber om informasjon om LFS, andre ber om hjelp i forhold til hjelpeapparatet, noen vil bare slå av en prat.
Mange ber om hjelp i forbindelse med rehabilitering for
tilbudet er svært forskjellig i de ulike kommunene, noen
er flinke, andre ikke så flinke.




•
•
•
•
•
•
•



proteser
ortoser



korsetter
fotsenger og innlegg
ortopedisk fottøy
barnehjelpemidler
sits

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





Østfold
69 30 17 70

Oppland
61 24 73 30

Møre & Romsdal
70 10 06 70
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Steffensrud
Rehabiliteringssenter

Hjerneslag og internasjonalt
samarbeid

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

Bjørn Bakke

Sist i mai 2009 ble ”European Stroke Congress” holdt i
Stockholm. Der ble prosjektet ”World Stroke Academy”
presentert. Dette er et globalt
samarbeids-prosjekt på hjerneslag, og representerer et nytt
verdensomspennende initiativ
for opplæring og fagutdanning av leger og helsepersonell
innen området hjerneslag.
Dette opplæringsinitiativet fra
”World Stroke Organization”
(WSO - www.world-stroke.org)
vil samle en gruppe internasjonale
eksperter som skal videreføre informasjon og kunnskap om hjerneslag

●Hjerneslag
●Brudd– og slitasjeskader

Steffensrud Rehabiliteringssenter
for å bedre forebygging, behandling
• Å forbedre
undervisnings-standin medspiller
på veien
mot
og rehabilitering innen dette områdarder
om
primær
bedre helse og et aktivt livog sekundær

det.
forebygging av hjerneslag, akutt
Steffensrud
rehabiliteringssenter
tar imot
med behov
Prof. Bo Norrving,
President
i
behandling
og pasienter
rehabilitering.
for
aktiv
rehabilitering.
Rehabilitering
er
for
den
enkelte
WSO uttaler: ”World Stroke Academy • Å påvirke retningslinjer forofte
å en
lang prosess, og vi ønsker å være en aktiv medspiller
har som mål å forbedre opplæring
sikre best mulig behandling og
underveis i denne prosessen. Vårt ønske er at den enkelte
og utdanning i globalpasient
skala.kan
Detoppleve
skal å bedre
praksis
i helei løpet
verden.
sin helse
av et opphold og
etablereres en global plattform
for tilbake
(World
• Åtilutvikle
vende
et aktiv WSO
deltagende
liv. Stroke
alle hjerneslagforeninger, forbund
Organization) som en ledende,
Steffensrud Rehabiliteringssenter ligger på Bøverbru i
og interessegrupper for å forhindre
internasjonal opplæringsinstituVestre Toten kommune.
hjerneslag og denne sykdommens
sjon
fysiske og psykiske konsekvenser”. Ta kontakt for mer informasjon
Hovedmålene for initiativet og Tlf.:
Boehringer
vil være ho61 19 91Ingelheim
00
samarbeidet er:
vedsponsor
for
prosjektet
booking@steffensrud.no ”World
Stroke Academy”.
• Å fremme kunnskap og opplæ- www.steffensrud.no
ring om hjerneslag på et internasjonalt nivå.

Steffensrud
Rehabiliteringssenter
sist overtalt meg, sier Odd
Sivertsen.

Solgårdens opplegg

Odd Sivertsen (85) fra
Melhus er glad han tok
sjansen på sin første
reise alene etter å ha
stelt sin kone i 20 år.
- Etter mange år med stell
av kona følte jeg at omsorgslivet var det eneste
jeg kunne. Derfor stoppet
livet opp når kona døde.
Så ble jeg overtalt til å
reise på ferie. Men stedet
måtte være trygt og absolutt alt måtte være ordnet,
for selvtilliten på å reise var
liten. En nabo anbefalte
Solgården og mine to
fantastiske sønner fikk til
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med fellesreise med eget
fly med norsk helseteam
som reiseledere, var akkurat slik jeg ville ha det.
Trygt og absolutt alt ordnet! Og tryggheten fungerte, det fikk jeg erfare!

På Solgården
ble jeg overveldet over
den omsorg og varme man
blir møtt med. Jeg oppdaget gleder ved livet jeg
hadde glemt fantes. Nå
ser jeg framover og planlegger en ny Solgårdentur,
sier Odd Sivertsen.

Bestill reise nå!
24 14 66 60
www.solgarden.no

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

●Hjerneslag
●Brudd– og slitasjeskader

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

Ta kontakt for mer informasjon
Tlf.: 61 19 91 00
booking@steffensrud.no
www.steffensrud.no
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Spennende trekantsamarbeid i
Buskerud
Bjørn Jonassen
Kasserer i Buskerudavdelingen av LFS

Buskerudavdelingen
har
ligget nede siden 2006, men
ble startet opp igjen på vårparten i år. I perioden fram
til nå har avdelingen hatt
nok med å konstituere seg
og skaffe seg den nødvendige oversikten over hvilke
satsningsområder som bør
gjelde for avdelingen.
Styret har forstått at medlemmene
har behov for å komme sammen
sosialt, og har funnet det hensiktsmessig å samarbeide med
den lokale Afasiforeningen, idet
medlemmene i begge foreningene har mye til felles. Styrene i
nevnte foreninger har så vært i
kontakt med Drammen kommune.
Av alle instanser i kommunen har
Kulturtjenesten kommet på banen med tilbud om et samarbeid!
Dette har styrene tatt tak i, og
nå er det etablert et tilbud gjennom
Kulturtjenesten i Drammen kommune, hvor Afasi- og Slagforeningen
deltar sammen med kommunen.
Foreløpig har dette medført at

det i regi av Kulturtjenesten blir
avholdt fellesmøter i kommunens
lokaler annenhver mandag mellom
kl. 1100 og 1300. Disse møtene har
som funksjon å bringe medlemmene fra nevnte foreninger sammen
til hyggelig samvær med enkel
servering, underholdning, informasjon og besøk i de forskjellige
deler av kommunens virksomheter.
Kulturtjenesten sørger for transport
til de som trenger dette, og tar seg
av vaffelsteking etc. sammen med
Frivillighetssentralens medlemmer.
Første samling var 16. november,
og det ble da orientert fra Kulturtjenesten, Afasi- og Slagforeningen.
Vi var i alt 27 personer som møtte,
og det var veldig positivt at det var
hele 7 stk. som møtte fra Frivillighetssentralen og 3 stk. fra Kulturtjenesten. Vårt mål er nå å få flere av
våre medlemmer med, men siden
dette var første gang, var vi fornøyd med antallet medlemmer fra
foreningene. Det kan for øvrig legges til at vi fikk 3 nye medlemmer
på møtet. Ved de neste møtene vil
det være ca. 2 -3 personer fra Frivillighetssentralen tilstede, men det

var nyttig å bli kjent med personene som vi vil møte igjen etter hvert.
For øvrig må det tilføyes at undertegnede betrakter samlingen som
vellykket i og med at praten gikk
livlig og stemningen var meget god.
Målet med arrangementet er å
bringe mennesker sammen i sosialt
lag, arrangere ekskursjoner og møter. Det økonomiske er ikke i detalj
drøftet, men Kulturtjenesten har regien, og foreløpig vil arrangementer
som turer og lignende bli arrangert
til selvkost. Besøk i kommunens
avdelinger og underholdning på
møtene blir dekket av Kulturtjenesten. For kaffe og servering betaler
den enkelte kr. 20.- pr. gang.
Buskerudavdelingen synes dette
trekantsamarbeidet er meget interessant i og med at det er Kulturtjenesten som står bak. Vi vil satse på
å videreutvikle konseptet, og naturligvis forsøke å finne utradisjonelle
måter til å dekke i alle fall deler av
turer og lignende. Samtidig vil vi
satse på å få flere deltakere med på
dette fine tiltaket.

Årsmøte 2010 og valg
Helgen 24. til 25.april holder LFS årsmøte og skal da velge personer til ulike tillitsverv.
Alle medlemmer oppfordres til å ta kontakt med lokallaget i sitt fylke, og bevirke at lokallaget sender inn forslag til
kandidater til valgkomiteen.
Til hovedstyret skal det velges nestleder, kasserer og styremedlem for to år, dessuten to varamedlemmer (som
møter ved forfall av styremedlemmer) for et år. Det skal dessuten velges tre personer til valgkomiteen, samt en representant til NHF’s landsmøte (som avholdes i juni 2011).
Forslag sendes til valgkomiteens leder
Per Ragnar Sollie
E-post p.sollie@online.no
Mob. 932 30 100
Østre Solørveg 20
2211 Kongsvinger
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Vellykket juletilstelning i LFS
Trøndelag
Aase Lian

Tradisjon er en del av vår livsarv. Vårt julebord er
nå blitt en tradisjon, for dette var 15. året på rad
at vi hadde denne tilstelningen. I det omskiftende
samfunn vi lever i vil mange søke ro, forutsigbarhet
og tradisjoner. Det er godt å vite på forhånd at noe
hyggelig skal skje.
Et julebord som dette gir grobunn for sosialt samhold. Vi trenger alle påfyll en gang iblant for å kunne stå på videre. Hygge og sosialt samhold er bedre
medisin enn det både leger og apotek kan tilby.
De 56 medlemmene som i 2009 deltok på
denne tilstelningen lørdag 28. november i kantina på Adolf Øiens skole, hadde en alle tiders
aftenen. Det ble servert tradisjonsrik julemat
(ribbe med surkål og poteter) og valgfri drikke. Deretter kaffe avec og sukkerfri bløtkake.
Under middagen spilte vår hyggelige musikervenn,
Per Arne Imbsen rolig taffelmusikk, og senere på
kvelden spilte han dansemusikk som passet for oss
voksne mennesker. Mange svingte seg i dansen, og
glemte alle ”vondter” og plager. Et av våre medlemmer

Støtt laget ditt med
grasrotmidler
Her er koder for registrering i Norsk Tippings
grasrotandel.
Ta med organisasjonsnummeret eller strekkoden for ditt lokallag til tippekommisjonæren.

Akershus

Org.nr. 983 835 066

En svingom eller to gjør underverk for kropp og sjel
hadde med sin saksofon, og samspilte med Imbsen.
Vårt muntrasjonsråd, Åse Meslo, sørget for at
utlodningen ble en morsom underholdning. Årets
julebord er noe de fleste av medlemmene ser fram
til. Der kan de delta med likesinnede, ha det hyggelig og føle seg trygge. Det tydet stemningen på hele
kvelden, for praten gikk livlig og latteren att løst.
Da vi utpå kvelden dro hver til vårt var avskjedsordene omtrent slik: Vi gleder oss allerede til neste
julebord!

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.

•

Oppland

Org.nr. 993 751 839

Org.nr. 994 765 434

Troms

Org.nr. 893 374 442

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.

•

Buskerud

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

Nordland

Org.nr. 894 321 202

Trøndelag

Org.nr. 985 812 802
Conrad Holmboes vei 95, 9011 Tromsø, Tlf 77 66 88 00
firmapost@kurbadet.no
www.kurbadet.no
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1814
ASSURANSEFORRETNING A/S
Østre Akerv. 24
0581 Oslo
Tlf. 22 65 18 14

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

HAMAR KOMMUNE
2300 Hamar

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

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

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

RINGSAKER KOMMUNE
2380 Brumunddal

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

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

HEVOLD SHIPPING A/S
Boks 9305 ‑ Grønland
0135 Oslo
Tlf. 22 05 26 00

INDUSTRI ENERGI
Youngsgt. 11
0181 Oslo
Tlf. 02 390
APOTEK 1 STORD
Boks 1
5401 Stord
Tlf. 53 45 60 30
VANITY FRISERSALONG
Cort Adlersgt. 23
0254 Oslo
Tlf. 22 55 89 89

TANNLEGE
TOM‑ERIK HELLERUD
Claus Riisg. 2 • 0457 Oslo
Tlf. 22 38 15 35

GRAN APOTEK
Boks 115
2711 Gran
Tlf. 61 33 17 70

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

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

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

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

ABENA HYGIENE AS
Per Krohgsv. 4 B
1065 Oslo
Tlf. 22 80 43 10

FYSIOTERAPEUT
GRETE REYNAUD
Abbediengv. 1 • 0275 Oslo
Tlf. 22 50 72 91
TANNLEGE DR. ODONT.
ANNE E. STABRUN
Boks 64 ‑ Vinderen • 0319 Oslo
Tlf. 22 14 08 10

RÅD OG BOKFØRING
Dronningensgt. 13
1530 Moss
Tlf. 69 24 96 70

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

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

DATATJENESTEN A/S
Boks 291
1752 Halden
Tlf. 69 17 96 00
SÆTERDAL’S
FRISØRSALONG
Skrivevn. 16 • 1920 Sørumsand
Tlf. 63 82 76 76

Narvesen CC Gjøvik

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

FLISA SKOTØYMAGASIN
2270 Flisa
Tlf. 62 95 13 25

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

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

BRØDR. STENSKJÆR A/S
2120 Sagstua
Tlf. 62 97 31 50
Mobil 90 87 82 01
RESCON MAPEI AS
Vallsetvegen 6
2120 Sagstua
Tlf. 62 97 20 00

www.albjerk.no

Øverby kompetansesenter
Statlig spesialpedagogisk støttesystem

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
DENNE ANNONSEN
ER BETALT AV EN
ANONYM GIVER

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

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

BOHUS INTERIØR
MØBELFORRETNING AS
Storgt. 68
3921 Porsgrunn
Tlf. 35 93 14 20

ARENDAL OG OMEGNS
SPAREBANK
Torvet 8 • 4800 Arendal
Tlf. 37 00 49 00
TANNLEGE
TOR FROST NIELSEN
5013 Bergen
Tlf. 55 32 67 24

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

KIWI NORGE
Avd. Rogaland
Gamle Forusv. 8
4033 Stavanger

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

FEDJE KOMMUNE
Helse og sosialetaten
5133 Fedje

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

HJELPEMIDDELHUSET
for korttidslån i
Bergen kommune

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

HAGA AUTOSALG
5238 Rådal
Tlf. 55 13 46 33

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

AMISTAR BUSS DA
Hurumv. 41
3474 Åros
Tlf. 31 28 99 12

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

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

TONSTAD BAKERI AS
4440 Tonstad
Tlf. 38 37 01 22

HAUGESUND SPAREBANK
5443 Bømlo
Tlf. 53 42 60 70

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

ØYSTESE
GULLSMEDFORRETNING
Boks 114 • 5604 Øystese
Tlf. 56 55 55 56

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

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

SKORGEN GRUS OG
TRANSPORT
6380 Tresfjord
Tlf. 71 18 11 68
BUD FRÆNA OG HUSTAD
SPAREBANK
6440 Elnesvågen
Tlf. 71 26 80 00

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

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

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

ALF TAFJORD
6213 Tafjord
Tlf. 70 25 81 22

Tlf. 32 78 15 00

ARKITEKT
NILS FRIIS
3630 Rødberg
Tlf. 32 74 15 94

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

LILLESAND KOMMUNE

VEGÅRSHEI SPAREBANK
4985 Vegårshei
Tlf. 37 17 00 60

www.jaeger.no

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

LEGEREGNSKAP AS
6522 Frei
Tlf. 71 52 32 23
TANNLEGE
JON REIDAR EIKÅS
6770 Nordfjordeid
Tlf. 57 86 06 71

HOLEN INSTALLASJON AS
Boks 13
6851 Sogndal
Tlf. 57 67 75 00

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

KVIKK VASKERI
Boks 500
8601 Mo
Tlf. 75 12 99 10

LUSTER SPAREBANK
6866 Gaupne
Tlf. 57 68 27 00

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

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

ProsjektPartner Bodø AS
Boks 1363
8001 Bodø
Tlf. 75 55 13 00
6872 Luster
Tlf. 57 68 54 82

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

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

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

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

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

KLÆBU SPAREBANK
Boks 300
7541 Klæbu
Tlf. 72 83 00 00

Medlemsskap
i LFS?
LFS
Postboks 9217
Grønland
0134 Oslo
som vil videresende
den til ditt
nærmeste lokallag

NORGESGRUPPEN ASA

VEFSN KOMMUNE
Boks 560
8651 Mosjøen

HOLTÅLEN KOMMUNE
7380 Ålen

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

Fyll ut kupongen til
høyre, og send det til

STEIGEN KOMMUNE
8083 Leinesfjord

MELDAL KOMMUNE

FR. WANGSVIK A/S
Boks 110
8301 Svolvær
Tlf. 76 06 61 50
OPPLÆRINGSKONTORET FOR
LOFOTEN OG VESTERÅLEN

STOKVIK & NØREN A/S
Boks 267
8301 Svolvær
Tlf. 76 06 85 50

VESTVÅGØY KOMMUNE
8370 Leknes

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

ODD BERG GRUPPEN
Boks 233
9253 Tromsø
Tlf. 77 62 15 50
IMI BEGRAVELSESBYRÅ A/S
Boks 322
9254 Tromsø
Tlf. 77 66 25 00

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

NORDKAPP KOMMUNE
9750 Honningsvåg

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

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.

Kongens gull til Bent Indredavik
Bodil Ruud

For sin innsats med forskning
på slag, mottok overlege og
professor Bent Indredavik
Kongens fortjenestemedalje
i gull mandag 12. oktober
2009 på St. Olavs hospital i
Trondheim.
Fylkesmann Kåre Gjønnes stod med
en stor bunke papirer med rosende og
takknemlige ord fra gode medarbeidere. Ingen tvil om at denne medaljen
var høyst fortjent, og det var på tide.
Gjennom mange års forskning ved
St. Olavs hospital har han fremmet en Bent Indredavik med Kongens fortjenestemedalje i gull solid plantet på brystet, omgitt av (fra
banebrytende modell for behandling venstre) Leif Svarstad, Marit Indredavik, Bodil Ruden og Åse Meslo
av hjerneslag. Den blir anbefalt av Verdens helseorganisasjon til bruk over
forløperen til samhandlingsreformen, sa dekanus
hele verden. Behandlingen gir betydelig større overlevelse og reduserer skade og utgifter. Stig Sjørdahl. Han har møtt slagrammede og pårøHan har vært forut for sin tid og jobbet tverrfaglig og i rende med forståelse, støtte og trygghet. Det ble en
team. Han har etablert en slagenhet ved medisinsk av- flott markering med nydelig dekket bord, gode vardeling, og etter hvert er det opprettet slagenheter også me ord fra kona og medarbeidere ved sykehuset.
”Jeg er glad, stolt, ydmyk og takknemlig”, sa Inved mange av landets sykehus, sa fylkesmann Gjønnes.
Både direktør Gudmund Marhaug og klinikksjef på dredavik. Slik anerkjennelse fra pasienter er stort for
medisinsk avdeling, Eiliv Brenna, trakk fram Indreda- en doktor og forsker. ”Men først og fremst må jeg få
viks evner for tverrfaglighet og teamarbeid. Han har takke medarbeiderne mine, som er selve fundamenregistrert arbeidet han har gjort, og satt det i system. tet. Jeg deler utmerkelsen med alle de jeg har jobbet
Kvalitetsregistrering er en forutsetning for et godt i team med”, sa en stolt og ydmyk Bent Indredavik.
resultat, sa Marhaug. Han har vist at god medisinsk Forslaget til utmerkelsen ble fremmet av en takknembehandling og oppfølging av slagpasienter også var lig slagpasient, og støttet av to lokale slagforeninger, i
fornuftig ut fra helhetlig helse og samfunnsøkono- Trøndelag og Østfold. At forslaget var svært aktuelt og
misk perspektiv, sa Brenna. Hans arbeid har vært vel fortjent, var det ingen tvil om.

JA - jeg vil abonnere på SLAGORDET !

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

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

		

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

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

