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20. årgang

”En sommer er over….. ”
My vær å klage over – en god del vær å
glede seg over – men kanskje aller mest
«tja-vær.» Men uansett – vær har det vært
overalt. Nå er det bare å brette opp armene
og ta fatt på en ny høst-sesong, med nye
oppgaver og utfordringer for LFS.

i 2010 har vært lanseringen av den
«grønne konvolutten» – info konvolutten
om hjerneslag, som nå forhåpentligvis er
tilgjengelig og brukes på alle slagavdelinger
og flere av rehabiliteringssentrene rundt
omkring i landet.

Først og fremst vil jeg beklage overfor alle
lesere av Slagordet at vi ikke fikk gitt ut
bladet i juni. Det blir dessverre bare 3 blad i
2010, derfor er dette blad nr 2, som kommer
ut i september. Medieutvalget i LFS, med
Roger Amundsen i spissen, har påtatt seg
den redaksjonelle biten, inntil videre, og han
forklarer i eget innlegg hva som gjør at vi
ikke fikk ut Slagordet i juni. Så får vi bare
håpe på at dette nye Slagordet, septemberutgaven, blir godt mottatt av leserne.

Neste store prosjekt er å få informasjon
og opplæring til helsepersonell ute i
kommunene, nå som den store samhandlingsreformen gjennomføres i flere og
flere kommuner. Vi jobber direkte mot
helsepersonell, da disse er de første som
får kontakt med nye slagrammede og
pårørende. Dette er et viktig samarbeide
for å kunne nå ut med informasjonen til de
berørte i en ny og vanskelig situasjon. Jeg
tror denne veien å gå, er den beste måten
for å kunne gi et godt og helhetlig tilbud
til denne gruppa, slagrammede og deres
pårørende.

Som jeg tidligere har skrevet om,
er økonomien veldig usikker ute i
organisasjonene, så også for LFS. Men en
foreløpig lysning er at NHF har skaffet LFS
bingomidler for 2010. Dette er nå bekreftet,
og lettelsen er stor for at vi nå vet at vi
har midler til aktiviteter videre. Nå er det
kun «Han Stat» som kan komme med «nye
restriksjoner» på disse midlene, og som på
den måten kan sette en stopper for, eller
beskjære denne inntektsmuligheten.
Det er mange områder LFS trenger å
være aktive på, men hovedsatsningen
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v/Randi Nesje

Så vil jeg takke for innsatsen til de tre
som forlot hovedstyret på dette årsmøtet.
Styremedlem Jan Ove Heien og varaene
Audun Kr. Nygaard og Geir Sindre Ringdal.
Og velkommen til de nye innvalgte.
Bjørn Bakke har sagt opp sin stilling som
redaktør i Slagordet. Han takkes for sin
innsats med bladet og hjemmesiden.
HA EN FIN HØST……
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Styrene i LFS
Akershus og
LFS Buskerud er
suspendert

Registrer laget
for grasrotandel

Den 17. og 18. august 2010 ble
styrene i LFS Akershus og LFS
Buskerud suspendert. Dette ble
gjort etter at enkelte av dem har
vært illojale mot Landsforeningen
For Slagrammede og Norges
Handikapforbund.

Grasrotandelen har vært en suksess, men ikke alle lag er like flinke
til å utnytte de mulighetene ordningen gir. Det er rom for store
forbedringer. Det er flere lokallag i LFS som ikke er medlem av
ordningen. Kom dere på banen! – Her er det penger å tjene.
1. september utbetalte Norsk Tipping nye 83 millioner kroner fra
Grasrotandelen. Dette var den andre av tre årlige utbetalinger. Den
neste utbetalingen er 1.januar. Norsk Tipping forventer å kunne
utbetale 250 millioner kroner til grasrota i år.

Alle styremedlemmer i Landsforeningen for Slagrammede,
Akershus (LFSA) er nå suspendert
på grunn av at enkelte av dem har
vært illojale mot Landsforeningen
for Slagrammede og Norges
Handikapforbund.
Det er svært beklagelig at
sånt skjer, men hovedstyret i
LFS og Region Øst vil snarest få
etablert et nytt styre, og det blir
avholdt ekstraordinære årsmøter
i begge lokallagene innen kort tid.
Medlemmene får innkalling med det
første.
NHF Oslofjord Vest vil være
kontakt for LFS Buskeruds
medlemmer og Roger Amundsen i
hovedstyret vil være kontaktperson
for LFS Akershus sine medlemmer.
Se telefonnr og mail-adresser under
adresseoversikten bak i bladet.
Til orientering så tillater dessverre
ikke lovene å suspendere bare deler av
et styre. Hele styret må suspenderes
dersom det er grunnlag for dette.
Dette er en viktig presisering fordi det
ikke er alle i det suspenderte styret
som har vært med på aktiviteten
som er betegnes som illojal. For
hovedstyret er det viktig å få frem
at det som har skjedd ikke er en
eksklusjon av medlemmer, men
suspensjon av styret.
For LFS Hovedstyre
Randi Nesje/ Leder

Det er mye fint å si om ordningen.
Pengene kommer rett fra Norsk
Tipping direkte til lokallaget –
ingen unødige mellomledd. Dette
er også en glimrende anledning
til å aktivisere medlemmer og
støttespillere i lokalmiljøet, og
skape blest om slagsaken. Dessuten
er dette frie midler. Det er ingen
som krever oss til regnskap for hva
midlene går til, i motsetning til for
eksempel likemannsmidler, som
må rapporteres ned til hver minste
krone. Grasrotmidlene kan brukes til
det viktigste formålet, nemlig å drive
lokallagsarbeid. Og dere som vet hva
det vil si, vet at dette ikke er gratis.
Gå inn på:
www.norsk-tipping.no/grasrotandelen
klikk ’Søk grasrotmottaker’ og
tast inn ’Landsforeningen for
slagrammede’ i det hvite søkefeltet.
Da får du listet alle lokallagene
til LFS som har knyttet seg til
Grasrotordningen. Nederst til
venstre på siden til din forening,
har du en knapp som heter
’Strekkode’. Trykk på denne,
så lages det et dokument med
strekkode som gjelder ditt lag.
Dette dokumentet kopierer du i det
antall du måtte ønske, og deler ut til
dine medlemmer og støttespillere
med anmodning om at de viser
dokumentet til tippekommisjonæren
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når de vil spille. Dermed støtter
spilleren ditt lokallag med 5 % av
spilleinnsatsen, uten at det koster
spilleren et rødt øre!
Akershus på topp
Per 1. september (totalt 2009 og
hittil i 2010) har 90 spillere bidratt til
slagsaken med 54 860 kroner. Dette
gir et gjennomsnitt på ca. 610 kroner
per spiller. En foreløpig oversikt viser
at Akershus ligger på førsteplass
med 827 kroner per spiller, etterfulgt
av Trøndelag med 585 kroner per
spiller. Men Trøndelag har flest
spillere, her er det 37 ihuga spillere
som støtter slagsaken i Trøndelag og
hittil har de sørget for drøyt 21 000
kroner i kassen! Heia Akershus og
Trøndelag!
Registrer ditt lag!
Til de lokallag som ennå ikke er
med i ordningen! Sørg for å registrer
lokallaget i Brønnøysund så dere får
eget organisasjonsnummer. Dette
må der ha før dere kan søk om å bli
med i Grasrotordningen.
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Ønsker kontakt med

slagrammede
Hver dag rammes to personer i Asker og Bærum av hjerneslag. Likevel teller lokalavdelingen til Lands-foreningen for
slagrammede kun rundt 100 medlemmer.
Tekst og foto: Freddy Nilsen
e-post:freddy.nilsenbudstikka.no

– Det er blant annet fordi
sykehuspersonalet ikke har lov
til å varsle oss om de som blir

➨ Det er inngått avtaler med nytt
trykkeri – layout og annonseselger for
Slagordet.
➨ Hovedstyret har hatt flere samtaler
med med NHF og forbundsleder Arne
Lein, om den økonomiske situasjonen
til LFS. Det er nå avklart at LFS
mottar tilskudd fra bingomidler, og
første garantisum er bekreftet.
➨ Årsmøtet ble avholdt på Comfort
RunWay Hotel den 24. og 25. mai
2010. (Se side 3.)
➨ LFS Oslo har nå etablert nytt styre.
➨ I Vestfold har vi fått 3 kontaktpersoner og et godt samarbeide med
slagsykepleiere på slagavdelingen på
Sentralsykehuset i Vestfold (SIA).
➨ Leder og nestleder har deltatt på
Nasjonalt fagseminar om hjerneslag
på Øyer. Her fikk vi god kontakt med
slagsykepleiere fra hele landet.
(Se side 8.)
➨ Planlegging av deltagelser på
rehabiliteringskonferanser og åpne
møter til høsten pågår nå.
➨ Det søkes også om midler/tilskudd
der vi ser muligheter.
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innlagt. Det er synd, for vi har mye
å tilføre både pårørende og den
slagrammede selv, understreker
generalmajor Tryggve Tellefsen (69)
fra Østerås. Han er selv pårørende
til en slagrammet hustru, og er
styremedlem i fylkeslaget for LFS i
Akershus.
Han opplyser at det inntreffer et
slag hvert 30. minutt på landsbasis.
Det tilsvarer rundt 15.000-16.000
tilfelle årlig. Dødeligheten ligger
på ca. 25 prosent, men her spiller
tid og rask reaksjon en stor rolle.
Han man mistanke om slag eller
drypp, bør man umiddelbart ringe
nødtelefonen 113.
Tellefsen er også den som
administrerer Slagrammedes
minne- og forskningsfond.
En stiftelse basert på gaver fra
takknemlige pårørende. Fondet er
på kr 350.000 og gir blant annet
årlig støtte til sykepleiere, forskning
eller eventuelt slagrammede som
ønsker seg tilbake til bedre form,
samt informasjon om hjerneslag.
– Det er mange usynlige
konsekvenser både for slagrammede
og pårørende. Det er viktig med
oppfølging. Det er faktisk lovpålagt
å lage individuell planlegging ved
sykehusinnleggelse for slagpasienter.
Men dessverre slurves det veldig
med dette. Vi er heller ikke spesielt
fornøyd med NAV, som vi for spøk
sier står for «Nei, Aner ikke, Vet
ikke», sier Tellefsen.
Ta kontakt
Han ønsker at flere pårørende
tar kontakt, og viser blant annet

til en ny brosjyre som er kommet
«Behandling og rehabilitering ved
hjerneslag - kortversjon», og for
ikke å glemme medlemsbladet
«Slagordet». Foreningen kan tilby
samtalegrupper - likemannsarbeid
- hvor man snakker fortrolig og har
det hyggelig sammen. Det gjelder
både slagrammede og pårørende.
– Det arrangeres også sosialt
samvær som turer og julebord, samt
medlemsmøter med nyttige temaer
og «pårørendeskole». Vi har også
nedsatt turgruppe og kulturgruppe,
og har planer om minst en aktivitet
i hvert halvår pr. gruppe. Vi i
Akershus vil gjerne bli kjent med
dere, og vi håper at det arbeidet vi
driver fører til et bedre liv for oss
selv og andre som har vært uheldige
i livet.

Jeg beklager at redaktør Bjørn Bakke valgte
å trekke seg som redaktør for Slagordet.
Bjørn gjorde en god jobb som redaktør.
Takker herved Bjørn Bakke for den gode
jobben han gjorde og ønsker ham lykke til
videre.
Nå jobber Hovedstyre i LFS og media
utvalget med å få tak i en ny redaktør,
som kan ta Slagordet videre.
Det er inngått nye avtaler med trykkeri,
layout og annonse selgere, som vi tror
skal bli bra og ikke minst til økonomisk
fortjeneste for bladet vårt på sikt.
Tekst og foto: Freddy Nilsen
e-post:freddy.nilsen@budstikka.no

REDAKTØRENS
HJØRNE
v/ Roger Amundsen
Fungerende redaktør

Så til min oppgave oppi dette her, som
leder av media utvalget er jeg pekt ut som
fungerende redaktør, inntil vi har fått ny.
Dette arbeidet er helt nytt for meg, men
jeg tar utfordringen. Har fått en god del
stoff fra lokallagene rundt om i landet. Så
jeg tror at dette bladet er blitt bra i forhold
til situasjonen vi er i.
Skulle det være noen som har noe som de
ønsker å dele med andre, også bilder, kan
de sende det til meg på e-post adresse
rogeramu@start.no.

PASS PÅ! Vi har en SOS-regel.
Ved mistanke om slag - spør om
pasienten kan Smile, løfte hendene
Over hodet eller Snakke. Hvis ikke
skal man ringe 113 umiddelbart!
påpeker Tryggve Tellefsen, nestleder
i Landsforeningen for slagrammede.

Med dette avslutter jeg innlegget for
denne gang. Må ha ferdig Slagordet nå, så
det kommer i postkassene deres.
ØNSKER DERE ALLE EN GOD OG FIN HØST.

– For dem som er kommet i
en situasjon hvor partneren har
fått hjerneslag vet vi at det er
viktigere enn noen gang før i livet å
mobilisere alle gode krefter. Vi vet
at det er viktig med ulike former for
behandling, ha likesinnede å snakke
med, og dele erfaringer, samt få gode
råd og støtte, på Tryggve Tellefsen.
Artikkelen stod i Asker og Bærums
Budstikke 5. august 2010. Den er
gjengitt her med tillatelse fra avisen.
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Ny retningslinje for
behandling av hjerneslag
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Statssekretær Ragnhild Mathisen.
Foto: Magnus Ridola/HOD

statssekretær Ragnhild Mathisen i
Helse- og omsorgsdepartementet.
Tallet på hjerneslagtilfeller kan
øke med opptil 50 prosent de neste
20 årene, anslår Helsedirektoratet.
Det skyldes først og fremst at
befolkningen blir eldre.

Andvord
Grafisk
AS

Den nasjonale faglige retningslinjen
skal sørge for effektiv behandling
av god kvalitet for alle som rammes
av hjerneslag. – Hjerneslag er
en av de viktigste årsakene til
funksjonshemming og død i Norge.
Det er derfor svært viktig at vi nå
får dette på plass, sier statssekretær
Ragnhild Mathisen i Helse- og
omsorgsdepartementet.
Retningslinjen er utarbeidet av
Helsedirektoratet og viser hva som
er god praksis ved behandling og
rehabilitering av hjerneslag.
– Når vi vet at rundt 15.000
nordmenn rammes av hjerneslag
hvert eneste år, er det svært viktig
at disse får en grundig og god
oppfølging av helsevesenet, sier

olm Desig
n Trykk
:

Helsedirek
tora
St Olavs
plass, 013 tet
0 Oslo
Tlf.: 810 20
050
Faks:
www.helsed 24 16 30 01
irektoratet.n
o

Pb. 7000

Design:
Gjerh

Hjerneslag er en av de hyppigste årsaker til død og
funksjonshemning, og er en stor utfordring både for den
enkelte som rammes, de pårørende, for helsetjenesten og
for samfunnet. Ny retningslinje skal vise hva som er god
praksis ved behandling og rehabilitering ved hjerneslag.

Behandling og rehabilitering ved hjerneslag
Kortversjon

2-3

24.03.10

13.57

Mer likeverdig behandling
– Vi ser at behandlingstilbudet
varierer rundt om i landet. Dersom
denne retningslinjen blir fulgt, vil
vi få en likere og bedre behandling
av pasienter med hjerneslag. Vi vet
at god oppfølging kan redusere de
alvorligste konsekvensene av slaget,
sier Mathisen.
Nå starter den store og viktige
jobben med å implementere
retningslinjen. Regjeringen har klare
forventninger om at retningslinjen
blir fulgt opp i kommunene og i
spesialisthelsetjenesten.

Anbefalingene i retningslinjen
bygger på systematisk gjennomgang
og kvalitetsvurdering av relevant
litteratur, samt vurderinger gjort av
fagpersoner i de tre arbeidsgruppene.
Retningslinjen foreligger
som trykksak i fullversjon og
kortversjon. Kortversjonen er ment
som et nyttig verktøy for aktiv bruk i
arbeidssituasjonen. Begge versjonene
sendes blant annet til alle sykehus,
kommuner og fastleger. De kan også
bestilles fra direktoratet eller lastes
fra www.helsedirektoratet.no

Folk flest må kjenne symptomene
Målgruppe for retningslinjen er først
og fremst helsepersonell i kommuneog spesialist-helsetjenesten.
Retningslinjen vil også være nyttig
for beslutningstakere på alle nivå
i helsetjenesten, politikere og
utdanningsinstitusjoner. I tillegg
er det et viktig poeng at folk flest
kjenner til symptomene på slag, og
ikke nøler med å ringe 113 når en
person blir rammet.
Professor dr. med. Bent
Indredavik ved St. Olavs hospital har
ledet arbeidet med retningslinjen.

Professor dr. med. Bent Indredavik
ved St. Olavs hospital har ledet
arbeidet med retningslinjen. Foto:
Nasjonalforeningen/ Erik Norrud.
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Konferanse om den nye retningslinjen:

Hjerneslag i Nord-Norge: Moderne og
enhetlig behandling – et nasjonalt krav
Helse Nords fagråd for hjerneslagbehandling inviterer til konferanse om
den nye faglige retningslinjen for slagbehandling. Konferansen avholdes
17. – 18. november 2010 på Radisson Blu Hotel i Bodø.
Hensikten med konferansen er å
bidra til god implementering av
den nye faglige retningslinjen for
slagbehandling i Helse Nord. Den
sykehusbaserte behandlingen vil
være i fokus på konferansen.
Målgrupper er AMK-personell,
ansatte som arbeider med
rehabilitering av slagpasienter,
fastleger og praksiskonsulenter,
brukerorganisasjoner. Konferansen
er godkjent av legeforeningen med
tellende timer for etterutdanning i
allmennmedisin. Helseforetakenes
slagenheter oppfordres spesielt
til tverrfaglig representasjon fra.
Møtet går over to dager for å få

tid til sosialt samvær og å utveksle
erfaringer.
– Denne konferansen er viktig
for LSF. Her kommer det til å være
slag-helsefolk fra hele Nord-Norge.
Vi håper derfor at vi kan være
representert med hele styret på
denne konferansen. Det blir en
gylden anledning til å presentere
oss for Nord-Norge. Vi kommer til å
kombinere det med både styremøte
og bl.a et besøk til Valnesfjord
Helsesportsenter der Anne Breivik
har startet et nytt tilbud for familier
der mor eller far har fått hjerneslag
(se side 9), forteller LSFs leder Randi
Nesje.

LSF vil vise seg frem for Nord-Norge.
Foto: Randi Nesje

Viktige anbefalinger i retningslinjen:
➨ Alle pasienter med symptomer
på akutt hjerneslag bør øyeblikkelig
innlegges i sykehus med slagenhet
som kombinerer akutt behandling
og rehabilitering. Varsling bør gå via
AMK, nødtelefon 113.
➨ Symptomene på hjerneslag
er skjevhet i ansiktet, lammelse
i den ene armen og språk- og
taleproblemer.
➨ Pasienter med TIA (transitorisk
ischemisk attack) uten symptomer
ved henvendelse, bør tilsees akutt
av legevakt eller fastlege og bør
innlegges akutt eller utredes
ved sykehus innen 48 timer
avhengig av risiko for hjerneslag.

Sekundærforebyggende behandling
er viktig for å forhindre hjerneslag.
➨ Rask igangsetting av behandling
og rehabilitering er viktig fordi:
1. De som er aktuelle for
trombolyse (medisin som
løser opp blodproppen) må få
denne behandlingen innen 3
timer etter sykdomsstart og
den bør startes så tidlig som
mulig.
2. Forebygging og behandling
av komplikasjoner, inkl.
forebygging av nye infarkt har
best effekt om de starter tidlig.
3. Mobilisering og rehabilitering
fra første døgn gir best
resultat for pasienten.
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➨ Tidlig utskrivning fra sykehuset
til hjemmet er bra for pasienter
med mild og moderat skade.
Dette forutsetter at pasienten
får oppfølging og rehabilitering
hjemme eller som dagtilbud
utenfor hjemmet, og at sykehuset
samarbeider med kommunen om
tilbudet.

Denne hjernen viser et stort
hjerneinfarkt i høyre
tinninglapp. Hjerneslaget ses som en
oppsvulmet del
av hjernen til
venstre i bildet.
(Kilde: Helse Nord)

7

Nasjonalt
fagseminar om
hjerneslag
Nasjonalt fagseminar om hjerneslag
ble i år arrangert på Øyer nord for
Lillehammer. Arrangør var Norsk
Sykepleierforbund v/Landsgruppa for
Slagsykepleie.
Leder Randi Nesje og nestleder
Roger Amundsen representerte LSF.
– I tillegg til å få med oss svært mange
gode forelesere, hadde vi også stand
hvor vi markedsførte LFS for helsefolk,
og knyttet mange nyttige forbindelser
med flere av kursdeltagerne. Vi hadde
også med den grønne infokonvolutten
som mange fikk med seg hjem, forteller
Randi.
(Utdrag fra medlemsbladet for
sykepleiere nr 2, juni 2010 – fra
redaksjonskomitèen):
I år var fagseminaret på Hafjell
Quality Hotel, på Øyer v/Lillehammer,
og dit var det mange som hadde funnet
veien. Programmet var spennende og
variert. Professor Bent Indredavik fra
St. Olavs Hospital i Trondheim snakket
om den nye Nasjonale retningslinjen
for behandling og rehabilitering ved
hjerneslag. Professor David Russel fra
Rikshospitalet snakket om «Behandling
av akutt iskemisk hjerneslag. Hvilke
muligheter vi har nå og hva med
fremtiden.» Seksjonsoverlege Siv
Bohne Krogseth fra slagenheten ved
Sentralsykehuset i Tønsberg, holdt
foredrag på seminaret i fjor og hun kom
i år også. Hennes innlegg handlet om
hvordan vi kan forebygge hjerneslag.
Fra sykehuset Innlandet,
Lillehammer, presenterte geriater Nils
Holand hvordan vi skal overvåke og
følge opp hjerneslagpasienten.
Ellers deltok blant annet forelesere
som dietetiker, tannlege, høgskolelektor
og representant fra NAV. Det var
to flotte dager som gav påfyll, ny
kunnskap og motivasjon videre
fremover for alle. Neste fagseminar blir
i Bodø i april 2011.
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En grytidlig morgen på hytta……
Av Randi Nesje

Stillhet – Ro – Skjønnhet!
Solens varme stråler strømmer ut over
det morgenstille landskapet.
Den spiller over nattens rim,
Som blir til morgendugg i solen.
Naturen speiler seg i det blå, blanke vannet,
det er som om den holder pusten
og bare nyter sin egen skjønnhet.
Den første lille morgenbrisen kommer,
tar forsiktig tak i de høstgule bladene,
som rasler sakte i stillheten –
små krusninger på den blanke vannflaten –
Og med ett – hele naturen i bevegelse!
Svakt sus i buskene – et og annet blad som slipper taket
og faller sakte ned mot bakken –
gule gresstrå som vaier lett i den svake brisen,
der de står mellom tuer av rødt høstlyng
som stråler om kapp med det vakre lauvet
som faller ned fra trærne og dekker bakken.
Det er høst – snart vinter.
Men naturen bærer allerede på knoppene
med den gryende våren i seg.
En Evig Ring – Naturens Under
Vinter – Vår – Sommer – Høst
Vår Vidunderlige Natur!
Slagordet nr 2-3/2010

Familien i fokus på Valnesfjord Helsesportssenter

Hva med familien når
mor eller far blir syk?
Når en av omsorgspersonene blir alvorlig syk eller får en alvorlig
skade skjer det ofte store langvarige endringer i familiesituasjonen.
Valnesfjord Helsesportssenter har et nytt tilbud for familier
hvor mor eller far har fått slag, eller en traumatisk hjerneskade.
Oppholdet er på to uker, og første samling er den 15. november.
«Tid for familien - når barn er
pårørende» er et prosjekt ved
Valnesfjord Helsesportsenter
Prosjektet retter seg mot familier
der mor eller far har fått en
hodeskade. Den første uken er et
vanlig rehabiliteringsopphold for
pasienten, mens den andre uken er
for hele familien. Tilbudet er først
og fremst for familier med barn i
aldersgruppen 6-18 år.
– Målet vårt er å hjelpe den
enkelte og familien slik at de kan
fungere godt sammen. De får møte
andre i samme situasjon og delta på
aktiviteter som hele familien kan
gjøre sammen. I november vil vi ha
plass for seks-syv familier forteller

prosjektleder ved senteret, Anne
Breivik.
– Under oppholdet vil familien
få informasjon om hvordan en
hjerneskade påvirker hverdagen. Er
en skadet i familien, så påvirkes og
berøres alle av det. Under oppholdet
legges det vekt på aktiviteter,
samtaler og erfaringsutveksling. Det
vil bli gruppesamtaler og møteplass
for partnere, for barn og for
ungdom. Kort sagt vil vi favne hele
familien, sier prosjektleder Breivik.
Ikke enkelt
Breivik sier videre at det ikke er
enkelt å være barn når mor eller far
får en alvorlig sykdom eller skade.
Det er heller ikke enkelt å være
foreldre. Hvordan kan man være
kjærester når den ene er alvorlig syk?
– Behovet for informasjon er
stort og tilbudet er skremmende
lite for unge voksne som blir
alvorlig syke eller skadet. Det har
vi ønsket å gjøre noe med. Når en
av omsorgspersonene blir alvorlig
syke – eller får en alvorlig skade,
så endres hele familiesituasjonen.
Det er ofte behov for en tett
oppfølging av hele familien. Vår

Anne Breivik er prosjektleder for Tid
for Familien –når barn er pårørende
ved Valnesfjord Helsesportsenter.
Foto: Valnesfjord Helsesportsenter.
Slagordet nr 2-3/2010
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erfaring er imidlertid at barn,
partnere og familien har vært lite
ivaretatt i helse Norge. Vi vet også
at skilsmissetallene etter slag eller
en traumatisk hodeskade er høye,
forteller hun.
Mer informasjon
Barn kan få ulike reaksjoner
på alvorlig sykdom i familien.
Reaksjonene kan være uro,
sinne, konsentrasjonsproblemer,
søvnvansker, hodepine, depresjon og
angst - for å nevne noe.
– Mangel på informasjon om
mor ellers fars sykdom kan føre til
stor utrygghet, men informasjonen
må være tilpasset barnets alder
og utviklingsnivå. Det er viktig at
barna blir sett og hørt slik at de
lærer å mestre situasjonen ut fra
sitt ståsted, understreker Breivik og
legger til:
– Når familien får forståelse for
hva som skjer med mor eller far, så
kanskje utfordringene i familien og
fritiden mestres bedre.
Søknadsfrist er satt til den 7.
oktober
For mer informasjon kan du ta
kontakt med prosjektleder Anne
Breivik. anne.breivik@vhss.no
Telefon 75 60 25 89
Les mer om Tid for Familien –
når barn er pårørende på
http://vhss.no
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SYNSPROBLEMER

etter hjerneslag og andre hjerneskader
Synssansen er en av våre viktigste sanser, og det er med hjernen vi ser. Når
hjernen vår blir skadet forårsaker det derfor ofte funksjonstap på mange
områder. Vi har 12 store hjernenerver, og 6 av dem har betydning for
det visuelle systemet vårt. Hjernecellene har et større behov for surstoff-/
oksygentilførsel enn andre celler i kroppen vår, og de dør etter 5-10
minutter hvis blodtilførselen hindres.
Av synspedagog Evy Baustad

Hjerneskader kan ha mange årsaker,
men generelt sett vil alle skadene
ha en påvirkning på hjernen som
medfører en eller annen form
for ødeleggelse av nerveceller og
nervevev. Det kan være skader
som hjerneblødning, blodpropp

i hjernen dvs hjerneinfarkt,
drukningsulykker, forgiftninger
eller annen hjernesykdom som for
eksempel svulst, slag mot hjernen
og lignende. Felles for disse skadene
er at de, ut fra skadens omfang og
hvilken del eller deler av hjernen
som blir rammet, kan forårsake
større eller mindre forandringer i

COGNITASS

et vindu for
kommunikasjon
og oversikt
COGNITASS gir oversikt over dagen og det som
skal skje fremover.
COGNITASS KOMMUNIKASJON har album
med bilder, e-post, nyheter og ordbank.
COGNITASS STRUKTUR gir enkle veiledere og
handleliste.
Cognita har lang erfaring med hjelpemidler for hjerneskader. Kontakt oss for visning av mulighetene.
Kranveien 62, 4950 Risør,
Tlf: 22 12 14 50, info@cognita.no

www.cognita.no
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personens sansing, fysiske funksjon,
språkfunksjon, atferd, eller kognitive
evner.
Siden synet er en personlig
opplevelse, og synsproblemene
ikke alltid er synlig for andre, blir
ofte synet og synsfunksjonen ikke
like godt ivaretatt som de mer
synlige skadene som kan oppstå,

Dobbeltsyn kan fortone seg slik for
noen.

Synsfeltutfall mot høyre kan fortone Synsfeltutfall mot høyre.
seg slik.

for eksempel lammelser i armer
eller ben, språk og taleproblemer.
Fordi synsproblemene ikke alltid
viser seg så markant har de lett
for å bli oversett. Synssystemet
har en kompleks oppbygging, og
den visuelle prosessen involverer
store deler av hjernen, og de
ulike prosessene er innbyrdes
avhengig av hverandre. En
hvilken som helst hjerneskade
vil av den grunn nesten alltid
påvirke synsfunksjonen, direkte
eller indirekte. Rehabiliteringen
av de andre skadene kan derfor
forsinkes hvis synsvanskene
ikke ivaretas. Synsfunksjonen er
hovedansvarlig for blant annet
presisjon og styring av kroppens
bevegelsesapparat, og øyemusklene
er de muskler i kroppen som har
den største nerveforsyningen. Det
forteller litt om den komplekse
styringsmekanisme og nevrologiske
programmering som involverer
øynene.

ulike former for synsfeltutfall eller
bortfall, konsentrasjonsvansker,
nedsatt evne til å reagere raskt og
riktig på situasjoner og hendelser.
I tillegg til disse vanskene som
skyldes synsproblemer kan en også
ha andre synsvansker, blant annet
samsynsproblemer og øyemotoriske
vansker. Noen personer med
synsvansker kan føle det kaotisk
å være sammen med mange
mennesker, eller ha vansker med å
tolke trafikkbilder. Man kan rett og
slett miste helheten, oversikten og
kontrollen over livet sitt.
En må være klar over at vanskene
kan oppleves ulikt hos den enkelte
selv om diagnosen er den samme
som hos andre personer. Det er
derfor viktig at den enkelte blir hørt
og tatt på alvor med de vanskene en
opplever å ha.

Problemer med synet griper inn i
alle våre daglige situasjoner
Noen av symptomene ved
synsvansker kan være: Uklart
syn, lysømfintlighet for lys
ute eller inne eller begge
steder, ulike typer lesevansker,
vansker med tall, vansker med
orientering, innlæringsvansker,
hukommelsesvansker, dobbeltsyn,

Hva er synstrening og hva gjør
synstreningen
Før synstrening settes i gang må det
gjøres en grundig synsutredning, og
man må være sikker på at pasienten
har godt tilpassede briller og andre
synshjelpemidler.
Synstrening er en individuell
opptreningsform og har som mål
blant annet å bedre det visuelle
funksjonsnivået og å bedre og øke
den visuelle prestasjonsevnen.
Synstrening kan ikke gjenopprette
ødelagt nervevev, men hjernens

plastisitet gjør at nesten alle
tilstedeværende ferdigheter
kan utvikles. Det er derfor av
største viktighet å komme i gang
med opptrening av de visuelle
ferdighetene for å utnytte det
potensialet som er tilstede.
Synstrening kan forbedre
synsfunksjonen på tilsvarende
måte som fysioterapi kan
forbedre generell motorisk
funksjon. Målinger og tester ut
fra gitte normer er bakgrunn for
vurderinger om status før, under
og etter treningen. Treningen må
alltid evalueres jevnlig underveis,
for treningen gir reaksjoner, og
treningen må justeres deretter.
Treningen har som hensikt blant
annet å:
• Bedre øyemotoriske bevegelser
• Øke og eller bedre evnen til
å samle øynene på et punkt
(konvergens)
• Avhjelpe
akkomodasjonsforstyrrelser,
evnen til å flytte blikket raskt
mellom ulike avstander
• Bedre hjernens evne til
bearbeiding av visuell
informasjon

Fortsettelse neste side

Synsproblemer etter hjerneslag og
andre hjerneskader Fortsettelse fra
foregående side.

Effekt av syns- og lesetrening
Erfaringsmessig har syns- og
lesetrening positiv innflytelse på
blant annet:
• Leseevne, i form av økt
lesehastighet og økt leseforståelse
• Stødigere øyebevegelser, økt evne
til akkomodasjon og vergens
(evne til å samle synet om et
punkt)
• Bedret visus (syn) med opptil 0,5
i styrke
• Bedret evne til å utnytte
synsfeltet
• Bedret kroppsholdning
• Økt utholdenhet,
oppmerksomhet og hukommelse
• Bedret språk, både språkuttrykk
og språkforståelse
• Bedret orienteringsevne og rom-,
og retningssans
• Økt selvfølelse, selvrespekt og tro
på seg selv

Treningssituasjoner.
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Målet med synspedagogisk trening
Synstreningen og opplæringen har
to mål:
1. Personlig læring gjennom
selvinnsikt.
Synstreningen gjør at pasienten
får innsikt i sine synsproblemer,
og hvilke begrensninger som
synsskaden medfører.
2. Praktisk læring ved å innøve
teknikker som kan bli redskaper i
hverdagen for initiativ og valg av
strategier i praktiske situasjoner.
Ved bruk av spesielle teknikker
kan en del av synsproblemene
overvinnes, så selv om
problemene ikke blir borte blir
det letter å leve med dem.
Synstreningen er individuell, den
har en fast struktur og er inndelt i
økter. Hver trening har gjerne en
varighet på 60 minutter. Det blir
benyttet forskjellig materiell og
dataprogram, og pasienten får noen
enkle øvelser til hjemmebruk.
Under treningen er det viktig
at man holder hodet i ro og at
man konsentrerer seg om å bruke
øyebevegelsene. Oppfølging av dette
og bruk av strategiene i hverdagen
skal automatiseres og overføres til
dagliglivet.
Treningen bør starte så tidlig
som mulig etter skaden, men jeg har
også erfart at det aldri er for sent, og
at det selv etter 15-20 år er mye igjen
å hente.
Treningen sies å burde være så
intensiv som mulig og helst flere
ganger hverdag. Min erfaring
er at det ikke alltid er det beste.
Svært få har synspedagogen
som nabo og bare kan stikke
innom for en rask trening. Svært
få har bare synsproblematikk
som skal ivaretas, det er ofte i
tillegg fysioterapi, logoped og
ergoterapi, og det er fastlege og
sykehuslegekonsultasjoner kanskje
mange ganger i uken. Derfor
strekker ofte ikke kapasiteten
til, med reiseavstander til ulike
Slagordet nr 2-3/2010

treninger og leger osv. Jeg har hatt
hundrevis av pasienter til trening
opp igjennom årene, og min erfaring
er at den slagrammede ikke har
fysisk eller mental kapasitet til å
trene intensiv synstrening mer enn
to, toppen tre ganger i uken. Ved en
ny sjekk 3-4 mnd etter de var ferdige
med treningen, viser det seg at det er
få som har gått tilbake i status. Noen
få har bedt om å få noen ekstra timer
fordi de følte det var gått tilbake med
synsfunksjonen. Da viser det seg
som regel at det ikke var tilfelle, og
at flere av dem overraskende hadde
økt sitt visuelle funksjonsnivå.
Treningsøktene er individuelt
tilrettelagt og består av:
• Oppvarming av øyebevegelsene
ved hjelp av ulike synsoppgaver
som både er synstekniske,
koordinerende og kognitive.
• Søking i stort synsfelt, hvor
oppgavene blant annet er visuell
oppmerksomhet og hurtighet.
• Raske øyebevegelser og visuell
søking. Teknikker vi bruker er:
Høyfrekventerte ord av ulik lengde
med hvit skrift på mørk bakgrunn,
med skiftende posisjon på
fikseringspunktet og ordene. Dette
avhenger av hvilken øyeposisjon
som skal trenes. Tiden ordet står
på skjermen og skriftstørrelsen
varieres etter behov
• Lesing av ulike ordbilder og
tekster. Vi bruker både PCskjermen, tekster av ulik
Vanskelighetsgrad, og egne
lagde ordbilder. De innlærte
øyebevegelsene skal her omsettes
i praksis:
Holde hodet i ro ved lesing,
oppfatte hvert ord så hurtig som
mulig, flytte blikket bevisst, dvs.
ikke for kort og ikke for langt
og huske ordet en har lest og ha
innhold i ordet.
Oppfølging av dette og bruk
av strategiene i hverdagen skal
automatiseres og pasienten må selv
ta ansvar for å bruke dette.

“Endelig slutt
på ømme og
stive ledd!”

Torhild R-K
Amdahl (63) fra
Levanger
Torhild har bl.a.
slitt med plager i
ﬁngre og tær. Da
hun begynte å
ta omega-3, merket hun stor forskjell.
– Jeg har prøvd forskjellige produkter,
men vender alltid tilbake til VitOmega.
At det er et rent produkt med gode
“bivirkninger” for blodet og hjertet, er
heller ingen ulempe! sier hun.

“Alle har fått
mer overskudd”

Familien
Haugdahl/Lie
fra Levanger
– Vi begynte å ta
omega-3 først og
fremst fordi det er
bra for
immunforsvaret. Vi merket snart at vi
ﬁkk mer overskudd, og dessuten holder
vi oss lettere friske enn før, forteller mor
Ragnhild.

“Mindre
stiv i
leddene”

“Et naturlig valg for hele familien”

Monica Krogstadholm (35) fra Hegra
Hele familien Krogstadholm bruker omega-3
fra VitOmega. Mamma Monica forteller:
– Vi merket fort at immunforsvaret ble bedre.
Det hender naturlig nok at vi kan få en runde
med forkjølelse, men det blir aldri noe mer. Og
så er det godt å vite at vi får i oss ren ﬁskeolje uten miljøgifter!

Godt tilskudd til
FOLKEHELSEN!

Ragnhild (67)
og Terje
Haugdahl (69)
fra Levanger
– Terje har
store plager
med stive
ledd, og har merket stor forskjell etter
at han startet med VitOmega. Han er
ikke så stiv lenger, og hverdagen blir
selvsagt mye lettere. – Begge nyter godt
av VitOmega, vi har fått mer energi og
overskudd, fastslår Ragnhild.

“Et must med
god olje når
du pumper
jern”

Kenneth Rørås
(30) fra Rissa
– Jeg trener
med vekter, og
bruker VitOmegas
ﬁskeolje for å smøre leddene. Jeg har så
godt som ingen plager i leddene mer, og
knærne mine har også sluttet å “knirke”,
slår Kenneth fast.

“Mindre
hudplager”

Ann Merete
Jensen (36)
fra Levanger
Ann Merete var
plaget av tørr
hud, men omega-3
holder plagene under kontroll.
– Jeg har prøvd å slutte med VitOmega i
perioder, men da har problemene
kommet tilbake, forteller hun.
– Sønnen min bruker også VitOmega, og
det har virket veldig positivt på ham.

“Leddene
føltes snart
bedre”

Torbjørn Bartnes
(59) fra Steinkjer
– Jeg begynte å ta
VitOmega senhøstes i 2008.
Allerede utpå
nyåret merket jeg
stor forbedring. Ikke minst ble jeg mye
bedre i armene, som hadde plaget meg
lenge, forteller Torbjørn.

“Lettere å
komme i gang
om morgenen”

Introduksjonstilbud
2 bokser Omega-3
+ 1 boks VitMulti

KUN KR 149,50
(Verdi kr 567!)

VitOmega er ren ﬁskeolje av sardiner
og ansjos fanget i klare farvann ved
Antarktis. Omega-3 er gunstig for
hjerte, hjerne, ledd og hud – ja, hele
kroppen!
Vit-Multi inneholder 11 vitaminer:
A, B (7 stk.), C, D og E
5 mineraler: jod, selen, kopper, mangan
og krom 200 µg folsyre (særlig viktig for
gravide)

(man-fre 09.00-17.00)
PORTO ER BETALT

Omega-3-eksperten
Slagordet

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

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

Kenneth Rørås
(30) fra Rissa
Øyvind ﬁkk store
plager bl.a med
leddene, og ble
uføretrygdet. Først
isolerte han seg,
men etter hvert begynte han å trene og ta
omega-3. Snart syklet han Birkebeineren!
– Jeg tar fem kapsler VitOmega hver dag, og
det er avgjort en av årsakene til at jeg føler
meg i bedre form, sier Øyvind Jenssen.

1. Tlf. 72 83 90 90

2 bokser Omega-3 + 1 VitMulti kun kr 149,50
NOK TIL 3 MND. FORBRUK! Tilbudet gjelder tegning av
abonnement, der jeg mottar 2 bokser Omega-3 til kun
kr 299,- hver 3. mnd. Jeg kan ta pause eller stoppe
abonnementet når jeg ønsker. Ekspedisjonsgebyr på
kr 29,50 kommer i tillegg.

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

“Omega-3 og
trening gjorde
susen!”

Du kan bestille på 4 måter:

Portofritt tilsendt - Leveres i din postkasse

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

Anne-Berit Ydse
(30) fra Verdal
Anne-Berit var
plaget av stive
ledd, særlig om
morgenen. I 2004
begynte hun å ta
omega-3, og merket at det gjorde godt. –
Plutselig gikk det opp for meg at jeg ikke
lenger var like stiv om morgenen. Hele
kroppen ble merkbart mykere, forteller
Anne-Berit.

VitOmega AS
Svarsending 9036
0098 OSLO

2. www.vitomega.no
3. SMS til 1980

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

4. Send inn kupongen
– porto er betalt!

.................................................................................................................
Underskrift av person over 18 år
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ReHabiliteringsuka 2010:

LSF med åpent møte 28. oktober
«Koordinerende enhet for habilitering og
rehabilitering binder tjenestene sammen»
er tema for årets ReHabiliteringsuke som
arrangeres 25.–29. oktober.
ReHabiliteringsuka har som særlig formål å bidra til økt
oppmerksomhet, publisitet og erfaringsutveksling innen
habilitering og rehabilitering.
Som de foregående årene
vil gode eksempler på
habilitering og rehabilitering
markeres over hele landet
i ReHabiliteringsuka.
Habilitering og rehabilitering
favner tiltak, tjenester og
brukere innenfor somatikk,
psykisk helse og rus i alle
aldersgrupper, innen alle
sektorer og tjenestenivåer.

Målgruppa er brukere, fagfolk og beslutningstakere
både i helse- og sosialtjenestene, utdanningssektoren,
arbeidslivet og organisasjonene.
Den 28. oktober vil Lands-foreningen For Slagrammede holde et åpent møte i Oslo. mer informasjon
om møtet legges ut på nettstedet www.hjerneslag.org
Samarbeid
ReHabiliteringsuka arrangeres i et samarbeid
mellom helsetjenestene nasjonalt, regionalt og lokalt,
brukerorganisasjoner og andre samarbeidspartnere.
De regionale koordinerende enhetene for habilitering
og rehabilitering i hver helseregion er sammen med
Helsedirektoratet initiativtakere og pådrivere for
arrangementene og samarbeider om det nasjonale
programmet. I år har Helse Nord fått prosjektmidler
fra Helsedirektoratet for å ivareta den nasjonale
koordineringen.
Økt oppmerksomhet
I nasjonal strategi for habilitering og rehabilitering 20082011 heter det blant annet at koordinerende enheter er et
samhandlingsverktøy som ikke i tilstrekkelig grad er tatt
i bruk.
Etablering og videreutvikling av koordinerende
enheter for habilitering og rehabilitering er et viktig
satsingsområde i 2010. Denne satsingen har også en
viktig plass i arbeidet med samhandlingsreformen.
Både i embetsoppdraget til fylkesmennene og i fellesrundskriv IS-1/2010 til kommunene, fylkesmennene, de
regionale helseforetak og fylkeskommunene, «Nasjonale
mål og hovedprioriteringer for 2010», er koordinerende
enhet for habilitering og rehabilitering nevnt som viktige
tiltak for å bedre samhandlingen i tjenestene.
Både kommuner og spesialisthelsetjeneste er
pålagt å ha en koordinerende enhet for habilitering
og rehabilitering. Pålegget følger av Forskrift om
habilitering og rehabilitering, 28. juni 2001, §§ 8 og 13.
Samhandling fremstår som en av hovedoppgavene til
disse enhetene, og målet er å sikre koordinerte tjenester
til de som trenger det.
«Koordinerende enhet skal være et «sted å henvende

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:
seg til», et kontaktpunkt for eksterne og interne
samarbeidspartnere, og en pådriver for kartlegging,
planlegging og utvikling av rehabiliteringsvirksomheten
generelt. Koordineringsfunksjonen skal være tydelig
plassert og lett tilgjengelig både for tjenestemottakerne
og for samarbeidspartnere. I mange tilfeller vil det være
naturlig at koordinerende enhet i kommunene har et
overordnet ansvar for at ordningen med individuell plan
fungerer.»
(Nasjonal strategi for habilitering og rehabilitering 20082011, St.prp.nr 1 (2007-2008) kapittel 9).

Mer om habilitering og rehabilitering kan du lese på
www.helsedirektoratet.no

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
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Intensiv håndtreningsstudie

Kronisk slagrammede kan
bli betydningsfullt bedre
Slagenheten ved St.
Olavs Hospital og Lian
Rehabiliteringssenter
(tidligere Munkvoll)
har samarbeidet om
en håndtreningsstudie
som har prøvet ut
metoden ConstraintInduced Movement
Therapy (CIMT). Denne
treningsmetoden går ut
på at en trener praktisk
og intensivt med kun den
slagrammede hånda 6 timer
daglig i kun 2 uker.
Tekst og foto: Anne Eitrem Dahl
Fysioterapeut ved Slagenheten,
St. Olavs Hospital
/ Masterstudent ved NTNU
e-post: Anne.Dahl@stolav.no

Vitenskapelig utprøving
CIMT-metoden kommer
opprinnelig fra USA og er mest
utprøvd der. Det er ikke fullført
systematiske studier på dette før
i Norge. Hovedhensikten var å se
om CIMT lot seg gjennomføre og
deretter å se på effekten. Det er et
viktig prinsipp å systematisk prøve
ut og dokumentere nye metoder
før de eventuelt brukes, både for
brukernes og helsevesenets del.
30 frivillige slagrammede deltok
i studien, noen rammet for få
måneder siden, men flest kronikere
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Votten som ble brukt i CIMT studiene har en stiv plate mot håndflaten som
forhindrer at man kan gjøre noen fingergrep. Oversiden er dekket med
helsetrøyestoff for at den ikke skal føles klam og votten er festet med
borrelås rundt håndleddet.

opptil 9 år etter slaget. Deltagerne
måtte oppfylle bestemte medisinske
og praktiske krav. Et av kravene var
å kunne strekke fingrene 10 grader
og håndleddet 20 grader fra håndens
hvilestilling. Dette er et minimum
for å i det hele tatt å kunne åpne
et grep, slik at hånden kan trenes
funksjonelt. Det ble trukket lodd
om hvem som skulle få selve CIMTtreningen og hvem som kom i
kontrollgruppen som fortsatte med
sin standardtrening. Å ha med en
kontrollgruppe i en studie er viktig
for å utelukke at andre faktorer
enn selve treningen påvirker
håndfunksjonen. Kontrollgruppen
hadde noe varierende mengde
standardtrening, men oftest
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fysioterapi to behandlingstimer i
uken. Likevel fikk de CIMT på et
senere tidspunkt, men etter at de var
ferdigtestet i den først studien.
Trening med avstivet vott
CIMT-gruppen fikk trening ved
Lian Rehabiliteringssenter med
fire deltagere i hver gruppe. En
fysioterapeut og en ergoterapeut
laget et treningsprogram i
samarbeid med hver enkelt som var
tilpasset deltagerens behov og mål.
Programmet ble daglig oppjustert
etter hvert som håndfunksjonen
ble bedre. Det er et vanlig fenomen
at mange slagrammede til daglig
kompenserer med den best
fungerende hånda, og i liten grad

Et eksempel fra aktivitetsområdet «kontorarbeid».
Vanskelighetsgraden på oppgaven kan justeres ved at
en endrer tykkelsen på papiret, hvilket mønster det skal
klippes etter og typen saks som brukes.

bruker den slagrammede hånda.
Dette begrenser bedringen av
håndfunksjonen. For å hindre
kompensering fikk deltagerne derfor
en avstivet vott på den gode hånda.
Denne ble brukt under de 6 timene
med daglig organisert trening og
mesteparten av våken tid i de 2
ukene treningen varte. Votten ble
fjernet i de tilfeller det ellers ville gå
ut over sikkerheten eller hygienen.
150 aktiviteter
Lian Rehabiliteringssenter
hadde en «treningsbank» der
deltagerne kunne velge mellom
150 aktiviteter som kunne utføres
med en hånd og som hovedsaklig
var dagligdagse. Disse var inndelt
i 10 aktivitetsområder: kjøkken
og hushold, kontorarbeid,
styrkeøvelser, bevegelighetstrening,
spill, håndarbeid, varehandel,
sportsaktiviteter, utendørsaktiviteter
og personlig stell. Gruppen trente en
halvtime på hvert aktivitetsområde
med hver sine håndplukkede
aktiviteter før de skriftet til et
nytt område. Målet var å øke
vanskelighetsgraden gradvis på
treningsprogrammet. Dette kunne
gjøres ved å for eksempel øke antall
repetisjoner, gjøre aktiviteten
raskere, endre vekten, konsistens
eller størrelsen på gjenstandene,
eller fordre at en måtte strekke seg
lengre. Noen ganger jobbet også hele

Et eksempel fra aktivitetsområdet «håndarbeid», her fra
snekkerverkstedet hvor muttere av ulike størrelser er
festet på planker for å gjøre det mulig å kun trene med
den slagrammede hånda.

gruppen sammen om aktiviteter
som å lage lunsj.
Alle testet på samme måte
Alle deltagerne som fikk CIMT
fullførte treningen. CIMT-gruppen
og kontrollgruppen ble testet på
samme måte og tidspunkt for å
kunne sammenligne de. Testingen
foregikk såkalt «blindet» ved
Slagenhetens poliklinikk, slik at
testeren ikke visste hvilken gruppe
de tilhørte, og dermed ikke kunne
favorisere noen av gruppene.
Testingen foregikk i uken før de
2 ukene med trening, i uken etter
treningen og et halvt år senere
for å se på langtidseffekten. Det
ble brukt flere tester. Noen var
ferdighetstester som så på hurtighet
og bevegelseskvalitet, noen var
spørreskjema som målte hvor godt
og hvor mye den slagrammede
hånda ble brukt i hverdagen. Et
annet skjema kartla selvhjulpenhet i
dagliglivet og et annet betydningen
slaget hadde for livskvaliteten.
Effektiv bedring av
håndfunksjonen
Resultatene av den første studien
viste at CIMT-gruppen ble
betydningsfullt bedre rett etter de
2 ukene med intensiv håndtrening,
mens kontrollgruppen var uendret.
På halvårstesten viste det seg
imidlertid at også kontrollgruppen
Slagordet nr 2-3/2010

ble betydningsfullt bedre, slik at
det ikke lenger var noen forskjell
mellom gruppene. Resultatene
fra kontrollgruppen som fikk
CIMT etter den første studien var
ferdig viste at de ble ytterligere
betydningsfullt bedre av CIMT.
Det vi med sikkerhet kan si er at
CIMT er en effektiv måte å trene
opp håndfunksjonen på, men vi kan
ikke si noe sikkert om den er bedre
enn tradisjonell trening på lengre
sikt. CIMT er dessuten prøvd ut på
en eksklusiv gruppe slagrammede
hvor de fleste i slagbefolkningen ikke
oppfyller alle kriteriene til å delta i
en slik studie. Vi vet derfor ikke hvor
generaliserbare resultatet er utover
den gruppen det er prøvet ut på.
Hva skal til for å bedre
håndfunksjonen?
Det som kanskje er viktigst å
formidle er at CIMT-studiene viste
er at også kronisk slagrammede med
en viss minimumsfunksjon har et
ytterligere potensial for forbedring,
og at en kan bli betydningsfullt
bedre i flere treningsomganger.
Det som fordres er å bruke den
slagrammede hånda mer, og helst
mye mer, uten å la seg friste til å
kompensere med den sterkeste
hånda. Her er det egeninnsatsen i
hverdagslige aktiviteter som først
og fremst gjelder, så enkelt og så
vanskelig kan det være.
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LFSA feiret 20 år
med tur til Lübeck
LFSA`S jubileumstur 2010 startet
med godt vær på Hjortneskaia
tirsdag 7/9.
Vi var to spente deltagere fra
Nannestad, men ble roet ned av
hjelpsomme ansatte hos Color Line.
Fikk tildelt flott lugar, for så å treffe
de andre deltagerne
Samlet på dekk 15 og ble
der omsorgsfult tatt i mot av
humørspreder Roger reiseleder(som
tok seg tid til å prate med hver
enkelt). Kjempe god middag på
kvelden, men «høydepunktet» på
turen til Kiel, var nok at VI VANT.
Norge slo Portugal, noe som
«Vålerengagutten» Roger levde seg
så inn i kampen at vi som bare er
litt glad i fotball ble revet med.
Lubeck – oppholdet startet med
kanaltur, der guiden «proppet oss»
med Lubecks historie på en time.
På hotell Atlantic hadde vi en
«stilig» jubileumsmiddag, der
Roger igjen viste sitt gode humør
(fin tale). Og for et hotell, fine
rom, god service, og et eventyrlig
kjøkken.
Og fredag var det retur Oslo,
med fantastiske Color Magic.
Nevnes må også deltagerne, for en
hyggelig og positiv gjeng.
Knut og Kari Bjørgaas

Knut og Kari Bjørgaas har delt sine
inntrykk fra en vellykket tur.
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Fotos fra turen: Randi Nesje

Klar for kanaltur.

Handlegaten på Color Magic.

Flott vertinne på Taxfree.
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Leder i LFS Randi Nesje (t.h.) var med på turen. Her under
jubileumsmiddagen sammen med Bente Amundsen.Lekker hovedrett innfelt.

Judith og Eivind Olsen.

Marit Baardseth og Magne Haavi.

Sølvi Iversen og Gunnar Kristiansen.

Nestleder Roger Amundsen i LFS
holder jubileums tale.

Hans Soleberg og Edel Brubakk.

Vi fikk med oss at Norge slo Portugal i EM-kvalifisering, fotball.
Slagordet nr 2-3/2010
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Bowlingen
igang igjen
på Strømmen
storsenter
Ivan som er den store pådriveren
av bowlinggjengen, klarte å samle
sammen til to lag denne gangen
også. Fremover nå så blir det
spill hver 14. dag kl. 12.30. Etter
bowlingen går vi ned på kafen og
tar en kopp kaffe og prater om løst
og fast.
Ivan og Knut forteller at de er
med på bowlinga, da dette gir dem
mye. Ikke minst dette med sosialt
treff. De sier også at dette er en fin
trenning for dem.
Roger Amundsen, som er
kontakt personen inn til LFS,
oppfordrer andre som ønsker
å være med til å kontakte ham
på mobil 959 82 527 for mer
Roger Amundsen
informasjon.

Bildet over: Lag 1 fra venstre
Øystein, Ivan og Knut.
Bildet til venstre:
Kjell Ove og Guri.

Årsmøtet 2010
Hovedstyret v/Randi Nesje

LFS Årsmøtet 2010 ble avholdt på Comfort RunWay
Hotel, Gardermoen, den 24. og 25. april 2010. Fint og
varmt vær, gjorde årsmøtehelgen til en trivelig helg,
både for delegatene, observatører og innbudte.
Thorleif Støylen fra NHF var møteleder. Torill
Heggen Munch deltok også fra NHF.
Det var totalt 26 personer som deltok på årsmøtet,
og 9 lokallag/fylkeslag var representert.
Det ble gitt rom for en stor debatt om veien videre
for LFS, i tillegg til de vanlige årsmøte sakene.
Nytt styre ble valg, og det ble valgt 3 nye personer i
hovedstyret. (Se liste med alle adresser på side 23.)
Ny handlingsplan for 2010 til 2013 ble vedtatt.
Endringer i LFS vedtekter ble vedtatt og skal
endelig godkjennes på NHF Landsmøte i 2011.
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Akershuslaget på
operatur
Mens vinteren var
på sitt kaldeste,
dro deltagere fra
Akershus-laget
til landets nye
storstue, Operaen i
Bjørvika, for å se –
og ikke minst høre
– sesongens store
Velkommen til Operaen,
begivenhet, Figaros
ønsker Susanne Bakke og Per
bryllup.
Jacobsen.
Det startet i
fjor vinter, da styret bestemte seg for å arrangere
medlemstur til Operaen for å se Figaros bryllup.
25.mai ble billettene lagt ut for salg, og vår mann var
på plass. kl 06 for å sikre billetter, men da han nådde
luka, var det kun plasser igjen på balkong. Billettene
solgte deretter styret videre til sine medlemmer til
sterkt reduserte priser, og alle billettene ble revet bort
ganske snart.
Styret fikk dermed
rett i sine antagelser,
om at medlemmene
også var interessert
i finkultur. Det er
godt i blant å trekke
i finstasen og gjøre
Intrigene går mot sin løsning,
noe annet enn det
hverdagslige. Styret vil Figaro får sin Susanne, mens
fortsette med tiltak av greven får nøye seg med det
denne typen, basert på han har.
mange positive tilbakemeldinger, da det er viktig å ha
tilbud som er av interesse for medlemmene.
Operaen er et eventyr i seg selv, både utvendig og
innvendig. Det viser det aller beste av norsk håndverk
og kunstnerisk uttrykk, og det er en nytelse å ferdes
rundt i bygget og betrakte alle de spennende detaljene.
Figaros bryllup, er, tross en ganske innviklet intrige,
et av de første innlegg i debatten om likestilling.
Susanne, som skulle giftes med tjeneren Figaro,
måtte tåle en natt med greven, det fulgte med hans
privilegier. Dermed ble det mye intrigemakeri, blant
annet med assistanse fra grevinnen, for å få greven til å
frivillig gi opp sitt privilegium. I sin tid var stykket så
kontroversielt, at det ble forbudt, men regnes i dag som
en av verdens mest populære operaer.
Og om man ikke får med seg så mye av intrigen,
gjør det ikke så mye. Det holder lenge bare å lytte til
Bjørn Bakke
den guddommelig vakre musikken.
Slagordet nr 2-3/2010
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Grønt nummer for rehabilitering

800 300 61

Uansett hvor du bor i landet,
kommer du nå fram til en koordinerende enhet for habiliterings- og
IS – 1530/0108

Koordinerende en
het for
habilitering og re
habilitering
Synlig og bruker

rettet

KOORDINERENDE

ENHET

Alle kommuner
og regionale
helseforetak
koordinerende
skal ha en
enhet for habil
iterings- og
rehabiliterings
tjene
skal ha generell sten. Den koordinerende
enheten
oversikt over
habiliteringsrehabiliterings
og
tilbudet i komm
unen og i helse
og enheten skal
regionen,
være kontaktpun
Tjenestene som
kt for samarbeid
tilbys skal være
.
tilgjengelige for
synlige og lett
brukere og sama
rbeidspartnere
.
Den koordiner
ende enheten
skal sørge for
tjenester til bruk
at
eren ses i samm
enheng, og at
det er

kontinuitet i tiltak
ene over tid,
uavhengig av
som har ansv
aret.
hvem
forskjellige tjene Enheten skal bidra til at de
steyterne sama
planlegging og
rbeider ved
organisering
av habiliteringsrehabiliterings
tilbudene, og
og
tilrettelegge for
brukermedvirk
ning på individog systemniv
å.
Forskrift om habil
itering og reha
bilitering kan
http://www.lov
leses på
data.no
Gå til forskrifter
og søk på habil
itering og
rehabilitering.

Medlemsskap
i LFS?

rehabiliteringstjenesten, ved å ringe
grønt nummer 800 300 61. Der
kan du snakke med helsefaglig
personell om dine rehabiliteringsbehov.
I 2009 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 Sør-Øst, Helse
Midt-Norge, Helse Vest og Helse
Nord-Norge). Alle kommuner
og regionale helseforetak skal ha
en slik koordinerende enhet for

habiliterings- og rehabiliteringstilbudene i sin kommune/region.
På www.helsedirektoratet.
no kan du laste ned en kortfattet
brosjyre (bestillingsnummer
IS-1530/0108) som beskriver
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. Se
forøvrig www.rehabinfo.no.

Ja, 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,-.

Fyll ut kupongen til
høyre, og send det til

LFS
Postboks 9217
Grønland
0134 Oslo

Navn:.............................................................................................................
Adresse:........................................................................................................
Postnr/sted:..................................................................................................
Epost:............................................................. Mobilnr:..................................

som vil videresende
den til ditt
nærmeste lokallag

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

Hovedstyre Landsforeningen For Slagrammede
Leder Randi Nesje
Storvollen 50, 8015 Bodø
Tlf. 75 51 60 58
Mob. 916 98 355
E-post: rknesje@online.no
Nestleder Roger Amundsen
Alleveien 5, 1923 Sørum
Mob. 959 82 527
E-post: rogeramu@start.no
Kasserer Hans Henrik Tøstdal
Nygårdsmyren 1, 5164 Laksevåg
Mob. 918 66 074
E-post: hans@avantic.no

Sekretær Kristin Kvaal
Bregnevegen 62 B, 7050 Trondheim
Mob: 908 38 709
E-post kristin_kvaal@hotmail.com

Varamedlem Bjørn Jonassen
Svaleveien 3, 3030 Drammen
Mob. 970 96 178
E-post: bjojonas@gmail.com

Styremedlem Jorunn Lilleng
Konvallveien 1, 1816 Skiptvet
Tlf. 69 80 93 24. Mob. 905 43 851
E-post: jlilleng@start.no
Varamedlem Hilde Andresen
Øvre Flatåsvei 33 B, 7079 Flatåsen
Mob. 906 98 864
E-post: hildandresen@hotmail.com

Lokallag og kontaktpersoner
LFS Østfold
Leder Marianne Sibbern
Tronvikvegen 57, 1519 Moss
Tlf. 69 27 46 07. Mob. 906 48 813
E-post: m-sib@online.no
LFS Akershus
Kontaktperson Roger Amundsen
Allevegen 5, 1923 Sørum
Mob. 959 82 527
E-post: rogeramu@start.no
LFS Oppegård
Kontaktperson Arne Eide
Jotunvn. 52, 1412 Sofiemyr
Tlf. 66 80 96 51
E-post: jaeide@broadpark.no
LFS Oslo
Leder Aril Ringerike
Sverigesgt. 1, 0658 Oslo
Mob. 905 43 409
E-post: bien-lfs@online.no
LFS Hedmark
Kontakt NHF Innlandet
Tlf. 61 10 83 10
LFS Oppland
Leder Kirsten Engen
L. Nittersvei 1, 2817 Gjøvik
Tlf. 61 17 25 70. Mob. 924 50 739
E-post: kirsten_1946@yahoo.no
LFS Buskerud
Kontakt NHF Oslofjord Vest
Tlf. 32 88 29 29

LFS Vestfold
Kontakt NHF Oslofjord Vest
Tlf. 32 88 29 29

LFS Møre og Romsdal
Kontakt NHF Nord Vest
Tlf. 71 25 11 37

LFS Telemark
Leder Arntfinn O. Andreassen
Skoglundvn. 1, 3965 Herre
Tlf. 35 96 61 69
E-post: a.andre@online.no

LFS Trøndelag
Leder Aase Lian
Pb. 4188 Valentinlyst, 7451 Trondheim
Tlf. 73 91 64 23. Mob. 992 25 477
E-post: aaselian@online.no

LFS Agder
Kontaktperson, slagrammede:
Ellen Helene Skaar
Tlf. 48 13 69 75
E-post: ehskaar@hornnes.com
Kontaktperson, pårørende:
Margareth Strand Nilsen
Tlf. 94 78 86 99
E-post: madi@tele2.no

LFS Nordland
Leder Randi Nesje
Storvollen 50, 8015 Bodø
Tlf. 75 51 60 58. Mob. 916 98 355
E-post: rknesje@online.no

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

LFS Lofoten
Kontaktperson Kolbjørn Henningsen
Vikingvn. 276, 8370 Leknes
Tlf. 76 08 05 99
LFS Troms
Leder Thorbjørn Bårdsen
Granittvn. 162, 9022 Krokelvdalen
Tlf. 77 63 26 68. Mob. 908 59 268
E-post: stortua@online.no

LFS Rogaland
Leder Helge Høvik
Storstuvegen 8, 4260 Torvastad
Tlf. 52 83 93 94
E-post: hehoevik@online.no

LFS Øst-Finnmark
Leder Willy Jakobsen
Kommandantvn. 10, 9950 Vardø
Mob. 920 71 281

LFS Sogn og Fjordane
Leder Stein A. Gjerde
Havrenesveien 37, 6900 Florø
Mob. 971 22 925

Hjerneslagrammede Barn
Foreldrekontakt Merethe Meland
Tlf. etter kl. 20.00: 77 09 72 36
E-post: meme@thorheim.no
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