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Vi ønsker våre lesere
alt godt i det nye året

luj dog ne mo eksnø d
!rå ttyn tdog te go
Mye å se tilbake på…

Vi nærmer oss med stormskritt til jul. Alle
blir opptatt av å kjøpe julegaver og bake.
Men så er det problemer med å få tak i
smør. Ja vi har store utfordringer foran oss,
slik at baksten kommer i hus.

LFS hovedstyre har hatt en travel høst, med
mange prosjekter på gang. Kan nevne at
heftet til prosjektet «HJERNESLAG – Hjem –
hva nå» er ferdig og gått igjennom trykken.
Det er allerede avholdt møter i Bergen,
Oslo og Stavanger for helsepersonell og
andre viktige aktører i helsevesen og
kommunene.

Meningen med møtene er å innformere om
heftet og få igang diskusjoner om hva som
kan være til det beste for slagrammede,
den dagen de kommer hjem fra sykehuset/
rehablitering.
Det jobbes også med å lage en DVD, som
skal følge heftet. Innholdet på DVDen vil
være mye av det samme som i heftet.

i Norge, personer mellom 35–58 år, er
faktisk en stor gruppe.

Vi jobber med et prosjekt som gjelder
yngre slagrammede. Det er en utfordring
for oss å jobbe med denne gruppen. De
ikke er like lett å komme i kontakt med,
av ulike årsaker. Men det skal sies at det
i den senere tid har vært mange som har
kontaktet oss for å høre om prosjektet
yngre slagrammede.

LEDEREN
v/Roger Amundsen

Som flere er kjent med, blir det en
stor utfordring for kommunene nå som
samhandlingsreformen skal tre i kraft fra
nyttår. Det blir spennende å følge dette
fremover.
Til slutt vil jeg ønske alle medlemmer,
pårørende og alle frivillige som engasjerer
seg i arbeidet for LFS.
EN RIKTIG GOD JUL OG
GODT NYTTÅR

DVDen kan benyttes for å lese heftet på PC’n
eller for å vise enkelte kapitler på skjerm i
samtale med slagrammede og pårørende.

Det er kjent at det er mange unge
mennesker som blir rammet av hjerneslag
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LFS prosjekt «Hjerneslag i Alle Faser»

Hjerneslag
Hjem–hva nå?

Det første resutatet av LFs prosjekt «Hjerneslag
i Alle Faser» (HiAF), er heftet «HJERNESLAG
– Hjem – hva nå». Det ble presentert på
en knferanse for helsepersonell og andre
interesserte i flere av bydelene i Oslo,
22. november 2011. Tema for konferansen
var hjerneslag og rehabilitering sett i
forhold til den nye samhandlingsreformen
som trer i kraft i 2012.
Tekst: Randi Nesje

Hvert år rammes 15 000 personer i Norge av hjerneslag
og som følge av dette får sin hverdag snudd på hodet.
I dag vet vi at riktig behandling og god rehabilitering
nytter, og at fremskritt kan skje gradvis i flere år etter
hjerneslaget.
Det er vel kjent at hjerneslag kan medføre lammelser. Mindre kjent er de usynlige skadene og vanskene
som kan komme som følge av et hjerneslag. I dette
hefte presenterer vi de usynlige skadene og kognitive
svikt som det kan være nyttig å vite noe om både før
og etter utskrivelse fra sykehus og rehabiliteringsopphold. Det vil alltid være individuelle forskjeller når det
gjelder opplevelse, mestring og daglig funksjon etter
et hjerneslag. Heftet inneholder relevant informasjon
for alle som omgås slagrammede, og vi tror at heftet
også vil kunne være et praktisk verktøy/hjelpemiddel for
helsepersonell under deres veiledning og samtaler med
slagrammede og deres nærmeste pårørende.
Artikkelen fortsetter på neste side

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.

Prosjektleder i
LFS Randi Nesje
presenterte
LFSs nye hefte

Innleggelse krever søknad fra lege.
Ta kontakt på telefon 77 66 88 00
eller firmapost@kurbadet.no.
www.kurbadet.no

«Hjerneslag Hjem
– hva nå?»

Foto: Judith Olsen
Slagordet nr 4/2011
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LFS prosjekt «Hjerneslag i Alle Faser»
De fleste anbefalinger i heftet er
nærmere beskrevet i Helsedirektoratets nasjonale retningslinjer for
behandling og rehabilitering av
hjerneslag utgitt i april 2010.
I likhet med Helsedirektoratet
ønsker Landsforeningen for
Slagrammede (LFS) at retningslinjene skal bli gjort kjent, tatt til
følge og at retningslinjene vil bidra
til forbedringer på alle områder
innenfor behandling og rehabilitering av hjerneslag.
Målgruppen for Helsedirektoratets nasjonale retningslinjer er
først og fremst helsepersonell i kommune- og spesialisthelsetjenesten.
Retningslinjene vil også være nyttige
for beslutningstakere på alle nivåer i
helsetjenesten, politikere og utdanningsinstitusjoner. Retningslinjene
kan lastes ned fra www.helsedir.no/
publikasjoner/.
Flere målgrupper
Det er først når den slagrammede
kommer hjem at usynlige skader
og kognitiv svikt blir merkbare og
synlige for alle. Målgruppen for LFS
sitt nye hefte Hjerneslag – Hjemme
– Hva nå? er alle som kommer i
kontakt med, og omgås mennesker
som har blitt rammet av hjerneslag.
Heftets innhold vil bli gjort tilgjengelig på nettstedet www.slag.no og
www.helsebiblioteket.no
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Foto benyttet i heftet: Illustrasjonsfoto colourbox.com

Hjerneslag og rehabilitering
Rehabilitering handler ikke om
medisinsk behandling og trening
alene. Prosessen rehabilitering
omfatter den totale livssituasjonen
og våre relasjoner til omverden.
Rehabilitering vil ikke si «å
gjøre frisk», men derimot å hjelpe
den enkelte til egen mestring av
sin hverdag. LFS håper at de gjennom dette heftet har bidratt til
mer kunnskap, økt forståelse og
veiledning til hvordan det kan legges til rette for at mennesker skal
kunne leve et rikt og meningsfylt
liv etter utskrivelse fra sykehus og
rehabiliterings/-treningsinstitusjoner.
Slagordet nr 4/2011

Samhandlingsreformen
Konferansen 22. november dreide
seg i hovedsak om hjerneslag og
rehabilitering sett i forhold til den
nye samhandlingsreformen som
trer i kraft i 2012. Da er det kommunene som skal overta en del
av rehabiliteringsoppgavene etter
et sykehusopphold, eller etter et
rehabiliteringsopphold for den
slagrammede.
Leder Roger Amundsen, som
ønsket velkommen da konferansen
startet, fortalte også underveis i
møtet sin historie om hvordan han
opplevde flere slag og likevel er så
heldig å være der han er i dag. Et

innlegg som nok mange syntes var
interessant å høre.
Viktige retningslinjer
Foredrag av klinikkoverlege Frank
Becker fra Sunnaas HS og førsteamanuensis UiO. Tema i hans innlegg var rehabilitering av hjerneslag.
Han fremhevet også tydelig hvor
viktig det er å bruke de «Nasjonale
faglige retningslinjer for behandling
og rehabilitering ved hjerneslag»
også ute i kommunehelsetjenesten.
Hans anbefaling gikk på å ha
disse lett tilgjengelig og bruke dem
som et oppslagsverk. Det samme
mener vi at LFS nye hefte kan brukes som.
Hvordan møter Oslo kommune
samhandlingsreformen?
Neste på programmet var:
«Samhandlingsreformen – hvordan møter Oslo kommune
reformen» ved prosjektleder for

Det gjenstår å se om alt vil
fungere som håper, men det virket
ihvertfall svært gjennomtenkt dette
vi nå fikk innblikk i.
Selvsagt vil nok små kommuner
med få innbyggere og vanskelig
infrastruktur med store avstander
ha store utfordringer fremover, men
det er håp om samarbeide – at små
kommuner går sammen om enkelte
Klinikkoverlege Frank Becker foreleser.
tjenester.
Foto: Judith Olsen
«Det er håp i hengan snøre» som
vi sier i Nord – og alt vil vel ikke gå
samhandlingsarena Aker, Anne
knirkefritt for seg, men det kan jo
Berger Sørli, Områdedirektør,
gå seg til etter hvert.
Sykehjemsetaten, Oslo kommune.
Imens fortsetter vi i LFS å holde
Dette var et svært interessant
våre møter for helsefolk, i små og
tema. Her ser vi at mye gjøres og
store kommuner rundt omkring i
forberedes i mange kommuner/byde- landet for å Slå et slag for rehabiliteler før samhandlingsreformen trer
ring av hjerneslag.
i kraft. LFS er av den oppfatning at
Det var mange spørsmål og
kommunene og bydelene jobber mye innlegg underveis i møtet, fra dem
mere for å forberede samhandlingssom var til stede. Et tema tydeligvis
reformens «komme» enn vi vanlige
mange var berørt av.
folk er klar over. Og godt er det.

Vi leverer alle typer
ortopediske hjelpemidler!

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

Medlem av Ortocarekjeden

Kåre Martin Hagen

Ortopediingeniør

Noen av klinikkoverlege Frank Beckers anbefalinger og
konklusjoner.

Tlf:

Elisabeth Bjelland

Skoansvarlig

75 50 74 20
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Anette Rasmusse
Fysioterapeut

Raymond Ove Karlsen Mona Bruun Fjærli

Tekniker

Web:

Kontor/resepsjon

Morten Wilman

Daglig leder
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ortocare-nordland.no
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Pårørende må også
tenke på seg selv
– Det er akkurat som på et fly, hvor man selv må ta surstoffmasken på før man hjelper
sidemannen. Skal du kunne hjelpe andre, må du fungere selv, sier Grethe Pedersen,
nevropsykolog og opplæringsleder i Hjernesagen, den danske foreningen for mennesker
som er rammet av blodpropp eller hjerneblødning. Nå ønsker LFS å få satt igang
pårørendekurs ute i lokallagene, etter mønster fra de Hjernesagen arrangerer.
Tekst: Birgtte R. Sønderborg, journalist i bladet Hjernesagen

– Som pårørende må man passe seg for ikke å brenne sitt
lys i begge ender. Risikoen for å brenne ut er til stede hvis
all energi konsentreres om den slagrammede. Det må
settes grenser, men spørsmålet er hvor, når og hvordan?
Pårørende er ulike og opplever dette forskjellig, men
mange presses til den ytterste grense når det gjelder samlivet med en slagrammet, sier Grethe Pedersen.

Hjernesagens kurs
«Alene i dagliglivet» var tittelen på kurset Hjernesagen
arrangerte for pårørende i november. Her belyste man
blant annet de store forandringene som følger, når ens
nærmeste plutselig rammes av sykdom med mentale og
fysiske konsekvenser.
– Ikke alle følgevirkninger oppleves like belastende.
Det er særlig forandringer når det gjelder personlighet og
følelsesmessig som kan oppleves som de største utfordringene. Forandringer det er minst fokus på i starten av
rehabiliteringen. Dette er tankevekkende, fordi det betyr
at pårørende opplever å stå alene med de daglige utfordringene, sier nevropsykologen.
Gode strategier
Mange fagfolk mener, at pårørende til hjerneskadrammede kan komme i en så belastende situasjon at risikoen
for rusavhengighet og depresjon øker. På den annen side
er det ikke noen dokumentasjon på at det går så galt.
Men hva gjør pårørende som mestrer situasjonen og
opplever det gode liv? Tar man høyde for individuelle
forutsetninger, finnes det overlevelsesstrategier som
mange kan få glede av.
Gi plass til gleden
Den pårørende kan ha sterke motstridende følelser både
overfor seg selv og den rammede. Skyldfølelse, irritasjon, sinne og avmaktsfølelse er utmattende og tærer på
overskuddet. Sorgarbeidet er annerledes enn f.eks. ved et
dødsfall. Vi kan snakke om en konstant sorg, fordi man
hver eneste dag blir minnet om tapet.
– Pårørende må kunne leve med konstant følelse av
tap og begrensninger uten at det hindrer dem i å være
glade og optimistiske. Det er lov å ta til tårene innimellom, men tapet og sorgen må ikke gjennemsyre alt det
positive som tross alt fortsatt er i livet, understreker
Grethe Pedersen. Sorgen er naturlig, ikke alle pårørende
kommer i krise, og sorgen bør tones ned etterhvert
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Også pårørende
trenger omsorg
og godt stell for å
mestre dagliglivets
utfordringer,
sier den danske
nevropsykologen
Grethe Pedersen.
FOTO: MORGUEFILE.COM

Et positivt livssyn
– Den evige uvissheten for fremtiden nager hele tiden.
Den pårørende frykter at det kan komme ytterligere
tilbakeskritt og ser hele tiden etter små tegn på endringer. En god strategi er ta en dag av gangen. Sette ord på
tankene og følelsene om mulige konsekvenser. Ha tro
på at det finnes løsninger på eventuelle problemer som
kan dukke opp er mye bedre enn at man hver dag tumler
med de verst tenkelige fremtidsscenarier.
Hele tilværelsen skal ikke baseres på den rammedes
premisser. Det er helt legitimt å søke seg vekk en gang i
blant, få nye impulser og blir stelt litt med. Reise på små
turer eller ha faste fritidsaktiviteter.
Finn ut hva man har behov for og få hjelp fra omverdenen satt i system så det hele ikke blir for tilfeldig, sier
Pedersen.
Sunde samlivsmønstre
Der er flere eksempler på suksessfulle overlevelsesstrategier slik at pårørende blir rustet til å klare dagliglivets utfordringer.
– Når en familie rammes, er det et helt system som
berøres. Billedlig talt som en potteplante hvor røttene er viklet inn i hverandre, men likevel fører til hver
sin plante i potten. For mye vann og gjødning til en
plante kan føre til at de andre ikke klarer seg så godt.
Grunnleggende samlivsmønstre i familien kan bli skadet.
Derfor er det viktig med hjelp og inspirasjon til å bevare
eller gjenopprette gode mønstre i familien, sier Pedersen.
Unngå utmattelse
Det gis ingen garantier, faste oppskrifter eller riktige
løsninger. Men ved å formidle viten på den riktige måten
kan man forebygge unødig utmattelse hos pårørende,
som ofte må famle sig frem.

– De pårørende skal vite at de ikke står helt alene. Det
kan være tungt å se sine kjære oppføre seg merkelig og
kanskje rett ut sagt pinlig, men det er måter å takle det
på slik at det både kommer den rammede og den pårørende til gode, understreker Grethe Pedersen.

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

Kneortose
Fotsenger

Sophies Minde Ortopedi AS - Trondheimsveien 235 - bygg nr 79
Vi tar imot pasienter fra hele landet.
Postboks 493 Økern - 0512 Oslo - Sentralbord: 22 04 53 60
post@sophiesminde.no - www.sophiesminde.no
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LIKEMANNSKURSET S
ANNERLEDES ENN FO
Sykdom ble ikke noe hinder da Landsforeningen for
Slagrammede skulle arrangere Likemannskurs på Quality
Hotel Gardermoen 29. og 30. oktober.
Tekst og foto: Hans Dyblie

Lørdag 29. og søndag 30. oktober ble
slagrammede fra hele landet invitert
til Likemannskurs på Quality Hotel
Gardermoen. 19 medlemmer fra
hele landet som satt på møterommet
lørdag formiddag ble litt betenkte
da leder Roger Amundsen åpnet
hele seansen med å gi alle deltakere beskjed om at organisasjonskonsulent Torleif Støylen fra NHF
Oslofjord Vest, som skulle være
hovedforeleser begge dagene hadde

blitt syk. Og kunne derfor ikke lede
kurset. Men hovedstyret, med Roger
Amundsen i spissen valgte ikke å
avlyse Likemannskurset. For kurs
skulle det bli uansett. Og kurs ble
det. Takket være et meget oppegående hovedstyre.
Likeverdig kurs
Og for alle deltakere fra hele landet ble begge dagene fylt opp med
lærdom som vil komme til gode i
fremtiden. Og alle deltakerne ble
lovet et nytt Likemannskurs i januar

2012. Så derfor ble denne helgen et
forkurs for det som skal skje tidlig

Randi Nesje skriver ned det som kom frem under evalueringen
søndag.
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SOM BLE
ORVENTET

NYTT FRA HOVEDSTYRET
LFS Telefon +47 489 99 797

➨

Alle deltakerne fotografert før avreise
søndag 30. oktober.

➨
denne helgen viste seg fra sin beste
side.

neste år. Men dette utelukker ikke at
enda flere bør melde seg på januarkurset. For denne siste helgen i
oktober ble bare et fyldig forkurs for
Likemannskurset.
Sosialt samvær
I tillegg til at hovedstyret t ok over
styringen av kurset og ga hver deltaker viktig påfyll, må de også berømmes for at de i løpet av denne helgen
ordnet det slik at det ble en meget
god stemning underveis, mye god
mat og mange innholdsrike samtaler.
Både i løpet av kurset, under pausene
og måltidene og i baren senere på
lørdagskvelden. Et hovedstyre som

Nina Nordseth
(t.v), Randi
Nesje, Anne Grete
Rostad og Harald
Hansen diskuterer
underveis i
brettspillet søndag.

Innholdsrikt kurs
Etter at leder Roger Amundsen
åpnet, hvor han fortalte oss
alle at dette ikke ble noe riktig
Likemannskurs på grunn av sykdom, informerte han at det ville bli
kurs uansett. Og kurs ble det. Takket
være hovedstyret med leder Roger og
nestleder og leder i likemannsutvalget i LFS Randi Nesje i spissen. Etter
at alle deltakerne hadde presentert
seg fikk vi en kort innledning ved
Randi Nesje. Her fikk vi en oversikt
over hvordan likemannsarbeidet
fungerer ute i lokallagene. Etter en
god pause ble vi presentert prosjektet
Hjerneslag i Alle Faser ved prosjektlederen. Og den nye grønne folderen
ble også vist frem. Og etter diskusjon
og evaluering ble første dagen avsluttet. Etterfulgt av en nydelig middag
og hyggelig samvær i baren. For det
må selvfølgelig være tillatt å hygge
seg etter en slik trivelig og lærerik
dag.
Brettspill
Søndag etter frokost var det avsatt
tid for det nye brettspillet . Et spill
som sier mye om det å være likemann for ferske slagrammede. Etter
spillets slutt ble det diskusjon og
evaluering. Og etter lunsj og avslutning takket alle for et innholdsrikt
samvær. Og alle deltakerne ser frem
til et fullverdig Likemannskurs i
januar 2012. Sammen med enda flere
medlemmer i LFS fra hele landet.
Slagordet nr 4/2011
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Prosjektet «Hjerneslag i alle faser»
har nå kommet så langt at heftet «Hjerneslag – Hjem hva nå?
Usynlige skader og vansker som
følge av hjerneslag» er trykket opp
og prosjektet presenteres nå for
helsepersonell og politikere i tre
store byer.
Likemannskonferansen 29. og
30. oktober 2011 ble avholdt på
Quality hotell, Gardermoen.
17 personer deltok.
Det er juletilbud på Piqueskjorter
med LFS logo, for kr 100,- pr. stk.
+ porto. Lokallagene oppfordres
til å gi skjortene i julegave til sine
medlemmer.
Det blir Lanzarotetur til Casas
Heddy 12.–26. mars 2012.
Pris kr 17 000,- per person.
LFS har fått tilbud om 22 plasser.
Det er trykket opp små
brosjyrer med innmeldingsblankett. Brosjyren kan bestilles
hos leder for LFS. Passer godt til
å legge på apotek, legekontor og
lignende.
LFS hovedstyre vil se nærmere på
hvordan de kan bistå lokallagene
for å få mer aktivitet.

LFS Telefon +47 489 99 797
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Hjerneslag og ergoterapi
Jeg er ergoterapeut og har i mange år jobbet med folk
med hjerneslag. Jeg jobbet i 9 år på Nevrologisk avdeling
på Ahus, både på akutt slagavdeling og på rehabiliteringsavdelingen. Jeg har også jobbet som saksbehandler
i kommunehelsetjenesten, hvor jeg ikke direkte hadde
noe å gjøre med treningen/rehabiliteringen etter hjerneslag. Men jeg var jevnlig i kontakt med flere som var
rammet av hjerneslag og skulle forsøke og koordinere
tjenester etter utskrivelse fra sykehus. Jeg jobber nå som
privat ergoterapeut og har egen praksis.
Tekst: Lone Storgaard, privat ergoterapeut
post@lonesergoterapi.no
www.lonesergoterapi.no

I alle mine år som ergoterapeut, hvor jeg har vært i
kontakt med folk som har blitt rammet av hjerneslag,
eller annen form for hjerneskade, har jeg undret meg
over hvor lite fokus det er på å trene på å mestre daglige
aktiviteter. Mange har veldig mye fokus på det fysiske,
at man for eksempel skal bli sterkere eller man skal
begynne å gå. Dette har jeg selvfølgelig stor forståelse for,

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
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men gleden over å mestre ting i dagliglivet er minst like
viktig. Dette handler om livskvalitet og trivsel.
Mestring er viktigst
Det er mye som man kan/skal trene opp igjen etter et
hjerneslag. Vi er forskjellige mennesker og slaget rammer
forskjellig. Det også ulikt hvor mye fremgang man har.
Hvis man har rett til å trene så må man for eksempel bli
10 % bedre fysisk. Hvorfor har man ikke rett til å trene så
man kan mestre 10 % av dagliglivets aktiviteter?
For noen kan det handle om å bli selvhjulpen på noen
områder, med eller uten hjelpemidler, f.eks trene på selv å
vanne sine blomster. Hva med den som i alle år har stekt
vafler til sine barnebarn hver lørdag? Hvis det gir henne
glede i livet, hvorfor skal det så ikke trenes på dette? Hva
med han som hver morgen siden han er blitt pensjonist,
har kokt egg til seg og ektefellen? Nå har han nedsatt
tidsforståelse og klarer ikke lengre dette.
Hjemmetrening
Vi ergoterapeuter trener primært hjemme hos folk, da
det er i hjemmet man skal mestre de fleste av dagliglivets
mange aktiviteter.
Jeg var hjemme hos en mann som nettopp var skrevet ut fra sykehuset etter et hjerneslag. Han kunne gå og
han kunne bruke begge hendene, men han kunne ikke
stelle seg. Vi trente sammen på badet daglig i et par uker,
og ved systematisk trening ble han selvhjulpen i stell.
Gleden ved å kunne stelle seg når han hadde lyst var selvfølgelig stor. Og så slapp han og vente på at hjemmesykepleien skulle komme og stelle ham.
Jeg kan komme med mange eksempler på hvordan
man med riktig og systematisk trening i daglige aktiviteter kan bli selvhjulpen i noe. Det er viktig at man prioriterer hva som er viktig for en selv å trene på. En grundig
kartlegging av hvilke ressurser man har etter hjerneslaget, kan gjøre det lettere å prioritere.
Unngå for mye hjelp
Noe trening kan man gjøre selv, og det er viktig at man
gjør mest mulig selv etter utskrivelse fra sykehuset. Det
er lett for pårørende å hjelpe for mye. Da er det lett for
den slagrammede og glemme hvordan man utfører enkle
aktiviteter, og mange får også nedsatt initiativ, og blir
ofte sittende passive hjemme.
På sykehuset trener man på å mestre noe av det
jeg her har skrevet om, eller det blir kartlagt på akutt
slagavdeling om man klarer noen av disse tingene eller
ikke. Noen er så heldige at de bor i kommuner som har
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Ved hjelp av ergoterapi kan man trene seg opp til å mestre
flere av daglilivets utfordringer.

rehabiliteringsteam, eller ergoterapeutene er så godt
bemannet at de prioriterer trening i dagliglivets aktiviteter. Men mange må dessverre nøyes med kun å trene det
fysiske hos en fysioterapeut. Jeg mener ikke det er negativt å trene fysisk, men jeg mener at det er minst likeså
viktig og ha fokus på og gjennomføre aktiviteter hjemme
som gir hver enkel glede, mestring og dermed livskvalitet. Forskning viser også at overføringverdien ved å trene
i eget hjem er størst.
Foreløpig ingen refusjonsordning
I flere kommuner nedprioriteres trening med ergoterapeut grunnet tidsmangel. Hvis den kommunale fysioterapeut ikke har tid, henvises pasienten videre til en privat
fysioterapeut med refusjonsrett. Vi private ergoterapeuter
har dessverre ikke refusjonsrett, men dette er noe jeg jobber med at vi skal få. Inntil da må man dessverre betale
for å få privat ergoterapeut hjem til seg.

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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Sven Runar Knutsen (56) ble rammet av slag for ett og et
halvt år siden. Slaget førte til at han delvis mistet synet og
fikk problemer med hukommelsen. Sven Runar måtte lære
seg å håndtere hverdagen på nytt. Lydbøker er nå en av
hans store gleder.
Av Kristin Fagerlid – Informasjonsrådgiver
NLB – Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek
kristin.fagerlid@nlb.no

Sven Runar klarte nesten ikke å lese
etter slaget. Nå har han delvis trent
opp lesingen, men bruker lang tid. Å
lytte til bøker blir derfor en erstatning for tapt leseevne.
– Lydbøker er som terapi for meg,
sier Sven Runar. Jo mer spennende
en bok en, jo mer følger jeg med. Det
hender ofte at tiden flyr fra meg fordi
jeg lever meg sånn inn i en bok.

FAKTA OM NLB

• NLB (Norsk lyd- og
blindeskriftbibliotek) er et
landsdekkende bibliotek som
produserer og låner ut lydbøker. Alle
som sliter med å lese trykt tekst kan
låne, enten det skyldes dysleksi,
synsvansker eller andre forhold.
• NLB tilbyr både skjønn- og
faglitteratur. Det er også mulig å
abonnere på Aftenposten, ukeblader
og tidsskrifter i lydutgave.
• NLB har over 15 000 lydbøker i
samlingen.
• Det er gratis å låne hos NLB. CD-ene
sendes rett hjem i postkassen.
• NLB tilbyr nedlasting og streaming
av lydbøker fra nett.
• På www.nlb.no finner du mer
informasjon om tilbudet.
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Mye tid
Overgangen fra å leve et aktivt liv til
tiden etter slaget ble stor. Tidligere
hadde Sven Runar to jobber og lange
arbeidsdager. Etter slaget gikk han
gjennom en tung periode. Han opplevde forvirring og dårlig hukommelse, og dagene kunne bli lange.
Etter et lengre sykehusopphold og
opptrening har han nå fått hjelp til å
mestre hverdagen. Sven Runar legger
vekt på å fylle dagene med meningsfulle aktiviteter. Lydbøkene får en
sentral plass i dagliglivet.
Lydbokbiblioteket
Sven Runar låner lydbøker hos NLB
(Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek). NLB låner ut lydbøker til alle
som sliter med å lese vanlige bøker.
Hver måned får Sven Runar tilsendt
lydbøker på CD i posten. Som oftest
overfører han bøkene til iPod-en sin,
slik at han enkelt kan ta dem med
seg.
– iPod-en har jeg med meg stort
sett overalt. Jeg hører på lydbøker
store deler av dagen – både hjemme,
når jeg går tur, i bilen – nesten alle
steder.
Historiske romaner og krim
er Sven Runars favoritter. Han ble
kjempeglad da han hørte om NLB
og fant ut at de har bøkene han liker.
Han tror det er mange som kunne
hatt stor glede av å låne lydbøker
hos NLB, men ikke vet at de har
muligheten.
Slagordet nr 4/2011

For Sven Runar fungerer lydbøker
som en tankeflukt – nesten som
medisin. Kanskje lydbøker kunne
vært på resept?

En dynamisk
Ankel-Fot-Ortose som:

En lydbok blir gjerne med på turen.
Jeg pleier å si at jeg leser bøker,
selv om jeg hører, sier Sven Runar.

ToeOFF

®

• stabiliserer ankelen
• demper ved hælisetting
• hjelper til når foten skal
forlate underlaget
ToeOFF® er en unik svensk
oppfinnelse som har hjulpet
titusenvis av mennesker rundt
om i verden til et bedre liv.
Skinnen er tynn og smidig, og
passer i vanlige sko samtidig
som den er ekstremt lett og
ikke tynger foten unødvendig.
Bøylen på utsiden av foten
gir riktig stabilitet avhengig av
hvilket av de ulike produktene
man velger.
Fordi skinnen kommer opp på
leggens framside er den dessuten ekstra behagelig i bruk.
Skinnen må prøves ut og tilpasses på et ortopedisk verksted.

Lennart har post-polio syndrom. Han har dårlig
balanse, og har vanskeligheter med å gå. Se hvordan
Lennart høyner blikket, får en bedre holdning og en
tydligere hælisetting når har bruker ToeOFF - dette
bidrar til en mer stabil og sikker gange!

Kontakt oss gjerne for mer informasjon
Tlf.: 23 23 31 20
mail.norway@camp.no

www.camp.no
Slagordet nr 4/2011
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Til ettertanke…

Syltetøyglasset og kaffen
Av Arnfinn Joensen

En dansk professor stod foran sine filosofistudenter med
noen ting foran seg. Da timen begynte, tok han uten å
si et ord, et meget stort og tomt syltetøyglass fram og
begynte å fylle det med golfballer. Da han hadde gjort
det, spurte han klassen om glasset var fullt, og de var
enige om at det var det.
Så tok professoren en kasse med småstein fram, og
begynte å helle dem ned i glasset. Han ristet glasset lett,
så småsteinene fordelte seg imellom golfballene. Deretter
spurte han igjen studentene om glasset var fullt, og det
mente klassen at det var.
Deretter tok professoren en kasse med sand fram og
begynte å helle den opp i glasset. Sanden fylte naturligvis de resterende hulrommet i glasset. Igjen spurte han
om det var fullt. Klassen svarte enstemmig ja.. Til slutt
tok professoren to kopper kaffe og helte dem begge ned i

www.och.no

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

14
76622 annonse 1/4 A4.indd 1

Møre og
Romsdal
70 14 50 40

Østfold
69 30 17 70

Oppland
61 24 73 30

Telemark
35 56 15 50

glasset. Hulrommet som var mellom sandkornene, ble nå
effektivt fylt.
Studentene lo. «Nåvel», sa professoren, da latteren var
stilnet av. «Hvis dere nå forestiller dere, at dette glasset representerer deres liv. Golfballene er de viktige ting
i livet – deres familie, kjærester, barn, helse, venner og
yndlingspasjoner – de ting som, selv om alle andre ting
gikk tapt, og bare disse tingene var tilbake, likevel ville
gjøre deres liv fullkomment..
Småsteinene er de andre tingene, som betyr noe
– sånn som jobb, hus, bil osv.. Sanden er alle de andre
småting». Professoren fortsatte: «Hvis dere putter sanden
ned i glasset først, er det ikke plass til verken småsteinene eller golfballene. Det samme gjelder i livet. Hvis
dere bruker all deres energi og tid på de små ubetydelige
tingene, får dere aldri plass til det som er viktig for dere.
Vær oppmerksom på de ting, som er avgjørende for deres
lykke. Lek med barna. Pass på helsen! Inviter deres partner på middag. Ta enda en runde på golfbanen.
Det vil alltid være tid til at gjøre huset rent og ordne
avløpene. Ta dere av golfballene først – de ting som virkelig betyr noe. Få styr på det dere vil prioritere – resten
er bare sand. «En av studentene rakte hånden i været og
spurte hva kaffen representerte.
Professoren smilte: «Jeg er glad for at du spør. Det er
bare for å vise, at uansett hvor fylt ditt liv synes å være,
så er det alltid plass til et par kopper kaffe sammen med
en venn». Når tingene i livet ditt virker nesten uoverkommelige; når 24 timer per dag ikke er nok, så husk syltetøyglasset og kaffen…….
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Nytt fra LFS Akershus

Temamøter ved
Bærum sykehus
Av Judith Olsen, nestleder LFSA

Lærings- og mestringssenteret
ved Bærum sykehus, i samarbeid
med LFS Akershus, avdelingen for
Geriatri, slag og rehabilitering samt
Asker og Bærum kommuner
arrangerer temamøter for alle slagrammede og deres pårørende, 2 – 4
ganger per år. Møtene har en varighet på 3-4 timer.
Temamøtene er kjempepopulære
og deltakelsen er stor. Møtene avholdes i lokalene til Lærings- og mestringssenteret. Lokalene tar ca. 40
personer og det er «første til mølla»
så vi har ofte måtte sagt dessverre
møtet er fulltegnet, når deltakere vil
melde seg på møtene.
Møtene starter alltid med en
koselig halvtime hvor det serveres
delikate rundstykker, kaffe, te og
frukt. Her går praten livlig – mange
har møtt hverandre ved flere anledninger tidligere.
Fysisk aktivitet
Onsdag 14. september ble det avholdt
temamøte med godt over 40 deltakere. Tema var «Fysisk aktivitet».
Fysioterapeut Marianne
Møllberg, Bærum kommune startet med tema «Fysisk aktivitet for
slagrammede». Hun ga oss en fyldig
gjennomgang av hvor viktig fysisk
aktivitet er for oss alle. Vi har alle
ulike forutsetninger for å kunne
være fysisk aktive etter et hjerneslag,
men det viktigste er at man finner
aktiviteter man synes er gøy. Det
beste er å få til 2-5 treningsøkter per
uke. Litt trening er bedre enn ingenting – og litt til er enda bedre.
Etter en pause og benstrekk fikk
LFSA-medlem Arvid Dale ordet.
Arvid fortalte om sine erfaringer
etter hjerneslag. Han har kognitiveog taleproblemer – men dette taklet
han utrolig bra under sitt halvtimes

Fysioterapeut Marianne Mølleberg, Bærum kommune holder et interessant foredrag
«Fysisk aktivitet etter hjerneslag».

innlegg. Arvid la vekt på det sosiale
ved trening. – Det kan være vel så
effektivt å være sammen med andre
på aktiviteter som å få behandling
av fysioterapeut eller annen behandling. Men man må selv kjenne hvor
mye den enkelte tåler, sa han.
Selv bruker Arvid å gå mye. Det
gir ham god avkobling og gjør at han
fungerer bedre i det daglige livet.
Arvid er imidlertid aktiv på
mange områder og fikk en god dialog med tilhørerne.
Vi fikk høre flere flotte fortellinger om hvordan deltakerne har klart
å mestre og gjort store framskritt
etter slaget. Mange aktiviteter ble
nevnt orientering, vannaktiviteter,
stavgang og turgåing med rullator.
Det er motiverende å høre om hvordan andre takler hverdagen.
Som avslutning på denne temadagen ga fysioterapeut Marianne
Møllberg og ergoterapeut Ingrid
Garvin Søstrand en fyldig oversikt
Slagordet nr 4/2011

over «Hva finnes av treningstilbud i
Asker og Bærum kommuner?»
Det ble også tid til spørsmål og en
oppsummering av dagen.
Flere møter på gang
Den 22. november arrangeres et
nytt møte med tema «Tretthet og
utmattelse etter hjerneslag – hva
kan jeg gjøre?» Foredragsholdere
er LFS Akershus sitt medlem Jan
Schwencke. tittel på foredraget er
«Hvordan har jeg lært å mestre den
merkelige trettheten».
Dr. Hege Ihle Hansen, avd. for
geriatri, slag og rehabilitering ,
Bærum sykehus holder sitt foredrag «Tretthet og utmattelse etter
hjerneslag».
Det er tidligere avholdt to temamøter med de samme foredragsholderne. Men det har kommet opp
ønsker om å gjennomføre temaet på
nytt. I 2012 planlegges det temamøte
med psykolog.
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Nytt fra LFS Hordaland

Hvordan engasjere medlemmene?
Av Hans Henrik Tøsdal

Et av de temaene som er gjenganger på styremøtene er hvordan skal
vi få engasjert medlemmene. Vi
har det siste halve året invitert til
«Funkisdagene» på festplassen i
Bergen (se egen reportasje) og senest
dagen før styremøtet var det en stor
konferanse på Lærings og mestringssenteret med tema om pårørende.
Flere av våre medlemmer deltok på
dette, og det var positivt.
Av andre saker som ble diskutert, var aktivitetene på Stord. De
jobber godt der nede og så langt er
det påmeldt 27 stykker til det lokale
julebordet i desember.
Styret gikk og inn for å støtte
medlemmer / ledsagere med bidrag
ved deltagelse på LFS sine turer til
Lanzarote. Støtten skal være med
på å dekke ekstrakostnaden vi fra

Vestlandet har i og med at disse
turene går ut i fra Oslo. Neste tur til
Lanzarote går 12.–26. mars 2012.
Det ble og vedtatt å sende en liten
julehilsen til alle medlemmene av
LFS Hordaland.

F.v. leder i LFS Hordaland Hans Henrik
Tøsdal, økonomiansvarlig Britt Vik, styremedlem Ragnhild Paulsen, nesteleder Harald
Norheim og sekretær Brit Thorland Gravdal.
Legg merke til at hele styret stilte i «korrekt»
antrekk – den nye piquet skjorten til LFS.

Plages du med droppfot ? … da kan

hjelpe deg

WalkAide® er en høyteknologisk elektrostimulator som hjelper mange slagrammede
til å løfte foten under gange. WalkAide® er meget avansert og må ikke forveksles med
tidligere elektrostimulatorer som har vært
tilgjengelige for denne pasientgruppen.
Ny teknologi, basert på en
programmerbar tiltsensor,
gjør WalkAide® lett og
betjene for deg som bruker
Enkel elektrodeplassering
Ingen hælsensor.

Egnet også for barn

Be om brosjyrer og nærmere
opplysninger om de2e produktet!
Du ﬁnner også mer Informasjon
på www.cypromed.no

WalkAide® er godkjent som
et ortopedisk hjelpemiddel
gjennom NAV

Cypromed AS, Vikavegen 17, 2312 O9estad. Tlf: 62 57 44 33 Fax: 62 57 44 34 E‐mail: service@cypromed.no www.cypromed.no
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Funkisdagen

Av Hans Henrik Tøsdal

vellykket arrangement på Festplassen i Bergen
I regi av NHF Sør Vest ble
Funkisdagen arrangert i
hjertet av Bergen 27. august
2011. Flere av organisasjonene tilknyttet NHF deltok
med stand. Kunstneriske
innslag fra scenen og
mye aktivitet , bl.a. lokale
rockeband, amatørforestillingen Grease og ikke minst
Didrik Sollie-Tangen, trakk
folk.
Det ble arrangert rullestolbasket mellom et lag fra
Olsvik videregående skole
og Bergen Titan, «proffer»
i rullestolbasket. Av humanitære årsaker skal vi skåne
deltakerne fra Olsvik for å
gjengi resultatet; men at de
fant det vanskeligere enn
vanlig basket var åpenlyst.
Været i Bergen er det
ingen som kan gjøre noe
med, og at det til tider øste
ned er ikke en underdrivelse, men som alltid; skinte
det opp når store ting var
på gang.
Arrangementet ble noe
amputert for oss som hadde
stand like ved scenen. De
lokale rockebandene hadde

Nestleder i LFS Hordaland,
Harald Norheim iført LFS’ nye
piquet skjorte.
T.v. styremedlem Renate
Svardal på LFSs stand like ved
adkomsten til Festplassen.

nok mer volum en musikalsk ferdighet, men når
de hadde rast seg ferdig og
underholdningen antok
litt mer dannede former, fikk vi snakket med
mange av byens borgere
som hadde tatt turen til
sentrum. Spørsmål om
Slag virker avskrekkende.
Nesten som om du spurte
dem om de hadde en
venerisk sykdom. Men når
vi fikk folk i tale så hadde
de fleste en bekjent eller
en i familien som hadde
ett «drypp». Mange visste
heller ikke at det fantes en

egen interesseorganisasjon
for slagrammede.
Konklusjonen etter
arrangementet må bli at
det i hovedsak var positivt
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Timebestilling

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.

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

og bør gjentas. Men vi bør
se litt nærmere på hvilke
arrangement som skal
fremføres fra scenen og
med hvilket volum.

www.nof–as.no
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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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Det var en lydhør forsamling som lyttet til Haukedal sine mange metaforer i forbindelse med foredraget.

Mer enn Hjerne
med motivasjonskurs
for pårørende i Bergen
Av Hans Henrik Tøsdal

Mer enn Hjerne er en sammenslutning av flere diagnoseforeninger innen nevrologiske skader.
LFS Hordaland er med i dette
samarbeidet.
De fleste diagnoseforeningene
sliter med å få medlemmene til å
stille på arrangementer. Ved å gjøre
felles innsats er det lettere å få nok
deltagere til å komme så vi kan få
gjennomført konferanser med gode
foredragsholdere.
Styret i MeH var spent før
påmeldingsfristen gikk ut, men da
det nærmet seg den kritiske dato,

Psykolog Trond Haukedal var både intens og
engasjerende under sitt foredrag.

gikk telefonen til de som tok i mot
påmeldingene varm. Vi hadde satt
minimums deltagelse til 20, men det
endte opp med nærmere 70 personer.

Å være sterk!

Av Bjørn Barstrand,
NHF Vestvågøy
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Dette var en vitamininnsprøytning
for styret i MeH, og ga oss inspirasjon til å arrangere nye aktiviteter.
Denne ettermiddagen første
dagen i november var det pårørende
som sto i fokus. Psykolog Trond
Haukedal var hoved foreleser. Han
fokuserte på det å se det positive i
situasjonen og fremførte sitt foredrag
med innlevelse og humor. Etter to
økter med Trond Haukedal ble kvelden avsluttet med gruppesamtaler.
Denne seansen ble alt for kort og kan
gi håp om at vi kan få gjennomført
likemannsarbeid lokalt. Dette vil
LFS Hordaland jobbe videre med og
forhåpentligvis kunne gjennomføre i
løpet av februar i 2012.

Nytt fra LFS Trøndelag

Verdens vakreste båtreise
Av Aase Lian

Verdens vakreste båtreise fikk 48 av
medlemmene LFS Trøndelag oppleve
en bit av da vi dro på jubileumstur med hurtigruteskipet M/S
Midnattsol fra Trondheim til Molde
i månedskiftet september/oktober i
2011.
Været var ikke det aller beste,
men det var humøret. Om bord på
skipet fikk vi servert både lunsj og
middag. Noen «friskuser» tok boblebad, mens andre ruslet omkring og
gjorde seg kjent om bord. Så samlet
vi oss oppe på øverste dekk og hadde
en morsom bordkonkurranse, tiden
gikk fort.
Vel framme i Molde ble vi innkvartert på Rica Seilet hotell. Hotellet
er formet som et seil og har totalt 16
etasjer. Det ligger ved Romsdalsfjorden med spektakulær utsikt over
de flotte Romsdalsalpene.
Vår trofaste og hjelpsomme sjåfør
fra TrønderBilene hadde kjørt bagasjen til hotellet og båret koffertene
inn på rommene. Snakk om service!
Hotellet ligger sentralt med
Molde sentrum med Molde stadion
som nærmeste nabo. Neste formiddag ble det byvandring.

Bildet over: Atlanterhavseveien må
oppleves! Til venstre hotellet vårt i
Molde. Jubileumstaler under middagen
holdte Johs ingebrigtsvold og Aase Lian.

På ettermiddagen kjørte vi buss
langs den 8,2 km lange Atlanterhavsveien. Den ble åpnet i 1989

Eli Kvaal og Åse Meslo koser seg på en benk i «Rosenes by», Molde.
Slagordet nr 4/2011

og har åtte bruer med et frådende
storhav på begge sider. Naturen og
inntrykkene vi fikk her er vanskelig
å beskrive. Dette må bare oppleves!
Det var en flott opplevelse som
lenge vil sitte på netthinna.
Jubileumsmiddagen om kvelden
var stilig, med god mat og fine taler.
Sosialt samvær med mye latter og
spøkefulle historier i baren etterpå
satte et solid og hyggelig punktum
for dagen.
Hjemreisedagen var det flott
høstvær, og før vi dro fra Molde
søndag ble vi kjørt opp til utsiktspunktet «Varden» som ligger 407 m
over havet. Der var det en utsikt som
nesten tok pusten fra oss.
Siste stopp var lunsj på
Skiferhotellet på Oppdal.
Vel framme i Trondheim tok
avskjeden som vanlig lang tid.
Vennskapsbåndene er nå knyttet
enda sterkere sammen, og denne
turen vil nok aldri bli glemt.
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Aase Lian takket nylig for
seg etter 20 år som leder
i Landsforeningen for
slagrammede i Trøndelag
og intervjues her av Hilde
Andresen og Åse Meslo.

Tekst og foto: Hilde Andresen og Åse Meslo
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– Hvordan begynte det hele Aase?
– At jeg skulle få slag var så langt
fra min virkelighet og tankegang
som det kan gå an. Jeg visste ingenting om slag og trodde at det var
noe som gammelt folk fikk. Året var
1974, jeg var 38 år gammel, gift og
hadde to døtre på 11 og 12 år. Hadde
en god jobb som sekretær, deltok i
barnas interesser og drev med idrett
og levde et aktivt liv. Fra å være den
som trodde jeg fikset alt, lå jeg der.
Så fulgte en vond tid med oppkast, smerter og svelgeproblemer,
dysartri, sinne og fortvilelsen.
Slagordet nr 4/2011

Ungene på 11 og 12 år kom på besøk
– de så mora som før fikset alt, lå og
gurgla og gråt.
Min fortvilte mann fikk også livet
snudd opp ned, han hadde en jobb
som skulle passes, to barn å ta vare
på, et hus som skulle holdes i orden,
mat som skulle lages, klær som
skulle vaskes og holdes i orden – og
ei kone som var syk, og deprimert.
Et vendepunkt
– Vendepunktet etter en lang,
smertefull og depressiv periode
var da min mann provoserte fram

Aase og Ivar Lian ble i 2011 utnevnt som
æresmedlemmer i LFS Trøndelag.

kampgløden i meg. Jeg «våknet opp»
og fant ut at nå var det bare jeg selv
som kunne hjelpe meg.
Min nye hverdag som arbeidsufør
føltes ille, for jeg hadde alltid vært
aktiv både med jobb og idrett.
Vi som har hatt hjerneslag slutter
ikke å være menneske. Vi må bare
finne ut hvordan vi skal leve videre.
I 1977 meldte jeg meg derfor inn i
Trondheimslaget av NHF. Der hadde
jeg flere styreverv, og også verv i
det som den gang het Fylkeslaget i
Sør-Trøndelag.
Startet LFS og var medredaktør
av Slagordet
I 1989 var jeg med og startet
Landsforeningen for slagrammede
sentralt. Der satt jeg i styret i 10 år og
hadde flere oppdrag, blant annet å
arrangere opplysningsmøter i diverse
fylker, og var behjelpelig med å starte
lokallag i flere kommuner. Reiste
også rundt og holdt innlegg om slag
på sykehus og rehabiliteringssteder.
Var også med og startet LFs
medlemsblad Slagordet, og har vært
medredaktør der i 16 år.
Leder i LFS Sør-Trøndelag
– Så skulle NHF starte landsforeninger for forskjellige diagnoser i fylkene, og jeg ble forespurt om å lede
en slik forening i Sør-Trøndelag.
Til å begynne med fikk jeg nesten
åndenød, men så begynte jeg å tenke:
Ja, dette er en skikkelig utfordring,
denne tar jeg.
Da jeg oppdaget at jeg kunne
bidra med noe, vokste selvtilliten

og livsgleden. Siden 1991 har jeg hatt
vervet som leder i LFS Sør-Trøndelag.
Noe jeg slett ikke angrer på. Det har
vært både spennende og hyggelig. Jeg
har hatt mange flinke og innsatsvillige medarbeidere sittende i styret
sammen meg i årene som har vært,
men også et meget godt samarbeid
med regionskontoret i NHF som har
bidratt til uvurdelelig faglig støtte, og
har vært dyktige samarbeidspartner
som vi i LFS Trøndelag ikke kunne ha
vært for uten.
Fikk tak i penger
– Da jeg i 1991 startet opp
Landsforeningen for slag-rammede
i Sør-Trøndelag, var det lite med
penger, så jeg finleste alt om kunngjøringer og legater. Kontaktet flere
firmaer, banker, Lions-klubber og alt
jeg kom over av annonser i avisene.
Spurte høflig om sponsing av porto
og støtte til turer og diverse sammenkomster – var villig til å legge
inn reklamen deres.
De fleste var velvillig innstilt, og
økonomien bedret seg etter hvert.
Jeg tilbød å komme på sammenkomster de hadde for å fortelle om slag og
hvordan det oppleves å få det – og å
leve med det.
Jeg vil sterkt understreke at jeg
i alle år har hatt god hjelp av min
mann. Han har støttet meg og oppmuntret meg når tingene innimellom «skar seg».

– Hva føler du nå Aase ?
– Gjennom arbeidet i LFS i 20 år
har jeg lært mye – både om diagnosen, meg selv og andre – opplevd
hva hjerneslag kan bety i mange
sammenhenger.
Jeg har fått bidratt på min måte
til å hjelpe andre der jeg kan, gitt råd
basert på egne erfaringer og skapt
trygghet og motivasjon til dem som
har hatt behov for det.
Når jeg nå etter 20 år som leder
i LFS Trøndelag velger å trekke meg
fra verv i styret, må jeg innrømme at
det er litt vemodig. Men jeg har også
en god følelse. Jeg har stor tro på at
de som har overtatt også er engasjert
og vil drive laget videre med god
fremgang. Nå vil jeg nyte pensjonisttilværelsen med stor ro og god samvittighet, men jeg vil fortsatt være
et aktiv medlem i LFS Trøndelag,
slutter Aase.
				
NHFs utmerkelse i sølv
Vi vet at hun har fått Norges
Handikapforbunds utmerkelse i
sølv for sitt arbeid. Av Trondheim
kommune fikk hun i 2002
Frivillighetsprisen og Adresseavisens
hedersrose for sitt engasjement.
Vi i LFS Trøndelag er meget
takknemlig for den innsats Aase
Lian har gitt laget gjennom mange
år, og vi takker med dyp respekt over
den innsats Aase og Ivar har utført
for LFS.

Lederen.
Slagordet nr 4/2011
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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 Interessemedlem?  Ja –  Nei
Sett kryss der det passer
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HOVEDSTYRE LANDSFORENINGEN FOR SLAGRAMMEDE
Leder
Roger Amundsen
Alleveien 5, 1923 Sørum
Mob. 489 99 797
E-post: rogeramu@start.no

Økonomiansvarlig
Hans Henrik Tøsdal
Nygårdsmyren 1,
5165 Laksevåg
Mob. 918 66 074
E-post: hans@avantic.no

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

Nytt hovedtelefonnummer til LFS:

48 99 97 97

Sekretær Judith Olsen
Hosletoppen 54
1362 Hosle
Mob. 900 33 320
E-post: olsenfamilien@hotmail.com
Styremedlem
Nina M. Nordseth
Heibergvegen 68, 2223 Galterud
Mob. 4527 00 26
E-post: nin-maa@online.no

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: lfs.trondelag@hotmail.no

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. 954 92 875
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, 5165 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

Slagordet nr 4/2011

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)

