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Juletid…
Jula kommer alltid for fort på de fleste!
Men den kommer! Etter hvert som jeg er
blitt eldre er jeg flinkere til å legge til side
mye mas og kav for å få gjort ting «andre»
synes en skal ha gjort til jul.
Jeg tar meg tid til en julekonsert eller to,
så kommer julestemningen sigende inn
gjennom vakker sang.
Jeg tar meg tid til å ta en kopp kaffe
med en god venn, så kommer varmen
krypende.
Jeg tar meg tid til en kosekveld hjemme,
midt i julestria, kanskje sammen med noen
i familien eller noen venner, og kjenner på
at alt maset er uvesentlig.
Bare det å gå på kafe med noen, – midt
i julestria, – og – sitte der å prate i
timesvis…. Herlig….. prøv da vel!!
Selvsagt innhenter maset også meg, (rett
som det er), men jeg prøver stadig og si at
TID GÅR IKKE – TID KOMMER – og det hjelper
litt…

Hovedstyret har vært i Bodø hvor vi
fikk med oss en dag med omvisning på
Valnesfjord Helsesportsenter, et styremøte,
en julesamling med LFS Nordland, og en
konferanse over 2 dager i Helse-Nord
hvor de Nasjonale Retningslinjene om
behandling av hjerneslag ble gjennomgått.
Her fikk vi mange gode kontakter med
helsefolk fra alle sykehusene i Nord-Norge.

LEDEREN
v/Randi Nesje

Og som alltid vil jeg runde av med å si at
jeg skulle ønske at flere pårørende ville
delta aktivt i lokallagene rundt omkring.
Det trenges flere AKTIVE medlemmer til å
starte opp lokallag, starte samtalegrupper/
likemannsgrupper.
Mitt juleønske er:
PÅRØRENDE KOM PÅ BANEN!
Dette er hjelp til selvhjelp.
EN FREDELIG JUL OG
ET GODT NYTT ÅR ØNSKES DERE

For LFS hovedstyre er det også travle tider,
men det er vel også som det skal være.
LFS har satt i gang prosjektet «Hjerneslag i
Alle Faser» og dette er spennende
og krever stor aktivitet i prosjektgruppa.
Vi skal ha en likemannskonferanse for
lokallagene i desember, og dette blir også
en hyggelig julesamling. Viktig med sosialt
samvær sammen med lokallagene.

Nr. 4, 2010

20. årgang

Utgiver: Landsforeningen for Slagrammede
Postboks 9217 Grønland, 0134 Oslo
www.hjerneslag.org
ISSN: 0803-6217
Ansvarlig redaktør: Randi Nesje
Redaktør: Roger Amundsen
Alleveien 5, 1923 Sørum. Mob. +47 59 82 527
e-post: rogeramu@start.no
Medieutvalg: Randi Nesje, Roger Amundsen
Kontakt i NHF: Ellen Trondsen. Tlf. +47 24 10 24 00
Abonnement: Kan tegnes uten medlemskap, kr 100,- pr år
Kontingent i LFS: Hovedmedlemskap kr 300,Husstandsmedlemskap kr 150,-. Tilleggsmedlemskap kr 50,-

2 Slagordet nr 4/2010

SLAGORDET er et opplysningsblad for Landsforeningen for
Slagrammede. Bladet kommer ut 4 ganger i året. Meninger
som kommer til uttrykk, representerer ikke nødvendigvis
synet til Landsforeningen for Slagrammede.
Gjengivelse er tillatt med henvisning til Slagordet.
Redaktøren forbeholder seg retten til å forkorte innlegg.
Utgivelsesplan : 15. mars (uke 11), 15. juni (uke 25),
15. september (38) og 15. desember (51)
Frist for innsendelse av stoff til redaksjonen,
er senest 4 uker før utgivelse.
Annonser: Eva Kristine Wiik, adapt media
eva@media-team.no, www.media-team.no
Tlf. +47 22 09 69 21. Mob. +47 934 51 491
Grafisk prouksjon og design: Trine Suphammer as
e-post: trine.suphammer@gmail.com
www.suphammer.no
Trykk: Merkur Trykk AS, www.merkurtrykk.no

LFS har startet prosjektet

Hjerneslag i Alle Faser
LSF har fått 400 000 kroner i tilskudd av
Helsedirektoratet til prosjektet Hjerneslag
i Alle Faser. Dermed har LFS midler til
oppstart av prosjektet, utvikle det og få til
et samarbeide med helsepersonell – som er
en forutsetning for at LSF fikk tilskuddet
fra Helsedirektoratet.
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Rapport

– Dette er et stort arbeid, sier LFS leder Randi Nesje,
som er meget fornøyd med at de nå kan komme i
gang med prosjektet. – Det skal utarbeides video og
temahefter om Hjerneslag i Alle Faser. I tillegg til
akuttfasen, behandling og opptrening på slagavdelingen,
skal det være særlig vekt på rehabiliteringsforløpet og
habilitering. Dessuten vil Samtaleopplegget til LFS,
Slagforum, være en viktig del av dette prosjektet, forteller
Randi.
– Heftene Unge Slagrammede skal trykkes på nytt og
samles i ett hefte. Det skal også være fokus på familien/
pårørende, partner/samboer – og sist men ikke minst,
at barn også er pårørende, og at de ofte får alt for stort
ansvar hjemme når mor eller far blir syke.
Helsedirektoratet forutsetter at LFS samarbeider med
fagekspertisen i helseforetakene, og at publikasjoner
LFS utgir i løpet av prosjektet, blir kvalitetssikret av
kvalifisert helsepersonell.
Publikasjonene skal også gjøres kjent for flest mulig
på nettet gjennom for eksempel Helsebiblioteket:
www.helsebiblioteket.no
Så nå er det bare å brette opp armene og jobbe med
dette prosjektet resten av året i 2010 og 2011. Spennende
å få mulighet til å arbeide med et sånt prosjekt, og dette
skal LFS få mye ut av. Og vi håper dette vil bli til stor
nytte både for slagrammede og deres pårørende. Det er i
all fall målet for prosjektet, sier Randi.

ering
Knutepunkt for koordin
kommuner

Koordinerende enhet

og rehabilitering
for habilitering

i fem
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Barn er også pårørende og får alt for stort ansvar
hjemme når mor eller far blir syke.

Denne rapporten inneholder eksempler på hvordan fem ulike kommuner har utformet sin koordinerende enhet
for habilitering og rehabilitering. Dataene er fra undersøkelsen «Perspektiver på god praksis» (2009). Etablering
av koordinerende enheter for habilitering og rehabilitering i kommuner og spesialisthelsetjeneste har tatt tid,
men undersøkelser viser at stadig flere kommuner og helseforetak får enheter på plass som samsvarer med den
rolle og funksjon som nasjonale myndigheter har stilt krav om. Behovet for koordinering er på dagsorden, ikke
minst gjennom samhandlingsreformen. De som vil lese mer om denne undersøkelsen oppfordres til å laste ned
rapporten «Perspektiver på god praksis» fra www.helsedirektoratet.no.
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➨ LFS Akershus har etablert nytt styre.
➨ Leder og nestleder har deltatt på
ledersamling i NHF.
➨ Leder og nestleder har besøkt
Sentralsykehuset i Stavanger og prøvd
å samle medlemmene i LFS Rogaland.
➨ Leder har deltatt i Fakkeltog og
engasjert seg i avisa mot reduksjon av
rehabiliteringstilbud til slagrammede
på Valnesfjord Helsesportsenter.
➨ Hovedstyret har hatt møte på
Valnesfjord Helsesportsenter.
➨ Hovedstyret har deltatt på HelseNord konferanse om hjerneslag i Bodø.
➨ Hovedstyret deltatt på julesamling
til LFS Nordland, i Bodø.
➨ Nestleder har hatt møte på
Kongssvinger Sykehus.
➨ LFS hadde stand på Rikshospitalets
Torgdag i november.
➨ Nestleder i LFS deltar på Julemøte i
LFS Oppland og LFS Trøndelag.
➨ LFS arrangerer likemannskonferanse på Gardermoen i desember.
➨ Leder og nestleder deltar på
ekstraordinært årsmøte i LFS
Buskerud i november.
➨ Leder møter i Kaasa-utvalgets
brukerkonferanse i november.
➨ Leder er valgt som representant for
SAFO i et nasjonalt brukerutvalg vedr.
pasientreiseområdet.
➨ Nestleder, kasserer og styremedlem
reiser som «medhjelpere» på LFS
Lanzarotetur i januar.
➨ Leder, nestleder og kasserer har
startet arbeidet med prosjektet
«Hjerneslag i Alle Faser» Et
prosjekt LFS har fått tilskudd til fra
Hesledirektoratet.
➨ Kasserer har deltatt på LFS
Hordaland sitt julemøte med
medlemmene på Stord
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Utfordringer for
økonomiansvarlig
Hans Henrik Tøsdal, kasserer LFS
Nygårdsmyren 1, 5164 Laksevåg
Telefon: +47 918 66 074
e-mail: hans@avantic.no

Å være økonomiansvarlig i LFS fører
til mange utfordringer. Heldigvis er
hovedbokholderiet lagt inn under
NHF sentralt. Det er en betryggelse
for at alt blir riktig ført og godkjent
av revisor før fremleggelse for
årsmøte. Så er det opp til delegatene
på årsmøte å kommentere
hovedstyret sine disposisjoner.
Da jeg kom inn i styret for
godt og vel to år siden og der fikk
ansvar for økonomien i LFS, var
jeg nok ikke forberedt på det jeg
gikk til. Og godt var nok det. Jeg
kunne da se på tingene med friske
og uvitende øyne. Økonomien var
god og landsforeningen hadde en
god kapital reserve. Dette så jo
ut til å være «a piece of cake». At
konterings- og håndteringsrutinene
virket noe til års kommen; fikk så
være. Men etter hvert fant jeg vel ut
at alt ikke fungerte helt slik det først
så ut, og at økonomien var god; viste
seg å være en hemsko.
Endrede rammebetingelser
NHF fikk endrede rammebetingelser for inntekter i forbindelse
med bortfall av spilleautomatene.
Kraftig fall i inntektene med

LEILIGHET
ØNSKES KJØPT
Rullestolbruker ønsker
å kjøpe tilpasset 2–3 roms
leilighet i Oslo.
Jeg treffes på tlf: 41606830

påfølgende sparepakke, noe som
førte til nedbemanning sentralt
og reduserte / eller helt bortfall av
tilskudd til landsforeningene. LFS
tilhørte den siste kategorien.
Disse endringene i driftstilskuddet har gitt en del uro nedover
i organisasjonen. Vi kan vel heller
ikke si at NHF har kommunisert
disse tiltakene på en tilfredsstillende
måte. Spesielt må det nevnes at NHF
har stilt en økonomisk garanti til
de landsforeningene som har mistet
tilskuddet og må tære på oppspart
kapital. Garantien går i hovedsak
ut på at når reservene er «spist opp»
vil landsforeningene få overført
nødvendig kapital til å opprettholde
driften. Dette var informasjon som
druknet i det opphetede mediebildet
som oppsto etter vedtak om at
bidragene skulle reduseres eller
fjernes.
Tilbakebetaling
Av andre ting som ble oppdaget,
var feilfakturering fra hovedleverandøren for avtalefestede reiser.
Etter et par runder med selskapet;
er vi kommet til en smidig og ny
løsning på det som var problemet.
Feilfakturerte beløp er refundert, og
for LFS utgjorde dette i underkant av
kr. 10 000,-. Penger det og.
For optimistiske?
På siste årsmøte ble det rettet
kritikk til styret og undertegnede
for å være for optimistiske i forhold
til budsjettet. Da spesielt med
henblikk på de usikre inntektene.
Styret hadde etter informasjon om
reduserte inntekter, lagt på «is»
flere viktige aktiviteter. Noe styret
er de første til å beklage. Kritikken
gikk på at jeg som kasserer hadde

Ja tiden går, julen er rett rundt hjørnet og da
er det nytt Slagord også, tradisjonen tro.
Som jeg skrev sist, så hadde jeg ikke vært
borti dette med redaktør oppgaver. Men
etter at Slagordet kom ut sist, har jeg fått
mange fine tilbakemeldinger om at bladet
ble kjempe fint.
Dette takker jeg for, men vil samtidig få
takke alle de som bidro til dette. Ikke minst
Trine Suphammer som setter layouten
for oss. Hun er positiv og veldig grei å
samarbeide med.

Hans Henrik Tøsdal er komfortabel
med LFSs økonomi, men spent på
fremtiden.

lagt inn like mye i inntekter som
tidligere tilskudd fra NHF, men
denne gangen som inntekter fra
en usikker kilde, nemlig bingo.
Men beløpet var ikke lagt inn etter
«tommelfinger metoden», men
etter å ha forespurt meg sentralt
angående referansesummer for den
aktuelle bingoen vi var tildelt. Nå,
etter at det første halvåret er gått,
kan vi opplyse at inntektene på
bingoen passerte 400 000 kroner.
Så ut i fra disse opplysningene
har denne kassereren det relativt
komfortabelt. Usikkerhetene
ligger i myndighetenes endringer
i rammebetingelsene. Det blir
bingo også i 2011, men med hvilke
forutsetninger er vanskelig å
forutse. På lengre sikt er det ennå
mer usikkert. Men det vi vet er
at NHF jobber kontinuerlig med
saken overfor det offentlige, og
med den tyngden NHF tross alt
har; ville det være utopisk å tro
at en enkeltstående interesse /
diagnoseforening ville rekke frem på
samme måte.
Komfortabel i dag, ja, spent på
fremtiden.

Denne gangen har det kommet mange
bidrag fra forskjellige helseforetak. Denne
kontakten har vi knyttet til oss, gjennom
hovedstyrets deltakelse på forskjellige
konferanser og andre aktiviteter landet
rundt.

REDAKTØRENS
HJØRNE
v/ Roger Amundsen
Fungerende redaktør

Det er også mange store utfordringer som
ligger foran oss. «Hjerneslag i alle faser»
er et prosjekt som helsedirektoratet har
bevilget kr. 400.000,- til, og som allerede er
startet opp (se artikkel i bladet).
LFS jobber videre med rehabilitering, som
er viktig å sette fokus på. Alle slagrammede
har behov for dette på en eller annen måte.
Dette vil LFS prioritere i 2011.
VIL FÅ ØNSKE DERE ALLE
EN RIKTIG GOD JUL
OG GODT NYTTÅR

Nestleder og redaktør Roger Amundsen var sammen med leder i LFS
og delte ut informasjon om Landsforeningen for Slagrammede på
Rikshospitalets Torgdag. Der fikk han hyggelig besøk av sykehusets
klovner. Koselig og hyggelig innslag.
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Det finnes effektiv behandling som kan redusere omfanget
av skaden etter et hjerneslag, men det haster. Hjerneslag skal
behandles som en akutt tilstand og alle som kommer i kontakt
med personer som har eller nylig har hatt symptomer på
hjerneslag kan bidra til at de kommer raskt til behandling.
Omslag_m rygg.indd

HJERNESLAG - EN AKUTT TILSTAND
Symptomer på hjerneslag:

F

Fjes

lammelse i ansiktet smiler skjevt

A

Arm

lammelse i en arm

S

Språk språkforstyrrelse

finner ikke riktig ord

T

Tale

utydelig tale

taleforstyrrelse

kan ikke holde armen løftet

FAST=RASKT!
Ved ett eller flere FAST-symptomer,
kontakt 113!
Hvorfor haster det å komme på sykehus?
•
•
•
•

For å begrense størrelsen på hjerneskaden
For å kunne gi trombolyse innen 3 timer
For å behandle komplikasjoner
For å komme raskt i gang med rehabilitering

Har FAST-symptomene gått over kan pasienten ha hatt TIA
Risikoen for å få et ordentlig slag innen kort tid er høy etter
et TIA. Derfor må lege/legevakt vurdere pasienten raskt
og sende pasienten videre til sykehuset enten som ø-hjelp
innleggelse eller til poliklinikk innen 48 timer.
Hva er TIA (transitorisk iskemisk anfall)?
• Et lite hjerneinfarkt som er gått over
• Pasienten har hatt samme symptomer som ved hjerneslag
(bruk FAST-testen) men symptomene har gått over i løpet
av 24 timer

IS-1688

Behandling og reh

abilitering ved hje

rneslag

2-3

Som vi skrev om i forrige nummer
av Slagordet, utga Helsedirektoratet
i april 2010 en ny retningslinje
for behandling og rehabilitering
ved hjerneslag. Målgruppe for
retningslinjen er først og fremst
helsepersonell i kommune- og
spesialisthelsetjenesten. Retningslinjen vil også være nyttig for
beslutningstakere på alle nivå
i helsetjenesten, politikere og
utdanningsinstitusjoner.
– Helsedirektoratet satser på
at den nye retningslinjen vil bidra
til en forskningsbasert, effektiv
behandling av god kvalitet for alle
slagpasienter i Norge. Helsetjenesten
viser stor interesse og etterspørselen
etter retningslinjen er stor; første
opplag på 10 000 eksemplarer
forsvant raskt og nå er 5000 nye
eksemplarer trykket, forteller
seniorrådgiver Bjørg Halvorsen
i Helsedirektoratet, Avd. for
sykehustjenester.
– For å nå målet om at alle
slagpasienter skal få behandling i
tråd med den nye retningslinjen,
er det ikke nok å postlegge en fin
Helsedirektoratet har laget en
liten tosidig brosjyre som i høst er
sendt ut til helsepersonell – med
nøkkelbudskap om hjerneslag og
hva som skal gjøres når noen får
slike symptomer. Brosjyren har to
sider.
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Helsedirektoratet
Pb. 7000 St Olavs
plass, 0130 Oslo
Tlf.: 810 20 050
Faks: 24 16 30 01
www.helsedirektor
atet.no

Design Trykk:
Andvord

Hjerneslag – en
akutt tilstand

Nasjonale faglige
retningslinjer

Design: Gjerholm

Ny retningslinje for slagbehandling
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publikasjon til helsetjenesten. Å
implementere en retningslinje,
dvs endre klinisk praksis, krever
innsats fra mange. Retningslinjer
utgitt av Helsedirektoratet setter en
nasjonal standard for god praksis,
og helsetjenesten har et selvstendig
ansvar for å ta i bruk nasjonale
retningslinjer. Helsedirektoratet
kan imidlertid bidra på ulike måter
og vår viktigste oppgave er å gjøre
retningslinjen kjent, sier Halvorsen.
Hva gjør Helsedirektoratet?
Det viktigste budskapet i
retningslinjen er at hjerneslag er
en akutt tilstand, og at det haster
å komme til sykehus som kan
stille riktig diagnose for å få satt
i gang rask og riktig behandling.
Helsedirektoratet har i høst valgt å
ha særlig fokus på målgrupper som
er avgjørende viktige for å sikre
raske forløp: helsepersonell ved
fastlegekontor, legevaktsentraler,
hjemmebaserte tjenester, AMKsentraler og ambulansepersonell.
Det er helsepersonell i disse
tjenestene som oftest kommer i
kontakt med personer som har, eller
har hatt symptomer på hjerneslag
først. Disse må gjenkjenne
symptomene på hjerneslag og sørge
for rask vurdering og transport til
sykehus. Andre hovedbudskap er
fokus på behandling i slagenhet og
tidlig rehabilitering.

Må gjøres kjent
– Det er viktig at retningslinjen for
behandling og rehabilitering ved
hjerneslag er tilgjengelig for alle i
helsetjenesten. I tillegg til opptrykket
av en lang- og kortversjon er
retningslinjen nedlastbar fra
www.helsedirektoratet.no. I tillegg
har Helsebiblioteket laget en søkbar
elektronisk utgave som vi er veldig
godt fornøyde med, se http://www.
helsebiblioteket.no/Retningslinjer/
Hjerneslag. I løpet av oktober og
november har det vært ca 18 000
besøk på denne siden, forteller Bjørg
Halvorsen.
Hva kan pasientorganisasjonene
gjøre?
– Vi vet en del om hva som bidrar til
at nye nasjonale retningslinjer blir
tatt i bruk. Det mest effektive er at
pasienter kjenner til anbefalingene
i en retningslinje og etterspør dette
i sitt møte med helsetjenesten.
Pasientorganisasjonene er derfor
viktige bidragsytere i arbeidet med
å implementeringen, rett og slett
ved å spre informasjon om den til
sine medlemmer, understreker Bjørg
Halvorsen.

Helsedirektoratet
Pb 7000 St. Olavs
plass, 0130 Oslo
Tlf.: 810 20 050
Faks: 24 16 30 01
www.helsedirek
toratet.no

Helsedirektoratet har laget en overordnet strategi 2011-2015 for
Utviklingssenter for sykehjem og
hjemmetjenester. Helse- og omsorgsdepartementet lanserte den nye
strategien for alle enhetene 23.
november. Strategien tydeliggjør
visjon, mål, nasjonale føringer og
roller. Vertskommunenes, Fylkesmannens, utdanningsinstitusjonenes
og Helsedirektoratets samlede innsats
er én avgjørende forutsetning for
å lykkes med satsingen. Erfaringsog kunnskapsdeling mellom
kommunene i fylket er en annen og
like viktig forutsetning.
– «Utvikling gjennom kunnskap»
er vår visjon for dette arbeidet, sier
Mehre. – For å møte dagens og
fremtidens utfordringer trenger pleieog omsorgstjenestene kontinuerlig
oppmerksomhet på forbedring og
utvikling. Forbedring og utvikling
kan også gjøre det lettere å rekruttere

Strategi

– Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester skal være pådriver i det lokale arbeidet
med kunnskap og kvalitet i eget fylke, sier
avdelingsdirektør Kristin Mehre i Helsedirektoratet.
Dette er en videreutvikling av undervisningssykehjem og undervisningshjemmetjenester.
Satsingen omfatter 40 kommunale
enheter rundt i landet.

IS-1858

Tiden er avgjørende
– Helsedirektoratet har i høst deltatt
på seks konferanser rettet mot ulike
helsepersonellgrupper, for å spre
dette viktige budskapet. Mange
forteller historier om pasienter
som nesten blir symptomfrie etter
et slag fordi de kommer raskt til
sykehuset og fordi sykehusene
har innarbeidet gode rutiner for å
unngå at verdifull tid går tapt. Slike
historier inspirerer til å fortsette
implementeringsarbeidet så man
unngår forsinkelser på veien til en
sykehusinnleggelse, sier Halvorsen.

Utvikling gjennomkunnskap
i pleie- og omsorgssektoren
Utvikling
gjennom kunnsk
ap
Utviklingssenter
for sykehjem og
hjemmetjenester
- en nasjonal sats
ing
Overordnet stra

tegi 2011–2015

og beholde ansatte i tjenestene.
www.utviklingssenter.no er
en kommunikasjonskanal på
internett for Utviklingssenter for
sykehjem og hjemmetjenester. Den
primære målgruppen er ansatte
og beslutningstakere i pleie- og
omsorgstjenestene i hele landet. Nettsiden skal bidra til erfarings- og
kunnskapsdeling, og forhåpentligvis
vil den inspirere til forbedring og
utvikling i tjenestene, sier Mehre.
Satsingen Utviklingssenter for
sykehjem og hjemmetjenester er
forankret i St.meld. nr. 25 (20052006) «Mestring, muligheter og
mening. Framtidas omsorgsutfordringer» og er et tiltak i
delplanen «Kompetanseløftet 2015».
Det nye navnet på satsingen tas i
bruk fra 1. januar 2011.

Årsrapport 2009 – Omsorgsplan 2015
Omsorgsplan 2015 er en omfattende nasjonal satsing
rettet mot de kommunale omsorgstjenestene. Satsingen
er forankret i St.meld. nr. 25 (2005–2006) Mestring,
Årsrapport 2009
muligheter og mening, og skal gjennomføres i perioden
Omsorgsplan 201
5
2007–2015. Årsrapporten for 2009, den andre i rekken,
gir et oppdatert bilde av status og utviklingstrekk
for Omsorgsplan 2015 for de ulike delplanene og
satsingsområdene. Sentral statistikk er ajourført,
tiltak beskrives og resultater er vurdert i henhold til
målsettinger.
Målgruppe er departementene, politikere, allmennheten,
fagpersoner. Årsrapporten kan lastes ned fra www.helsedirektoratet.no
IS-1848

Helsedirektoratet har laget en
liten brosjyre som vi i høst har sendt
ut til denne gruppen helsepersonell
– med nøkkelbudskap om hjerneslag
og hva som skal gjøres når noen får
slike symptomer.
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Konferanse om den nye retningslinjen:

Moderne og enhetlig
behandling –

Et nasjonalt krav

Helse-Nords fagråd for hjerneslagbehandling inviterte
til konferanse om den nye faglige retningslinjen for slagbehandling 17. og 18. november i Bodø. Konferansen var
fullbooket med 120 deltakere, og ble svært vellykket.
Foredrag fra konferansen er lagt ut på Helse-Nords nettsider
www.helse-nord.no/konferanser/article76147-1575.html
Tekst og foto: Randi Nesje
rknesje@online.no

LFS hovedstyre var delakere på
konferansen. I tillegg hadde vi en
stand hvor vi fikk delte ut våre
info-konvolutter og brosjyrer – og
fikk knyttet gode kontakter med
helsepersonell fra alle sykehusene
og kommunelegene i region NordNorge.
Leder i LFS fikk også noen
få minutter av konferansen til å
fremlegge LFS nye prosjekt, «Hjerneslag i Alle Faser», hvor vi trenger
nært samarbeide med helsepersonell
fra hele landet. (Se side 3)

Konferansens tittel var «Hjerneslag
i Nord-Norge: Moderne og enhetlig
behandling – et nasjonalt krav».
Og var en direkte konsekvens av
ny retningslinje for behandling og
rehabilitering ved hjerneslag som
Helsedirektoratet publiserte i april.
Anbefalingene i retningslinjen
bygger på systematisk gjennomgang
og kvalitetsvurdering av relevant
litteratur, samt vurderinger gjort av
fagpersoner i tre arbeidsgrupper. (Se

artikkel i Slagordet nr 2-3/2010 og på
side 6 og 7 i dette nummer.)
Professor dr. med. Bent Indredavik
ved St. Olavs hospital i Trondheim har
ledet arbeidet med retningslinjen. Han
innledet konferansen med et lengre
innlegg.Kort fortalt er dette noe av
hva han sa: – I retningslinjene står

Leder i LFS
Randi Nesje
forteller
konferansen
om LFSs
prosjekt
Hjerneslag i
Alle Faser.

Møtelederne Knut Tjeldnes og Rolf Salvesen.
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for behandling av hjerneslag. Han
forklarte også detaljert HVORFOR…
Nasjonal retningslinje for
behandling og rehabilitering ved
hjerneslag er laget for å følges – til
beste for den som får et hjerneslag, og
ikke minst for å redusere skadene så
godt som mulig.
Last ned foredragene fra nettet
Vi lister her opp de øvrige foredragsholderne. Alle foredragene er lagt ut
på konferansens nettside:
www.helse-nord.no/konferanser
Scroll deg ned til november 2010. Her
kan du laste ned alle foredragene.
17. november 2010
Marita Lysstad Bjerke, slagsykepleier
Hode- og bevegelsesklinikken,
Nordlandssykehuset Bodø:
Slagenhetsbehandling i Helse Nord –
en statusbeskrivelse
det BØR gjøre, …dette skal alle lese
som… SKAL gjøre!.
Han leverte en konkret beskjed
om at retningslinjen SKAL tas
på alvor av helsepersonell, og at
SLAGENHETER er det eneste
riktige behandlingssted i akuttfasen

Bedre informasjon til befolkningen –
Helse Nords nettsider om hjerneslag
www.hjerne.no.
Mer om denne nettsiden kan du også
lese på neste side (side 10).
Bent Indredavik, avd.overlege /
professor dr. med, St. Olavs Hospital
/NTNU:
Hva kjennetegner en god slagenhet?
Slagenhetsbehandling – konkrete
praktiske prosedyrer.. Slagregister – et
verktøy til å bedre slagbehandlingen
18. november 2010
Torgrim Vorren, overlege
radiologisk avdeling, UNN Tromsø:
Radiologi ved akutt hjerneslag, med
vekt på hyperakuttfasen
Torgeir Engstad, førsteamanuensis/
overlege dr. med., UNN Tromsø:
Sekundær profylakse

Rolf Salvesen, avd.overlege/professor
dr. med. Nordlandssykehuset og
Universitetet i Tromsø (UiT):
Utfordringer ved slagenhetene i Helse
Nord – klinisk diagnostikk

Guri Heiberg, seksjonsoverlege
Rehabiliteringsmedisinsk døgnenhet.
UNN Harstad:
Rehabiliteringsperspektivet etter
slagenhetsbehandling

Anne May Knudsen, informasjonsrådgiver, Helse Nord RHF:

Avslutning og veien videre – v/Rolf
Salvensen….

Medlemmer i fagråd for hjerneslag i Helse Nord er fra venstre: Rolf Salvesen, avd.overlege/professor dr.med.
Nordlandssykehuset HF Bodø og Universitetet i Tromsø, Marita Lysstad Bjerke, slagsykepleier Hode- og
bevegelsesklinikken, Nordlandssykehuset HF Bodø, Torgeir Engstad, overlege dr.med. Universitetssykehuset HF
Tromsø og Guri Heiberg, seksjonsoverlege Rehabiliteringsmed. døgnenhet, Iniversitetssykehuset HF Harstad. Radiolog
Radoslav Bajic, Univeritetssykehuset HF Tromsø, var ikke tilstede da bildet ble tatt.
Slagordet nr 4/2010
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Helse-Nord med egen nettside om hjerneslag:

hjerne.no
I forbindelse med lanseringen av
ny retningslinje for behandling og
rehabilitering ved hjerneslag, har Fagrådet
for hjerneslag i Helse-Nord satt i gang
en omfattende informasjonskampanje.
Sentralt står nettsiden hjerneslag.no
der det til enhver tid vil være oppdatert
informasjon om hjerneslag, behandling
av hjerneslag og rehabilitering. Siden er
linket mot facebook og fagrådet står til
disposisjon for spørsmål og råd.
Målet med nettstedet er at folk skal kjenne igjen
symptomene på hjerneslag og vite at de skal ringe etter
ambulanse (113) med en gang.
– Mange pasienter med hjerneslag kommer for sent
til sykehus. Ofte skyldes det at vi kjenner for lite til
symptomene på hjerneslag. For de fleste er hjerneslag
smertefritt. Men hjerneslag kan gjøre stor skade. Derfor
må man raskt til sykehus, sier informasjonsrådgiver i
helse Nord, Anne May Knudsen.
Symptomene på hjerneslag kommer plutselig og viser
seg raskt. Ca. 85 % av alle som får hjerneslag har ett
eller flere av de samme symptomene. De mest vanlige
symptomene har en huskeregel: FAST

F
A
S
T

Fjes
Arm
Språk
Tale

ansiktslammelse
lammelse i en arm
språkforstyrrelse, finner ikke ord
taleforstyrrelse, utydelig tale

Dersom det foreligger ett eller flere FASTsymptomer, må du ringe 113 med en gang.

Helsesektoren oppfordres til nettbruk
En ny undersøkelse om brukernes
tilfredshet med ulike offentlige
tjenester viser at folk ønsker
flere selvbetjente løsninger
og mer kontakt med helse- og
omsorgstjenesten på internett.
Direktoratet for IKT og forvaltning
(DIFI) har i to faser sett på folks
tilfredshet med mange og svært ulike
offentlige tjenester. Resultatene for
den siste fasen ble offentliggjort 17.
november. Undersøkelsen inneholder
befolkningens mening om en rekke
offentlige tjenester, herunder ulike
helse- og omsorgstjenester.
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– En tendens blant svarene er at
tilfredsheten med hjemmesykepleie
og sykehjem er større i små enn i store
kommuner. Det blir viktig å finne ut
hva dette skyldes. Det er ønskelig at
befolkningen er omtrent like tilfreds
med tjenestetilbudet uavhengig
av hvor de bor, sier assisterende
helsedirektør Bjørn Guldvog.
– Det er naturlig å spørre om
rammebetingelsene for å drive
omsorgstjenester er forskjellige i store
og små kommuner. Kanskje kan
det også være ulike forventninger
til omsorgstjenestene. Samtidig
Slagordet nr 4/2010

vet vi at tilfredshet ikke alltid er
sammenfallende med kvaliteten i
tjenestene. Det er gledelig at både
fastlegeordningen og sykehusene
ser ut til å ha like stor tilfredshet
blant befolkningen i store og små
kommuner, sier Bjørn Guldvog.
Helsedirektoratet ønsker å
se nærmere på materialet fra
undersøkelsen og studere resultatene
fra de enkelte tjenesteområdene.
Dette kan gi nyttig kunnskap for
å utvikle kvaliteten på helse- og
omsorgstjenestene.

LFS Hovedstyre besøkte
Valnesfjord Helsesportsenter
LFS hovedstyre hadde en travel uke i
Bodø fra 15. tom. 18. november 2010.
Helse Nords konferanse om hjerneslag ble
kombinert med et besøk på Valnesfjord
Helsesportssenter (VHSS)
Tekst og foto: Randi Nesje
rknesje@online.no

Mandag 15. november; etter at alle var landet i Bodø,
startet vi dagen med å kjøre til Valnesfjord.
Nestleder Roger var sjåfør og når vi endelig fikk opp
den fastfrosne bildøra, gikk kjøreturen veldig greit. Det
var et nydelig vær, som vel kommer frem av bildene, og
selv om det er langt fra hovedveien opp til Valnesfjord
Helsesportsenter, skjønte vi hvorfor dette stedet ble lagt
så langt fra allfarvei, når vi kom frem til Østerkløft.

Det ligger i et naturskjønne omgivelser i et storslagent
fjellområde, tett opp til Sjunkhatten nasjonalpark, hvor
VHSS har rike muligheter for tur- og friluftsliv.
VHSS er en av fire «spesielle helseinstitusjoner» i
Norge som alle har en landsdekkende funksjon fordi
de har et særegent tilbud. VHSS har særlig ansvar for
befolkningen i Nord-Trøndelag, Nordland, Troms og
Finnmark.
Fortsetter på side 12 og 13

Slagordet nr 4/2010
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Helsesportsenteret formidler friluftsliv med stort
mangfold og skaper gode og store frilufts opplevelser –
også for mennesker med funksjonsnedsettelser.
Dette synes i alle fall LFS hovedstyre VHSS har fått
til, det er kvalitet over det tilbudet de leverer. Siden
oppstart av dette senteret, som ble «født» etter «røde
fjær-aksjonen» 1982, er de blitt en faglig spydspiss innen
habilitering og rehabilitering. Det er også etablert en egen
enhet med ansvar for forskning, utvikling og utdanning,
(FOU).
Det gis i hovedsak tilbud til personer med følgende
diagnoser og problemstillinger: hjertesyke, lungesyke,
revmatikere, overvektsopererte, ikke inflammatoriske
muskel / skjelettplager, ulike former for nevrologiske
sykdommer (MS, parkinson, cerebral parese, polio /
postpolio, ryggmargskadde, hjerneslag og andre mer
sjeldne nevrologiske sykdommer).

Fra svømmehallen.

Tid for Familien
Et nytt tilbud som startet våren 2010
var prosjektet «Tid for Familien».
Her var VHSS de første i landet
med et familietilbud, når mor eller
far har fått MS, hjerneslag eller
traumatisk hjerneskade. Når i tillegg
prosjektleder for dette tilbudet var
«en av våre» i LFS, da syntes LFS
hovedstyre at vi «bare måtte» besøke
Valnesfjord Helsesportsenter når vi var i Bodø uansett.
Anne Breivik (bildet) er prosjektleder og tidligere medlem
av LFS hovedstyre. Hun har selv hatt hjerneslag, – kom
etterpå hjem til to barn, – og vet det meste om situasjonen
hjemme når barn tar ansvar.
Viser til Slagordet nr 2/3-2010, som hadde en artikkel
nettopp om dette prosjektet på VHSS.

Egen hall for spinning.

Tredemøller og ergometersykler.

Hanne Løkås, teamsjef for rehabiliteringsteamet, viste
oss rundt.
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Nye lokaler
LFS hovedstyre ble meget godt tatt i mot på VHSS. Vi
ble mottatt av Anne Breivik, som inviterte på vegne av
VHSS på en herlig lunsj. Her kom vi i prat med flere av
de ansatte på senteret. Det er ganske stor ombygging på
stedet. Flere av de nye avdelingene var snart klare for å bli
tatt i bruk. Store, fine, lyse, treningslokaler med helt nye
treningsapparater. Og her var virkelig alle slags apparater
tilgjengelig.
Hanne Løkås, teamsjef for rehabiliteringsteamet, viste oss
rundt og vi var innom alle avdelinger og hilste på mange av
de ansatte og noen av brukerne på stedet. Det formelig sydet
av liv og røre overalt, (også støy fra utbyggingen) så vi fikk
inntrykk av et aktivt og givende miljø.
Fagpersoner på stedet var leger, (7 fulltidsansatte
akkurat nå!) fysioterapeuter, spesialpedagoger,
ergoterapeut, sykepleiere, sosionom, fagkonsulent i
ernæring, samt aktivitør.
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Aktiviteter for alle
Aktivitetene på stedet favner over et bredt spekter.
Uteaktiviteter som ridning, skigåing, padling, turer med
mer. Inneaktiviteter som basseng, gymsal, avspenning,
klatring, bueskyting, hobbyaktiviteter osv.
Direktør Iselin Marstrander
(bildet) ga oss en flott presentasjon
av Valnesfjord Helsesportsenter.
Mer senteret kan leses på deres
hjememside www.vhss.no
Etter hvert som vi fikk innblikk
i dette flotte helsesportsenteret,
gikk ofte mine tanker og sammenligninger til Beitostølen som var det
eneste på landsbasis som VHSS kan
sammenlignes med det. Begge er
unike i Norge!
Truende skyer
Til tross for dette, et rehabiliteringssted som så mange
trenger og bruker i dag, med en kvalitet som det må
letes lenge etter, så trues nå VHSS med å få redusert
pasienttilgang fra Helse Nord, som gjør at de må si
opp 30 personer. Vedtaket om at rehabilitering av
nevrologiske lidelser og skader i Helse Nord, fra 2011
skal sendes til Kurbadet i Tromsø, har VHSS påklaget.
Mens man venter på resultatet, har folk i hopetall gått
«mann av huse» i fakkeltog i Valnesfjord og meldt seg
inn i gruppen på facebook «Nei til nedbygging av VHSS».
Gruppen er i skrivende stund på 2240 personer. Om det
hjelper, er det vel mange som tviler på, men dette vet vi
kanskje når Slagordet kommer ut.
Saken er imidlertid at det bor flere mennesker i
Nordland enn i Troms og Finnmark til sammen, og at vi
trenger både Valnesfjord og Kurbadet sin ekspertise.
Takk til Valnesjord Helsesportsenter for en fin dag
hos dere den 15. november 2011, fra LFS hovedstyre.

Slag?
Traumatiske
hjerneskader?
PERSONLIG
REHABILITERINGSPROGRAM
I SPANIA
Enriched life betyr økt livskvalitet.
Det er dette vi vil gi til deg.
Vi tilbyr to og tre ukers intensivrehabilitering
på 4-stjernes hotell i Thalasia Spa i Alicante,
Spania. Her får du et personlig rehabiliteringsprogram utarbeidet av medisinsk ekspertise
fra Karolinska Institutet. Rehabiliteringen
foregår under oppsyn av svensk medisinsk
personell. Invester i deg selv og økt livskvalitet
og sats på rehabilitering i et varmt behagelig
klima, med god mat og et miljø som er stimulerende og fredelig.
For detaljert informasjon besøk oss på
www.enrichedlife.se.
Din familie er også velkommen.
Avreise:
25. mars 2011 for to og tre ukers rehabilitering, 1. april 2011 for to ukers rehabilitering.

Fakkeltog under
parolen «Nei til
nebygging av VHSS».

Tel:
Tel: +46
+46 8663
8663 33
33 49
49
info@enrichedlife.se
info@enrichedlife.se
www.enrichedlife.se
www.enrichedlife.se
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Livet etter hjerneslaget –
en tilpasningsprosess?
Hva opplever slagrammede
som den største endringen
i livet etter hjerneslaget.
Har endringene vært store,
og hvilke konsekvenser har
de hatt. Disse spørsmålene
har vært grunnlg for
en masteroppgave i
rehabilitering ved
høgskolen i Bodø.

Å ta ansvar for eget liv
Ha styringen selv

Janne Isaksen Engnes
Høgskolelektor, Høgskolen i Finnmark,
avelling Helsefag (sykepleierutdanningen)
Janne.engnes@hifm.no

I min masteroppgave i rehabilitering, ved høgskolen i Bodø valgte
jeg å forske på hjerneslag. Min
interesse for hjerneslag kommer
både gjennom egne erfaringer fra
slagrammede familiemedlemmer, og
faglig som sykepleier.
Som deltaker og koordinator
i oppstarten av den nå nedlagte
slagenheten på medisinsk avdeling
ved Hammerfest Sykehus kom
jeg i kontakt med slagrammede i
akuttfasen. At flere slagrammede
i akuttfasen var negativ til å
gjenoppta aktiviteter og hobbyer
de tidligere hadde verdsatt og
hadde vært dyktige på, fikk meg
til å undres på om, og eventuelt
hvordan deres liv ble endret etter
hjerneslaget. Dette valgte jeg å ha
som tema i masteroppgaven, og mitt
forskningsspørsmål ble:
Hva opplever mennesker som
har gjennomgått hjerneslag som
største endringer i livet etter
hjerneslaget?
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Å bli en annen person
Å få et endret liv
Deltakelse sosialt
og i samfunnet

Å godta at
slaget rammet
Å leve med sine
begrensinger
Å se muligheter

For å kunne få opplysninger
om dette måtte jeg spørre noen
slagrammede, og intervju som
datainnsamlings-metode ble et
naturlig valg.
Oppgavens størrelse gjorde at jeg
intervjuet fem, deres alder var fra
40 – 60 år, og det varåtte år eller mer
siden hjerneslaget rammet.
Samarbeid med LSF
Landsforeningen for Slagrammedes
avdeling i Troms/Øst-Finnmark var
behjelpelig i arbeidet med å finne
informanter. De ga ut mine informasjonsbrev på medlemsmøter og turer,
og i Finnmark ble brevet også sendt
pr post.
Som datainnsamlingsmetode
intervjuet jeg fem slagrammede,
og de som meldte sin interesse ble
Slagordet nr 4/2010

inkludert fortløpende. De kunne
snakke fritt om hva de måtte ønske,
i tillegg hadde jeg en intervjuguide
med spørsmål for tema jeg ønsket å
komme innom.
Det jeg ønsker å belyse var hva
de slagrammede har opplevd som
den største endringen i livet etter
hjerneslaget, om endringene har
vært store, og hvilke konsekvenser
de eventuelt har hatt.
Analysen er utført etter
Grounded theory sine systematiske
retnings-linjer, intervjuene og
analysen av dem er konstant
sammenlignet for se etter likheter og
ulikheter.
Mestringsevne
Aron Antonovsky’s helsefremmende
teori er brukt. Hans utgangspunkt er

hvorfor noen holder seg friske under
samme omstendigheter, mens andre
blir syke. Han mener det som avgjør
hvordan mennesker klarer seg og
takler ulike belastninger og stress,
er deres opplevelse av sammenheng
(sense of coherence) i prosessen, i
forhold til de påkjenninger de utsettes
for.
Med bakgrunn i sin forskning
begrunner han at helse ikke bare er
et spørsmål om hva vi utsettes for,
men vår evne til å handtere det som
skjer i livet.
Hovedfunnene i undersøkelsen
ble presentert i tre hovedkategorier:
1. Å bli en annen person.
2. Å godta at slaget rammet
3. Å ta ansvar for eget liv.
Et annerledes liv
Samtlige sier den største endringen
er at de er blitt en annen person.
Slaget har vært et vendepunkt, de
beskriver et endret liv både for seg
selv og sine pårørende. Livet er ikke

nødvendigvis blitt dårligere, men
annerledes.
Informantene beskriver livet før
og nå, og at de har forsonet seg med
sin nye situasjon. Et annet fellestrekk
er at de erkjenner sine begrensinger,
at de har fått et endret liv og et annet
syn på livet.
De har også alle tatt ansvar for eget
liv ved å ta de riktige valg. De har trent
mer enn hva fagfolk har bedt dem og
disse utsagnt illustrer det:
«Du må drive egentrening»
«Hadde jeg gitt faen… og ikke
trimma sånn som jeg gjorde,
så hadde jeg endt i en rullestol
på gamlehjemmet, i en alder av
noenogførti…, og det hadde jeg
ikke lyst til. Så jeg valgte å trimme
– og ble slik jeg er nå. Og det er jeg
glad for».
Muligheter istedet for
begrensninger
Jeg mener mine informanter har
håndtert sin sykdom ved å tilpasse

seg. De har tilpasset seg sitt nye
liv ved å ta helsefremmende valg
underveis i sitt arbeide med å
holde seg friske. De har sett på sine
muligheter i stedet for begrensinger,
og tilpasset seg endringene
hjerneslaget har medført gjennom
å godta sin nye livssituasjon. De
har tatt ansvar for eget liv ved
å drive egentrening, og ved å se
hvilke tilpasninger som har vært
nødvendige eller hensiktsmessige
for at de fortsatt skal kunne leve
godt. I min masteroppgave har
jeg presentert tilpasningen som en
prosess, en modell utviklet gjennom
teori og refleksjoner.
Til slutt vil jeg nevne at alle mine
fem informanter hadde en positiv
innstilling til livet, og også til å være
deltakere i et forskningsprosjekt. Det
er de positive som melder seg til slike
prosjekt, det betyr ikke at alle som
har gjennomgått hjerneslag er slik.
Ikke alle har krefter eller ressurser til
å være deltakere.

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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Et rehabiliteringsopphold på Bakke, senter for mestring og rehabilitering

Tar livet tilbake…
Tekst og foto:
Lotta Lundmark, fysioterapeut
lotta@bakke-o.no

En dag i juli 2010 ble Olav Gaasebys
liv forandret. Plutselig mistet han
all kraft i venstre kroppshalvdel,
han falt og hadde ikke styring på
kroppen. Kraften kom tilbake, men
han fikk regelmessig nye anfall.

FAKTA OM BAKKE SMR
Bakke, Senter for Mestring og
Rehabilitering, ligger ved Iddefjorden, ca
15 km sør for Halden. Senteret har avtale
med Helse Sør Øst om rehabilitering av
hjerneslagpasienter og man søker seg
dit enten via fastlegen eller legen på en
sykehusavdelning.

Det viste seg at Olavs halsårer,
som sender blod til hjernen, var
meget tiltettet. Det endte med en
risikofull operasjon hvor målet
var å åpne opp årene. Operasjonen
gikk bra, men senere samme dag
tilstøtte komplikasjoner og Olav
måttet reopereres. Han fikk da tre
hjerneslag og når Olav våknet opp
hadde han på nytt mistet all kraft
i venstre kroppshalvdel, han klarte
nesten ikke noe på egen hånd. Han
hadde også neglekt-problemer, han
var ikke bevisst på hvor han hadde
sin venstre kroppshalve.
Etter noen dager på sykehuset
ble han sendt till Bakke, Senter for
Mestring og Rehabilitering. Da
Olav ikke var selvhjulpen i daglige
gjøremål som å kle på seg, gå på
toalettet og komme til spisesalen, så
var vilkåret for oppholdet på Bakke
SMR at hans ektefelle måtte være
med som ledsager.

Ankomst Bakke
Når Olav og ektefelle kom til Bakke
SMR ble de møtt av et tverrfaglig
team; sykepleier, fysioterapeut
og ergoterapeut. Olavs funksjon
ble kartlagt og det ble satt opp en
målrettet rehabiliteringsplan. Olavs
hovedmål var å gå ut ifra Bakke
SMR med krykker, men det første
delmålet ble å komme opp å stå.
Rehabiliteringsforløp
Det første trinnet i Olavs
rehabilitering var styrketrening av
venstre bein, trening av sittende
balanse samt å reise seg opp og
stå. Olav trente mye foran speil
for på nytt å bli bevisst på sin
venstre kroppshalvdel. Han trente
også på daglige gjøremål som å
kle på seg, komme seg på toalettet
og forflyttning på rommet sitt. I
begynnelsen var Olav veldig sliten
på kvelden. Han trengte hjelp til
det meste og ektefelle måtte bistå

Olav har trent mye foran speil for
på nytt å bli bevisst på sin venstre
kroppshalvdel.

Olav trener trappegang sammen
med sin fysioterapeut Lotta
Lundmark.

Alle hjerneslagpasienter får et team
rundt seg bestående av fysioterapeut,
sykepleier og ergoterapeut. Tilgang til
logoped, lege og attføringskonsulent
finnes etter behov.
Ut ifra en individuell kartlegging settes
en målrettet rehabiliteringsplan opp.
Hjerneslagpasientene tilbys daglig
fysioterapi samt regelmessig behandling
med ergoterapeut.
Alle får tilbud om å delta på
undervisningstimer. De som har behov
får kognitiv trening, f.eks. øvelser for å
bedre hukommelse, oppmerksomhet og
innsikt.
Bakke, Senter for Mestring og
Rehabilitering AS, 1765 Halden
Tlf. 69 17 26 00
E-post: bakke@bakke-o.no
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ergometersykkel samt trene på å
komme seg ned og opp fra gulvet.
Samtidig med at treningen gikk
lettere ble Olav mer selvstendig
i aktiviteter i dagliglivet. Fra å
ha assistert aktivt i nesten alle
situasjoner ble ektefellen tilskuer når
Olav skulle ut av sengen, kle på seg og
komme seg frem i rullestolen. Dette
betydde at ektefellen kunne dra hjem.
Trening og undervisning
I tilegg til fysisk trening har Olav og
ektefelle deltatt på undervisning om
«Hvordan fungerer hjernen», «Hva
er hjerneslag – hjernens plastisitet»,
«Kognitiv funksjon» samt «Fysisk
aktivitet». Undervisningen har gitt
Olav en forståelse for sin skade og
dens følger, noe som er til hjelp i den
videre rehabiliteringen.
Olav har vært hjemme på
permisjon en helg for å finne ut
hvordan han klarer hverdagen. Dette
gikk veldig fint. Olav har noen ukers
rehabilitering igjen på Bakke SMR.
Han er på god vei mot målet sitt; å gå
ut fra Bakke med krykker.

Olav gangtrener med rullator. Kona Liv er med som assistent.

med assistanse til enhver tid. Etter
et par uker begynte ting å gå litt
lettere og Olav klarte å begynne
med gangtrening i gangbanen. De
første rundene krøp fysioterapeuten
etter for å hjelpe til med styringen
av venstre ben, Olav var som Bambi
på isen, men øvelse gjør mester. I

løpet av uke tre nådde Olav et av
delmålene sine; han klarte å gå noen
skritt med rullator.
Bedre dag for dag
Dag for dag klarte Olav å gå noen
skritt lengre med rullator og han
kunne begynne med å bruke

Olavs opplevelse
Olav er og har alltid vært en meget
positiv og resurssterk person, men
når Olav kom til Bakke SMR var han
ikke bare fysisk meget redusert, men
også psykisk. Alt Olav hadde vært
gjennom hadde satt seg i kropp og
sjel. Olav tok lett til tårer og følte seg
skuffet over resultatet av operasjonen.
Han hadde vanskelig for å sovne om
kvelden, han ble liggende å tenke
over situasjonen sin og hva som
skulle skje i fremtiden. Samtidig var
Olav meget motivert til trening og
innstilt på å gjøre hva han kunne
for å komme seg mest mulig. Olav
hadde noen samtaler med sykepleier
om tankene sine og opplevde at det
hjalp. Samtidig gikk Olavs fysiske
fremgang hånd i hånd med at han
ble psykisk sterkere. Olav oppgir at
det tverrfaglige teamet rundt han
har vært til stor hjelp, han føler seg
ivaretatt på alle plan og han har full
tillit til alle.

Glimt fra LFS Trøndelags årlige høsttur 3.-5. september 2010:

Likemannstilbud og samtalegrupper
I strålende høstvær startet vi turen
som i år gikk til Stiklestad hotell og
nasjonale kultursenter. Der hadde vi
vært før og visste at det var et hotell
som virkelig var tilrettelagt for alle.
Fredag kveld satt vi gode og
mette i biblioteket på hotellet og
hygget oss. Der gikk samtalene stort
sett på hvor greit det var å være
sammen med andre «i samme båt».
For mange var dette årets tur som
de i lang tid hadde sett fram til. En
tur i trygge omgivelser sammen med
likesinnede. For dem som var nye i
laget og som ikke hadde vært med i
samtalegrupper tidligere betydde det
mye å oppleve at man ikke var alene
om problemene som hadde oppstått
i «det nye livet» og at man kunne
fungere sosialt igjen.
Lørdag formiddag hadde vi
en interessant spasertur inne i
kultursenterets utstilling «Stiklestad
1030» . Her møtte vi symboler og
realiteter bade fra norrøn mytologi
og fra førkristen hverdag. Vi fikk
mye historikk, blant annet at øksa
som kongen (Olav) ble drept med
finner vi fortsatt som det sentrale
element i det norske riksvåpen.
Året 1030 og slaget på Stiklestad var
vendepunktet i norsk historie.
Etter lunsj startet vi den
morsomme boccia-turneringen vi
alltid har på helgeturene våre. Der
kunne alle – absolutt alle – delta.
Rullestol, gåstol eller krykker var
ingen hindring, heller ikke darlig
balanse. Her hjalp vi hverandre, og
heiet på hverandre til stor forlystelse
for utenforstående.
Da vi om kvelden igjen samlet
oss i biblioteket gikk praten enda
livligere. Erfaringsutvekslinger
«scoret stort» og de som var nye i
laget slukte alt som ble fortalt om
hvordan andre hadde mestret det
nye livet.
Søndag formiddag fortsatte
bocciaturneringen. Det ble utdelt
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både første-, andre- og tredjepremie til stor applaus fra resten av
deltagerne.
I bussen hjemover hadde vi
utlodning med små gevinster som
vår faste hjelper Åse Meslo lagde stor
munterhet av.
Hele helga har vært en stor
opplevelse for både nye og gamle
medlemmer. «Vi har faktisk glemt
våre plager og hatt det veldig gøy»
var avskjedshilsenen da vi kom
tilbake til Trondheim.
Aase Lian

Stor konsentrasjon og iherdig innsats preget alle i boccia-konkurransen – også
nestleder Kristin.

«Slagtreff» i Stjørdal
I november var undertegnede Aase og
ektemann Ivar Lian i Landsforeningen
for slagrammede i Trøndelag invitert
til Stjørdal omsorgssenter for å fortelle
om erfaringer som slagrammet og
pårørende.
Pensjonert lærer Brit Solberg, som
selv har hatt slag, ivrer for å danne
en slaggruppe i Stjørdal, og hadde
invitert 20 personer til møtet. Det var
både slagrammede og pårørende.
Slagordet nr 4/2010

Da undertegnede fortalte om
hvordan det opplevdes å få slag for
over 30 år siden og hvordan leve med
det, var det mye hoderisting, for på
den tiden var det en del uvitenhet
også blant helsepersonell.
Da Ivar fortalte om å være pårørende var det mye gjenkjennende
nikking. Det er tydelig at pårørende
fremdeles er en «glemt» gruppe.
Vi la begge litt humor i

LFS Trøndelag med åpent møte
på Bergstaden hotell på Røros
LFS Trøndelag hadde åpent møte
på Bergstaden hotell på Røros 29.
september 2010. tema var vår tredje
største folkesykdom Professor Bent
Indredavik, som er overlege på
Slagenheten på St. Olavs Hospital
i Trondheim hadde et meget
interessant og lærererikt innlegg.
Man kunne høre den berømte
knappenåla falle, da han fortalte
de 54 frammøtte om årsaker og
behandlingsmetoder ved hjerneslag.
Indredavik er en av de mest
framtredende forskere i verden, og
kunne med stolthet fortelle at det er
dokumentert bevist at slagenheten
på St. Olavs hospital i Trondheim er
den beste på verdensbasis!
Han presiserte gang på gang
for et lydhørt publikum at er
det mistanke om slag, så ring
umiddelbart 113. Ikke gå innom

fastlege eller legevakt. På 113 sitter
det utdannede mennesker som vet at
dette haster. Han svarte på spørsmål,
satt sammen oss i kaffepausen og ga
gode råd og gode svar.
Aud Fredrikke Figenschou fra
Røros fortalte hvordan det opplevdes
å få slag og hvordan det er å leve med
det. Hun la litt humor i det og ftkk

Aud Fredrikke Figenschou.

Professord Indredavik fasinerte med sitt
meget forståelige innlegg.

de framøtte til å humre litt. Deretter
delte Turid Døhl, også hun bosatt
på Røros, sin historie med oss om
hvordan det er å være pårørende.
Hun sa blant annet at «nå setter vi
fokus på det vi kan, og slett ikke på
det vi ikke kan lenger». Det var en
gripende historie som betok oss alle.
Til slutt fortale vi i LFS Trøndelag
om likemannsarbeidet vi driver og
litt om laget i Trøndelag. Slagordet
og våre brosjyrer forsvant som «dugg
for solen». Det var en meget fornøyd
forsamling som tenksomt forlot
hotellet den kvelden.
Aase Lian

Turid Døhl.

opplevelsene, og fikk forsamlingen
til å humre litt også. Vi fikk
fortalt en god del om LFS og om
likemannsarbeidet, der man i
samtalegrupper utveksler erfaringer
og lærer av hverandre.
Slagordet og en del av våre
brosjyrer tok alle med seg. Avskjedsordene vi fikk var: Dette var både
interessant, lærerikt og morsomt.
Aase Lian
Slagordet nr 4/2010
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LFS Telemark øker aktiviteten

Stadig flere besøker Torsdagskafeen.

En liten oppdatering over hva LFS Telemark har gjort
i 2010. Medlemstallet er oppe i 69, men vi har plass til
flere. Vi har nå startet opp medlemsmøter hver første
torsdag i måneden. Det er kombinert møte og kafè med
underholdning og stadig flere medlemmer møter opp.
Vi har vært på noen turer og skal på «harrytur»
igjen den 9. desember.Denne turen er svært populær og
vi har som regel fulle busser på begge turer, da er alle i
handlemodus. Den 30. november spanderer foreningen
julebord på Hj.johansen videreegående skole, sammen
med afasiforeningen. Det blir god mat og flotte gevinster
på utloddingen som vi har samtidig.
Vi tok en tur til Tyskland med Kielfergen. Dette ble
en stor suksess for alle som var med – 26 stk med smått
og stort.
Ellers har vi blitt mer aktive dette året enn vi har vært
før, vil gjerne være en «møteplass» for alle som har hatt
slag her i Telemark. Vi er en svært sammensatt gruppe,
og selv om de fleste har fylt 50 så er vi likevel en ung
gruppe. Vi planlegger mange gode samlinger i årene som
kommer.
Vibecke Selliken (sekretær)

Kielturen frister til gjentakelse.

Bussen ble full med 26 deltakere på Kielturen.
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NYTT STYRE i LFS Akershus: Fra venstre Gun B. Kjensli, Roger Amundsen, Judith Olsen, Stein Johansen og Odvar
Jacobsen.

Nytt styre i LFS Akershus
Det ble avholdt ekstraordinært årsmøte i LFS
Akershus 26. oktober 2010.
Det møtte opp mange medlemmer og det ble holdt
en kort informasjon vedrørende det suspenderte styre
i LFS Akershus. Deretter ble det avhold valg av nye
styremedlemmer til styre.
• Roger Amundsen, leder
• Judith Olsen, nestleder
• Odvar Jakobsen, kasserer
• Stein Johansen, styremedlem
• Gun Kjenslie, vara
Det ny valgte styret har allerede hatt styremøte, og
det vil komme et skriv til medlemmene vedrørende
aktiviteter som er planlagt i 2011.
Styret LFS Akershus

Slagordet nr 4/2010
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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 spesialist-helsetjenesten. 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 Tøsdal
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

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 Mos
Tlf. 69 27 46 07. Mob. 906 48 813
E-post: m-sib@online.no
LFS Akershus
Leder 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
Kontaktpersoner:
Bengt Morten Kristiansen
Mob. 906 51 824
E-post:
b.morten.kristiansen@hotmail.com
Jon Brede Nilsen
Mob. 928 67 226
E-post: hokksundnissen@hotmail.com

LFS Vestfold
Kontakt NHF Oslofjord Vest
Tlf. 32 88 29 29
LFS Telemark
Leder Arntfinn O. Andreassen
Skoglundvn. 1, 3965 Herre
Tlf. 35 96 61 69
E-post: a.andre@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 Hordaland
Leder Hans Henrik Tøsdal
Nygårdsmyren 1, 5164 Laksevåg
mob. 918 66 074
E-post: hans@avantic.no
LFS Rogaland
Leder Helge Høvik
Storstuvegen 8, 4260 Torvastad
Tlf. 52 83 93 94
E-post: hehoevik@online.no
LFS Sogn og Fjordane
Leder Stein A. Gjerde
Havrenesveien 37, 6900 Florø
Mob. 971 22 925
LFS Møre og Romsdal
Kontakt NHF Nord Vest
Tlf. 71 25 11 37
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LFS Trøndelag
Leder Aase Lian
Pb. 4188 Valentinlyst, 7451 Trondheim
Mob. 992 25 477
E-post: aaselian@online.no
Røros:
Kontaktperson:
Aud Fredrikke Figenschau
Ysterhagaveien 32 c, 7374 Røros
Tlf. 72 41 25 84. Mob. 909 57 426
LFS Nordland
Leder Randi Nesje
Storvollen 50, 8015 Bodø
Tlf. 75 51 60 58. Mob. 916 98 355
E-post: rknesje@online.no
LFS Troms
Leder Thorbjørn Bårdsen
Granittvn. 162, 9022 Krokelvdalen
Tlf. 77 63 26 68. Mob. 908 59 268
E-post: stortua@online.no
LFS Øst-Finnmark
Leder Willy Jakobsen
Kommandantvn. 10, 9950 Vardø
Mob. 920 71 281
Hjerneslagrammede Barn
Foreldrekontakt Merethe Meland
Tlf. etter kl. 20.00: 77 09 72 36
E-post: meme@thorheim.no
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B-POSTABONNEMENT

Returadresse: LSF, postboks 9217 Grønland, 0134 Oslo
Ettersendes ikke ved varig adresseforandring.
Returneres avsender med ny adresse påført.

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 (113)

www.hjerneslag.org
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