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21. årgang

Du ska få en dag i måra, – som rein og ubrukt står
(En ønskedrøm for mange av oss…)
LFS har tilbakelagt nok et travelt år med mange
utfordrende og spennende oppgaver.
Flere av lokallagene til LFS lå nede ved årets
slutt i 2006. Opprettelse av nye styrer for
å få lokallagene opp å gå, har vært et av
hovedsatsningsområdene for LFS hovedstyre
siden den gang, og det er nå styrer eller
kontaktpersoner i de aller fleste av fylkene i
landet. Hovedstyret er svært fornøyd med at
dette arbeidet har gitt så bra resultater, og
ønsker alle nye og gamle tillitsvalgte, lykke til
fremover.
Rehabilitering til alle som trenger dette, er
også et stort satsningsområde for LFS. LFS
vil, sammen med andre organisasjoner,
jobbe for å få gjennomslag for kravet om
at rehabilitering må blir den neste store
nasjonale satsingen. LFS jobber nå med et
prosjekt, Hjerneslag i Alle Faser, hvor vi har
fått midler fra Helsedirektoratet. Dette er et
stort og spennende arbeide, hvor vi ønsker å
belyse spesielt de kognitive/usynlige skadene
og perioden med rehabilitering/opptrening
etter man er kommet hjem og skal fungere i
hverdagen igjen.
Likemannsarbeide er også svært viktig for
LFS å satse på. Derfor arrangerer LFS en ny
likemannssamling i september, og vi håper på
god oppslutning om denne samlingen. Denne
gangen vil vi også invitere helsepersonell til å
delta.

Likemenn og det arbeidet som gjøres rundt
omkring, kan vel nærmest sies å være ”limet”
i hele organisasjonen. Alle disse små og
store innsatser som mange gjør, er av største
betydning for nye slagrammede og deres
familier. Når vi vet at ca 15 000/16000 rammes
av hjerneslag hvert år i Norge, er det et STORT
behov for nye likemenn.

v/Randi Nesje

Likemanns- og rettighetsarbeide på tvers av
diagnoser, er også et satsningsområde som
NHF er i full gang med å utprøve, i samarbeide
med landsforeningene i fylkene. Et spennende
prosjekt som det ser ut til å være god
oppslutning om.
Samarbeidet med helsepersonell er også svært
viktig. Lærings- og mestringssentrene, som
det etter hvert vel er blitt opprettet ved alle
sykehus samt også i mange kommuner omkring
i landet, har gjort dette samarbeidet enklere å
få til for brukerorganisasjonene. Jeg oppfordrer
alle lokallag om å ta kontakt med disse for å
samarbeide om møter, kurs og samtalegrupper.
LFS årsmøte blir 18. og 19. mars 2011 på Hotel
Quality på Gardermoen, og jeg ser frem til å
treffe både nye og gamle lokallagsledere på
dette årsmøtet.
Ønsker alle lokallag i LFS – LYKKE TIL - med
arbeidet for slagrammede og pårørende!
Det er fortsatt stort behov for flere AKTIVE i LFS!!
Og det er et meget GIVENDE arbeide.
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.

Utgiver: Landsforeningen for Slagrammede
Postboks 9217 Grønland, 0134 Oslo
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Årsmøte i LFS 19.–20. mars:

Roger Amundsen overtar som leder
Årsmøtet ble avholdt på Quality Hotel på Gardermoen,
helgen 19. og 20. mars. Bare ett lokallag meldte forfall og
forsamlingen var på 31 personer hvorav 20 var delegater.
Dette vitner om optimisme i organisasjonen, selv om det
har vært et tøft år i 2010.
Leder Randi Nesje ønsket velkommen og takket
både hovedstyret og lokallagene for en god innsats.
Hun rettet en spesiell takk til ledsagerne som ofte er
familie og gjør det mulig for noen slagrammede å delta
på møter og forsamlinger. Takket også alle pårørende
som deltar aktivt ute i lokallagene og i hovedstyret. Uten
denne samhandlingen hadde det vært umulig å drive
Landsforeningen for Slagrammede.
Nestleder Roger Amundsen ga praktisk informasjon
om hele årsmøtehelga, og delte ut minnepenner til alle.
Deretter overtok han som møteleder og åpnet årsmøtet,
med sak 1 som var konstituering.
Organisasjonskonsulent Torleif Støylen ble valgt til
møteleder og overtok møteledelsen. En sikker og flink
møteleder, fra NHF Oslofjord Vest, som LFS har brukt
flere ganger.
Årsmeldingen ble lest av leder Randi Nesje. Den
var grundig utarbeidet og inneholdt de viktigste
satsningsområdene som har vært jobbet med i 2010.
Økonomiansvarlig Hans Henrik Tøsdal la fram
regnskap og budsjett for 2011 og informerte om de ulike
postene på en grei og forståelig måte.
Videre årsmøteprogram var valg. Hele hovedstyret
var på valg og leder for valgkomitéen Torbjørn Bårdsen
kunne presentere nytt styre 2011–2013. Se ovrsikt side 23.
Til LFS’ minnefond ble følgende valgt:
Styremedlem: Brit Torland Gravdal, Hordaland
Personlig vara: Per Ragnar Solie, Hedemark
Styremedlem: Jorunn Johansen, Trøndelag
Personlig vara: Kirsten Engen, Oppland

NYTT STYRE 2011–2013: Fra venstre økonomiansvarlig Hans Henrik
Tøsdal, Hilde Andresen, styremedlem Kristin Kvaal, leder Roger
Amundsen, Nina M. Nordseth og nestleder Randi Nesje.
Judith Olsen var ikke tilstede da bildet ble tatt.

Bordvik, Slagrammedes minne og forskingsfond. Merethe
Meland fortalte sin gripende historie om da henne sønn
Mats fikk hjerneslag bare 3 år gammel.
Årsmøtehelgen ble avsluttet med ordet fritt fra
lokallagene.
Kristin Kvaal/Hilde Andresen

•
•
•
•
•
•
•

proteser
ortoser
korsetter
fotsenger og innlegg
ortopedisk fottøy
barnehjelpemidler
sits

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

Valgkomité for perioden 2011-2013 ble:
Åse Meslo , Trøndelag (leder)
Arntfinn O Andreassen, Telemark
Bengt Morten Kristiansen, Buskerud
Harald Norheim,
Første møtedag ble avsluttet med en presentasjonsrunde
av deltakere i de ulike styrer og verv og årsmøtet ble
hevet. Kvelden videre forløp med en bedre middag på
hotellet og sosial samvær.
Gjester på årsmøte var Arne Lein forbundsleder i NHF,
Torleif Støylen, NHF Oslofjord Vest, Merethe Meland, LFS
foreldrekontakt for hjerneslagrammede barn og Trygde

www.och.no

Oslo & Akershus
23 28 82 00

Østfold
69 30 17 70

Oppland
61 24 73 30

Møre & Romsdal
70 10 06 70
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Hjerneslag i All

NYTT FRA HOVEDSTYRET

Leder og nestleder og et
styremedlem har deltatt på
møte med AFASI og NFS.

➨

Leder, nestleder og kasserer
jobber videre med prosjekt
HiAF. Forsøker å få
samarbeide med Sunnaas i
dette arbeidet.

➨

Leder er i valgkomiteen til
sentralstyret i NHF.

➨

Nestleder har hatt møte på
Kongssvinger Sykehus.

➨

Kasserer, et styremedl. og et
medl. reiste som reiseledere på
Lanzaroteturen til LFS i januar/
februar.

Leder er i et brukerutvalg for
pasientreiser.

➨

Planlegging av LFS årsmøte i
mars.

➨

Åpent møte om hjerneslag på
Rikshospitalet 14. mars, leder
og nestleder møter.
Sendt ut info til lokallagene
i Oslo og Akershus.
Rikshospitalet er arrangør.

Grafisk AS 04/2010

➨

Det ble fort klart at kognitive
/ usynlige skader er det som er
vanskeligst å forholde seg til, og
at det først og fremst trenges mye
informasjon om dette emnet.
Tiden etter den slagrammede
kommer hjem, enten det er rett
fra sykehuset eller hjem etter et
rehabiliteringsopphold, kan sees på

Andvord
Design Trykk:

Leder og nestleder deltok på
møte i et utvalg for Barns
Beste. (Barn som pårørende)

rknesje@online.no

Design: Gjerholm

➨

Tekst og foto: Randi Nesje, prosjektleder

Helsedirektoratet
plass, 0130 Oslo
Tlf.: 810 20 050
Faks: 24 16 30 01
atet.no
www.helsedirektor

Pb. 7000 St Olavs

retningslinjer

➨

Prosjektet Hjerneslag i Alle
Faser (HiAF) er kommet
godt i gang. Med god hjelp
fra kommunikasjonsfirmaet
Siste Skrik, hadde vi et
arbeidsmøte / workshop
i Oslo 16. desember.
Helsefolk fra sykehus og
rehabiliteringssteder var
invitert til å komme med
innspill til prosjektledelsen
om ønsker og hva de tror det
mangler mest informasjon
om når det gjelder slag og
rehabilitering.

Nasjonale faglige

LFS har hatt åpent møte om
hjerneslag i Sandefjord.

IS-1688

➨

som en ny akuttfase det også. Det
er når en skal tilbake til det vanlig
livet at man oppdager de virkelige
problemene, og det er viktig å være
forberedt på dette for både den
slagrammede og dennes pårørende.
Første del av prosjektet HiAF
– som går ut 2011, blir å beskrive
kognitive / usynlige skader med
anbefalinger om hva som kan gjøres
for opptrening av de forskjellige
utfall. Dette vil vi i stor grad hente
fra de Nasjonale Retningslinjene for
behandling av hjerneslag som ble
utgitt av Helsedirektoratet i april
2010.
Prosjektgruppa vil også ta for
seg anbefalte rehabiliteringsmetoder

rneslag

abilitering ved hje

Behandling og reh

De Nasjonale Retningslinjene for
behandling og rehabilitering ved
hjerneslag ligger i bunn når første fase i
24.03.10 13.57

4

Omslag_m rygg.indd

2-3

Slagordet nr 1/2011

prosjektet gjennomføres.

lle Faser

Kjære lesere
Det er ikke vanskelig og bli inspirert i
disse tider, til å gå på med en ny utgave
av slagordet. Jeg tenker på VM på ski som
arrangeres nå om dagen, hva Marit Bjørgen
og Petter Nortug får til.
De trener i lange perioder før mesterskap,
akkurat som en redaktør må gjøre samle
stoff mellom hvert slagord som skal ut.
Så blir det en sluttspurt rett før utgivelses
dagen kommer.
Marit og Petter blir belønnet med medaljer
av gull, men redaktøren får et fint blad.

REDAKTØRENS
HJØRNE
v/ Roger Amundsen
Fungerende redaktør

I denne utgave av slagordet har vi ny
annonseselger, som vi har stor tro på. Vi er
veldig avhengi av flinke personer til denne
oppgaven. For å få til et fint blad.

Nestleder Roger Amundsen i LFS sammen
med rådgiver Kirsti Lill Toft Evang (t.v.)
og daglig leder Elizabeth Hartmann i

Som dere sikkert allerede har sett, har vi
også ny logo, som tilhører landsforeningen
for slagrammede. Denne er mer moderne og
lettere for oss å se, hva den står for.
Oj, nå tok Norge gull igjen, denne gang ved
Petter Nortug (Heia Norge)

Siste Skrik
Kommunikasjon AS.

etter den skadde er kommet hjem,
som også står beskrevet i disse
retningslinjene.
Det vil sannsynligvis bli laget
både trykket materiell og en DVD –
det er i all fall planen.
Alt materiellet skal kvalitetssikres
av lege / helsepersonell og legges ut
på helsebiblioteket og ellers være
lett tilgjengelig for helsepersonell,
slagrammede og pårørende.
Når materiellet er klart for en
presentasjon, vil det bli innkalt til
møte med helsevesen og helse- og
sosialrepresentanter fra kommunene.
På grunn av samhandlingsreformen,
mener vi at dette kan bli til stor
nytte og hjelp til de som skal rettlede
og hjelpe med opptrening ute i
kommunene. Men det vil også være
med til å gi bedre innsikt i egne
vansker både for slagrammede og
pårørende.

Nå som vi går mot våren, har alle våre
lokal lag stor aktivitet, det skal arangeres
årsmøter i alle lag. Regnskaper og
årsmeldinger skal gjøres klare.
Ønsker alle lykke til.

Ønsker alle lesere av slagordet
en riktig god vår.

Slagordet nr 1/2011
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Nasjonal hjerneslagkonferanse 2011

Akuttbehandling og
rehabilitering slag i slag

Konferansen er åpen for alle som er interessert i behandlingen av
pasienter med hjerneslag. Konferansen legger vekt på tverrfaglighet. Blant
foredragsholderne finner vi:
• Rolf Salvesen, avd.overlege/ dr. med., og en av forfatterne av nasjonale,
faglige retningslinjer for behandling og rehabilitering av hjerneslag.
Nasjonale retningslinjer, ett år etter.
• Eva Astrid Jacobsen, nevroradiolog ved Rikshospitalet/Oslo
Universitetssykehus. Hun vil ”ta oss med på” endovaskulær behandling
ved hjerneslag
• Britt Normann, fysioterapeut med master i nevrologisk fysioterapi samt
Bobath- instruktør, nå ansvarlig for masterstudiet i nevrologisk fysioterapi
ved UiT, med solid erfaring i behandling av pasienter med hjerneslag
• Gunvor Wilhelmsen, synspedagog og dr. scient, som har skrevet bok om
synsforstyrrelser etter hjerneskader og mulige tiltak
• Roar Glefjell, nevropsykolog ved Universitetssykehuset i Nord-Norge
Harstad, har et innlegg om kognitive vansker etter hjerneslag, hvilke tiltak
kan iverksettes?

Nforoetksukntekol rstahodld
ktoratet.no

www.helsedire

N ok ke l ra d fo r et

Det du spiser
og drikker påvirke
r helsen din. Helsed
anbefaler et variert
irektoratet
kosthold med
bær, grove kornpr
mye grønnsaker,
frukt og
odukter og fisk,
bearbeidet kjøtt,
og begrensede
mengder
rødt kjøtt, salt
og sukker. Velg
nøkkelhullsm
erkede matva
gjerne
rer.

su nt ko st ho ld

Spis minst fem
porsjoner grønns
aker, frukt og
bær hver dag.
Spis grove kornpr
odukter hver dag.
La magre meierip
rodukter være
en del av det
daglige kostho
ldet.

Velg magert kjøtt
og magre kjøttpr
odukter. Begre
mengden bearbe
ns
idet kjøtt og rødt
kjøtt.
Velg matoljer,
flytende marga
rin og myk marga
hard margarin
rin, fremfor
og smør.
Velg matvarer
med lite salt og
begrens bruken
i matlagning og
av
salt
på maten.
Unngå mat og
drikke med mye
sukker til hverda
gs.
Velg vann som
tørstedrikk.
Ha en god balans
e mellom hvor
mye energi du
gjennom mat
får i deg
og drikke, og
hvor mye du forbruk
aktivitet.
er gjennom

Spis fisk til midda
g to til tre gange
r i uken. Bruk
gjerne fisk som
også
pålegg.

Nøkkelrådene
er basert på rapporte
og forebygge
kroniske sykdomm n ”Kostråd for å fremme
folkehelsen
er” fra Nasjonal
t råd for ernæring
.

www.helsedirektora

tet.no

Helsedirektoratet har nylig gitt
ut brosjyre og plakat med en kort
oppsummering av direktoratets
kostråd, basert på rapporten
«Kostråd for å fremme folkehelsen

Og enda flere blir det også plass til! Oppdatert program på nettsiden til NSFs
Landsgruppe i slagsykepleie, www.sykepleierforbundet.no Velg faggruppe i
nedtrekksfeltet til venstre; slagsykepleiere

og forebygge kroniske sykdommer».
Begge kan lastes ned gratis fra
www.helsedirektoratet.no

Ekspertene møtes i Oslo
3. Nasjonale konferanse om hjerneslagprofylakse arrangeres i
Oslo Kongressenter, Folkets Hus i Oslo 24.-25. mars 2011.
Konferansen har egen hjemmeside www.hjerneslag.no. Her kan du lese alt
om konferansen: Leder i LFS Randi Nesje og nestleder Roger Amundsen
vil være tilstede på konferansen og LFS vil presentere seg med en stand.
Program, foredragsholdere, elektronisk påmelding m.m.
Stikkord fra programmet:
• Profylakse, et økende problem, Livsstilsfaktorer,
• Blodtrykk, Artrieflimmer, Lipider, Diabetes, TIA, IMT,
• Aterosklerose, Det ustabile plakk, Platehemmere,
• Antikoagulasjon, Ultralydundersøkelse av hjerte
• Carotis endarterektomi/stenting
• Nye kliniske studier
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IS-1889

Torsdag 28. og fredag 29. april 2011 inviterer Slagenheten ved
Nordlandssykehuset Bodø til nasjonal hjerneslagkonferanse
på Radisson Blu, Bodø. Det blir to spennende dager med
høyt faglig innhold. Og selvsagt vil Landsforeningen for
slagrammede være tilstede både i salen og med stand.

Likemannskonferansen 2010
LFS Likemannskonferanse ble avholdt på Quality Hotel,
Gardermoen 8. og 9. desember 2010. Konferansen fikk
god oppslutning med deltakere fra Finnmark i nord til
Telemark i sør.

To søte servitører sang bursdagssang for
Roger under middagen.

Tekst og foto: Randi Nesje, prosjektleder
rknesje@online.no

Første dag var stort sett viet et samarbeidsprosjekt mellom Rehabiliteringsavdelingen Gjøvik og LFS Oppland.
Vi fikk presentert et spennende samarbeid om å lage «pasientens perm» som
samhandlingsverktøy, og hvor også en
Willy fra Finnmark, Nina fra Hedmark, Torbjørn fra Troms, Kirsten fra Oppland og Aril
bruker var med og kunne fortelle ut
fra egen erfaring hvor nyttig dette verk- fra Oslo.
tøyet kunne være. Se artikkel neste side.
Andre dag dreide seg om
likemanns-arbeidet ute i lokallagene.
Alle lag presenterte hva de jobber
med og hvordan de jobber med likemannsarbeidet. Her ble det nyttige
tips og ideer for alle, og samtalegrupper, kafebesøk, bowling, svømming var bare noen av de tingene som
brukes i likemannsarbeidet.
Inviter med dere fagfolk fra
lokalmiljøet
Det er bred enighet om at det å komme
Oddvar fra Akershus, Aase fra Trøndelag og Arne fra Vedtfold.
sammen på denne måten for erfarne
og nye likemenn er svært nyttig. Det
ble bestemt at det skal holdes en ny
likemannskonferanse i september 2011.
Lokallagene oppfordres til å invitere
med en fra slagsykepleien, en fra en
rehabiliteringsinstitusjon eller en fra
et ambulerende rehabiliteringsteam i
nærmiljøet. Det er nyttig å samarbeide
nært med helsepersonell, og dette
gjorde faktisk LFS på de «gamle»
likemannssamlingene vi hadde.
Ellers hadde vi en trivelig sosial
samling på kvelden, hvor vi også feiret Roger , Kristin, og Jorunn fra hovedstyret, Judith fra Akershus og Arild fra Østfold
bursdag til nestleder Roger Amundsen.
Slagordet nr 1/2011
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Prosjektarbeid om brukermedvirkning og samhandling ved Rehabiliteringsavdelingen Gjøvik

Pasientens perm
Med utgangspunkt i brukerundersøkelse har Rehabiliteringsavdelingen Gjøvik
satt fokus på medvirkning og informasjon til pasienter og pårørende. I samarbeid
med LFS Oppland, har de utarbeidet kommunikasjonspermen Pasientens perm
som et hjelpemiddel for å oppnå bedre informasjon og større deltagelse i egen
rehabiliteringsprosess. Permen er nå videreutviklet til et samhandlingsverktøy mellom
bruker/pårørende, spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten.
Tekst: Elin Trondsen, prosjektleder
Rehabiliteringsavdelingen Gjøvik
elin.trondsen@sykehuset-innlandet.no

Rehabiliteringsavdelingen
Gjøvik deltok i prosjektet Med
pasientens øyne i 2007–2008 som
Kunnskapssenteret gjennomførte
i regi av Norsk Sykepleierforbund.
Hensikten var å lære sykepleieledere
å lede og gjennomføre systematisk
forbedringsarbeid ved hjelp av
metode for kvalitetsforbedring

med brukermedvirkning som
hovedfokus. I dette prosjektet
var lederen i Landsforeningen for
Slagrammede i Oppland med som
brukerrepresentant.
Rehabiliteringsvdelingen ble
gjennom en brukerundersøkelse gjort
oppmerksom på at brukernes stemme
trengte å bli forsterket. Brukere og
det tverrfaglige personalet utviklet
i fellesskap verktøyet «Pasientens
perm» som et ledd i å oppnå økt
brukermedvirkning og sikre at

pasienter og pårørende fikk god
informasjon.
Økt medvirkning
Ny brukerundersøkelse viste bedre
skåringer på område «medvirkning»
enn før vi startet med permen. Det
er likevel vanskelig å skille ut hva
som gjorde hva. Vi fikk generelt
mer fokus på brukermedvirkning
gjennom prosjektet.
Permen er revidert flere ganger
på bakgrunn av tilbakemeldinger fra
pasienter/pårørende og personalet.
Den er pasientens, og ligger på
rommet deres. Vi leser ikke i den
uten avtale. Den har et standard
innhold, men vi ønsker å tilpasse
den individuelt, enten ved å fjerne
noe av innholdet, eller fylle på med
det som er aktuelt for den enkelt. Vi
er behjelpelig med å skrive for dem
som ikke kan eller ønsker det.

Nyttig for pasient/pårørende
Ved prosjektets slutt, ønsket vi å
videreutvikle permen til å gjelde når
pasientene dro hjem. Kunne dette
bli et nyttig hjelpemiddel i forhold
til samhandling mellom pasient /
pårørende, Rehabiliteringsavdelingen
og kommunehelsetjenesten?
Prosjektets målsetning har derfor
vært at bruk av «Pasientens
Prosjektet «Pasientens perm som samhandlingsverktøy» er finansiert med Extra-midler fra Helseperm» fremmer samhandling og
og Rehabilitering, og er et samarbeid mellom Landsforeningen for Slagrammede i Oppland egen rehabiliteringsprosess etter
ved Kirsten Engen og Rehabiliteringsavdelingen Gjøvik. Prosjektperioden er 2010.
utskrivelse!
Fortsettelse side 10
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F.v Elin Trondsen, prosjektleder Rehabiliteringsavdlingen Gjøvik og Kirsten Engen, prosjektansvarlig LFS Oppland.
Foto: Ellen Qvale Økelsrud/Sykehuset Innlandet HF/ Rehabiliteringsavdelingen Gjøvik

FAKTA OM REHABILITERINGSAVDELINGEN GJØVIK
Rehabiliteringsavdelingen Gjøvik er organisert i
Divisjon Habilitering og rehabilitering i Sykehuset
Innlandet HF.
Avdelingen har 15 sengeplasser, ambulerende
rehabiliteringstjeneste og noe poliklinisk aktivitet.
Tilbudet er i hovedsak rettet mot nevrologiske
sykdommer og skader (hjerneslag, hodeskader,
MS, Parkinson sykdom) samt beinamputerte
med behov for tilpasning og opptrening i bruk av
protese.
Personalet jobber tett sammen tverrfaglig, og
består av nevrolog, nevropsykolog, sykepleier,
hjelpepleier, ergoterapeut, fysioterapeut, logoped
og sosionom.
Rehabiliteringsavdelingen Gjøvik
Føllingstadsvei 15, 2819 Gjøvik
Telefon 61 18 75 00, Telefaks 61 18 75 01
www.sykehuset-innlandet.no/omoss/avdelinger/
rehabiliteringsavdelingen-gjovik
Innspill eller spørsmål vedrørende prosjektet,
ta kontakt:
elin.trondsen@sykehuset-innlandet.no
Slagordet nr 1/2011
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Prosjektarbeid om brukermedvirkning og samhandling ved Rehabiliteringsavdelingen Gjøvik
Delmål er at:
• bruk av «Pasientens
perm» fremmer egen
rehabiliteringsprosess også etter
utskrivelse fra avdelingen?
• bruk av «Pasientens perm»
fremmer samhandling mellom
pasient / pårørende, og
tjenestenivåene?
• «Pasientens perm» er et verktøy
som kan brukes i kommunene?

Intervjuundersøkelser
Vi ønsket å innhente erfaringer i
å bruke permen hjemme ved hjelp
av spørreskjema og fokusgruppeintervju, både til brukere og ansatte
i kommunehelsetjenesten. Vi
har som mål å få inn 20 svar fra
begge parter. Vi har gjennomført 2
fokusgruppeintervju med brukere /
pårørende, men kun 1 med ansatte i
tillegg til et dybdeintervju.

For tiden er dette innholdet:
1. Min side – dette ønsker jeg at personalet vet om meg
Veldig aktuelt når språket er rammet Oppmuntrer evt. pårørende til å
beskrive personen, hvordan hverdagslivet har vært og hvem personen
er, f.eks viktige vaner. Hjelper oss til å se hele mennesket, ikke bare
utfallene! Kan starte en bevisstgjøring der pasienter skriver selv.
2. Hva ønsker jeg å oppnå med rehabiliteringen
Utgangspunkt for samtale om forventinger og mål for oppholdet og en
bevisstgjøring av egen innsats. Pasienten skriver ned sine mål, eller får
hjelp til det. Sammen kan vi sette opp aktuelle tiltak for å nå målene.
3. Legevisitt
Vi oppmuntrer til å ta med permen til legevisitt. Enten noterer
pasienten selv, eller vi tilbyr å skrive mens lege/pas snakker. Noen har
også notert ned spørsmål på forhånd. God hjelp for pårørende som ofte
ikke har mulighet til å delta.
4. Dagbok
Vi oppmuntrer til å skrive litt om sine opplevelser. Mange pasienter
forteller at det har vært nyttig ifht å sortere tanker og kaos. Dette kan
også være utgangspunkt for samtale med personalet. For de med dårlig
hukommelse eller nedsatt språk, er det viktig at personalet tilbyr å
skrive litt fra en arbeidsøkt, eller generelt fra dagen. Pårørende gir oss
tilbakemeldinger på at dette er svært nyttig for de.
Den kan også brukes som en ”treningslogg” for bl.a bevisstgjøring av
egen fremgang. Det kan synliggjøres enten ved tekst eller bilder. Flere
pasienter forteller oss at dette har hjulpet på motivasjonen.
5. Referat fra møter
6. Informasjon fra faggrupper
Skriftlig informasjon tilpasset den enkelte. Eks. medisinsk informasjon
om sykdom, kognitve utfall, medikamenter.
7. Søknader
Kopi av søknad om tjenester eller hjelpemiddel.
8. Planlegging av «veien videre»
Også her settes det inn aktuell informasjon for den enkelte. F.eks
infomasjon om individuell plan, tjenestetilbud i kommunen,
ambulerende rehabiliteringsteam, brukerorganisasjoner,
likemannshjelp. Avtaler, navn og tlf.nr på kontaktpersoner i
kommunen.
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Avsluttende tanker
Som prosjektleder har det vært
utrolig spennende og meningsfullt
å få avsatt tid til å jobbe systematisk
med brukermedvirkning og
forbedringsarbeid. Vi har avdekket
mye interessant i avdelingens kultur
og holdninger. Og ikke minst
kunnskap og rutiner når det gjelder
samarbeid med kommuner. Dette
ønsker vi å fortsette å jobbe med.
Informasjon og forankring av
nye ting, som «Pasientens perm», er
en lang prosess og tar tid å etablere.
Både for pasienter og pårørende,
personalet i avdelingen og ansatte i
kommunehelsetjenesten. Ikke alle
pasienter er vant til å bli stilt krav og
forventninger til.
Personalet har også hatt innvendinger når det gjelder å starte
med «enda noe nytt» som en
frykter vil ta mye TID! Og det
har vært utfordringer med å nå ut
med informasjon til de aktuelle
kontaktpersonene i kommunene.
Men det gir oss håp om at
vi er på rett vei, når vi får disse
tilbakemeldingene fra pasienter og
pårørende:
…Permen er et veldig godt
hjelpemiddel fordi flere omsorgspersoner er i hjemmet og hjelper til.
…Jeg har brukt den som dagbok.
Skrevet hver eneste dag jeg var på
avdelingen, og etter jeg kom hjem.
Jeg ser tilbake på dette fordi jeg ikke
husker så godt. Det blir jo hjelp til
selvhjelp.
…Det hjelper at jeg har et
treningsprogram som jeg kan følge.”
Pårørende: …Det var notert mye
som gjaldt deg som jeg fikk lærdom
av.
Pårørende: …Han har lett for å
glemme litt, og da kikker vi i permen
hva som står”
Fra ansatte i kommunehelsetjenesten:
…Pårørende har ofte et stort
behov for informasjon.
…Lettere å spørre pasienten

Læring og mestring
om jeg kan bla i permen og få riktig informasjon.
Lettere å lese hos pasienten og ikke på data, Da har
jeg ofte glemt det til jeg kommer til pasienten. Og så
er mange innom. Nyttig spesielt for de med afasi,
også for andre kan mye info gå tapt, Hvis vi spør
hva de sa på sykehuset, er det ikke alltid en klarer å
gjenfortelle det.
…Tror det kan bli behagligere å være pasient,
fordi alle gjør likt.
…Få frem brukerens ønsker fra Solås, men ikke
slavisk følge det. Må oppdateres slik at nye mål
kommer etter hvert som f.eks funksjonen forandres.

Lærings- og mestringssentre (LMS) er en møteplass for
helsepersonell, erfarne brukere, pasienter og deres pårørende.
Et LMS arbeider for at pasienter, brukere og pårørende skal få
informasjon, kunnskap og bistand til å håndtere langvarig sykdom
og helseforandringer. Målet er å bidra til økt livskvalitet gjennom
bedre mestring av livet med sykdommen. Det er etablert Læringsog mestringssentere i alle helseforetak i Helse Sør Øst.

Rapport i 2012
Materialet fra spørreundersøkelsen og
fokusgruppeintervjuene er ikke ferdig bearbeidet.
Dette vil resultere i en sluttrapport som skal
leveres Helse og Rehabilitering 15. februar 2012.
Den blir å finne på:
www.extrastiftelsen.no
Les mer om forbedringsarbeid på:
http://www.ogbedreskaldetbli.no/metoder_verktoy
http://www.helsebiblioteket.no/
Kvalitetsforbedring/Artikler/35398.cms

LMS har som mål å:
• gi brukerne utvidet innsikt om egen situasjon og bli styrket i sin
mestring av hverdagen
• redusere flest mulig sykehusinnleggelser
• utvikle læringstilbudene i et samarbeid mellom fagpersoner og
brukere som deler sine erfaringer og kunnskaper.
LMS arbeider med å:
• utvikle læringstilbud for, og på tvers av, ulike diagnoser
• tilby informasjon og veiledning
• stimulere til samarbeid mellom brukere, kommunehelsetjeneste
og sykehus
• delta i helsefremmende og forebyggende arbeid, og bidra til at
fagfolk blir bedre «pedagoger».
Les mer på www.mestring.no

Slagordet nr 1/2011
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Åpent møte om
hjerneslag i Sandefjord
Landsforeningen for Slagrammede (LFS) arrangerte fortsetter sin informasjonsserie for
hjerneslagammede. 8. februar var det Sandfjord som fikk besøk på Hvidt-Gården, og nær
100 personer møtte.
Tekst og foto: Randi Nesje, leder LFS
rknesje@online.no

Dette er ett av flere møter i en serie
LFS arrangerer rundt omkring i hele
landet.
Leder Randi Nesje og nestleder
Roger Amundsen fra LFS var
møteledere og er «primus motorer»
for opplegget. Med velvillig
helsepersonell som medspillere,
hadde LFS en lett oppgave å få
til et informativt møte til de

fremmøtte. Dette møteopplegget,
som har vært en del av LFS sitt
opplegg i mange år, gjøres for å nå
ut med informasjon om hjerneslag,
behandling og forskning til
slagrammede og pårørende. For
å få dette til, er vi avhengige av
medspillere fra slagavdelinger og
rehabiliteringsavdelinger og ikke
minst trenger vi hjelp i startfasen
av møtene fra Lærings- og
mestringssentrene, (LMS). Denne
gangen fikk vi god hjelp fra LMS

teamet i Sandefjord, som hjalp til
med bestilling av lokale og mat osv.
På programmet var åpning og
kort info om LFS v/leder.
Så var det hovedforeleser v/
nevrolog Siv Bohne Krogseth fra
Sykehuset i Tønsberg. En glimrende
foreleser, som vi også har brukt
på møte i Tønsberg og på Hamar.
Hun er veldig dyktig i tillegg til
at hun fenger tilhørerne med sin
måte å fremstille denne vanskelige

Rehabilitering for slagrammede
CI-TERAPI

Trening med begrenset bruk av frisk side

Passer for deg som har en postakutt skade med nedsatt funksjon i arm/hånd. Må være selvhjulpen uten
alvorlige balanseproblemer, med en viss aktivitet i fingre. Du må være godt motivert for et intensivt treningsopplegg.

INTENSIV GANGTRENING

På tredemølle med avlastning

Passer for deg som har en postakutt skade og har nedsatt gangfunksjon og/eller balansevansker. Du bør ikke
ha kontrakturer i benet du skal trene, og du må være
godt motivert for et intensivt treningsopplegg. Du kan
ha et visst hjelpebehov.

GENERELL OPPTRENING

For deg som ønsker å oppnå symptombedring,
funksjonsbedring, økt kunnskap om tilstanden, økt
mestring i hjemmesituasjon og tilpasset egentreningsprogram. Individuell behandling 5 dager pr uke. Du kan
ha et visst hjelpebehov.
Innleggelse krever søknad fra lege.
Ta kontakt på telefon 77 66 88 00
eller firmapost@kurbadet.no.
www.kurbadet.no

Dag Michael Andreassen, som selv har hatt hjerneslag,
underholdt med to egenkomponerte pianostykker.
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En engasjert forsamling fylte møtelokalet og stilte mange spørsmål.

«hjernen» vår på, og så gjør hun det
på en måte som gjør at vi «vanlige
tilhørere» også forstår dette veldig
godt.
Slagsykepleier Kari Klægstad hadde
et innlegg om den første tiden etter
hjerneslaget. Spesielt om de viktige
detaljene om opptreningen like etter
slaget, på slagavdelingen. Hvor viktig
det er å gjøre de riktige tingene, den
riktige måten å bevege den «lamme
armen/foten» på i den første tiden.
Det å sette seg opp og reise seg og
ta de første skrittene etter slaget.
Klægstad poengterte hvor viktige de
«små» hverdagslige gjøremålene er·

Arne Mjæland (t.v.) fortalte sin
historie.

et hjerneslag, ut fra egne erfaringer
som slagrammed. Dette var en
sterk, personlig og selvopplevd
historie, men Roger presenterte
dette på en måte så det også ble et
humørfylt innlegg. Han fikk mange
henvendelser både under innlegget
og etter møtet.

Dette er den aller første og viktigste
opptreningen etterpå. Alt dette er
trening og viktig trening den første
tiden!
Det ble utført blodtrykksmåling i
pausen, som også ga god kontakt
med mange av de fremmøtte, og
samtaler med den enkelte er også
en viktig del av disse møtene. Alle
slapp til hele tiden under møtet med
spørsmål til foreleserne. I tillegg var
det satt av tid på slutten av møtet til
spørsmål og svar.

Engasjert slagsykepleier Kari Klæstad fra
slagavdelingen på sykehuset i Tønsberg.

Siste to innlegg på programmet var
nestleder i LFS Roger Amundsen,
som fortalte om veien videre etter
Slagordet nr 1/2011

Så hadde Arne Mjåland innlegg om
sitt slag og tiden etter ut fra sine
erfaringer. Han syklet Norge på
langs for et par år siden, og fortalte
mye fra denne turen som nok var en
skikkelig utfordring.
For å komme tilbake til
hovedforeleseren, nevrolog Siv
Bohne Krogseth, ga blant annet
hun en innføring i hvor langt
nyere forskning har kommet og
at det finnes langt større håp for
oppbyggingen av skadde deler i
hjernen enn hva man tidligere
mente.
Heldigvis har hjerneforskningen
gjort store framskritt.
Vi kan nå se og undersøke
hjernesystemet som vi aldri har gjort
før, sier Bohne Krogseth.
Fortsettelse side 14
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Åpent møte…
Verktøyene våre er mange, CT, MR, ultralydundersøkelser, trombolytisk behandling, dyrestudier, nevrokirurgi, farging av hjerneceller og elektronmikroskopi.
Ny forskning viser at hjerneceller kan utvikles,
forandres og nyproduseres. Nye celler kan dannes fra
stamceller.
Fortsatt er mye på forskningsstadiet, men i framtiden
kan vi kanskje gjenvinne tapte funksjoner etter et
hjerneslag.
Gode ord fra en engasjert nevrolog som gir håp til
mange – dette er ting som vi som har fått hjerneslag og
våre nærmeste gjerne hører opp og opp igjen. Dette er
fremtiden!
Dessverre er det et lite stykke fram til at alt av den nye
kunnskapen kan benyttes, men
DET GIR HÅP! Og det er svært viktig å starte med
opptrening straks etter at slaget har rammet, da den
beste opptreningen er den første tiden etter slaget
Et annet viktig budskap både fra Kari Klægstad og fra Siv
Bohne Krogseth:
Ved mistanke om et slag - kom dere raskest mulig til
sykehus Ring 113 – Rask behandling nytter
Det er knyttet gode kontakter mellom LFS og
Slagenheten ved Sentralsykehuset i Tønsberg og LMS
i Tønsberg og i Sandefjord. Det jobbes for oppstart av
samtalegrupper og for å få til et nytt styre i LFS Vestfold.
***
Utdrag av innholdet er hentet fra en slagartikkel i
NHF Innlandet, skrevet av Jo. E. Brenden og gjengitt i
Slagordet nr 3/09. Men dette er like aktuelt i dag.

Timebestilling

14

november.

Slagordet gratulerer
Valnesfjord Helsesportsenter
Valnesfjord Helsesportssenter har infridd strenge
internasjonale standarder for godkjenning av
institusjonen og de enkelte programmene innen
habilitering, rehabilitering og arbeidsrettet
rehabilitering.
CARF (Comission on Accreditation of Rehabilitation
Facilities) er en amerikansk stiftelse som har utviklet et
internasjonalt system for godkjenning/akkreditering av
institusjoner innen rehabilitering. Systemet er utviklet i
tett samarbeid med brukerorganisasjoner, og er et viktig
kvalitetsstempel internasjonalt. Sunnaas Sykehus var
den første institusjonen i Norge som i 2006 fikk deler av
virksomheten sin akkreditert.
Nå er fire institusjoner i Norge akkreditert: Sunnaas
sykehus, Rehabiliteringssenteret AiR, Skogli Helse- og
Rehabiliteringssenter og Valnesfjord Helsesportssenter.
Akkrediteringen varer i 3 år, til 30. november 2013.
Åpnet ny fløy
Valnesfjord Helsesportsenters nye, store og universelt
tilgjengelige lokaler er endelig klare til bruk, og fredag
28. januar ble åpningen offisielt markert med mange
gjester til stede.
Byggingen av den ny fløyen ble påbegynt høsten
2009 og det er har vært full drift ved VHSS i hele
byggeperioden. Se forøvrig Slagordet nr 4/2010.

Lege, spes. Ortopedi
Spesialtilsydde/tilpassede sko
Alle typer hjelpemidler
Innleggssåler
Støttebandasjer
Ben- og fotproteser
69 30 00 10

LFSs hovedstyre besøkte Valnesfjord Helsesportsenter i

www.nof–as.no

Ny avtale med Helse Nord RHF
VHSS har inngått avtale med Helse Nord RHF for
perioden 2011-2013. Alle i Norge har muligheten for
å søke om plass, og vil få dekket reise hvis opphold
innvilges (ordinær egenandel).

Slagordet nr 4/2010

På helsereise til Lanzarote

LFS medlemmer
trakk sydover
D

et er mandag 3. januar.
Klokken har krøpet forbi 08:00.
År 2011 har så vidt kommet i gang.
Reisende til Lanzarote med DY
1828 til Arrecife på Lanzarote har
allerede gnidd søvnen ut av øynene.
Foran skranken i området D,
begynner køen å bli litt utålmodig.
”Det gikk sent i dag” kommenterer
en tydeligvis erfaren reisende. Men
etter hvert ble alle sjekket inn, selv
om flyselskapet hadde forandret et
fornavn fra Viola til Ola, så kom hun
med. De fem timene på flyet gikk
som vanlig. Noen sov - leste eller
tok seg en tår for angsten. Men frem
kom vi.
I ankomst hallen sto vertinnen
på Casas Heddy, Gøril Hamre, og
krysset oss av og sendte oss videre til
bussen, og bussen til Casas Heddy,
med det kjente fjeset til sjåføren var
på plass. Noen benyttet ventetiden
før buss avgang til å planlegge å
diskutere vitamin inntak - eller var
det tablett og medisin forbruket
som ble klarert. I alle fall så det ut
til at de hadde kontroll. Da alle var
lastet inn, gikk det kjapt å komme
frem til ”det forgjettede land” eller
Casas Heddy som det heter til daglig.
Flere av oss hadde vært her tidligere,
mens førstegangsreisende hadde en
sitrende forventning til oppholdet.
Etter den første besiktelsen og
installering i bungalow eller på rom,
var det mange som hadde behov for
å slappe litt av. Enten du ville sitte
i fred og ro utenfor rommet, nyte
de siste solstrålene ved bassenget
eller samles på terrassen utenfor

Forventningsfulle deltakere ved innsjekking på Gardermoen.

salongene, spisesalen eller baren.
Eller kanskje et slag minigolf før
middag frister.
Måltidene serveres til faste tider.
Tre måltider er inkludert, frokost,
anrettet som bufeet kl. 08:00 - 10:00,
lunch bufeet kl. 13:00 - 15:00, og
tre retters middag kl. 18:30 presis.

I spisesalen står oppslag om ukes
menyen, med alternative retter om
du skulle ønske noe annet en det
som var hovedrett. Så faktisk, i
utgangspunktet trenger du ikke å
forlate området på hele den tiden du
er der. I resepsjonen finner du og en
liten kiosk som dekker behovet for

Reiserapport ved
Hans Henrik Tøsdal

Medisinene sjekkes. Full kontroll!
Slagordet nr 1/2011
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Bussen til Casas Heddy sto klar og ventet på oss da vi kom frem. Baggasjen hadde allerede reist i forveien og skulle stå klar på
rommet. rene luksusen.

det meste av nødvendige artikler, i
tillegg til litt suvenirer.
Allerede dag to er det klart
for utflukt. Bli kjent turen. Kjører
en liten runde rundt Poerto del
Carmen, som er navnet på den
gamle fiskerlandsbyen der Casas
Heddy ligger. Vi kjører til enden
av byen, der vi får muligheten til
å handle litt nødvendige varer, ta
en liten spasertur, eller for de mest

bade hungrige, muligheten til å ta en
dukkert i Atlanterhavet.
Casas Heddy arrangerer og
mange utflukter til det meste av
severdighetene på øyen. I løpet av
de 14 dagene vi var der, er der turer
til nasjonalparken Timanfaya, et
must for førstegangsbesøkende.
Katursparken, de forskjellige
grottene, markedet i Teguise,
den gamle hovedstaden, César

Hovedhuset på Casas Heddy sett fra bassenget. Vannet holder 28 varmegrader på
vanlige dager.
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Manrique´s hjem, osv. Listen er
nesten endeløs. Og så er det alle
aktivitetene på Casas Heddy.
Formiddag trim og basseng trim.
Om kvelden er det alle mulige
slags underholdning, fra sang
kveld med innslag fra gjestene, til
spansk Flamingo dans og vanlige
dansekvelder. Noe av det mest
populære er grill aften. Da dekkes
det langbord ute på terrassen.
Kokkene står ute og transjerer maten
og du spiser så mye du orker. De
fleste spiser litt mer.
Det som er en av hovedgrunnene
til at LFS har valgt Oslo Røde
kors sitt anlegg Casas Heddy som
samarbeidspartner for våre turer, er
lett å oppsummere. Godt organisert
innsjekking på flyplassene, både ut
og hjem. Stor takk til Ullensaker
Røde Kors som stiller personale
både ved utreise og ikke minst
ved den sene ankomsten på hjem
turen. Sykepleier med på flyet. Når
man kommer frem er alt innen for

Mye moro – og mye god mat og drikke.

korte områder, alle veier er tilpasset
bevegelseshemmede. Sykepleier på
vakt hele døgnet, alarm direkte til
sykepleier på rommet, fysikalsk
behandling tilgjengelig, oppvarmede
basseng både inne og ute, godt
organiserte turer i buss med stol
heis, norsk talende personale.

LFS forbereder nå en ny tur i januar
/ februar 2012. Har du interesse
av å være med, kontakt kasserer
Hans Henrik Tøsdal, e-mail: hans@
avantic.no - mobil 918 66 074.

På neste side kan du lese
rapporten fra «en glad turgjeng»

Se også annonse side 19

På handleturen havnet nok mange her.man må kompensere væsketapet i denne uvante varmen.
Slagordet nr 1/2011

17

Vellykket tur til Casas
Heddy, Lanzarote
Mandag 3. januar 2011 møttes
31 stykker på Gardermoen for
helsereise til Lanzarote. Det var
28 deltagere med tre ledere. Turen
organiseres av Avantic Norge AS.
Praktisk og god hjelp både med
kofferter og rullestoler. Stor takk til
Røde Kors som hjelper alle om bord
og turen var i gang. Casas Heddy
stilt med sykepleier på hele reisen.
Fra mye snø og kulde her hjemme
er det ganske fint å lande i sol og
varme etter 5-6 timer i luften.
Bussen til Casas Heddy var
på plass og med spenning bar det
opp i lien til Casas Heddy der vi
ble ønsket hjertelig velkommen.
Romfordelingen gikk greit og at
kofferten var på plass på rommet
uten vår deltagelse var kjekt.
Stedet er vakkert og når det
var sol og godt vær hele tiden ,seig
trivselen inn på hele gruppen. Godt
å være sammen og dele sorger og
gleder med hverandre. Humoren var
ofte tilstede.

Trykt og godt med legetilsyn og
sykepleiere.
Dette ble godt utnyttet. De fleste
benyttet seg av fysioterapi og
behandlinger. Varmt vannbasseng
med 34 grader løser godt opp.
Det store bassenget med 28
grader ble også meget benyttet.
To eks. Aase som hadde hatt
vannskrekk hele livet og nå var

Ekteparet Spenning koste seg på tur.
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slagrammet, lå i vannet og trente
godt i Karin og sin datters armer.
Lars tror jeg var den ivrigste
treneren. Helt beundringsverdig.
Det var det forresten de aller fleste
som høstet, utnyttet stedet og gjorde
fremgang både fysisk og psykisk.
Egen buss
At Casas Heddy har egnet buss ,og
kjører turer over hele øya, gjør jo
oppholdet mer variert. Hyggelige
guider og flinke sjåfører som var
serviceminded og hjalp alle ut på de
forskjellige bestemmelsesstedene.
Det var jo vinter på Lanzarote og
veldig tørt men vi så det ble grønnere
mens vi var der. En merkelig øy med
mye lava, men den er sjarmerende
med de lave husene med enten
grønne eller blå vinduer og dører.
Det er kunstneren Cesar
Manrique som har formet landet.
Han omkom for noen år siden men
det spesielle hjemmet hans er nå
åpent for besøkende så vi hadde tur
for å se det en dag.
Tur til det lokale markedet er jo
også populært og her ble det handlet
mange gaver for å ha med seg hjem.

En glad turgjeng takker for seg.

Maten var varierende og god og
det ble mye grønnsaker og frukt.
Ingen mat eller mageproblemer. Det
tilsier vel et godt, rent kjøkken og
betjening.
Spiste på faste plasser og
bordfellesskapet ble bedre for
hver dag. Alle hygget seg rundt
kaffebordene på kveldstid med
lokal underholdning, spørrelek
og sang. Noen dansetrinn ble det
også.Grillaften på terrassen var
velsmakende og moro. Leggetid var
noe varierende for de fleste.
Alle syntes nok 14 dager var god
tid men du verden så fort de siste
dagene gikk. Tid for planlegging av
hjemreise. Samlet takket vi ledelse
og betjening for godt opphold.
Hjemreisen går jo noe tregt men med
god hjelp på flyplassen – også der fløy
Norwegian oss hjem til Norge.
Mange gode klemmer og
hilsninger ble utvekslet og etter
stemningen å dømme var dette gatt
bra.
Slagordet nr 1/2011
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Nytt fra LFS Nordland

Hele fylket representert på årsmøtet
Årsmøtet i LFS Nordland ble avholdt
i Bodø den 22. februar 2011.
Det er et stort fylke å få til og
samle medlemmer til et årsmøte,
så vi var veldig glad at det kom folk
fra både fjern og nær, selv om det
ikke var så mange. Tilsammen 10
personer deltok. Men de kom fra
hele fylket.
Det var to fra Mo i Rana, en fra
Træna, to fra Ågskardet i Meløy, to
fra Myre, en fra Tverlandet og to fra
Bodø.
Årsmøtet gikk greit og styret ble
gjenvalgt. Det kom forespørsler etter
flere samlinger rundt i Nordland
dette året, og gjerne åpne møter om
hjerneslag. Men det er jo som sagt et
stort fylke å reise i, og dermed blir
det også dyrt å samle folk til møter.

Annbjørg og Harald Hansen, fra Ågskardet i Meløy. Han er kasserer i LFS Nordland.

Planen ble vel at vi prøver å få samlet
noen på en tur med hurtigruta til
sommeren, da kan man nå flere.
Randi Nesje

Leif Urgård fra Bodø, Terje Aarberg fra
Tverlandet.
Wenche Johansen og Ove Heien fra
Mo i Rana. Han er styremedlem i

Cathrine Arntzen

Cathrine Arntzen

«Jeg får ikke hendene til
å gjøre det de skal gjøre»
Å leve med apraksi etter hjerneslag

LFS Nordland, og har også sittet i LFS
hovedstyre.

«Jeg får ikke hendene til å gjøre det de skal gjøre»
2009

Apraksi rokker fundamentalt ved dagliglivets
gjøremål og endrer tilværelsen, både for den
det gjelder og familien. Boken beskriver hvordan
apraksien erfares og viser behandlings- og
opptreningsmuligheter.
kr. 250,-

Dagrunn og Kristian Meland fra Myre i
www.aldringoghelse.no
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Nytt fra LFS Hordaland

«Mer enn hjerne»
Å få etablert et stabilt og funksjonelt
styre tar sin tid. Det «midlertidige»
styret har etter hvert fungert bra. På
siste styremøte ble det og besluttet
å konstituere Lars Moe fra Stord
som sekretær frem til neste årsmøte.
Årsmøte vil for øvrig bli avholdt
i forbindelse med hjerneseminar
på Lærings og Mestringssenteret,
Uliksdalen v/ Haraldsplass, onsdag
13. april kl. 15:00. Hjerneseminaret
begynner kl. 17:00, så her har dere
muligheten til å slå to fluer i en smekk.
Det kan og opplyses at LFS
Hordaland er kommet med i
samarbeidet «Mer enn hjerne». Dette
samarbeidet som går på tvers av
diagnoseforeningen har pågått siden
2006. Bl.a. arrangerer de forskjellige
konferanser med aktuelle tema, og
det er på trappene å øke aktiviteten
med flere aktuelle tema. Det er
dette samarbeidet som arrangerer
hjernekonferansen som vil være
umiddelbart etter vårt årsmøte. Noter
dere datoen. Nærmere innkalling
kommer.
Hans Henrik Tøsdal
Leder LFS Hordaland

Nytt fra LFS Trøndelag

Tradisjonsrik juletilstelning
Tradisjon er en del av vår livsarv.
Vårt julebord er nå blitt en
tradisjon. Lørdag 27. november
2010 arrangerte vi dette var for
18. året på rad. I det omskiftende
samfunn vi lever i vil mange søke
ro, forutsigbarhet og tradisjoner.
Det er godt å vite på forhånd at noe
hyggelig skal skje.
Et julebord som dette gir
grobunn for sosialt samhold. Vi
trenger alle påfyll en gang iblant
for å kunne stå på videre. Hygge og
sosialt samhold er bedre medisin
enn det både leger og apotek kan
tilby.
De 40 medlemmene som i 2010
deltok på denne tilstelningen hadde
en alle tiders aftenen. Det ble servert
tradisjonsrik julemat (ribbe med
surkål og poteter) og valgfri drikke.
Deretter kaffe avec og  bløtkake.

Under middagen spilte vår
hyggelige musikervenn, Per Arne
Imbsen rolig taffelmusikk, og senere
på kvelden spilte han dansemusikk
som passet for oss voksne. Mange
svingte seg i dansen, og glemte
alle «vondter» og plager. Et av våre
medlemmer (Jack Johansen) hadde
med sin saksofon, og samspilte med
Imbsen.
Vårt muntrasjonsråd, Åse Meslo,
sørget for at utlodningen ble en
morsom underholdning.
Årets julebord er noe de fleste
av medlemmene ser fram til. Der
kan de delta med likesinnede, ha det
hyggelig og føle seg trygg. Det tydet
stemningen på hele kvelden, for
praten gikk livlig og latteren att løst.
Aase Lian
Som bildene viser så var det mange
som svingte seg i dansen.

Aure Rehabiliteringssenter
Telefon 71 64 79 00

Vi takker våre støtteannonsører
GRANHØY
ALDERSPENSJONAT

SVEISEVERKSTEDET
K. G. KARLSON AS

Ringdalslinna 63

Bingsa Industriområde
6019 Ålesund
Tlf. 70 13 40 20

VEFSN KOMMUNE
8651 Mosjøen

2750 Gran
Tlf. 61 31 30 10

Vår kunnskap – din trygghet

NorDan AS
Henrik Wergelandsgt.27,

SORTLAND APOTEK

N-4612 Kristiansand

Boks 62
8401 Sortland

Tlf: +47 38 04 19 90
Fax: +47 38 04 19 99

VESTVÅGØY KOMMUNE

LILLESAND KOMMUNE

8376 Leknes

4790 Lillesand
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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

22

Slagordet nr 1/2011

Interessemedlem?  Ja –  Nei

HOVEDSTYRE LANDSFORENINGEN FOR SLAGRAMMEDE
Leder
Roger Amundsen
Alleveien 5, 1923 Sørum
Mob. 959 82 527
E-post: rogeramu@start.no
Nestleder
Randi Nesje
Storvollen 50, 8015 Bodø
Tlf. 75 51 60 58
Mob. 916 98 355
E-post: rknesje@online.no

Økonomiansvarlig
Hans Henrik Tøsdal
Nygårdsmyren 1,
5164 Laksevåg
Mob. 918 66 074
E-post: hans@avantic.no

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

Sekretær Judith Olsen
Hosletoppen 54
1362 Hosle
Mob. 900 33 320
E-post: olsenfamilien@hotmail.com

Varamedlem Hilde Andresen
Øvre Flatåsvei 33 B, 7079 Flatåsen
Mob. 906 98 864
E-post: hildandresen@hotmail.com
Varamedlem Nina M. Nordseth
Heibergvegen 68, 2223 Galterud
Mob. 4527 00 26

LOKALLAG OG KONTAKTPERSONER
LFS Østfold

LFS Vestfold

LFS Møre og Romsdal

Leder Marianne Sibbern
Tronvikvegen 57, 1519 Mos
Tlf. 69 27 46 07. Mob. 906 48 813
E-post: m-sib@online.no

Kontakt NHF Oslofjord Vest
Tlf. 32 88 29 29

Kontakt NHF Nord Vest
Tlf. 71 25 11 37

LFS Telemark

LFS Trøndelag

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

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

LFS Agder

Røros:
Kontaktperson:
Aud Fredrikke Figenschau
Ysterhagaveien 32 c, 7374 Røros
Tlf. 72 41 25 84. Mob. 909 57 426

LFS Akershus
Leder Odvar Jakobsen
Myrvangveien 21 A, 1344 Haslum
Mob. 907 48 521
E-post: odvar.jakobsen@bama.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

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
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

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

LFS Troms
Leder Torbjørn Bårdsen
Granittvn. 162, 9022 Krokelvdalen
Tlf. 77 63 26 68. Mob. 908 59 268
E-post: stortua@online.no

LFS Rogaland
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

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

LFS Øst-Finnmark

LFS Sogn og Fjordane

Hjerneslagrammede Barn

Leder Stein A. Gjerde
Havrenesveien 37, 6900 Florø
Mob. 971 22 925

Foreldrekontakt Merethe Meland
Tlf. etter kl. 20.00: 77 09 72 36
E-post: meme@thorheim.no
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Leder Willy Jakobsen
Kommandantvn. 10, 9950 Vardø
Mob. 920 71 281
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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)

