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Velkommen til en travel høst
Vel overstått sommer til dere alle, selv med
de hendelser som har skjedd i sommer.
Med tanke på det som skjedde 22. juli
2011 står folk enda mer sammen. Det har
vi i LFS også tenkt å gjøre «stå samlet om
arbeidet med å få god rehabilitering for alle
slagrammede i Norge».
Hovedstyret i LFS har deltatt på flere store
medlemsmøter, som lokallagene har
arrangert rundt omkring i landet. Dette er

viktige møter for medlemmene våre.
Når det gjelder lokallagene i Buskerud og
Vestfold, jobbes det med å få disse lagene
opp å gå. Og det har jeg stor tro på at skal
gå seg til. Da driftige personer jobber med
dette.
Det skulle vært arrangert likemannskurs
17.-18. september på Quality hotell
Gardermoen, men dette må dessverre
avlyses på grunn av sykdom i hovedstyret.
Andre ting må prioriteres, men vi håper å
få arrangert kurset senere i høst.
Valg er det i høst og i den forbindelse har
vi stilt noen spørsmål til politikerne, om
hva de tenker vedrørende rehabilitering av
slagrammede.

LEDEREN
v/Roger Amundsen

Prosjektet hjerneslag i alle faser er kommet
en del lenger. Det er bestemt at det
skal arrangeres tre kick off møter i Oslo,
Rogaland og Hordaland i høst. Vi inviterer
politikere, helsepersonell og andre viktige
personer til disse møtene. Der vil det bli
innformert om prosjektet i sin helhet.
LFS ønsker å få frem viktigheten av hva
en slagrammet har behov for, med tanke
på rehabilitering og opptrenning etter et
hjerneslag.
Vil få ønske alle en fin og god høst, og at
de folkevalgte tar oss slagrammede på
alvor.
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Fra barn til voksen

samarbeid styrker deltakelse sosialt og i samfunnet
For femte år på rad går ReHabiliteringsuka
av stabelen 24. – 28. oktober 2011.
Nasjonal konferanse 24. – 25. oktober 2011
Uka starter med en nasjonal konferanse i Oslo. Tema for
konferansen er det samme som for ReHabiliteringsuka:
«Fra barn til voksen – samarbeid styrker deltakelse sosialt og i samfunnet». Målgruppen er ledere og fagpersoner
fra de sektorer som yter tjenester til målgruppene samt
brukere. Begrenset antall plasser. Programmet legges ut
på Helsedirektoratets hjemmeside. Invitasjonsbrev med
program og informasjon om påmelding sendes ut over
sommeren.
Samhandling på tvers av fag og sektorer
Forløpet/prosessen fra barn til voksen innebærer flere
livsfaseoverganger. Godt samarbeid på tvers av fag og
sektorer er i denne sammenhengen avgjørende for god
koordinering. Tidlig innsats og forebyggende tiltak er
også sentrale elementer i dette. Målet er å yte tjenester
som bidrar til økte muligheter for selvstendighet og deltakelse. Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering i kommunene har en viktig rolle i å være pådriver
for slikt samarbeid – blant annet knyttet til arbeidet med
individuelle planer.
Regionale og lokale aktiviteter
Helsedirektoratet inviterer alle aktører til å bidra med
aktiviteter og tiltak i ReHabiliteringsuka som kan sette
fokus på det aktuelle temaet.
10:09

Målet med habilitering og rehabilitering er å oppnå best mulig
funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltakelse sosialt
og i samfunnet. Habilitering og rehabilitering omfatter tverretatlige
tjenester til personer i alle aldersgrupper innen somatikk, psykisk
helse og rus.

25.– 29. oktober
Rehabiliteringsuka arrangeres i samarbeid mellom
helse- og omsorgstjenestene nasjonalt, regionalt og lokalt,
brukerorganisasjoner og samarbeidspartnere. De regionale
koordinerende enheter for habilitering og rehabilitering er
sammen med Helsedirektoratet initiativtakere og pådrivere
for arrangementene og samarbeider om det nasjonale
programmet.

Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering
binder tjenestene sammen.
Bli med – les mer på www.helsedirektoratet.no

På www.helsedirektoratet.no (klikk på «Habilitering
og rehabilitering») blir det fortløpende lagt ut informasjon om «ReHabuka». Du finner også lenker til de
regionale koordinerende enheter for habilitering og rehabilitering som legger ut informasjon om planlagte lokale
tiltak. Her finnes også artikler fra tidligere uker hvor det
kan være ideer og hente.
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Dette er den årlige rapporteringen fra arbeid med
Nasjonal strategi for habilitering og rehabilitering
som har hatt en satsning på rehabilitering av barn
og unge. Vi må tenke helhetlig slik at også barn,
ungdom og unge voksne gjennom rehabilitering
får bistand til å kunne leve aktive liv, ikke bare
overleve. Derfor har det vært stor innsats på dette
området i 2010. Fastlegene må ha informasjon
og kunnskap om hvilke rehabiliteringstilbud som finnes,
og de må i større grad samhandle både med kommunale tjenester og
spesialisthelsetjenesten. De unge må få et tilbud som er tilpasset den livsfasen de er
i. Strategiplanen og rapporten kan lastes ned fra www.helsedirektoratet.no
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Informasjonsmøter
igjen «på kartet» i Nord
Landsforeningen for Slagrammede,
sammen med LFS Nordland og LFS Troms,
har satt INFO-møter «på kartet igjen» i
Nord-Norge.
Tekst og foto: Randi Nesje

Ergoterapeut Lisa Rognerud og fysioterapeut Tone R. Danielsen.

Slagpasienter i
Ve s t f o l d o g Te l e m a r k
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 st: i n f o @ t e k n o m e d . n o
H j em m esi d e : w w w. t e k n o m e d . n o

Med leder for LFS, Roger Amundsen, «ombord» dro
noen av oss fra LFS Nordland med hurtigruta til Tromsø
for å delta i LFS Troms sitt stormøte som i Tromsø den
7. juni 2011.
Når vi først var på denne turen, benyttet vi også
anledningen til å få i stand et åpent møte i Harstad.
Sykehuset UNN i Harstad, sa straks ja til å stille med
foredragsholdere, så vi hoppet bare av i Harstad den 6.
juni, og vi hadde en herlig dag i Harstad med reker på
kaikanten og møte på ettermiddagen. Møtet ble holdt
på Thon Hotel i Harstad, og vi hadde et fint møte her.
Møterommet holdt akkurat til 44 personer – vi fylte hele
rommet. For oss er det et bra oppmøte. Informasjon om
rehabilitering etter hjerneslag var hovedtema. Det ble
også en god dialog mellom forsamlingen og representantene fra sykehuset. Mange tok seg god tid til en prat
med oss i LFS etter møtet, og ga klart uttrykk for at
denne typen møte ga dem mye og god informasjon.
Nyttig for mange å delta på, og en god profilering av LFS
(tror jeg).
De som stilte fra UNN Harstad var lege i spesialisering, Christine Falck Moore, ved rehabiliteringsavd.
Ergoterapeut Lisa Rognerud og fysioterapeut Tone R.
Danielsen. LFS
takker alle for
samarbeidet.
Folk fikk
stille spørsmål
underveis og det
ble et informativt møte.

Lege Christine
Falck Moore, ved
rehabiliteringsavdelingen, UNN.
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Harstad viste seg fra sin beste side.

Når foreleserne fra sykehuset var ferdige, overtok
leder i LFS, Roger Amundsen, og han fortalte om sine
erfaringer med å komme seg på beina etter tre hjerneslag. Det er en sterk historie som viser at det nytter. Her
kom det MANGE spørsmål, og det ble også en diskusjon
om alt som ikke fungerer, og dette er nyttig å ta med
seg videre for LFS. Likevel er det også viktig at vi velger
bevisst å fokusere på hva som NYTTER, og hva som
fungerer bra, sånn at folk kan se at det er mulig å komme
på beina igjen etter et hjerneslag. Dette er en viktig bit i
de åpne møtene LFS arrangerer.
Artikkelen fortsetter på side 8

Leder i LFS,
Roger Amundsen
fortalte om egne
erfaringer medå
komme tilbake
igjen etter tre
hjerneslag.

Rehabilitering etter
hjerneslag
Jeløy Kurbad har avtale med Helse Sør-Øst RHF
om rehabilitering etter hjerneslag, både etter den
første akutte fasen og senere i forløpet med tanke
på å redusere senfølger og komplikasjoner.
Målet er å:
• øke livskvaliteten og evnen til egenmestring
• utnytte egne ressurser optimalt
• bedre funksjonsnivået, både i forhold til
forflytning og dagliglivets aktiviteter
• redusere smertene
• motvirke feilstillinger og kontrakturer
• redusere risikoen for komplikasjoner
• redusere angst og usikkerhet og gi håp og
innsikt
• hjelpe tilbake til arbeid der dette er mulig
Kontakt vårt inntakskontor
for mer informasjon.
Tlf. 69 24 58 58
inntak@ojk.no www.ojk.no
Jeløy Kurbad AS er en del av spesialisthelsetjenesten i Helse SørØst, og har avtale gjeldende for 60 sengeplasser og 17 dagplasser.
Senteret ligger i nær tilknytning til variert og vakker natur. Vi har
ansatt indremedisiner, revmatolog, fysikalsk medisiner, nevrolog,
fysioterapeuter, ergoterapeut, sykepleiere, psykolog, aktivitør og
prest/sjelesørger.
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Informasjonsmøter i Nord…
Neste dag:
Det var tidlig avreise fra Harstad, og vi tok hurtigruta
videre til Tromsø for å delta på LFS Troms sitt arrangement. Å reise med hurtigruta var en herlig og avstressende
reise, og det var heldigvis såpass fint vær at vi fikk med oss
naturen, og ikke minst Trollfjorden. På kaia i Tromsø sto
Torbjørn Bårdsen (leder i LFS Troms) og tok vel i mot oss.

Leder i LFS Troms,
Torbjørn Bårdsen
ønsker velkommen.

Åpent møte i Tromsø startet den
7. juni kl 1700 og her møtte det 33
personer, som er et bra oppmøte.
Leder i LFS Troms, Torbjørn
Bårdsen, ønsket velkommen og
deretter overtok leder i LFS, Roger
Amundsen, som fortalte litt om
Landsforeningen for Slagrammede
sitt arbeid generelt.
Etter denne informasjonen,
gikk han over til å fortelle sin egen
«slaghistorie» med tre hjerneslag og
hvordan han kom gjennom dette og
opp på beina igjen. Å få vite dette fra
en som selv har følt dette på kroppen, betyr mye for mange.

Psykolog Sissel Aspenes tok så for seg det meste om
kognitive (usynlige) skader som ofte er utfall etter et
hjerneslag. Hun snakket ut fra egne erfaringer, da også
hun hadde hatt hjerneslag, i tillegg la hun det frem fra et
profesjonelt ståsted. Et sterkt innslag.
Til sist var det medisinske utfordringer tilknyttet
hjerneslag, ved overlege Torgeir Engstad. Nye og bedre
metoder og ikke minst dette med å få en hjerneslagpasient inn på sykehuset i tide. 1.1.3. regelen og blålys ble her
behørig satt på dagsorden. Det er viktig for alle å vite at
UNN i Tromsø har gode rutiner når bare folk kommer
inn tidlig nok. Han fikk også frem viktigheten av at det
er slagenheter på alle sykehus. Et utmerket innlegg av en
engasjert overlege ved UNN i Tromsø.

Psykolog Sissel
Aspenes tok så
for seg det meste
om kognitive
(usynlige) skader.
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Midnattsol møter
Richard With
mellom Stamsund
og Harstad…

… og i Trollfjorden

Rehabiliteringstilbud

snudden den…

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.

Det ble mange spørsmål og svar etter innleggene så
dette viser igjen at det er et stort behov for informasjon.
Det er ingen tvil om at disse Åpne møtene, i samarbeid
med sykehusene rundt om i landet, gir veldig god informasjon til slagrammede og pårørende. Til høsten vil det
bli møter i Bodø og kanskje flere steder i Nordland – vi
fortsetter så lenge det er behov for oss.

Overlege Torgeir
Engstad snakket
om medisinske
utfordringer
knyttet til
hjerneslag.

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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TCI – den farlige lillebroren
til et ordentlig hjerneslag
Fredag ettermiddag. Hans Jørgensen, en ung bestefar på 62, er på kjøpesenteret for
helgehandel. Plutselig føles den venstre armen som bly, armen kan ikke nå opp til nesen,
og han må derfor klø seg med høyre hånd. Samtidig registrerer han at venstre ben henger
litt igjen. Han undrer seg, legger sin venstre arm med høyre hånd opp på handlevognen
og fortsetter handlingen.
Tekst: Paul A von Weitzel-Mudersbach, lege, Ph.d, Nevrologisk avdeling, Århus Universitetshospital
Klippet fra den danske slagforeningens blad, Hjernesagen juli 2011. Artikkelen er noe forkortet. www.hjernesagen.dk.

Etter ti minutter kommer krefterne i armen tilbake, og da
han når kassen fungerer hele venstre side normalt igjen.
Hans tenker ikke mer over opplevelsen, men da kona får
servert historien til morgenkaffen lørdag morgen, blir hun
bekymret og synes at de skal kontakte legevakten med det
samme. Hans synes imidlertid at dette er overdrevet, men
for husfredens skyld går han sin egen lege mandag morgen.
Legen har en klar mistanke om, at Hans fredag

Varme og omsorg for
barn, unge
og voksne

ettermiddag hadde en forbigående blodpropp i hjernen og sørger for at Hans får time til undersøkelse i
TCI-klinikken neste dag. Diagnosen bekreftes i TCIklinikken. Årsaken til den forbigående blodproppen
ligger i en betydelig forsnevring i hans høyre halspulsåre.
Halspulsåren må opereres, og Hans får time til operasjon
på karkirurgisk avdeling tidlig i kommende uke. Hans
Jørgensens navn og historie er oppdiktet, men lignende
opplevelser har ca. 4.000 dansker hvert år – ofte uten å
være klar over hva som har skjedd dem.
Symptomer som apopleksi
En forbigående blodpropp i hjernen, blant leger kjent som
TCI (= transitorisk cerebral iskæmi), er «lillebror» til et
riktig slagtilfelle. Symptomene er de samme: Plutselig
halvsidig kraftnedsettelse, påvirket eller mistet taleevne,
man snøvler, tap av syn på et øye eller i halvdelen av
synsfeltet. Men symptomene ved et TCI-tilfelle forsvinder i løpet av minutter til timer og senest etter et døgn.
De vesentlige årsakene er typisk de samme som ved
vedvarende blodpropper: Åreforkalkning med avleiringer av både kalk og især fett og uregelmessig hjerterytme.
Høyt blodtrykk, røyking, høyt kolesterol og sukkersyke bidrar vesentlig til åreforkalkning og dannelse av
blodpropper, men også fysisk inaktivitet, stress og usunt
kosthold spiller sannsynligvis en viktig rolle.
Tidlig behandling nytter
Pasienter som i likhet med Hans Jørgensen får en forbigående blodpropp, er heldige. TCI etterlater ingen fysiske
mén, men kan varsle en større blodpropp i hjernen.
Hver tiende vil få en større blodpropp i løpet av de
første tre måneder etter TCI. Blant dem som har en
forsnevring i halspulsåren, er det enda hver tredje, som
får slag i de følgende tre måneder, medmindre man
får behandling. Flere undersøkelser, bl.a. et prosjekt
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Hvis pasientene blir utredet og settes i forbyggende
behandling hurtigst mulig, kan risikoen for en
etterfølgende blodpropp reduseres fra 10 % til 2 %,
sier lege Paul A von Weitzel-Mudersbach, som her
undersøker en pasient på nevrologisk avdeling, Århus
Universitetshospital.
Århus Universitetshospital har siden september 2010
hatt en TCI-klinikk for hurtig utredning av pasienter med
forbigående blodpropper i hjernen.

på nevrologisk avdeling på Århus Sykehus, har vist at
behandling hjelper. Hvis pasienterne blir utredet og
satt under forbyggende behandling hurtigst mulig, kan
risikoen for en etterfølgende blodpropp reduseres fra 10
% til 2 %. En forsnevring i halspulsårene skal opereres
innenfor to uker, hvis blodproppen stammer derfra.
Blodpropper i hjernen er en akutt behandlingskrevende tilstand, uansett om symptomene forsvinner.
Pasienter med TCI bør undersøkes på sykehus med det
samme. Hvis det er gått mer enn 48 timer etter en forbigående blodpropp, kan utredning foregå poliklinisk.

Psykiske mén efter TCI
Selv om en forbigående blodpropp ikke etterlader fysiske
mén, klager hver 5. over nedsatt livskvalitet etter et år.
2 av 5 opplever nedsatt energinivå, andre klager over
endret personlighet, depresjon, mangel på konsentrasjon
eller nedsatt aktivitet i sosiale og familiære sammenhenger. Årsaken må delvis finnes på det psykiske plan.
Opplevelsen av en potensiell livstruende sykdom som
blodpropp i hjernen kan sette sine spor. På den annen
side har man funnet små hjerneforandringer hos opp
til 50 % av pasienter med TCI, som muligvis også betyr
mindre etterfølgende problemer. Symptomene oppleves
dog som beskjedne av stort sett alle pasienter.
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Blomsten
Sommer minne 2011
Her noen ord om seg selv
Sliter litt med venstre side
Slaget fra 1992 preger en vel
Om ikke før – så er det på tide

Spansk sol gir dem inntekter i fleng
Som norsk olje for oss
Blødde neseblod ble lagt i seng
10 dager-protester til tross

Liker godt i egen stue å være
Med en oppladet doning klar
Tasse rundt i egen sfære
Telle de dagene en har

Masse prøver tatt – målt og stukket
Følte meg tilslutt syk og elendig
Utgangsdøren var stengt og lukket
Hjelp til å komme ut ble nødvendig

Min datter handler og trør til
Men jeg klarer å stelle meg selv
Småspiser stort sett det jeg vil
At vekta holder seg skjønnes vel

Slik tjener Europa på oljefolket i nord
Sola drar oss ned til varme og god vin
Naiviteten vår er temmelig stor
Og regninga fra sykehuset fyldig og fin

Reiser nå og da til Spaniens kyst
Med assistanse og følge går det lett
I år ble det blandet fryd og lyst
Tvangsinnlagt rett og slett

Lærdommen er – blø ikke i nesen
I alle fall ikke sør i Europa
Bruk fastlegen – Vær litt mindre kresen
og reis rundt hjemme i lekegropa!
John Årst, slagrammet

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:
Skulderortose
Ankelortose

Håndortose
Fottøy

Vi tar
imot
pasienter
fra hele
Sophies
Minde
Ortopedi
AS
Trondheimsveien 235 - bygg nr 79
Postboks 493 Økern - 0512 Oslo
Sentralbord: 22 04 53 60
post@sophiesminde.no
www.sophiesminde.no
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Kneortose
Fotsenger

landet.

Jeg lever gjennom mine blomster. Følger
dem fra de spirer til de visner. Jeg elsker å
stelle med alt som gror, sier danske Inge
Boesgaard, som tross store mén etter en
blodpropp dyrker sin hage på et mål.
Tekst og foto: Birgitte R. Sønderborg, journalist
Klippet fra den danske slagforeningens blad,
Hjernesagen juli 2011, www.hjernesagen.dk

Hennes favoritt blomst er liljekonvall, og da 71 år gamle
Inge Boesgaard oppdaget noen 2-3 meter fra stien, stoppet hun sin elektriske scooter, grep stokken og prøvde å
stabbe seg meterne frem til de vakre blomstene. Plutselig
gled stokken på den myke jorden, hun falt og ble liggende. Men heldigvis kom det noen joggere forbi som
fikk henne på bena igjen. Eneste mén dagen etter er et
ømt kne og en hoven leppe, men blomstene fikk hun med
seg hjem, og de står i små vaser og dufter.
Favorittmotiv ute og inne
Nesten ingen anstrengelse er for stor, når det gjelder
ens store lidenskap, og den synes overalt på Irisvænget i
utkanten av Hvalsø på Midtsjælland – både inne og ute.
Blomster pryder fliser på badeværelser, korsstingsbroderte klokkestrenger, puter og selvfølgelig potter og vaser
med planter i alle farger og fasonger m.m.
Hagen er preget av et utall hyggekroker for all slags
vær, vindmøller, gamle vannpumper, statuer av storker,
frosker, dverger og fugler dukker opp overalt.
Lyden av springvann risler og klukker, og i en liten
dam svømmer orange karper rundt og lager små virvler i
vannoverflaten.
Inge og Jørgen Boesgaard har bodd i huset siden 1977,
de har to døtre. Allerede fra starten var en stor hage et
must for Inge, som tidligere jobbet i en blomsterbutikk.
Det var først da hun ble rammet av slag for ti år siden,
at hun måtte ta en pause fra sine blomster. – De første to
årene var jeg stadig trett og ikke så motivert, og hagen
grodde igjen. Men så tok jeg meg sammen og kom i gang.
Min mann Jørgen gjør grovarbeidet med gressplenen og
klipping av hekken og de større buskene. Men blomstene
er mitt domene, forteller hun.
Den dårlige hånden hjelper til
Hagen er anlagt med stier, brede nok til at hun kan
komme rundt med sitt kjøretøy. På styret henger en
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ne er min terapi

Inge Boesgaard klar til aksjon med stokk, elscooter, skammel, grafse og hagehansker.

skammel. Hageredskapene ligger i setet, som er formet
som en kasse med lokk. Inge kan delvis bruke fire fingre
på venstre hånd. Finmotorikken er borte og kreftene i
arm og fingre er dårlig, men hun kan bruke den dårlige hånden som tilleggsstøtte. Høyre hånd er det ingen
problemer med.
Inge tilbringer mest mulig tid i hagen hver dag. Enten
ved å arbeide i den eller også sitter hun og lytter til
lydene, duftene og synet av planter og dyr.
– Det er terapi for meg. Jeg kan ikke forestille meg å
være det foruten. Når det regner, sitter jeg i hagestuen og
kikker ut. Jeg elsker også å sitte der når det buldrer og
braker med tordenvær, fortæller hun.
Vinteren kommer hun igjennom ved å ta grener inn
og eksperimentere med få dem til å blomstre innendørs.
– Ellers bruker jeg tiden når det er stille i hagen til å lage
juledekorasjoner og adventskranser. Målet mitt er å få
det til å blomstre hele året derute, sier hun.
På reiser er hennes faste souvenirs frø og små avleggere, som hun forsøker å drive frem, enten i jorden eller
i små potter. Hagen rommer levende minner fra SydEuropa og Nord-Afrika.
Til sommeren skal paret kjøre til Nordkapp, og selv
om vegetasjonen er karrig der, så regner hun bestemt
med å finne noe. – Kanskje litt mose eller en seiglivet

busk som kan klare seg under barske forhold. Det blir
spennende å se hva som finnes der oppe, sier hun og ser
forventningsfull ut.

Vi leverer alle typer
ortopediske hjelpemidler!

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

Medlem av Ortocarekjeden

Sara Lykkegaard Trøjmer Tina Hagh Samdal

Ortopediingeniør

Tlf:

Kontor/resepsjo
n

75 50 74 20
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Anette Rasmusse
Fysioterapeut

Stian Staurvik

Tekniker

Web:

Mona Bruun Fjærli
Kontor/resepsjon

Morten Wilman

Daglig leder

n

ortocare-nordland.no

11

Personlig og stimulerende
rehabilitering i Spania
Tekst: Henrik Salamon, grunnlegger av Enriched Life

Siden 1992 har jeg jobbet med å arrangere medisinsk
klima reise. Svenske og norske helsemyndigheter har
sendt pasienter gjennom meg og min bedrift til Israel,
Tunisia og Spania. Først og fremst revmatikere, men også
nevrologiske pasienter. Jeg skjønte raskt hva en intens
rehabilitering i varmt klima kan gjøre for mennesker,
fysiske såvel som sosialt og psykologisk. Det er mange
fordeler med å reise til et land med et varmere klima, selv
om disse ikke alltid kan vises i tabeller og undersøkelser.
Behandlinger i utlandet viser svært positive effekter.
Jeg var manager for et reisebyrå, men i 2006 – et år
før 50-årskrisen bestemte jeg meg for å selge min andel
av reisebyrået for å gjøre noe annet. Jeg hadde mange
ideer, men fra idé til handling krever både penger og

kunnskap. Jeg kom i kontakt med to svenske finansmenn
som syntes ideen var interessant, og etter hvert kom flere
til som ønsket å jobbe med konseptet. I 2007 startet vi
et samarbeid med Danderyd Hospital, Rehabilitation
Medicine Universitetet Clinic i Stockholm. Klinikken
mottar pasienter fra hele Stockholm og forskning ligger
i Karolinska Institutet. Sammen med dem utviklet vi et
medisinsk konsept. Vi har nå et medisinsk råd som hjelper oss med det medisinske og er vår «kvalitetssikring».
De som sitter i rådet er professor i rehabilitering medisin
Richard Levi ved Umeå Universitet og direktør / sjef for
Neurology Clinic ved Uppsala Universitetssykehus, Mrs
Rudling.
Vi ønsket å komme bort fra et sykehuslignende miljø.
Jeg har aldri forstått hvorfor du må bygge sykehus på den
måten du gjør med fravær av farger og positive sanser.
Miljøet er selvsagt veldig viktig for hvordan du føler.
Stimulerende miljø – en viktig del av Enriched
Life’s konsept
Moderne forskning har vist at et miljø der alle betydninger av stimulus (hørsel, syn, lukt, smak, berøring)
akselererer bedring etter hjerneskade.
Vi ser på mat som en del av vårt konsept og tilbyr et
middelhavskjøkken – vitenskapelig bevist som meget
sunt for helsen. Leger er involvert i alt som blir servert.
I tillegg gir vi ulike typer spa-behandlinger, både for
avslapping og for positivt å påvirke flere sanser. En helhetlig tilnærming til rehabilitering gjennomsyrer alt vi
gjør.
Thalasia Spa – våre anlegg
Etter mye leting fant vi et egnet sted for virksomheten i
Murcia (sør for Alicante). Thalasia Spa er i dag et firestjerners hotell. Spa-anlegget har et svært mineralrikt
vann. Dette var ikke noe krav for oss, men det er et stort
pluss. I mange land i Europa er behandlinger i mineralrike vann en del av det medisinske tilbudet.
Våren 2011 – de første gruppene
Etter mange års slit er vi endelig endelig i gang. I mars og
april reiste to grupper til Thalasia. Noen startproblemer,
men vi kom raskt i gang, og våre gjester var svært fornøyd. Hos oss er det ingen pasienter, kun gjester. Dette
gjenspeiles i hele vår virksomhet. Tilsammen var det vel
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www.enrichedlife.se.
Din familie er også velkommen.

vreise:
8. september, 2. oktober, 16. oktober,
0. oktober og 13. november

Thalasia-Spa er et firestjernes hotell like syd for Murcia,
sør for Alicante i Spania. Hotellet ligger i flotte omgivelser
og har klassifisering med fire stjerner. Kjøkkenet leveres
helseriktig mat basert på middelhavslandenes oppskrifter.
Emriched Life legger vekt på en helhetlig tilnærming for
rehabiliteringsoppholdet.

40 gjester. Halvparten skulle få behandling, og halvparten var medfølgende. Av fagfolk er det fysioterapeuter,
logopeder, omsorgspersonale og en nevropsykolog.
Intensiv trening med mye mer
Gjestene fikk fysioterapi, taleterapi, kognitiv terapi,
gruppe fitness, vann aerobic og forelesninger. Nesten
alle behandlinger er individuelle eller i små grupper
som gir en høy kvalitet. I tillegg fikk de spabehandlinger
(massasje, gjørme wrap, etc.) og noen dro på utflukter.
Alle våre busser tar rullestoler så det er ikke noe problem.
Her er et par uttalelse fra våre gjester (bildet nederst
til høyre):
«…Jeg fikk god støtte og det føltes godt å trene i vakre
omgivelser. Jeg tenker på å gå tilbake til fallet » –Sven
Ingvar
«…Jeg fikk intensiv trening og personalet var veldig
kunnskapsrik. Jeg ville gå back» – Per

Tel:
Tel: +46
+46 8663
8663 33
33 49
49
info@enrichedlife.se
info@enrichedlife.se
www.enrichedlife.se
www.enrichedlife.se

Fortettelse neste side

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

69 30 00 10
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LFS Trøndelag
feiret 20 år
Tekst og foto: Hilde Andersen og Kristin Kvaal

12. mai inviterte LFS Trøndelag til medlemsmøte hvor tema var vårt 20-årsjubileum. De
vel 30 medlemmer som deltok fikk være med på en liten reise i LFS-Trøndelags historie,
gjennom en PowerPointframvisning utarbeidet av Hilde Andresen.
og minner fra tiden som har vært.
Mimrestunden ble avrundet med en
liten bildeframvisning. Det ble servert
kaffe og kake, og de frammøtte fikk
anledning til å se på album som var
fylt med bilder fra møter og turer vi
har hatt i årenes løp.
Vi ønsket å hedre vår kjære Aase
Lian som har vært vår leder gjennom 20 år og hennes ektemann Ivar
www.karlsens.no. Foto: Debrafoto

Åse Meslo guidet oss gjennom vår
historie fra starten i 1991 og fram til i
dag. Mange gode historier og trivelige
minner dukket fram. Mange smil og
mye latter fra salen, vitnet om at det
har vært mange fine og morsomme
opplevelser i LFS-Trøndelag de siste
20 årene. Det ble en skikkelig mimrestund der også flere av medlemmene kom med sine kommentarer

Fra venstre: Berit
Rønning, Eva
Hilmarsen, Elin
Hosen og Arne
Osmundnes.

Fra venstre: Anne
Schløsser-Møller,
T: 57 74 55 20 / post@oytex.no / www.oytex.no

Funksjonelle klær For rullesTolbrukere
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Fleksibel
bekledning For deT
nordiske klimaeT

Else Hansen,
Asbjørg Ranheim,
Henrik Okstad,
Ivar Lian og Aase
Lian.
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Lian med et æresmedlemskap for den
innsatsen de har utført for foreninga.
De fikk en varm tale og et bevis på
at de nå er æresmedlemmer i LFS
Trøndelag. Det var en rørende stund
både for Aase og Ivar og oss alle som
er så glade i dem begge.
Vi i LFS Trøndelag ville også
hedre Åse Meslo med et æresmedlemskap. Hennes innsats for LFS

Åse og Ivar Lian ble hedret med
æresmedlemskap av styret i LFS
Trøndelag. Fra venstre:
Laila Waldemarsen, Elin
Hosen, Randi Osmundes, Rune
Gustavson ,Merete Tømmerdal
Venås, Jorunn Johansen, Hilde
Andresen, Kristin Kvaal, Aase
Lian og Ivar Lian.

Trøndelag er unik, og vi ville nå endelig få takke henne skikkelig og hedre
henne for den jobben hun har gjort
for foreningen gjennom alle år. Åse
Meslo har vært med i foreningen som
pårørende nesten fra starten. Hun er
hjelpepleier og jobber på et sykehjem
i kommunen. Hun har i alle år måttet
bytte vakter og jobbe inn for å få være
med på møter, turer og annen aktivitet i foreningen. I åtte år hadde hun
ansvaret for formiddagstreff for slagrammede og var med på å utarbeide
vår brosjyre «Verd å vite». Hun startet
også opp likemannsgruppe for yngre
slagrammede. På alle møter har hun
vært en aktiv, kritisk og engasjert tilhører. Hun har tatt ordet tross storsal
i rådhuset og satt politikere på plass.
Hennes engasjement for de slagrammede og ikke minst for de pårørende

er stort. Hun kjemper for at alle skal
ha det best mulig.
Det er likevel som humørspreder
og hjelper på medlemsturer vi alle
kjenner henne best. Det er ingen som
får en utlodning til å bli så morsomt
som henne. Det å få frem så mye
latter bare ved å lodde ut et såpestykke er det bare hun som greier.
På alle turer og møter der det har
vært muligheter til en dans, så har

hun bydd opp, og fått folk opp av
rullestolen for å ta en dans, eller hun
har svingt rullestolen med eleganse.
Mange har fått endret sin oppfatning
av å være handicapet etter en kveld
sammen med Åse på dansegulvet.
Åse har vært enestående som hjelper
på mange turer, da hun mang en
gang har måttet ta fram «hjelpepleier
Åse» og skaffe legehjelp til akutt syke,
eller gitt et plaster på et skrubbsår.
Bestandig med et smil og trøstende
ord til de som skulle trenge det. Åse
har vi ikke kunne vært foruten i disse
årene og vi er dypt takknemlig for alt
hun har gjort for LFS Trøndelag.
Det ble en veldig følelsesladet
overrekkelse av æresmedlemskap,
hvorpå Åse Meslo takket for den ære
hun ble vist.
Kvelden ble avsluttet med løst prat
rundt bordene. Vi i styret er godt
fornøyd med vår markering av vårt
jubileum, og ser fram til nye 20 år.
Åse Meslo fikk også en velfortjent hyldest
og tildelt æresmedlemskap.

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.

Lomoen, 2640 Vinstra • Tlf: 61 29 26 55 • Fax: 61 29 26 56
www.feriespesialisten.com • post@feriespesialisten.com
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NYE PLANER, RAPPORTER, MELDINGER OG HEFTER

Kartlegging av situasjonen for barn
og unge med sansetap

Rapporten er en oppsummering fra ni regionale
konferanser med omkring
Koordinerende enhet binder tjenestene sammen
om koordinerende enhet
for habilitering og rehabilitering høsten 2010. På
disse konferansene ble
deltakerne utfordret til å
beskrive hva de anså som
sentrale utfordringer og
suksesskriterier for gode
koordinerende enheter.
Denne rapporten, som
er ført i pennen av Torill
Bakke ved Nasjonalt
kunnskapssenter for helsetjenesten, oppsummerer disse
innspillene. Konklusjonen i rapporten bekrefter funnene fra den kvalitative undersøkelsen som ble gjennomført av Rambøll i 2009-2010 oppsummert i rapportene «Perspektiver på god praksis» og «Knutepunkt for
koordinering».
Last ned fra www.helsedirketoratet.no

I hvilken grad har kommunene
oversikt over barn og unge
med ulike former for sansetap?
Hvordan opplever barn og unge HELSEDIREKTORATET
med sansetap og deres familier
sin situasjon? Hva vet kommunene om barnas behov og ønsker
og hvilke tilbud og tjenester
tilbys for å møte disse ønskene
og behovene?
På oppdrag fra Helsedirektoratet har Rambøll Management
Consulting gjennomført en
kartlegging i kommuner og tjenesteapparatet for å finne
svar på disse og andre spørsmål. Kartleggingen er et av
24 tiltak i Handlingsplan for habilitering av barn og unge.
Kan lastes ned fra www.helsedirektoratet.no

Tilbakemeldinger fra ni regionale konferanser om
koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering i 2010

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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Helsedirektoratet
Rapport

Juni 2011

KARTLEGGING AV SITUASJONEN TIL
BARN OG UNGE MED SANSETAP

Hund på institusjon og
dyreassisterte intervensjoner
Bruken av hund på institusjon er stadig økende. Enten
som dyreassistert terapi, dyreassisterte aktiviteter eller
som en dyreassistert pedagogisk tilnærming.
Antrozoologisenteret i Ås er landets eneste foretak
med formell kompetanse på det store feltet dyr-menneske
relasjoner og har gjennomført flere prosjekter med ulike
brukergrupper.
T I LTA K M E D H U N D
Helsedirektoratet
PÅ INSTITUSJON
har støttet et av disse
prosjektene som var
et samarbeid med
Catosenteret og benyttet dyreassistert terapi
som et suplement til
rehabiliteringstilbudet for unge og unge
voksne.
På bakgrunn av erfaringer fra dette og andre prosjekt
har Antrozoologisenteret utarbeidet en informasjonsbrosjyre som er støttet økonomisk av Helsedirektoratet.
Brosjyren tar for seg sentrale tema som blant annet
beskriver hva dyreassisterte intervensjoner kan være,
eksempler og muligheter fradagens praksisfelt, fremgangsmåter for å få i gang tiltak med hund på institusjon
og viktige momenter når man skal vurdere å benytte
dyreassisterte intervensjoner som en del av institusjonens
rehabiliteringstilbud.
Last ned fra www.helsedirektoratet.no
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Koordinerende enhet binder
tjenestene sammen

Anbefalinger om bruk av hund og
dyreassisterte intervensjoner på institusjon

30 dagers overlevelse etter sykehusopphold –
nye kvalitetsindikatorer
Hvor mange som overlever alvorlige diagnoser Variasjon i 30 dagers overlevelse etter
innleggelse i norske sykehus –
i sykehusene varierer fra sykehus til sykehus.
interimanalyse fra forskningsprosjektet
Kunnskapssenteret har sett på overlevelsestall
for hjerteinfarkt, slag, hoftebrudd og innleggelser uansett årsak. Hjerteinfarkt har større
overlevelse enn tidligere, mens det ser ut til å
være større risiko ved hoftebrudd.
Kunnskapssenteret har beregnet foreløpige
overlevelsestall for sykehusene, justert for
pasientsammensetning og overflytting mellom
sykehus. Tallene er innhentet fra 20 helseforetak, inkludert alle somatiske sykehus, og fire
private sykehus.
– Vi har beregnet sannsynligheten for å overleve 30 dager etter innleggelse. Datamaterialet er fra perioden 2005-2009, sier seksjonsleder Jon
Helgeland ved Kunnskapssenteret. Det er benyttet en robust statistisk metode
for å definere de sykehusene som har en signifikant høyere eller lavere overlevelse i forhold til resten av sykehusene.
Det er betydelig forskjell mellom høyeste og laveste overlevelsessannsynlighet. Sterkest slår dette ut for hoftebrudd. Her er det også en økning i dødelighet blant pasientene, mens det er nedgang i dødelighet for hjerteinfarkt og
slag. Les mer eller last ned rapporten fra www.kunnskapssenteret.no
Notat fra Kunnskapssenteret
Juni 2011

Bakgrunn: Et pågående forskningsprosjekt i Kunnskapssenteret har som formål
å utvikle gode metoder for beregning av overlevelsesindikatorer, herunder å studere hvilke feilkilder som kan oppstå når vi bruker data fra sykehusenes administrative databaser som grunnlag. Her fremvises foreløpige resultater fra
prosjektet, presentert som risikojusterte overlevelsestall 30 dager etter sykehusinnleggelse for diagnosegruppene hjerteinfarkt, hjerneslag, hoftebrudd, samt for
innleggelse uansett årsak (totaloverlevelse). Resultater: Analysen viser at det er
ulik overlevelse etter innleggelse ved forskjellige sykehus, når vi har korrigert for
pasientsammensetning og overytning. Forskjellene mellom laveste og høyeste
overlevelsessannsynlighet er betydelige. Den relative forskjellen i dødelighet er
spesielt stor for hoftebrudd. For de este sykehusene er imidlertid forskjellene
såpass beskjedne at det er usikkert om de er reelle. Det er verd å merke seg at
de minste sykehusene rent tilfeldig lett kan havne høyt opp eller langt nede på
listen. For hjerteinfarkt har 6 sykehus signikant høyere overlevelse enn de an(fortsetter på baksiden)
dre sykehusene. Ett sykehus har signikant lavere overlevelse. For

Meningsfylt fritid

Ca 15 % av verdens befolkning
lever med en eller annen form for
funksjonsnedsettelse, og av disse
opplever 2-4 % store utfordringer i
hverdagslivet. I 1970 anslo Verdens
helseorganisasjon (WHO) antallet til
å være rundt 10 %. Økningen skyldes
blir flere eldre, økt
utbredelse av kroniske
sykdommer, og bedre
målemetoder. Den
første rapporten
World Report
som gjennomgår
on Disability
situasjonen for
mennesker med
funksjonsnedsettelser i verden er
utgitt av WHO og Verdensbanken.
Rapporten inneholder kapitler om
forståelsen av og metoder for å
måle funksjonsnedsettelser og
funksjonshemning, helse, rehabilitering,
assistanse og støtte, tilrettelegging
og universell utforming, utdanning
og arbeidsliv. Rapporten gir
avslutningsvis konkrete anbefalinger for
politikkutvikling og praksisfeltet.
www.helsedirektoratet.no
EasyRead version

www.och.no

«Meningsfylt fritid –
MENINGSFYLT FRITID
Informasjon om
– Informasjon om støttekontakttjenesten
støtte-kontakttjenesten» er utarbeidet av Askøy kommune i samarbeid med
Helsedirektoratet. Dette
er et av flere tiltak i
Helsedirektoratets
satsing på støttekontaktordningen som en del av
arbeidet med meningsfylt fritid for alle. Last ned fra www.helsedirektoratet.no
IS-0332
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Nytt nettsted
Nettstedet fritidmedmening.no er en digital kunnskapspakke til bruk i opplæring av støttekontakter.
Tilbudet er utarbeidet av Høgskolen i Bergen på oppdrag
av Helsedirektoratet. Opplæringspakken inneholder
informasjon om støttekontaktordningen, sju dramatiserte historier (filmer) om mennesker som trenger
støttekontakt, fordypningshefte der du kan lære mer om
støttekontaktarbeidet, og tilleggsmateriale for kursledere
og veiledere. Alt materialet kan brukes fritt og lastes ned
gratis fra nettsiden .

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

Bevegelseshemming skal ikke stå i veien for livskvalitet.
OCH ortopedi har siden 1846 vært en ledende aktør i utvikling av
ortopediske hjelpemidler. Vi er stolte over å være ISO-sertifisert.
For deg som pasient innebærer dette at vi kan tilby spesialtilpassede
hjelpemidler av høyeste kvalitet og standard.
Oslo og
Akershus
23 28 82 00
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Møre og
Romsdal
70 14 50 40

Østfold
69 30 17 70

Oppland
61 24 73 30

Telemark
35 35 15 50
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NYE PLANER, RAPPORTER, MELDINGER OG HEFTER

Mange benytter individuell plan

















Over 20 000 har individuell plan, viser ny rapport
Helsedirektoratet har mottatt. Hele 349 kommuner
besvarte henvendelsen som ble rettet til Koordinerende
enhet for habilitering og rehabilitering i alle kommuner.
Rapporten «Kartlegging av individuelle planer i landets
kommuner», er levert av Rambøll Management AS på
oppdrag fra Helsedirektoratet april 2011, og er den første
nasjonale kartleggingen av individuelle planer i landets
kommuner etter at bestemmelsen kom i 2001.
En samlet beregning viser at 0,58 prosent av befolkningen har en individuell plan.
Resultatet av kartleggingen synliggjør at det gjøres et
betydelig arbeid i kommunene. Både det innrapporterte
antallet virksomme planer, og antallet koordinatorer, sier
oss noe om dette.
– Det er gledelig å se at tverretatlig arbeid overfor
brukere med sammensatt behov har kommet så langt
ute i kommunene, sier divisjonsdirektør i
Helsedirektoratet, Toril Lahnstein.
Et viktig mål i samhandlingsreformen er
Divisjonsdirektør Toril
Lahnstein i Helsedirektoratet.

Hjerneinfarkt_Layout 1 30.08.2011 11:14 Side 1

Rehabilitering for deg som har hatt
hjerneinfarkt, hjerneslag eller blødning
Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter AS gir tilbud til
brukere etter akuttbehandling i slagenhet ved helseforetak
(primærrehabilitering), eller intensiv trening lengre ut i forløpet/kronisk fase (senrehabilitering).
Du vil komme til et gruppetilbud med varighet 3-4 uker. Din rehabilitering vil bli individuelt tilpasset ut fra dine mål og muligheter.
I løpet av de to første dagene vil du få en undersøkelse av lege og
fysioterapeut, samt ha en kartleggingssamtale med din rehabiliteringskoordinator. I etterkant av disse samtalene setter vi opp en
rehabiliteringsplan for oppholdet, ut fra dine mål og ressurser.
Noen av aktivitetene vil foregå i grupper (frokostgruppe, samtalegruppe, ganggruppe, undervisning, tur). Ellers vil enkelte fagpersoner
også kunne følge deg opp individuelt. Vi samarbeider også med
Norsk forening for slagrammede som driver likemannsarbeid og som
yter informasjon og bistand. Ønsker du å involvere dine pårørende,
kan disse gis tilbud om overnatting enkeltdager.
I det tverrfaglige teamet har vi primært: lege, fysio/ergoterapeut,
syke/hjelpepleier, logoped og teamassistent. Vi samarbeider også med
ernæringsfysiolog, ortopediingeniør, psykolog og sosionom.
Vi vil sammen med deg arbeide for å virkeliggjøre dine muligheter
til best mulig funksjon, mestringsevne og deltagelse sosialt og
i samfunnet ellers. I løpet av disse dagene håper vi du vil kunne starte
en prosess som vil bedre funksjonsnivået ditt over tid.
Skogli Helse og Rehabiliteringssenter AS har
avtaler med Helse Sør Øst. Du kan søke deg
til oss via din primærlege, eller via spesialist.
For mer informasjon, ring inntakskontoret:
Tlf. 61 24 92 00, eller se
www.skogli.no
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Planen og rapporten kan lastes ned fra www.helsedirektoratet.no

at kommunenes rolle skal styrkes innen habilitering og
rehabilitering. I nytt lovverk er det nå foreslått at koordinerende enhet skal ha overordnet ansvar for individuell
plan og vil dermed også bli et tverrsektorielt knutepunkt
for dette arbeidet.
– Et viktig punkt i tillegg til å øke kapasiteten på tjenester, er at kommunene også må være forankringspunktet for koordinering av tjenestene til den enkelte. Styrking
av arbeidet med individuell plan er sentralt i dette, sier
Lahnstein.
Bruker i sentrum
349 kommuner besvarte henvendelsen som ble rettet til
Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering i
alle kommuner. Undersøkelsen hadde en svarprosent på
76,9 – noe som er meget bra.
– At så mange som 20 kategorier tjenester, for eksempel
psykisk helse, skolehelsetjeneste, skole/barnehage, NAV,
fastlege, i ulik grad deltar i arbeidet med individuell plan
i kommunene, viser at det er brukers behov som står i
sentrum når tjenestetilbud skal organiseres. Det er bra,
sier Lahnstein.
Viktig kartlegging
Føringer i samhandlingsreformen og nye bestemmelser i
lover tilsier behov for registrering – med særlig fokus på
koordinering. Måling og tallfesting av samhandlingstiltak
og koordinert tjenestetilbud blir viktig for å se om man, i
hvilken grad, får realisert dette punktet i reformen.
Rambølls rapport sier oss noe om omfanget av individuell plan og at kommunene ser behovet for oversikter
og statistikker på feltet. Kartleggingen sier også mye om
koordinerende enhet sin rolle i å sikre god koordinering
på individnivå.
Slike kartlegginger gir oss mulighet for å følge med på i
hvilken grad koordinering gir gevinster på sikt.
– Helsedirektoratet vil vurdere å følge opp anbefalingen i rapporten, sier Lahnstein.
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IndIvIduell rehabIlIterIng

høst
2011
slag og traumatIske hjerneskader
En rehabilitering reise som gir stimulering for kropp og
sjel. Vi ønsker velkommen familier å komme sammen.
Fysioterapi, tale og kognitiv trening i kombinasjon med
ferieopplevelsen på Thalasia Spa i Murcia, Spania Høsten
2011.
Tel: +46 8 663 33 49 info@enrichedlife.se

www.enrichedlife.se

Fortsettelse fra foregående side
Personlig og stimulerende rehabilitering i Spania……

NYTT FRA HOVEDSTYRET
➨

LFS har fått ny logo som allerede
ble tatt i bruk i Slagordet nr 1/2011.

➨

Nye LFS t-skjorter, med den nye
logoen, er kjøpt inn og lokallagene
kan kjøpe disse fra LFS.

➨

Visittkort med ny logo kan også
bestilles av lokallagene gjennom
LFS.

➨

INFO-konvoluttene til LFS
er etterspurt og sendes ut i
store mengder til sykehus og
rehabiliteringssteder.

➨

Årsmøtet til LFS ble avviklet på
Quality Hotel på Gardermoen.

➨

LFS arrangerte åpent møte i
Drammen i april, i samarbeid med
regionskontoret i Drammen, NHF
Oslofjord-Vest. Hele hovedstyret
deltok.

➨

Leder deltok på åpne møter i
Harstad og Tromsø i juni. Møtene
ble arrangert av LFS Nordland og
LFS Troms.

➨

Leder og Økonomiansvarlig var
LFS delegater på NHF Landsmøte
i juni.

➨

Øk.ansvarlig ble valgt som 2.vara i
sentralstyret og nestleder ble valgt
som leder av neste valgkomite.

➨

Nestleder er valgt som representant for SAFO i en arbeidsgruppe i
HDIR for avklaring av ansvars- og
oppgavedeling mellom kommuneog spesialisthelsetjenesten på
rehabiliteringsområdet.

➨

Prosjektet Hjerneslag i alle faser
(HiAF) er i god fremgang, og prosjektgruppa jobber i samarbeide
med flere fagfolk på Sunnaas.

➨

LFS sine hefter Slagforum og
Yngre Slagrammede er ferdig
revidert og klar for opptrykking.
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Norske gjester ønskes velkommen
Gjestene har hittil kommet fra Sverige og Damark. Nå håper vi også norske
gjester vil benytte tilbudet. Neste tur er 2. oktober og deretter er det avganger
frem til 13. november.
I dagens situasjon må du betale selv for behandling, men noen av våre
gjester fra Sverige har blitt kompensert for behandlingsdelen. Undersøk med
HELFO,
www.helfo.no
Hvis du har noen spørsmål, kontakt oss på
info@enrichedlife.se eller telefon +46 8 663 33 49.
Besøk vår hjemmeside www.enrichedlife.se.
Ønsker du å kontakte meg direkte, kan du sende
e-post til henrik@enrichedlife.se.
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Nytt fra LFS Trøndelag

Dagstur til vårt naboland
LFS Trøndelag dro på dagstur til vårt naboland, nærmere
bestemt Storlien en lørdag i mai.
Været var ikke det aller beste, men det var derimot
humøret hos de 32 medlemmene som ble med.
Som vanlig hadde vi buss fra TrønderBilene med vår
hyggelige sjåfør Jon Normann Tviberg. Hans buss har
heis, slik at det ikke er noe problem å komme seg både
inn og ut for absolutt alle.
Vel framme på Storlien inntok vi «Konsum» og handlet litt, kanskje mer enn vi egentlig hadde tenkt,
Deretter gikk turen til Teveldalen Fjellstue hvor vi
fikk servert en deilig lunsj. Der hadde vi en spørrekonkurranse som skapte mye moro og forsterket det sosiale
samholdet som hersker i laget.
På turen hjemover var det premiutdeling etter den
morsomme konkurransen.
Den lille utlodningen skapte også munterhet.
Plutselig var vi tilbake til utgangspunktet. Avskjeden
tok lang tid, for dette var en fin og artig tur som vi lenge
vil huske.
Aase Lian

Kafferast på Storlien. Fra venstre: Aase Lian, Ivar Lian, Kine
Hjelset, Tor Herje og Kåre Brekstad.

Bordkonkurranse. Bente Evjen Lien og Ingar Lien.

Åse Meslo forteller

COGNITA

trøndeskrøner.

Hjelpemidler for
kognitiv svikt
Bildet under: Rune
Gustavson og Jos
Ingebrigstsvold.

De usynlige skadene får ofte ikke like mye
oppmerksomhet som de fysiske, men det finnes
løsninger som kan være til hjelp i hverdagen.
MULTI COMAI kan støtte hukommelse og
oppmerksomhet.
COGNITASS støtter kommunikasjon, tid og struktur.
MALEM KLOKKA minner om aktiviteter og medisin.
FALLOFON registrerer og varsler om anfall.
SONECO er en superenkel mobiltelefon.
Ta kontakt med oss
• i butikken i Eckersbergsgate 31 i Oslo
• på telefon 2212 1450
• på mail info@cognita.no
Vi kan komme ut å vise mulighetene som finnes.
Tlf: 22 12 14 50, info@cognita.no

www.cognita.no
Slagordet nr 3/2011
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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 Jacobsen
Myrvangveien 21 A, 1344 Haslum
Mob. 907 48 521
E-post: odvar.jacobsen@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)

