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Takk for tilliten…
Først må jeg takke for tilliten at jeg ble valgt
som leder av landsforeningen for slagrammede,
på årsmøtet 2011.
I utgangspunktet hadde vi i LFS en fin fordeling
av verv, men da vår forrige leder Randi Nesje
spurte om jeg kunne tenke meg å bytte rolle
med henne. Tenkte jeg at med henne fortsatt
på laget, ville jeg få den støtten jeg kunne
tenke meg. Da var det ikke vanskelig å si ja.
At Randi har gjort en god jobb som leder i LFS
er jeg den første til å skrive under på. Tusen
takk Randi.
Som dere sikkert kjenner til har jeg selv
hatt 3 hjerneslag og har følt på kroppen og
opplevd både positive og negative sider ved
rehabilitering etter slagene. Derfor er jeg veldig
opptatt av at de slagrammede skal få så godt
tilbud som mulig etter at de er rammet av
slag. Slik at de kan komme fortere tilbake og
fungere. På en best mulig måte.
LFS hovedstyre jobber nettopp med dette
for tiden, prosjektet heter «hjerneslag i alle
faser». Der fokuset er på da den slagrammede
skal hjem fra sykehuset. At de får den
informasjonen de har behov for når det
gjelder fysioterapi og hvor de kan søke om
rehabilitering og andre viktig ting.
At det er valg til høsten er en ting vi vil ta for
oss. Vi tenker oss å sette opp et spørreskjema
om hva de forskjellige partiene tenker om

dette med rehabilitering etter et slag. Vi drar
rund på den forskjellige stand de har under
valgkampen rundt omkring i landet og legger
frem spørsmålenene til dem.
Ja som dere forstår så er det mye å ta tak i, og
det akter LFS å gjøre.

v/Roger Amundsen

Så må jeg få lov til sist å si at PÅRØRENDE er en
veldig viktig gruppe som må tas på alvor, de er
faktisk rammet de også. Men de skal samtidig
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Slagbehandling
på halvtimen

– Det er et solid faglig
arbeid UNN har gjort, sier
viseadministrerende direktør
i UNN, Marit Lind. Her
sammen med overlege Stein
Harald Johnsen.

I snitt tar det nå en
halv time fra en akutt
slagpasient kommer inn
på sykehuset i Tromsø
til pasienten har fått stilt
diagnose og behandling
(trombolyse) er i gang.
Dette raske forløpet er nå
mulig fordi UNN Tromsø
har samlet behandling av
slag i én felles slagenhet.
Tekst: Marit Einejord
Foto: Jan Fredrik Frantzen
Kommunikasjonsrådgivere, UNN

Ved Universitetssykehuset NordNorge (UNN) ble Slagenheten etablert som en del av Nevrologisk avdeling, Nevro- og ortopediklinikken
våren 2010. Tidligere var behandling
av slag fordelt på flere fagmiljøer.
– For slagpasienter som er aktuelle for trombolyse, tar det i gjennomsnitt en halv time fra pasienten
kommer inn på sykehuset i Tromsø
til vedkommende har fått stilt diagnose og trombolyse er igangsatt, forteller overlege Stein Harald Johnsen.
Slagenheten har nådd sitt mål vedrørende tidsbruk for denne gruppen
av slagpasienter, men Johnsen understreker at fortsatt fokus på kvalitet
er viktig. Fortsatt kommer mange
pasienter for sent og andelen som får
trombolyse er for lav (13 % i 2010).
Tid viktig
– Vi har sterkt fokus på å få alle
slagpasienter, også de som ikke er
trombolysekandidater, overført fra
akuttmottaket til slagenheten innen
en time etter ankomst. Tiden det
tar fra hjerneslaget debuterer til

pasienten er på plass i slagenheten
har betydning for prognosen. Vi
holder for tiden på med en studie
som bl.a. ser på betydningen av tidstap fra symptomdebut til ankomst
akutt mottak og slagenhet. Tallene
våre så langt viser at halvparten
av pasientene med hjerneslag blir
så selvhjulpne at de kan utskrives
direkte til hjemmet etter behandling
i slagenheten, sier Johnsen.

av Helse- og omsorgsdepartementet.
Kampanjen varer i tre år og involverer både spesialist- og kommunehelsetjenesten.
Et av innsatsområdene i pasientsikkerhetskampanjen er behandling av hjerneslag. På kampanjens nettsider vises det
til at et sentralt punkt i behandling av
hjerneslag er at det skal skje i slagenheter. Slike enheter har vist seg å redusere
dødelighet og invaliditet.

Pasientsikkerhet
Den 27. januar 2011 ble pasientsikkerhetskampanjen I trygge hender lansert

Slagskole
Fra høsten 2011 tilbyr slagenheten
ved UNN Tromsø et 40 timers kursprogram (Slagskole). Slagskolen blir
gjennomført som månedlige 1,5 dags
sesjoner. Undervisningen vil foregå som
videokonferanse og i første omgang
være et tilbud til alle faggrupper som
jobber med hjerne-slag i UNN og Helse
Finnmark. Fullstendig program og
påmelding blir annonsert på Helse Nord
sin hjemmeside i løpet av våren.
Til høsten starter UNN Tromsø
lærings- og mestringskurs for slagrammede og deres pårørende. Slike kurs har
vært drevet i flere år ved slagenheten i
Harstad og tilbakemeldingene har vært
gode.

Fakta om Trombolyse
• Blodproppløsende medikament.
• Må gis svært tidlig for å kunne være
til hjelp. Hvis det har gått mer enn 4
½ time fra slagsymptomene viste seg,
kan man ikke gi dette medikamentet.
Det vil gjøre mer skade enn gagn.
• Behandlingsresultatene er svært
mye bedre hvis behandlingen gis
innen 1 ½ time i forhold til innen 3
timer, og likeledes svært mye bedre
innen 3 timer enn innen 4 ½ timer.
Pasienten må derfor så raskt som
overhodet komme til sykehus med
slagenhet som har mulighet for å gi slik
blodproppløsende behandling.
Slagordet nr 2/2011
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Forsettelse fra side 3 «Slagbehandling på halvtimen»

Nasjonal hjerneslagkonferanse 2011 i

Retningslinjene implementert
Både ved UNN Harstad og UNN Narvik er de nasjonale
faglige retningslinjene for hjerneslagsbehandling implementert. Rehabiliteringsavdelingen ved UNN Harstad holder
høy kvalitet. Et annet viktig område UNN nå retter fokus
mot er utskrivingsprosessen. Målet er å lage gode prosedyrer som kvalitetssikrer overføring av pasientinformasjon og
pasientmottak mellom UNN og kommunehelsetjenesten.

Akuttbehandli

Etablerer slagregister
Etablering av slagregister blir en viktig milepæl. Dette vil
være en del av det Nasjonale slagregister som etter hvert skal
etableres ved alle landets sykehus som mottar slagpasienter.
– Et nasjonalt slagregister skal fungere som et verktøy
for å forbedre slagbehandlingen ved at sykehus kan sammenligne prosedyrer og resultater, forteller sykepleier og
prosjektleder Ola Iversen.
– Å fortløpende kunne dokumentere effekten av pasientbehandlingen står helt sentralt når vi diskuterer kvalitet
og pasientsikkerhet. I tillegg vil et slagregister gi oss nye
muligheter til å drive hjerneslagsforskning. Et doktorgradsprosjekt ved overlege Hanne Frøyshov i Harstad tilknyttet
hjerneslagsregisteret er allerede etablert, forteller overlege og
førsteamanuensis Torgeir Engstad ved UNN.

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
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28. og 29. april 2011 ble Nasjonal
hjerneslagkonferanse 2011 arrangert i
Bodø. Slagenheten ved Nordlandssykehuset
i samarbeid med NSFs landsgruppe i
slagsykepleie sørget for to spennende
dager med høyt faglig innhold. Tema for
konferansen var «Akuttbehandling og
rehabilitering går slag i slag».
Tekst og foto: Randi Nesje og Roger Amundsen
rknesje@online.no / rogaramu@start.no

Leder Roger Amundsen og nestleder Randi Nesje var
til stede på hele konferansen, og dette ga både nyttig
informasjon og ikke minst mange nyttige kontakter. I tillegg fikk vi gjenoppfrisket mange gode bekjentskaper fra
slagavdelinger og rehabiliteringsteam over hele landet.
Nordlandssykehuset var hovedansvarlig for innholdet i
konferansen, og dette sto til en «sekser».
Vi gjengir programmet som viser hvilket bredt spekter av informasjon og gode forelesere som deltok, som
igjen gjorde denne konferansen veldig bra.
LFS sine infokonvolutter, som vi deler ut når vi står
på stand på konferanser, går som varmt hvetebrød. De er
blitt skikkelig populære.
Etter registrering og velkommen til konferansen,
tok Rolf Salvesen, avd. overlege/professor dr.med. opp
temaet: Nasjonale, faglige retningslinjer om behandling og rehabilitering ved hjerneslag – ett år etter. Han
viste til betydningen av retningslinjene og hvordan
disse har blitt etterlevd på alle sykehus som behandler
slagrammede.
Neste innlegg var Eva A. Jacobsen, overlege og
nevroradiolog ved Rikshospitalet. Hennes budskap var
endovaskulær behandling ved hjerneslag, og HVA GJØR
VI I DAG. Et innlegg til ettertanke, og meget bra.
Så kom Britt Normann, fysioterapeut i nevrologisk
fysioterapi…. Med et innlegg om fysioterapi i tidlig
fase….. mange slagrammede har hatt fremgang med
hjelp av hennes kunnskap.
Dagen etter var første innlegg ved Gunvor
Wilhelmsen, synspedagog og dr. scient, som tok opp problemene med synsforstyrrelser etter hjerneslag. Et tema
som ikke alt for ofte er sagt så mye om. Bra!
Nevropsykolog Roar Glefjell tok opp psykologiske
konsekvenser av hjerneslag. Et svært interessant tema, og
heller ikke altfor ofte tatt opp.
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B odø

ing og rehabilitering

Neste innlegg var fra Randi Ødegaard, sykepleier og
pårørende til en pasient med hjerneslag. Et annerledes
liv? Et sterkt innlegg, som rørte hele salen – og som viste
at i slagrehabiliteringen MÅ DE PÅRØRENDE OGSÅ
TAS MED.
Siste innlegg hadde Trude Hartvigsen, ergoterapeut
og enhetsleder for fysioterapi, mestring og rahabilitering.
Fra Nordlandssykehuset i Lofoten. Hun holdt et flott innlegg om erfaring med ambulerende rehabiliteringsteam

i Lofoten. Viste tydelig at ambulerende rehabiliteringsteam er kommet for å bli. Dette er et kjempegodt tilbud
til slagrammede og pårørende i hele landet.
Dermed var konferansen over, to intense dager med
mye viktig påfyll, og all ære til de ansvarlige for konferansen, hvor Marita Lystad Bjerke, slagsykepleier på
Nordlandssykehuset i Bodø har vært svært delaktiv.
Takk for noen fine dager sammen med dere alle.

•
•
•
•
•
•
•

Billedtekst
Eva Astrid Jacobsen,
nevroradiolog ved
Rikshospitalet/Oslo
Universitetssykehus.

Rolf Salvesen,
avd.overlege/ dr.
med., er en av
forfatterne av de
nasjonale, faglige
retningslinjene.

Randi Ødegaard,
sykepleier og
pårørende til
pasient med
hjerneslag.

proteser
ortoser
korsetter
fotsenger og innlegg
ortopedisk fottøy
barnehjelpemidler
sits

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

www.och.no
Billedtekst

Billedtekst
Trude Hartviksen,
ergoterapeut, enhetsleder for fysioterapi,
mestring og reHabilitering, NLSH Lofoten.

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?
Ring 1–1–3

Hjerneslag kommer som lyn fra klar
himmel. Ved mistanke om hjerneslag ring
1-1-3 (en-en-tre). Dette var hovedbudskapet til innlederne på konferansen som
ble arrangert i Drammen tirsdag 10. mai i
regi av Landsforeningen for Slagrammede
og Norges Handikapforbund Oslofjord
Vest. Til sammen 55 personer deltok på det
åpne møtet.

Nesten fullsatt sal.

Tekst: Torleif Støylen Foto: Randi Nesje

Dyktige foredragsholdere holdt forsamlingen i ånde i
samfulle 3 ½ timer. Det er ikke tvil om at temaene som
ble tatt opp er aktuelle for mange.
Så mange som 15.000 personer rammes av hjerneslag

årlig i Norge. Av disse er det om lag 85 % som får hjerneinfarkt og 15 % som rammes av hjerneblødning. Av de
som får slag er 7 av 10 over 70 år, men allikevel er det så
mange som 300 personer under 45 år som også rammes
årlig. Det er forventet en økning på pasienter som får
hjerneslag på hele 50 % i de neste 25 år.

Vårt mål er å skreddersy den
beste løsningen til den enkelte.
Vårt team, bestående av ortopediingeniører,
ortopediteknikere, ergoterapeut og ortoped,
kan blant annet tilby tilpasning av:

Perspektiver for rehabilitering etter hjerneslag
Etter en orientering fra overlege Agnes Bjørke ved nevrologisk avdeling, Drammen sykehus om hva som skjer
i hjernen når en person får slag, understreker hun hvor
viktig det er å komme i gang med behandling og rehabilitering tidlig. Hun fortalte at alle former for intensiv
oppgaveorientert eller oppgavespesifikk trening er effektive. For eksempel innøving av riktig prosedyre når man
skal drikke et glass vann og hvordan man bruker hånden. Ved en hjerneskade er det mulig at frisk hjernebark
rundt et skadet område overtar funksjonene til skadde
eller døde celler.
Alder og slagets størrelse er avgjørende for
hvor mye man kan
oppnå i rehabilitering etter slag. Det er
gjort forsøk med mus
som har gjennomgått
hjerneinfarkt at daglige treningsopphold
på enkle motoriske

Skulderortose
Ankelortose

Håndortose
Fottøy

Kneortose
Fotsenger

Ta gjerne kontakt på tlf: 22 04 53 60
Vi tar imot pasienter fra hele landet.
Sophies Minde Ortopedi AS
Trondheimsveien 235 - bygg nr 79
Postboks 493 Økern - 0512 Oslo
post@sophiesminde.no
www.sophiesminde.no

Overlege Agnes Bjørge,
Nevrologisk avdeling,
Drammen sykehus.
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oppgaver i stimulerende omgivelser i minst fire uker gir
betydelig bedret motorisk funksjon enn hos kontrolldyr.
Også forskning med mennesker viser en aktiv gjenopptrening over lengre tid varige effekter. Av samme grunn
bruker man mye tid på å motivere pasienten til trening.
Det foregår mye forskning innen behandling og
rehabilitering av hjerneslag. Det er ønskelig med mer
kunnskap om effekt av trening og treningsmetoder for å
akselere rehabiliteringen. Nye behandlingsmetoder som
genterapi, transplantasjon av stamceller til et infarktområde samt elektrisk stimulering av kroppsdeler med
redusert funksjon eller direkte over den skadete hjernebarken drøftes.
Akuttfasen og den første tiden etter hjerneslaget
Slagsykepleier Eli Fossan Rasmussen fulgte opp innledningen fra overlege Agnes Bjørke. Dersom skaden ikke er
komplett (100 %), men at man for eksempel har 20 % førlighet igjen, er det mulig i dag å trene seg opp igjen og bli
helt bra. Det krever
stor innsats og man
må trene så mye som
3 timer aktivt hver
dag. Det er viktig å
følge råd fra fagpersoner hvordan treningen skal gjennomføres. God trening må

følges opp med mye hvile for å oppnå best mulig resultat.
Det gjøres mange tester og undersøkelser under oppholdet på sykehus. I tilfeller det det er mulig gis det blodfortynnende medisin for å forsøke å løse opp blodpropp,
rett etter innleggelse. Som en del av den akutte slagbehandlingen får pasientene intravenøs væske og oksygen.
Under observasjonsfasen sjekkes puls, blodtrykk, temperatur og blodsukker jevnlig. En av deltakerne på konferansen stilte spørsmål om det var vanlig med diabetes
etter hjerneslag. Dette var ikke uvanlig, kanskje har noen
hatt uoppmerksom diabetes før hjerneslaget også. Det
er også viktig i denne fasen å foreta scanning av blæren
for hindre indre forgiftning da pasienten ofte har problemer med å tømme den. Pasienten blir også testet for å
sjekke om svelgefunksjonen er intakt før de får medisin i
tablettform, mat og drikke.
Nå starter mobilisering for å få pasienten til å starte
prosessen med rehabilitering. Dette gjøres i samarbeid
mellom flere aktører. Det kartlegges hvor og hvordan
rehabiliteringen skal gjennomføres. Vi har samarbeid med FRAM Helserehabilitering (Framgangsrik
Rehabilitering i et Aktivt Mestringsmiljø) på Rykkinn (i
Bærum, Akershus), Spesialsykehuset for rehabilitering i
Stavern (Kysthospitalet i Stavern) og rehabiliteringstjenesten i hjemkommunen.
Fortsettelse neste side

Slagpasienter i
Ve s t f o l d o g Te l e m a r k

Slagsykepleier Eli
Fossan Rasmussen.
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Kontakt oss dersom du har behov for
• uforpliktende konsultasjon
hos ortopediingeniør
• nytt hjelpemiddel for bedret funksjon
• justering av et hjelpemiddel
• undersøkelse av spesialist etter
henvisning fra fastlege
Hovedkontor: Lingelemveien 65, Sandefjord
Avdelingskontor: Storgata 118, Porsgrunn
(kun timeavtale)
Te l e f o n: 3 3 4 5 4 5 3 3
e - p o s t : i n f o @t e k n o m e d . n o
Hj e m m e s i d e : w w w. t e k n o m e d . n o

7

Fortsettelse fra side 7 « Hjerneslag? Ring 1–1–3
Flere av innlederne på konferansen
fokuserte på hvor viktig rolle pårørende har i en rehabiliteringsfase.
Livet etter slaget
Mange komplikasjoner følger etter et
hjerneslag. Fremtredende er lammelser og problemer med språk. Mange
får også økt tretthet og epilepsi.
Mange har stor angst for et nytt hjerneslag. Forhold som kan påvirke dette
er familiesituasjon, jobb og dermed
økonomi samt samliv og seksualitet.
For pårørende og pasient er det
mange forhold en må ta hensyn til.
Kaos, fortvilelse, forvirring, håpløshet, depresjon, «at dette skulle hende
meg», ønsker svar på så mange
spørsmål som man kanskje ikke får.
Ambulerende
RehabiliteringsTeam (ART)
Det ambulerende rehabiliteringsteamet gjør en viktig innsats i den
første fasen etter utskrivelse fra
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sykehus. Det består av ergoterapeut
Karete Holen i full stilling og sykepleier Heidi Schandy i halv stilling.
Deres viktigste oppgave er å finne
frem til hvilke samhandling det er
mulig å få til mellom pasient og pårørende samt hvem som skal følge opp
rehabiliteringen. De har som målsetting å sikre en sømløs overgang fra
sykehus og hjem, bidra til trygghet for
pasient og pårørende, bedret opplevelse av mestring og generelt mer
kunnskap om hjerneslag.
Hvordan gjør de så dette? De
oppsøker pasienten og pårørende så
tidlig som mulig og har samtaler, der
de gir råd om hvordan rehabiliteringen skal planlegges. Dette gjøres
ifm. hjemreise eller ved permisjon
fra oppholdet på sykehus. De starter
tidlig samarbeid med primærhelsetjenesten og andre institusjoner som
er aktuelle i rehabiliteringen.
Teamet følger opp med telefonsamtale 1 – 3 uker etter hjemkomst.
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Etter 6 – 9 mnd. følger de opp med
hjemmebesøk. De har også vært
med i overgangen til arbeid. Av 600
slagrammede i Buskerud har de nå
kontakt med ca. 110 personer. (Red.
tilføyelse…..)
Veien videre etter hjerneslaget,
var det Leder i Landsforeningen

Slag?
Traumatiske
hjerneskader?
PERSONLIG
REHABILITERINGSPROGRAM
I SPANIA
Enriched life betyr økt livskvalitet.
Det er dette vi vil gi til deg.
Vi tilbyr to ukers og lengre intensiv
rehabilitering på 4-stjernes hotell i Thalasia Spa
i Murcia, Spania. Her får du et personlig
rehabiliteringsprogram utarbeidet av
medisinsk ekspertise. 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.

Det ambulerende rehabiliteringsteamet gjør en viktig innsats
i den første fasen etter utskrivelse fra sykehus. Det består av
ergoterapeut Karete Holen i full stilling og sykepleier Heidi
Schandy i halv stilling.

for Slagrammede (LFS) som fortalte fra egne erfaringer
etter 3 hjerneslag. Roger la frem «sin historie» på en
nøktern og realistisk måte, og som viste at det og komme
seg opp igjen og ta del i eget liv, er en beintøff oppgave.
Dette koster blodslit fra en som er slagrammet, og han
er et levende bevis på at det nytter. Han satt i rullestol
og kunne ikke snakke etter første slaget. Nå kan han stå
foran en stor forsamling og fortelle om sine opplevelser,
er leder i LFS og har en stor kapasitet og jobber for at
slagrammede og pårørende skal få en bedre oppfølging
og hjelp.
En sterk historie som mange kjente seg igjen i.

For detaljert informasjon besøk oss på
www.enrichedlife.se.
Din familie er også velkommen.
Avreise:
18. september, 2. oktober, 16. oktober,
30. oktober og 13. november

Symptomer på hjerneslag:
FAST = RASKT
F – Fjes lammelse i ansiktet, smiler skjevt
A – Arm lammelse i en armkan ikke holde armen løftet
S – Språk språkforstyrrelse, finner ikke riktig ord
T – Tale taleforstyrrelse, har utydelig tale
Det haster å komme til sykehus for å begrense størrelsen på
hjerneskaden og komme hurtig i gang med behandling og
rehabilitering / trening. Trombolyse (behandling som kan
redusere størrelsen på blodproppen eller løse den opp helt)
kan gis innen 3 timer etter symptomedebut.

NOK
2500 t ved
at
i rab g
in
book . juli
5
før 1

Gjenkjenner du ovennevnte symptomer, ring 1-1-3
(en-en-tre er lettere å huske og lære bort enn
hundreogtretten)
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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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Mats fikk hjerneslag
bare 3 å gammel…….
Mats er nå 11 år, og det er 8 år siden
han fikk hjerneslag bare 3 år gammel
i 2003. De bodde og bor enda på en
øy utenfor Harstad.
Merethe er hjelpepleier av yrke,
og skjønte vel umiddelbart at han
hadde få slag da hun så lammelsene
i ansiktet, men en så uvirkelig tanke
slo hun fra seg,
Ansiktslammelsen gikk fort over,
og sammen med pappaen til Mats
prøvde de å få han til å bevege seg,
men han segna bare om. Det ble
tilkalt ambulanse, hvor de ikke ble
tatt på alvor, og ringte 3-4 ganger
for å få hurtig hjelp, og i mellomtiden ble Mats bevisstløs. Merethe sto
hele tiden med en hånd på pulsen,
klar for å starte hjertemassasje om
nødvendig.
(Og så kom den rundgangen som
var så vanlig før, men som vi i LFS
forventer ikke skjer i dag. Red.anm.)
Først var det innom det lokale
legekontoret, etter undersøkelser der,
ble Mats og mammaen hans sendt
videre til Harstad Sykehus. Pappaen
til Mats måtte hjem til de 3 søsknene
hans og ta vare på dem. I Harstad
var det CT som ikke viste noen blødning, noe de sa ikke behøvde å sees
før etter flere timer.
Hjerneslag ble på nytt tatt opp
som mulig årsak, samt virusinfeksjon etter vannkopper som han
hadde knappe en måned før.
Siden de ikke hadde barneavd. I
Harstad ble de sendt videre til UNN
i Tromsø, om ettermiddagen. Det
skulle ha foregått med helikopter,
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Mats mamma Merethe
fortalte hele historien til
Mats på LFS’s årsmøte
i år…. Det ble en sterk
opplevelse. Vi har fått lov
å gjengi historien her i
Slagordet… noe forkortet,
men her er den.

Randi Nesje, nestleder LFS

men på grunn av ekstremt dårlig vær
i Tromsø, ble det ambulansebil, som
tok 5 timer.
De var fremme på Unn ca kl 2200
og da var det nesten 10 timer siden
han falt om hjemme. Der ble de møtt
av en fantastisk barnelege, Svein
Arne Monsen. Han sendte straks
Mats i ny CT, men det viste ingenting. Igjen nye runder med prøver og
vondt for Mats som nok hadde det
veldig slitsomt. Han hadde nå ingen
reflekser på høyre side, han prata lite,
og det lille han sa, var veldig utydelig. Han kunne heller ikke sitte alene.
Neste morgen var han i MR med
nye runder som gjorde vondt og
gjorde han redd, og de ga han til
slutt narkose for å få han gjennom
dette.
Senere på dagen kom et legeteam
inn for å fortelle Merethe resultatet.
Det som var det verst tenkelige for familien, ble nå plutselig
virkelighet.
Mats hadde hatt et kraftig hjerneslag, på den aller verst tenkelige
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plassen i hjernen, venstre hjernehalvdel. Og årsaken var en blodpropp.
Legen mente det ikke så veldig
lyst ut for Mats, og de kunne ikke si
hvorfor han hadde fått dette.
Pappaen til Mats og Merethes far
kom kjørende til Troms så snart det
lot seg gjøre.
Det var en fryktelig tung ventetid
for Mats mamma, som nok var både
i en sjokk- og sorgtilstand. Men Mats
ble veldig glad for at pappaen hans
var der neste morgen.
Meget sjeldent
Barnelegen Svein Arne var veldig
pessimistisk, og mente de ikke
kunne forutsi noe, og de fleste av
spørsmålene til foreldrene hadde
ikke han noen svar på.
Det er svært sjelden 3-åringer får
hjerneslag.
Nå var det ultralyd for å sjekke
blodårene opp til hjernen, for å finne
ut om det kunne noen av årene som
var tette. Men før dette kom i gang,
kom en smilende barnelege inn til
familien, og kunne fortelle at det var
en kar på UNN som hadde skrevet
ei avhandling om barn og slag, og
at denne kunnskapen viste at Mats
hadde mye større mulighet til å bli
bedre enn de hadde trodd. Nå var
han også begynt å prate igjen, og det
var kjempepositivt.
For Mats mamma og pappa, var
dette helt fantastisk, og ting så omsider litt lysere ut.
Opptrening
Enda jaktet de på årsaken til hjerneslaget, og det var nå dag 3 etter
slaget, og da startet også opptreningen. Han kunne ikke sitte alene, og
nå måtte han også lære alt annet på

For familien var denne tiden en
berg- og dalbane fra håp og tro til
motløshet og slit. De ble nødt til å ta
en dag av gangen, og ikke tenke så
langt fremover…. Og som fysioterapeuten til Mats hjemme en gang sa
til Merethe, «er du i tvil om han er
blitt bedre – les epikrisen hans, så
ser du hvor langt denne gutten har
kommet seg». Det hjalp utrolig.
Mats ble etter hvert mer motvillig til å gjøre ting, og det ble tydelig
at han savnet søsknene sine. Spesielt
broren som bare var 1 år eldre enn
Mats.
Når de kom livnet han til og var
straks i gang med å leke med dem.
Dette gjorde underverker, og for hele
familien var dette løsningen for å
hente motivasjon til Mats.
Mats er 3 år, og har nettopp lært seg å gå

Vannkopper
Barnelegen var veldig opptatt av
«tilfellet Mats» og leita og søkte hele
tiden etter informasjon og kunnskap
om dette. Og han fant til slutt ut at
i sjeldne tilfeller kunne vannkoppviruset utløse en blodpropp. Den
konklusjonen kom de til senere at
det faktisk var det som hadde skjedd
med Mats. Han hadde jo vannkopper en knapp mnd før, så det var
det viruset som hadde gitt han
hjerneslaget.

Lyset i tunnellen
Mamma deltok hele tiden på både
fysio- og ergo.trening, og hadde
ofte med storesøster og den 1 år
eldre broren til Mats. Og heretter gikk det bare en vei… oppover!
Treningsmetoden som Mats trente
etter heter BOBAT – og fremgangen
bare fortsatte. 11 dager etter slaget
klarte Mats å stå alene, 2 uker etter
var alle refleksene utenom den i
albuen tilbake.
Etter som Mats ble bedre og
bedre, var det ikke behov for å bo
på sykehuset. Familien ble tildelt ei
leilighet på habiliteringsenheten på
UNN, og der fikk de bo sammen
hele familien. Mats storkoste seg, og
det samme gjorde mammaen hans,
endelig var familien samla igjen.

Optimisme
Nå besto dagene hans av trening,
trening, og atter trening….. både
i basseng og «på land». Nå var det
også synlig fremgang dag for dag.
Men Mats var kjempesliten og veldig
trøtt hele tiden, så dette tok på.
Barnelegen Svein Arne var stadig
innom og pessimismen hans fra
første dagen var nå helt borte. Han
mente at Mats hadde store muligheter til å bli så godt som «helt frisk».

«Kommer til å gå igjen»
Tre uker etter hjerneslaget ble det
sagt at det var HELT SIKKERT at
Mats kom til å gå igjen. Da gikk han
med støtte, men det var forventet at
han snart ville kaste støttene. Samme
dag tok han sine første
vaklende skritt alene…
for en glede…
Etter nesten 1
måned fikk vi dra hjem
på permisjon i påska.

igjen. (Foto privat)

nytt. Det var å stå, sitte, strekke seg,
hente ting….. osv osv. Det å få han
til å spise var i tillegg noe som han
måtte oppmuntres til.
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En stor opptur for Mats og fremskrittene lot ikke vente på seg. Han
ble faktisk synlig bedre for hver dag.
Det var lek ute, i lag med sine søsken, trening med mamma og pappa.
Og da Mats kom tilbake på Unn
etter denne påskeferien, gikk han for
full maskin – helt alene…..
Etter nye tre uker i Tromsø, var
det å planlegge og reise hjem for
godt. Fysioterapeut
Arne Widding ble den som skulle
ivareta Mats opptrening hjemme.
Dette viste seg å være det beste
alternativ Mats kunne fått. Nå 8 år
etterpå er han enda Mats sin fysioterapeut, og de møtes 2 dager i uka,
og de har en kjempegod kjemi. Arne
er blitt som en onkel før alle ungene
i familien, og en veldig god samtalepartner for mammaen til Mats.
Tjenester som basseng, fysio- og
ergoterapeut var tilgjengelig i kommunen, og gjorde hverdagen for alle
lettere. Bassenget ble brukt veldig
mye og alt har vært trening under
lek. Søsknene til Mats har deltatt
hele veien, og de har vært en motivasjonsfaktor for Mats.
Fra han ble syk til nå, har han
hatt assistent på skolen. Mats klarer seg fint i små grupper. Det er ei
ansvarsgruppe opprettet som møtes
jevnlig, og som er med på å gjøre
Mats sin hverdag så lett som mulig.
Han vil kanskje bestandig trenge
opptrening, men han fungerer 100 %
ut fra sitt ståsted. Han klatra, leker,
svøm som en fisk, spiller fotball og
går på ski…
Målet for familien er at han skal
være selvhjulpen på alle plan. Derfor
får han alltid til svar, når han klager
over noe han ikke får til: «Jo da, det
gjør du, det tar bare litt lengre tid»…
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Også unge
får hjerneslag

Leder Nina
Nordseth og
attføringskonsulent
Bent Jonassen i
Eskoleia utenfor
kafeen i lokalene
til Kongsvinger
Frivilligsentral på

Landsforeningen for Slagrammede avdeling
Hedmark har i alle år hatt mange medlemmer.
Men de har til i dag ikke så mange unge med
seg. Dette har Nina Nordseth på Galterud i
Kongsvinger gjort noe med. Og resultatet er i dag
meget synlig. Med faste møter hvor også de unge
slagrammede i høyeste grad er med.
– Jeg føler sterkt at vi er i en startfase, hvor jeg har fått
mange signaler om at mange unge slagrammede føler
seg litt utenfor i fellesskapet hvor Landsforeningen for
Slagrammede avdeling Hedmark står i sentrum. Men
dette er vi i sør-Hedmark i ferd med å gjøre noe med,
forteller Nina Nordseth og takker de tolv fremmøtte for
deltakelsen på møtet første mandag i mai.
–Fremover avholder vi tilsvarende møte her i lokalene
til Kongsvinger Frivilligsentral første mandag i måneden.
Bortsett fra juli og august.

møtet andre mai.
Fire aktive i styret
i foreningen for de
unge slagrammede
i LFS Hedmark. Fra
venstre Lena Kojan,
Odd Trøhaugen,
Heidi Myrvold og
Nina Nordseth.

Og her er alle velkomne. Både unge og gamle
slagpasienter.
Informative møter
I tillegg til hyggeprat, kaffe, vafler og utlodning vil disse
månedlige møtene inneholde mye faglig, som for eksempel møtet andre mai. Da kom nemlig Bent Jonassen,
attføringskonsulent i Eskoleia og fortalte de fremmøtte at
han var til for å gi hjelp til de slagrammede slik at en kan
komme raskt tilbake til arbeidslivet.
Et samarbeid mellom den slagrammede selv, NAV
og Eskoleia. For det er vidt forskjellige behov hos hver
enkelt, og mange sliter for å komme tilbake til arbeidslivet, selv om både viljen og lysten er til stede.
– Det er mange unge slagpasienter også her i
distriktet, og det er derfor viktig at også disse har et
forum å oppsøke for å utveksle erfaringer med andre
unge i noenlunde samme situasjon, avslutter Bent
Jonassen, som berømmer Nina Nordseh og de andre i
styret at de har opprettet dette forumet hvor unge slagrammede kan møtes en gang i måneden.
Aktivt styre
Nina Nordseth har fått med seg en aktiv gjeng i styret, og
foruten henne selv som leder er Heidi Myrvold nestleder,
Toril Heggen Munck kasserer, Odd Trøhaugen sekretær
og Lena Kojan styremedlem. Fem unge slagrammede
som steker vafler, koker kaffe, ordner til utlodning og
andre aktiviteter. Og som ønsker at enda flere kommer til den månedlige treffen i lokalene til Kongsvinger
Frivilligsentral.
–Her er det plass til mange, avslutter leder Nina.
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Treff for yngre slagrammede
i Trøndelag
I samarbeid med Læring og mestringssenteret
på Munkvoll, startet Hilde Andresen og Åse
Meslo i 2006 opp et treff for yngre slagrammede i
Trøndelag.
Dette var en samtalegruppe for yngre slagrammede m/
pårørende opp til 55 år. Deltakerne kom fra ulike kommuner i fylket. Vi møttes en gang pr mnd. og etter
ønske fra medlemmene i gruppa hadde vi ulike temaer
for kveldene. Vi benyttet oss ofte av foredragsholdere
innenfor f.eks, jus, fysioterapi, alternativ medisin, Nav
og representanter fra vårt lokale NHF. De stilte opp uten
å ta betalt, noe vi i LFS Trøndelag er veldig takknemlig
for. Vi benyttet lokalene til Havstein bo-servise senter og
læring og mestringssenteret på Munkvoll.
Gruppa har siden 2006 fungert bra og vi har blitt
en fast gjeng på ca.
10-15 stk, og samholdet i gruppa har blitt
trygt og godt.
Engasjement
blant medlemmene
i gruppa er stort. En
har vært med som
deltaker i et stort og
viktig prosjekt som
Berit Rønning og Arne Osmundnes.
skal utforme rehabiliteringstilbud for yngre slagrammede i Trondheim. Flere
har deltatt på likemannskurs i regi av LFS, og som følge
av dette har flere jobbet aktivt som likemenn. Vi har i
2011 fått flere yngre slagrammede med i styret.
Gruppa vår fungerer i dag som en likemannsgruppe
for yngre slagrammede, og vi treffes fortsatt en gang pr
mnd. Etter ønske fra deltakerne har vi valgt å benytte
Trondheims utesteder som møtested, der vi tar en matbit
sammen og har sosialt samvær. Dette ser til å fungere
kjempebra og vi får god respons på dette tiltaket, så dette
vil vi i LFS Trøndelag fortsette å tilby våre yngre medHilde og Åse
lemmer.

F.v. Åse Meslo, Eli Fladseth, Magnar Fladseth og Randi Osmundnes.

F.v. Berit Rønning, Kjell Kvaal, Robert Vevang og Ingeborg
Skjærvik Landrø.
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Hjelpemidler som
gir kognitiv støtte

Mona FalckAndersen

Mange opplever usynlige vansker etter et
hjerneslag. Når hukommelse og struktur,
kommunikasjon og orienteringsevne
er svekket, møter en mange praktiske
vanskeligheter i hverdagen. Heldigvis
finnes det hjelpemidler som kan være til
nytte.
Av Mona Falck-Andersen
mona@cognita.no
www.cognita.no

Utfordringer
Mona Falck-Andersen i Cognita AS har arbeidet med
utvikling av hjelpemidler innen kommunikasjon og kognisjon siden 1985.
Mange ting var enklere før, for da var det ikke påkrevet å kunne bruke en mobiltelefon eller en datamaskin i
hverdagen, slik som nå, når alle forventer at du er tilgjengelig på telefon og e-post. Teknologien har gitt større
utfordringer for de som opplever kognitiv svikt, fordi det
er mye å forholde seg til. Menysystemer, maskiner som
må lades og slås på og ubegripelige brukerveiledninger.
Muligheter
På den annen side, har teknologien gitt oss mange nye
muligheter til å gi støtte for å mestre hverdagen. Det er
nesten ingen grenser for hva teknologien kan hjelpe oss
med. Vi kan bli minnet om ting vi ikke må glemme, få

Lege, spes. Ortopedi
Spesialtilsydde/tilpassede sko
Alle typer hjelpemidler
Innleggssåler
Støttebandasjer
Ben- og fotproteser
Timebestilling

69 30 00 10

www.nof–as.no

visualisert tiden, få hjelpe til å lese tekst fra datamaskinen høyt, lagre bilder fra det enkle digitalkameraet osv.
Og vi kan få hjelp til å finne veien eller bli funnet igjen
ved hjelp av GPS teknologi. All denne teknikken har et
stort antall funksjoner og valgmuligheter og det er alle
disse funksjonene og delvis skjulte mulighetene som
skaper mange av problemene.
Mestring
I løpet av de årene jeg har jobbet med hjelpemidler har
jeg lært at den individuelle balansen mellom funksjoner og mestring av hjelpemidlet er den vi må søke og
finne. Hjelpemiddelet skal ikke ha flere funksjoner enn
det brukeren mestrer, da skaper det bare forvirring og
nedturer og ender med at brukeren ikke engang får
nytte av de funksjonene han kunne mestre. Brukerens
nærpersoner har ikke alltid forståelse for hvor vanskelig
teknikken kan være, og ser bare muligheter med funksjoner. Mange funksjoner kan nok bli nyttige etter hvert,
men det fordrer at de læres og tilpasses godt - en og en av
gangen.
Mobiltelefon
Mobiltelefonen har i dag utrolig mange funksjoner, og
det er mulig å tilpasse mye på en slik, men det er viktig å
gjøre denne tilpassingen. For mange vil det være nok til
å få hjelp og støtte til påminning og oversikt over dagen.
For andre igjen er
det nok å kunne
svare på et oppkall og kanskje
ringe ut til en eller
to-tre personer på
en enkel måte slik
den lille mobiltelefonen SONECO
1-3 legger opp til.
Soneco har bare en knapp som brukeren skal forholde
seg til og valgene er ett eller to trykk på denne knappen. Alle kan ringe til den, men brukeren kan altså bare

kontakte inntil tre personer. Det kan være nok for noen.
Denne mobiltelefonen kan selvsagt ikke håndtere
SMS´er eller påminninger, men dekker akkurat behovet
for å kunne være i kontakt med folk til enhver tid.
Påminning
For påminning om medisiner eller
andre aktiviteter, kan en klokke være
til god hjelp. Hvis man har et hukommelsesproblem, kan det være kjekt
med et hjelpemiddel som sitter fast på
armen ( eller henger rundt halsen, som
SONECO´en kan) så det ikke blir så lett
å glemme det. Mange av klokkene som
har påminnerfunksjoner piper. Ikke
alle ønsker at andre skal høre. Da er det
fint med en klokke som gir vibrasjon
på armen som påminning. Husker du
ikke hva den minner om, kan en av klokken også gi en
talemelding om hva du skal huske. Den heter MALEM
klokka.
På denne klokka kan det legges inn 12 påminninger.
Det finnes mange varianter av påminnerklokker. Det
viktigste er kanskje å huske å legge inn det man skal bli
minnet om. Kanskje trenger man hjelp til det.
Datamaskin
E-post, Internet og album er det de fleste bruker
datamaskinen sin til. C-LINK er et program som
forenkler bruken av datamaskinen til disse funksjonene. Programmet skjuler alle vanskelige menyer og
viser funksjonsvalg med store felt med tekst eller bilder. Kontaktbiblioteket har store bilder av personene,
Internett legges opp med et utvalg av favorittsider og
album kan redigeres på en enkel måte. For de som ikke
kan lese, kan all tekst bli lest høyt med syntetisk tale.

Etter behov kan man legge inn både enkelt regnskap og
handlelister i tillegg.
C-LINK er klargjort for at omsorgspersoner kan
assistere med tilretteleggingen via en web side. Det tas
back-up av maskinen automatisk.
Språk og talevansker
COGNITASS er en utvidet versjon av C-LINK, beregnet
for de som har behov for mer støtte i form av symboler
og tale. Med COGNITASS kan ord og setninger leses
høyt når brukeren velger mellom symboler, foto eller
tekst. Dette er en fin måte å få fortalt sin historie på,
velge temaer for samtale og gi beskjeder.
COGNITASS MIDI MAC
COGNITASS er godkjent som kommunikasjonshjelpemiddel og kan ved dokumentert behov søkes
til varig utlån gjennom NAV
Hjelpemiddelsentral.
Det er ikke alltid like lett å få
informasjon om hjelpemidler for
de usynlige skadene. Cognita har
derfor åpnet et showroom og butikk i
Eckersbergsgate 31 i Oslo. Der er det
mulig å komme og prøve hjelpemidlene og diskutere mulige løsninger for
hver enkelt.
FERIESPESIALISTEN tilbyr turer til spennende
reisemål i både inn- og utland.
«Turer med mål og mening, der vi pirrer
nysgjerrigheten«
Gruppeturer og reiser for individuelle –
vi skreddersyr etter kundens ønske og behov.

Kalender og påminning er brukt som hovedside i programmet, fordi mange har behov for oversikt over dagens
aktiviteter visuelt. Her kommer aktivitetene inn fra
høyre og glir over skjermen slik at en kan se hvor lenge
det er til noe skal skje. Varsling blir gitt med et stort bilde
på skjermen.

Lomoen, 2640 Vinstra • Tlf: 61 29 26 55 • Fax: 61 29 26 56
www.feriespesialisten.com • post@feriespesialisten.com

På www.hjerneklubben.no finnes en
oversikt over de aktuelle områdene man
kan trene hjernen.
MemoGeni:
Trener hukommelse
og kreativitet

Hjernetrening med
hjerneklubben.no

IQ-trener:
Bruker forskningsbaserte øvelser for
å forbedre IQ

Etter at jeg fikk hjerneslag i
februar 2009 har jeg vært på
utkikk etter metoder for å trene
oppmerksomhet, konsentrasjon
og hukommelse. Det var plagsomt å glemme ting som akkurat
var gjort, eller akkurat sagt i en
samtale.

MemoFokus:
Trener opp evne til
å holde fokus

Tekst: Elin Katrine Hosen

TallGeni:
Viser teknikker som
bedrer hoderegning

Geografi:
Husk verdens land,
hovedsteder, flagg,
stater og byer

Språk:
Engelsk, tysk, fransk,
spansk, italiensk,
portugisisk, og
kinesisk
Flere av disse programmene har demoversjoner man kan teste ut og spille
gratis.

Fast bestemt på at dette var noe jeg
måtte gjøre noe med, prøvde jeg
alt fra bøker for å trimme hjernen,
å spille kort, løse sudoku til å dra
på språkreise til Frankrike. Det
aller meste for å utfordre hjernen
skikkelig.
Vitenskapelig basert
hjernetrening
En dag da jeg søkte etter hjernetreningsdokumenter på internett
dukket www.hjerneklubben.no opp
i et diskusjonsforum. Jeg klikket på
lenken og begynte å lese – dette var
interessant, og ikke noe jeg hadde
kjennskap til fra før av! Jeg visste
ikke at hjernen vår faktisk vokser
hver dag og det finnes mulighet for
å påvirke hvordan den vokser.
Med garanti om dobbelt huskeresultat på en uke og at det ville
være like enkelt å melde seg av hvis

man ikke ville være med lenger, tok
jeg tok sjansen og meldte meg inn
på 1-måneders abonnement, i tilfellet det ikke skulle være noe for meg.
Gøy og effektivt
Men, det var det virkelig! Jeg har
vært inne på sidene og trent hver
eneste dag siden jeg ble medlem.
Det beste er at det er morsomt! Jeg
trener spesielt på IQ og oppmerksomhet men det går også i fransk og
litt tysk.
Jeg synes det er ypperlig å trene
språk på denne måten hvor man
gjennomgår tema i eget tempo og
deretter får testet seg. Språklæring
er jo også hukommelsestrening.
Husketeknikkene i språkprogrammet gjør dessuten at det å lære de
nye glosene skjer ganske naturlig og
mye fortere enn klassisk pugging
som jeg holdt på med tidligere.
Kunnskap og ferdigheter
På Hjerneklubben deler de programmene og spillene inn i hjernetrening (ferdigheter) eller akselerert
læring (kunnskap). I tillegg har de
en egen tredelt læringsprosess for
hvert program som gjør at man
kommer hurtig inn i prinsippene og
lærer fort.
Ferdighetsdelen lar deg trene

Hentet fra www.hjerneklubben.no: Hjernen i stadig utvikling
I motsetning til hva vi trodde tidligere, nemlig at hjernen sluttet
å vokse tidlig i 20-årene, vet vi i dag at hjernen vokser hver dag.
Hjerneforskningen har regelrett eksplodert i løpet av de siste ti
årene, og resultatene har nå beveget seg fra laboratoriene til
den virkelige verden hvor vi alle kan få utbytte.
Nevroplastisitet: er fagnavnet som beskriver den fysiske
endringen som kontinuerlig skjer i hjernen din når du opplever
og tilpasser deg verden rundt deg. Hjernen din vokser ved at
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hjernecellene og koblingene mellom hjernecellene endres for
å samle og lagre informasjon. Ved å påvirke hjernen med de
riktige aktivitetene, er det mulig å trene hjernen din til å rett og
slett fungere bedre.
Dermed lager vi en mer konstruktiv nevroplastisitet, som i
praksis betyr en raskere hjerne og forebygging av negative
virkninger ved for eksempel hjerneskader, Alzheimer og generell
aldring.
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opp evner som hukommelse, hoderegning, fokus og IQ. Sistnevnte
var jeg skeptisk til, da jeg ikke
trodde man kunne påvirke IQ, men
nyere forskning viser at det nå er
mulig. Faktisk er IQ-programmet
et av yndlingsprogrammene mine,

da man kjenner at man får trent
hjernen skikkelig – nesten som
kroppen kjenner seg etter en fysisk
treningsøkt.
Kunnskapsdelen har både geografi, hvor du lærer om hele verden,
og en rekke språk. Visstnok, så er
historie og andre fagområder også
på vei.
Underveis oppnår man forskjellige pokaler, som til slutt gjør at du
får forskjellige beltenivåer.
Til tross for at dette enda ikke er
implementert for alle programmene
og spillene, blir det ekstra motiverende å holde på.
Ved Svart belte i hukommelse/
fokus/osv får man tilsendt et fysisk
diplom (man skal aldri si aldri).

blitt en del av hverdagen min.
Tradisjonell hjernetrim som suduko
eller kortspill hjelper også selvfølgelig, men for min del er det noe helt
annet å kunne måle fremgangen over
tid innen de forskjellige programmene jeg kan trene hjernen i.
Selvfølgelig er det enkelte dager
resultatene ikke er på topp, men
som forskningen innen feltet sier, så
er det nettopp det at man trener på
kanten av sin egen mestringsevne
som er viktig for hjernen. Fremfor alt
at det er så gøy.
Generelt sett opplever jeg nå at
jeg er raskere i reaksjonene i hverdagen. Dessuten synes jeg å merke
at jeg er blitt kjappere i replikken
fordi jeg får med meg mer av det
som skjer.

Mentalhygiene
Det er i grunn rart at vi tar våre
rutiner for fysisk hygiene for gitt, og
ikke tenker på at hjernen trenger sin
stell den og.
For min del, så er hjernetrening

Vi leverer alle typer ortopediske hjelpemidler!

Vår tverrfaglige kompetanse
gir deg et optimalt
utgangspunkt for et aktivt liv!

Raymond Ove
Karlsen

Tekniker

Elisabeth Bjelland
Skoansvarlig

Ingvild Ramstad Larsen

Skomaker/tekniker

Kåre Martin Hagen
Ortopediingeniør

Tlf:

Merete Morte
ns

Økonomi/adimis en
trasjon

75 50 74 20
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Web:

Medlem av Ortocarekjeden

ortocare-nordland.no
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Lanzaroteturen avlyst
Hovedstyre behandlet dette tema på siste
styremøte. Det er ikke i LFS sitt program
at vi skal være «turoperatør». Hovedstyret
kan ikke gå inn for å arrangere turer til
Lanzarote som kan medføre at vi går med
økonomisk tap. Da påmeldingen til den
planlagte turen i januar / februar 2012
har vært treg og det ønskede antall for
gjennomføring ikke er oppnådd, beklager
hovedstyre at denne turen blir kansellert.

Fra en av de «berømte» vannpolokampene.

Av Hans Henrik Tøsdal, økonomiansvarlig LFS

LFS har gjennomført fem turer til Casas Heddy på
Lanzarote. Effekten av disse turene på deltagerne er
nesten å antyde for oppsiktsvekkende. Tilbakemeldinger
fra de reisende og ansatte på CH, er enstydige. Varmen
kombinert med regelmessig trening / aktiviteter og det
sosiale samværet har for enkelte gjort underverker. Vi
vet, både av egenerfaring og i samtaler med slagrammede
og pårørende, at disse oppholdene har gjort hverdagen
lettere for alle parter.
Hjemme blir mange slagrammede blir isolert. Ikke
nødvendigvis fordi de selv vil, men skader etter slag, både
fysiske og kognitive (usynlige) gjør at den rammede ikke
føler seg tilpass i de kretser de var velkommen tidligere.
Dette er trist, for isolasjon fører ofte til andre lidelser,
som f.eks. depresjon.

Medema EasyTravel AS
Flyporten
2060 Gardermoen
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Jameos del Agua.

Den sosiale treningen som mange føler at de får ved
disse reisene, er ofte det lille som skal til for at effekten av
behandling og trening blir mangedoblet. Det er jo ikke
til å legge skjul på at de fleste av oss som har blitt rammet, lett tyr til bekvemmelighets unnskyldning når vi
ikke vil, eller er usikker på hvordan omgivelsene oppfatter oss. Selv må jeg innrømme at da jeg i forbindelse med
slaget ikke var ønsket velkommen tilbake til det arbeidet
jeg hadde, isolerte meg. Fikk angstfølelser som igjen førte
til at jeg unngikk å gå på møter / tilstelninger der jeg var
ønsket å være tilstede, for ikke å møte mennesker jeg
hadde vanskelig med å forholde meg til. (Denne angsten
ligger der fortsatt, men jeg har lært meg å leve med den).
Under opphold på Lanzarote er man nødt å forholde seg
til et sosialt mønster. Det er felles bespisning. Noe som
for mange er en utfordring i seg selv. Hjemme er det bare
de nærmeste som ser vår oppførsel. Men her nede sitter
det plutselig ett titalls personer rundt meg og ser hvordan jeg oppfører meg. Vi setter maten i halsen, hoster,
harker og har i mange tilfeller et aggresjons mønster
som virker urasjonelt. Mange er og fysisk handikapet og
trenger hjelp både med å forsyne seg og til å kutte opp
maten. Hjemme har mange dullet seg inn i omgivelsen
sin «putesying». De får hjelp til det minste og «tror» at
det er slik det skal være. «De sier at jeg er så syk» så den
hjelpen må jeg ha. Sannsynligvis gjort i beste mening fra
de rundt deg, men i utgangspunktet hjelper det deg ikke.
Tvert i mot vil jeg si at det gjør deg avhengig av omgivelsene og hjelper deg ikke til å mester din nye hverdag. På

Slagordet nr 2/2011

Lanzarote er du nødt å sosialisere deg. Det er også en av
årsakene til at vi reiser som en gruppe. Selvfølgelig kan
du reise til CH som individuell, og du vil helt sikkert
finne deg til rette. Vi prøver å samle oss slik at ikke noen
faller utenfor, blir sittende alene eller føler seg utstøt. Det
er ikke til å legge skjul på at etter ett par dager er stemningen blitt ganske høy. Man ser frem til stundene etter
lunch og middag, der kommentarene sitter løst, og noen
av oss får spesielt gjennomgå, i dette tilfelle p.g.a. dialekten og muligens fordi personer fra min landsdel er ansett
for å være rappkjeftet. Noe vi selvsagt prøver å tilbakevise på det mest bastante.
Flere av de som har vært med på disse turene, har
f.eks. ikke vært i basseng på mange år. En; han påsto at
han ikke hadde vært i vann på 40 år, etter en episode
som gjordet at han fikk vannskrekk. Etter et par runder
med basseng trener (poliorammet som selv sitter i rullestol), noe som forresten startet med et kappløp i rullestol
rundt bassenget, inn til vedkommende ble innhentet, ble
meget ivrig til å trene i bassenget. Men tenk deg selv. Før
du fikk slag var du aktiv på mange fronter. Du gikk lange
turer og behersket vann som en delfin. Så blir du forhindret. Ikke tør du og ei heller blir du stimulert. Så plutselig
kommer det et vilt fremmed menneske bort og sier vi
skal ha bassengtrening i ettermiddag kl. 15:00, og du skal
være med.
Umiddelbar reaksjon, «ikke
tale om». Du stritter i mot,
men litt langt der inne har du
litt lyst. Etter ett par dager med
protester stiller du i badedrakt
og får din første skrekkblandede bade tur. Etter ett par
dager med kyndig hjelp, flyter
du som en kork, har lært deg
pusteteknikk og kjenner at du
har fysisk kontroll over kroppen. Yes, en liten seier over
Geysir i nasjonalparken
egen skrøpelighet. Hva blir
Timafay
neste mål?
Vi har opplevd mange slike episoder, både i forbindelse med basseng og andre fysiske aktiviteter.
Før du vet ordet av det er du med på vannpololaget.
Men det er en annen historie, og kan virke for sterk på
sarte skjeler. De som har opplevd disse kampene, enten
som deltager eller som publikum, har fått en ny dimensjon på hva som kan være «grasiøs» opptreden i vann. De
har definitivt fått noe å snakke om.
Det er dette som gjør at LFS har arrangerer disse
turene. Det er vel det som også gjør at mange har vært
med på flere av turene. Noen får ikke nok av det heller og
reiser ned utenom de arrangerte turene gjennom LFS.
Det er derfor beklagelig at turen som var planlagt
ikke kan gjennomføres.

Rehabiliteringstilbud
til personer som har hatt hjerneslag
Tilbudet er for personer under 65 år som kan ha nytte av
tilpasset fysisk aktivitet som en del av sin rehabiliteringsprosess. Inntak og aktivitet i grupper på 8-12 personer.
Oppholdene varer 2-4 uker.
Det er også mulig å få rehabiliteringsopphold på VHSS som
ikke er dekket av Helse Nord. Hvis dette er interessant, så kan
du ta kontakt med oss for tilbud.
Følgende opphold tilbys:
1. Rehabiliteringsopphold gjennom hele året.
a. Med tilpasset fysisk aktivitet på ulike arenaer inne og
ute.
b. Individuell tilrettelegging og oppfølging av ulike
aktuelle fagpersoner.
c. Undervisning
d. Veiledning og samtaler
2. Kurs i Friluftsliv, 2 ganger årlig
a. I september og i mars/april. Egen søknadsfrist.
b. Målsetting: Utprøving, erfaring, kunnskap, opplevelse.
3. Familietilbud ”Tid for familien” i november 2011
a. For familier med barn der mor eller far har hatt et
hjerneslag/ervervet hjerneskade.
b. Tilpasset fysisk aktivitet, undervisning og samtaler.
c. Tilbud til alle parter i familien, hver for seg eller
sammen.
d. Egen søknadsfrist.
4. Rehabilitering med arbeid eller utdanning som mål
(Arbeidsrettet rehabilitering)
a. For sykemeldte arbeidstakere eller personer på ulike
NAV-ytelser, med mål om å gjenvinne eller beholde
deltakelsen i arbeidslivet.
b. For personer med relativt små fysiske og kognitive
problemstillinger.
Se for øvrig vår hjemmeside
www.vhss.no for mer informasjon
Du kan også ta kontakt på
tlf. 75 60 21 00, eller på
e-post: hanne.jakobsen@vhss.no.
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Vel blåst for et trivelig årsmøte
LFS’ årsmøte 2011 var et
svært hyggelig og trivelig
møte. Det ble knyttet mange
nye bekjentskaper, og
mangle «gamle» venner traff
hverandre igjen.
Her kommer et lite knippe av
bilder av noen av deltakerne.
Referat fra årsmøtet og bilde
av det nye styret var i forrige
blad. Foto: Randi Nesje
m.flere

Randi gratulerer Roger som ny leder.

Randi O. fra Trøndelag.....

.........og Arne fra Vestfold.

Torbjørn Bårdsen fra Troms...
...og Arne Lein,
forbundleder i NHF.
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Nytt fra LFS Hordaland

Hele fylket representert på årsmøtet

Arne fra Trøndelag m. ass. Eva Karine.

Odvar Jakobsen fra
Akershus.

Annbjørg fra
Nordland og
Merethe fra Troms.

Årsmøte i LFS Hordaland gikk av stabelen ved LMS senteret i Bergen, 13.04.2011. Vi kan vel ikke akkurat «skryte»
på oss stor deltagelse, men vi fikk gjennomført årsmøtesakene og fikk valgt ett fullt styre denne gangen. Etter at
årsmøte var formelt ferdig, konstituerte styret seg.
Økonomien i lokallaget er god, og LFS Sør Vest ønsket
at LFS organiserte egen regnskapsfører og revisor. Med et
fulltallig styre, mente økonomiansvarlig at hun, etter litt
opplæring, kunne føre regnskapene. Vi måtte imidlertid
finne en villig revisor, og etter «litt overtalelse og trusler»,
gikk Trygve Bordvik med på å stå som lagets revisor.
Årsmøtet besluttet at nestleder Harald Norheim
skulle reise på NHF Sørvest sitt årsmøte. Der var han
innstilt til medlem av styret, og i ettertid kan vi gratulere
Harald med plass i styret i NHF Sørvest.
Årsmøte var lagt i forkant av «Mer enn hjerne» sin
konferanse om De usynlige vanskene, utfordringer i hverdagen. Det var synd at ikke flere av våre medlemmer fikk
med seg dette. Et tema som vi vet at mange sliter med.
LFS Hordaland er som tidligere nevnt, blitt medlem
av «Mer enn Hjerne», en interessegruppe som går på
tvers av diagnoseforeningene. Dette gir oss mulighetene
til å være med på arrangementer som det ville vært en
for stor oppgave for et enkelt lokallag å ta på seg. Flere
ting er på gang i denne gruppen. Vi kommer tilbake med
dette til høsten.
Lørdag 27. august 2011 skal det være et stort arrangement på Festplassen i Bergen, «Funkisdagen 2011B.
Det vil være appeller og mange aktiviteter i regi av NHF
Sørvest og flere av lokallagene til diagnoseforeningene
i Hordaland. Følg med i avisen / nærmere informasjon
kommer.
Til høsten er det kommunevalg – har du noe spørsmål du vil at politikerne skal svare på? Send det til lokallaget så skal vi stille det for deg.
Da gjenstår det bare å ønske alle medlemmer i LFS
Hordaland en god sommer – og vi vestlendinger er så
raus at vi ønsker alle i LFS familien over hele landet det
samme.
Beste hilsen – Hans Henrik Tøsdal, leder LFS Hordaland.

Brit og Karl
Otto Gravdal
fra Hordaland

Det nye styret i Hordaland:
Leder: Hans Henrik Tøsdal, Laksevåg
Nestleder: Harald Norheim, Os
Sekretær: Brit T. Gravdal, Stord
Økonomiansvarlig: Britt Vik, Stord
Styremedlemmer: Ragnhild Paulsen, Stord
og Lars Moe, Stord
Varamedlemmer: Renate Svardal, Bergen
og Maria Dressel, Os
Slagordet nr 2/2011
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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
rehabiliterings-behov.
I 2009 innførte Helsedirektoratet
grønt nummer 800 300 61 til en
koordinerende enhet for habiliterings- og rehabiliterings-tjenesten,
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 rehabiliterings-tilbudene

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
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 Kristin Kvaal

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

p.b. 4188 Valentinlyst, 7451 Trondheim
Mob: 960 17 389
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 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 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

Hjemmeside: www.lfstrondelag.com

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

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
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Leder Willy Jakobsen
Kommandantvn. 10, 9950 Vardø
Mob. 920 71 281

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

