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God påske!

Mye å se tilbake på…
Plutselig var våren her, og vi har hatt mye
sol her i sør. SLAGORDET er snart på vei til
postkassene deres igjen!
SLAGORDET har fått en ny redaktør som
heter Maj Lindholt, Hun startet arbeidet
1. mars. Den nye redaktøren er utdannet
økonom fra Universitetet i Oslo, har
journalistkurs og Datakortet. Maj Lindholt
har lang fartstid i NHF og bl.a. vært fast
korrekturleser for «Handikappnytt» i
flere år. Hun er også redaktør for «VI i
LOP», medlemsbladet til Landslaget for
offentlige pensjonister. Maj Lindholt vil
i en overgangsperiode samarbeide med
LFS leder Roger Amundsen om å utforme
SLAGORDET til et enda bedre blad for våre
medlemmer.
Maj Lindholt vil også etter hvert få ansvar
for vår nye web adresse – www.slag.no –
som blir vår nye inngangsportal til mye ny
informasjon om slagbehandling –
samhandlingsreformen og «Hjerneslag i alle
faser» (HIAF).
VI ØNSKER MAJ LINDHOLT VELKOMMEN I
«SLAGFAMILIEN»!
Når det gjelder prosjektet «Hjerneslag i alle
faser», har vi kommet så langt at vi har

begynt og presentere dette i kommunene
i hele landet. Her må jeg få lov å skryte
litt damene i prosjektgruppa, de gjør en
fabelaktig jobb. De legger ned mye tid og
ressurser i dette prosjektet. Så takk til Randi,
Judith, Nina og til Ellen på NH-kontoret!
Hovedstyret i LFS jobber også med andre
prosjekter, og dette kommer jeg tilbake til i
neste nummer av SLAGORDET.

LEDEREN

Roger Amundsen
LFS-leder

v/Roger Amundsen

... og mye nytt å se fram til!
Jeg er glad for tilliten som Hovedstyret har vist meg ved å
engasjere meg som redaktør og gleder meg til arbeidet. Denne
utgaven er noe preget av at jeg ikke kjenner «slagfamilien» godt
nok enda. Men det endrer seg. Allerede medio april møter jeg
ledere og kontaktpersoner i LFS på konferanse, og håper det vil
danne grunnlag for mye og godt lokalt stoff framover. For øvrig
blir det viktig å ha fokus på unge slagrammede, pårørende og
relevante forskningsresultater. Alle medlemmer inviteres herved
til å ta kontakt – innlegg, fotos og tips mottas gjerne!
Maj Lindholt
Redaktør
Vi ønsker dere alle en GOD PÅSKE!
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Oppsummering
spesialisthelse av landsomfattende tilsyn
i 2011 med
tjenesten: beh
andling av eldr
e pasienter
med hjerneslag

Et landsomfattende tilsyn i 2011 undersøkte om eldre
pasienter med hjerneslag er sikret forsvarlig behandling.
Ved ni av i alt 29 tilsyn ble det påvist brudd på lovkrav,
viser oppsummeringen Statens helsetilsyn har gjort.

Eldre pasienter
med hjerneslag
– ulikt behandlingstilbud
RappoRt fRa
Helsetilsynet
3/2012

Funnene er samlet i rapporten Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2011 med spesialisthelsetjenesten:
Behandling av eldre pasienter med hjerneslag.
I Norge rammes årlig 15 000 mennesker av hjerneslag.
65 prosent av pasientene er over 75 år. Hjerneslag er den
tredje hyppigste dødsårsak, og den vanligste årsak til
funksjonshemming hos eldre.
Pasienter med hjerneslag må utredes og behandles
raskt, uansett når på døgnet de ankommer sykehuset.
Et grunnleggende prinsipp i slagbehandling er at det
samtidig med akutt observasjon, utredning og behandling, også må settes i gang rehabilitering med tidlig
mobilisering og annen funksjonstrening. I tillegg er det
avgjørende for prognosen å forebygge nye hjerneslag og
komplikasjoner. Systematisk tverrfaglig samarbeid er
nødvendig i alle faser av behandlingen.
Tilsynet gir grunn til å anta at behandlingstilbudet til
eldre slagpasienter de fleste steder er forsvarlig, og at et
sårbart felt som slagbehandling har blitt tatt tak i og gitt
nødvendig prioritet i mange helseforetak.
Samtidig avdekket tilsynet en relativt omfattende
styringssvikt når det gjelder slagbehandling i noen
helseforetak. – Dette gir uakseptable ulikheter i behandlingstilbudet til en sårbar gruppe og kan medføre at noen
pasienter kommer ut av sykehusoppholdet med en større
funksjonssvikt enn de ville hatt ved behandling på et
annet sykehus, sier direktør Lars E. Hanssen i Statens
helsetilsyn.
Statens helsetilsyn forventer at de regionale
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helseforetakene og det enkelte helseforetak bruker sine
styringsvirkemidler til å styrke kapasiteten for spesialisert slagbehandling og sørge for et bedre fungerende
tverrfaglig behandlingsopplegg, slik at alle eldre slagpasienter får et godt nok behandlingstilbud i landets sykehus.
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OECD publiserte nylig en rapport hvor det slås fast at
Norge er i verdenstoppen når det gjelder overlevelse etter
hjerneslag. Tallene er svært gledelige og viser at norsk
slagbehandling er god.

Ifølge OECD-rapporten er det den norske behandlingsmodellen - med dedikerte slagenheter med spesialutstyr
og spesialkompetanse – som er hovedårsaken til at Norge
ligger høyt oppe på lista. Det betyr ikke at slagbehandlingen ikke kan bli bedre.
Ved mistanke om hjerneslag er retningslinjene tydelige: alle skal raskest mulig til sykehus for undersøkelse og
behandling. Alle som har symptomer på hjerneslag skal
innlegges akutt i sykehus for å redde liv, begrense omfanget av skaden og raskt kunne starte gjenopptreningen. Det
er en uttrykt målsetting at alle som kan ha nytte av det
skal behandles med trombolyse så raskt som mulig.
Blodpropp eller blødning
Hjerneslag er i ni av ti tilfeller forårsaket av en blodpropp
som stopper tilførselen av blod til et område i hjernen.
Da er trombolyse – medikamenter som løser opp blodproppen – det mest effektive tiltaket. I et av ti tilfeller
skyldes imidlertid hjerneslag en blødning i hjernen. Da

www.pasientsikkerhetskampanjen.no: Her i landet pågår det nå en
pasientsikkerhetskampanje hvor det bl.a. er fokus på hjerneslag.
Ved å innføre trombolyse som kvalitetsmål har helsemyndighetene
signalisert at det er ønskelig å øke andelen som tilbys denne
behandlingen. Samtidig må dette gjøres på en trygg måte slik at det
ikke gir flere alvorlige komplikasjoner enn gevinster ved tiltaket.
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vil trombolyse kunne være fatalt. Det er derfor helt nødvendig å gjennomføre en CT-undersøkelse for å slå fast
om hjerneslaget skyldes en blodpropp eller en blødning
før behandling kan iverksettes.
Trombolyse er en effektiv og trygg behandling for
en viss andel av de som får en blodpropp i hjernen, og
behandlingen må gis så raskt som mulig for å gi best
effekt. For andre pasienter er risikoen for skade og død
ved slik behandling større enn nytten. Dette må vurderes i hvert enkelt tilfelle på sykehuset på bakgrunn av
pasientens alder, sykehistorie og andre forhold. Det betyr
blant annet at pasienter over 80 år, pasienter med lette
og forbigående symptomer, samt pasienter som går på
blodfortynnende medikamenter ikke bør behandles med
trombolyse selv om de kommer raskt til sykehuset. Dette
fordi skaden sannsynligvis er større enn nytten ut i fra
dagens kunnskap.
Andel pasienter som behandles med trombolyse
ble i 2011 innført som kvalitetsmål for sykehusene.
Rapportering fra helseforetakene i Norge i 2. tertial
2011 viser at 9,4% av alle pasienter til og med 80 år fikk
denne behandlingen. Denne andelen plasserer Norge i
verdenstoppen. I Sverige var tilsvarende tall 9 prosent, i
Østerrike 10 prosent, og fra Storbritannia og USA er det
rapportert trombolysetall fra 2-5%.
Trenger mer kunnskap
Det pågår store studier som vil gi mye ny kunnskap
om effekt og sikkerhet ved trombolysebehandling. Mer
kunnskap kan føre til at flere pasienter blir behandlet
med trombolyse. Inntil videre er det ikke sikker kunnskap å lene seg på i forhold til å definere et eksakt måltall
men enkelte studier tyder på at det kan ligge rundt 20
prosent. Helsedirektoratet kan likevel ikke ut fra dagens
kunnskap anslå et fast måltall for andel som bør få trombolyse. Et hjerneslagregister vil etter planen bli landsdekkende i løpet av 2012, og bli en viktig kilde til kunnskap
om kvalitet på hjerneslagbehandlingen i Norge.
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En dynamisk
Ankel-Fot-Ortose som:
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Unngå å sove på dagtid er et av rådene fra ekspertisen.

Soveråd
Søvnproblemer er undervurdert konkluderer en studie som er gjennomført av Folkehelseinstituttet og
Universitetet i Bergen. En annen svensk studie som
fagforeningen TCO har gjort viser det samme. Alvorlige
søvnproblemer – på fagspråket insomnia – kan føre til
dårligere konsentrasjon og hukommelse, at man blir
mindre fokusert, manglende energi og jobber saktere.
Psykiater Craig Hudson fra Canada har behandlet
pasienter med insomnia i 23 år. Han har utviklet et
sjudagersprogram for søvnløse som deles med våre lesere
her:
• Craig Hudsons sjudagers program for å sove
bedre går enkelt forklart ut på å endre atferd, sovemiljø og maten man spiser. Flere av rådene er kjente
«søvnhygieneråd».
• Atferd. Du skal legge deg og stå opp på likt tidspunkt hver dag. Unngå å sove på dagtid. Ikke tren før
leggetid. Ikke legg deg før du er trøtt. Ikke se på klokken
dersom du ikke får sove. Stå opp av sengen hvis du våkner og ikke får sove, ikke legg deg igjen før du kjenner at
du er trøtt.
• Sovemiljø. Blokker lyset helt fra soverommet for
at hjernen skal produsere nok melatonin som gjør at
du kommer inn i dyp søvn. Blokker også lyder og fjern
ting som kan distrahere deg i soverommet. Ha jevn, lav
varme .
• Mat. Ikke innta alkohol eller koffeinholdig drikke
i timene før leggetid. Unngå proteiner på kveldstid, spis
heller karbohydrater som hjelper til med opptaket av
aminosyren trytophan som er viktig for melatoninbalansen og – dermed – dyp søvn.
Slagordet nr 1/2012

• 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
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Et lite
slag, men
mer enn
stort nok
for meg
Dette var noen av ordene
Jan Schwencke sa under sitt
meget engasjerte innlegg på
Likemannskonferansen på Quality
Hotel Gardermoen lørdag 21. og
søndag 22. januar.
Tekst og foto: Hans Dyblie

Jan Schwencke ble rammet av
hjerneslag 9. oktober 2009, og var
en av to som holdt meget personlige
innlegg på Likemannskonferansen i
januar i år. Et innlegg som fikk alle
de vel 30 deltakerne til å sluke hvert
et ord som ble servert fra podiet. Et
innlegg som
mange kjente
seg igjen i. Og
som ble myket
opp med vakker visesang,

Hovedforeleser
Torleif Støylen med
mange fortellende
illustrasjoner.
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gitarakkompagnert av visesangeren
selv. Sang og gitarspill som minnet sterkt om Finn Kalvik. Med
selvkomponerte sanger med titlene
«Sofaputen» og «La dagen bli den
beste du har hatt». Et meget godt og
personlig innlegg av Jan Schwencke!
Som med ord og vakre toner fikk
alle deltakerne til å sitte stille og ta
i mot det som ble servert fra podiet
på Likemannskonferansen denne
lørdagen. En Likemannskonferanse
som også denne gangen fikk alle deltakerne til å føle seg vel. Både faglig
og sosialt. Og som Jan sa til oss alle:
– Jeg skal frem, ikke tilbake!

nyttig informasjon både lørdag og
søndag. – Det er viktigere å høre enn
å snakke selv når en er en likemann!
Et utsagn som han illustrerte sterkt
med medbrakte bilder høyt oppe på

Kursleder
Hovedforeleser Torleif Støylen,
organisasjonskonsulent i NHF
Oslofjordvest, ga oss deltakere mye

Far Odvar Jacobsen og sønn Marius Korsell
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fikk hjerne slag i henholdsvis 2007 og
2006. Begge var aktive deltakere på
Likemannskonferansen i januar.

Jan Schwencke åpnet
Likemannskonferansen lørdag med
ett innlegg om sitt eget hjerneslag.
Etterfulgt av selvkomponert visesang.
Akkompagnert av ham selv på gitar.

veggen. Noe som fikk oss deltakere
til å forstå innholdet klart og tydelig.
Ei mus med gedigne ører illustrerte
et medmenneske med to ører og en
munn! For en likemann kan gjøre
mer skade enn gavn. En likemann
må være lyttende, ha empati, å føle
«med» ikke «som». Må være konstruktiv, korrigerende, motiverende,
inkluderende, vise respekt, være i
samme båt, være medmenneske og
grensesettende. Viktig å komme i
dialog. Hva slags ønsker har den
slagrammede? Disse og mange flere
spørsmål og svar fikk deltakerne i
løpet av disse to dagene i januar fra
Torleif Støylen. En foreleser som
fikk mange spørsmål fra meget
aktive konferanse deltakere.
Far og sønn
Også denne gangen hadde hovedstyret i LFS lagt seg i selen for å gi deltakerne en uforglemmelig og informativ helg. Med leder Roger Amundsen.
nestleder Randi Nesje og de andre
i hovedstyret i bresjen . Men det
som ga en spesiell opplevelse hos

Brettspillet søndag engasjerte alle deltakerne.

deltakerne denne helgen var far og
sønn, Odvar Jacobsen og Marius
Korsell. Hvor sønn Marius fikk
hjerneslag i 2006 og far Odvar i 2007.
En far og sønn som denne helgen var
til de grader med på seminaret med
sine selvopplevde erfaringer. Med
glede og glimt i øyet. To som var
med på å gjøre hele seminaret til en
uforglemmelig opplevelse.
Sosialt samvær og brettspill
Sosialt samvær var også denne
gangen med på å skape glede og
vennskap i løpet av disse to dagene
på Quality Hotel Gardermoen.
Med trivelige og glade deltakere fra
nord til syd, fine rom, nydelig mat,
velfungerende betjening og hyggelig
tone både i løpet av konferansen og

i baren lørdag kveld. Og brettspillet
søndag var midt i blinken for alle
som ønsker å være likemennesker
i fremtiden. Som Jan Schwencke sa
det så treffende under sitt innlegg
lørdag: - Humor – den aller beste
medisin. Og med kun positive
bivirkninger.

Bjørg S. Dyblie (t.v.), Truls Braserud,
Odd Trøhaugen og Ann Tove Morterud
fra Hedmark hygget seg i baren lørdag
kveld.

Alle deltakerne samlet før avskjeden søndag.
Slagordet nr 1/2012
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NYTT FRA HOVEDSTYRET
LFS Telefon +47 489 99 797

Styremøtekalender for 1. halvår 2012:
1. 20. januar.
2. 13. og 14. februar
3. 12. og 13. mars.
4. 16. og 17. april.
5. 14. og 15. mai.
6. 11. og 12. juni sommeravslutning
➨

➨

➨

➨
➨

Det jobbes med en kampanje
vedrørende slag i samarbeid med
firmaet Siste skrik. Kampanjen
skal presenteres i aviser og på nett.
LFS har årsmøte 2. hvert år, dvs. at
neste årsmøte blir i 2013. LFS har
invitert lokallagenes ledere på
ledersamling 11.-13. april 2012.
21. og 22. januar arrangerte vi likemannskurs med 32 deltakere som
var aktive og var med på å lage et
flott kurs. De som blir likemenn,
vil få et bevis på at de kan
praktisere som likemenn.
Det jobbes aktivt med å lage en
mye webside om slag.
Styret i LFS arrangerer «stormøter» rundt om i landet, med stor
deltakelse av helsepersonell. Her
fokuseres det på vårt nye hefte
«Hjerneslag. Hjem - hva nå?» og
samhandlingsreformen.

LFS Telefon +47 489 99 797
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Ulikt kjønn
– ulik helse

Skal man ta igjen gapet mellom menn og kvinner,
krever det både internasjonal og nasjonal storsatsing.
Vi kvinner er forskjellige fra menn, helt ned på
molekylnivå i kroppen. Det sier professor Guro
Valen (bildet) ved avdeling for fysiologi, Institutt for
medisinske basalfag ved Universitetet i Oslo. Hun
viser til at det ikke er tatt tilstrekkelig høyde for dette i
forskningssammenheng.
– Veldig mye forskning foregår på
hannmus eller hannrotter, og tidligere også hannpasienter, sier hun.
Kvinnehelse er et vidt begrep
da det kan handle om sykdommer
som er relatert til de reproduktive
organer – de organene vi kvinner
har og som gjør at vi kan bli gravide,
føde og amme. Det er også sykdommer som er knyttet til det psykiske
i forhold til de rollene kvinner har i
samfunnet, avhengig av etnisk bakgrunn, sosial status og økonomi.
Ved Institutt for basalfag, der
det foregår grunnforskning, er det
andre kvinnesykdommer som står
på arbeidsplanen.
– Det vi er opptatt av, er somatiske sykdommer som rammer
både kvinner og menn, men hvor
sykdommen har et ulikt forløp og
forekomst, opplyser professor Valen.
Ulike symptomer
Grunnforskning handler om å være
nysgjerrig og spørre «hvorfor er
det slik – egentlig?» Når det gjelder kvinners helse, er det fortsatt
områder der det er flere spørsmål
enn svar. Årsaken er at det er forsket
mye mer på menn enn på kvinner.
Slagordet nr 1/2012

Det er grunnen til at kvinner med
hjerteinfarkt er blitt sendt hjem fra
legevakten med litt smertestillende
i lomma, mens mannen blir lagt inn
på sykehus med riktig diagnose og
får riktig, livreddende behandling.
Mannens symptomer er gammel
kunnskap hos legene, kvinnenes ny.
– Det begynner nå å bli allment
kjent blant helsepersonell at menn og
kvinner har forskjellige symptomer
på den samme diagnosen, koronar
hjertesykdom, også kalt «åreforkalkning». 54 prosent av de som får
hjerte- og karsykdommer er menn,
46 prosent er kvinner. Men ti år etter
menopausen er det flere kvinner enn
menn som rammes. Totalt sett dør
flere kvinner enn menn av denne
sykdommen. Da har vi tatt igjen
mennene, sier Valen.
Sykdommers status
Professor Valen avviser påstander
om at en del sykdommer har lav status fordi det er kvinner som rammes
av dem. Hun viser til undersøkelser
sosiologene Album og Westin har
foretatt om hvordan legene rangerer
pasienters sykdommer.
– Hvis vi ser på de sosiologiske

ILLUSTRASJONSFOTO: MOGUEFILE.COM

studiene, har alle lavstatussykdommer mye felles. De er vanskelige, kanskje umulige, å behandle.
Dermed er pasienten stadig tilbake.
På denne listen står muskel- og skjelettsykdommer, angst, depresjoner,
skrumplever, aids og geriatri. Høyest
på listen kommer sykdommer som
lar seg operere eller som det finnes
effektiv behandling for. Da føler
legene seg flinke, behandlingsdyktige
og ikke maktesløse. Det er litt med
leger som med meteorologer. For
meteorologer er det mer spennende å
melde at det blir unormalt vær, enn
at det blir jevnt dårlig vær over hele
landet, sier professor Guro Valen.

Somatiske
sykdommer
som rammer
både kvinner og
menne har ofte
ulikt forløp og
forekomst.

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

(Kilde: Fredrikke nr. 1/12, Kvinnehelse
Forskning. Forkortet av Maj Lindholt)

Hovedkontor: Lingelemveien 65, Sandefjord
Avdelingskontor: Storgata 118, Porsgrunn
(kun timeavtale)
Te l e f o n: 3 3 4 5 4 5 3 3
e - p o s t : i n f o @t e k n o m e d . n o
Hj e m m e s i d e : w w w. t e k n o m e d . n o
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Kvinner og
hjertekarsykdom
Overgangsalderen kommer til alle kvinner og med
den fallende østrogenkonsentrasjon. Dette fører til
de relativt umiddelbare og velkjente plagene som
hetetokter, nattesvette og humørsvigninger.
Av dr. med.Håvard Holt Mundal, spesialist i indremedisin og hjertesykdommer

Etter hvert som tiden går fra siste
menstruasjon, merker mange også
vannlatningsproblemer og tørre
slimhinner. At dette i lengden også
medfører skjørere skjelett er også
kjent for mange.
Men at risikoen for hjerte-karsykdom øker markant, har til nå
ikke fått så mye oppmerksomhet.
Faktisk er det slik at sammenliknet
med brystkreft, er faren for å dø av
hjertesykdom ni ganger så høy. Men
i totalbildet er det også viktig å vite
at kvinner i Norge gjennomgående
har god helse og lever lenge.
Den beste nyheten er at hjertekarsykdom kan man selv gjøre mye for å
forebygge!
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Hva er hjerte-karsykdom?
Det er ikke slik at menopause fører
til hjertesykdom. Åreforkalkning
er en del av aldringsprosessen hos
begge kjønn i vår kultur, og skyldes
gener som vi er født med.
Vi lever våre liv og pådrar og
utsetter oss for risikofaktorer som
modulerer disse genene vi bærer –
det kan være for lite fysisk aktivitet,
uhensiktsmessig livsstil, kosthold og
ernæringsforhold.
Svangerskapet hos kvinner kan
for også være en «risikosport»- der
kroppen utsettes for en belastning
som kan avsløre om man er disponert for hjertekarsykdom. 50% av
de som har morkakesykdom under
svangerskapene- som f. eks løsning
av morkaken, svangerskapsforgiftning eller morkakeforkalkninger- vil
kunne få hjertesykdom senere.
Etter overgangsalder beskytter ikke hormonene kvinner lenger i samme grad som tidligere,
og aldringsprosessen i blodårene
kan utvikle seg raskere. Når forkalkningen overgår en viss terskel
i karene, fører dette til mindre
elastisitet i pulsårene, forsnevringer eller utvidelser, betennelse og
blodproppdannelse.
Dette medfører endringer i hele
kretsløpet og kan ytre seg som høyt
blodtrykk, hjertesvikt, hjertekrampe
eller hjerteinfarkt, eller slag hvis det
rammer hjernen. Som oftest er det et
Slagordet nr 1/2012
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spesifikt organ som blir symptomgivende (gir plager), men det en økende
tendens til å se på dette som en mer
generell utvikling eller prosess.
Hos kvinner ser vi disse tilstandene ca. ti år senere enn menn, men
da like hyppig hos begge kjønn.
Det at hjertesykdom kun rammer
overvektige eller stressede middelaldrende menn er altså en myte!

(Kilde: overgang.no)

Når det svir i brystet
Vi kvinner blir fortalt at våre tegn på hjertesykdom ikke er de
samme som hos menn. Slik starter et leserinnlegg i VG 3. mars.
Andre kvinner, også helt ned i 39-årsalder, har fortalt analoge
historier. Vi siterer derfor innlegget (noe forkortet) her:
«Min opplevelse med hjerteinfarkt er som følger: Var på jobb og
tok en slurk kaldt vann. Det svir
i brystet, midt mellom brystene.
Jeg blir svett og uvel, men vet ikke
hva dette er. Etter en stund går
det nesten over og jeg fullfører
arbeidsdagen.
Våkner til vanlig tid neste
morgen og er litt uggen, og velger
sengen fram for jobben den dagen.
Etter noen timers søvn føler jeg
meg OK. Neste dag våkner jeg
også til vanlig tid, dusjer og spiser
frokost før jeg skal gå på jobb. Får
litt knapp tid og må raske på for
å rekke bussen – legger inn «litt
tempo» opp bakken og da svir det i
brystet igjen. Så vondt er det at jeg
holder meg i brystet og fortsetter
til bussen. Det blir bedre, men ikke
bra. Reiser til kontoret og ringer
fastlegen som gir meg time samme
dag. Hos legen tas det EKG – helt
fint og normalt. Jeg får en nitroglycerin, men smerten gir seg ikke.
Heldigvis blir jeg sendt til akutten
på sykehuset, hvor jeg fort kommer inne på overvåkingen. Det

tas blodprøve. Det viser seg å være
«noe rusk i blodprøven» og jeg må
bli på sykehuset over natten. Dagen
etter får jeg beskjed om at det er
bestilt time på Rikshospitalet og at
jeg må holde meg mest mulig i ro.
Det blodprøven påviste, var forhøyet troponin. I dag vet jeg at jeg
hadde et lite hjerteinfarkt. Nå har
jeg fått utblokket venstre kransåre
og må ta tabletter resten av livet.
Jeg røyker ikke, er ikke overvektig, spiser sunt og mye frukt. Ingen
sofagris – har full jobb og hund.
Jeg hadde ikke tung pust heller.
Når jeg skriver dette tre dager
etter utskrivelsen fra sykehuset,
er det fordi jeg vil nå flest mulig
kvinner fordi det sies at vi ikke har
samme symptomer som menn på
hjerteproblemer. Det verste var at
infarktet ikke vistes på EKG. Da
blir vi helt avhengig av at det tas
blodprøve som går på hjerte. Måtte
mange kvinner være like heldige
som jeg, avslutter innsenderen.»

Vi lever våre liv og
pådrar og utsetter oss
for risikofaktorer.

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

Vår kunnskap – din trygghet

SORTLAND APOTEK
Boks 62
8401 Sortland
VEFSN KOMMUNE
8651 Mosjøen

Tlf. 76 11 15 30

Timebestilling

69 30 00 10
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LFS prosjekt «Hjerneslag i Alle Faser»

Hjerneslagkonferansen i S
Landsforeningen for Slagrammede (LFS)
prosjektgruppe for «Hjerneslag i Alle Faser» (HiAF)
fortsetter sine reiser med møter rundt omkring i
landets kommuner. 22. november 2011 hadde LFS
sin første konferanse for flere av bydelene i Oslo, for
å presentere sitt nye hefte «Hjerneslag. Hjem - hva
nå?» (omtalt i Slagordet nr. 4-2011). Andre møte var
Stavanger-konferansen 7. desember om hjerneslag for
flere kommuner i området.
Tekst: Randi Nesje

Prosjektleder i HiAF, Randi Nesje,
og sekretær i LFS, Judith Olsen,
hadde ansvaret for denne konferansen hvor 30 personer deltok. Etter
en kort informasjon om LFS og prosjektet HiAF ble heftet «Hjerneslag.
Hjem - hva nå?» presentert for
deltakerne. Heftet ble veldig godt
mottatt, og igjen ble det påpekt at
endelig kommer det god informasjon og behandlingsmetoder for
usynlige/kognitive vansker.

Deretter hadde overlege Tore
Solbakken et innlegg om
«Slagrehabilitering sett fra
Stavanger Universitetssjukehus»
(SUS). Han kom inn på mange
områder som omhandler hjerneslag
og hvor omfattende dette kan være
for den som opplever dette.
Historikk hjerneslag:
• På 1970-tallet var det begrenset tilbud for utredning og
behandling.
• På 1980-tallet var CT tatt i bruk
og slagenheter ble etablert.
• På 1990-tallet ble det brukt intravenøs trombolyse.
• På 2000-tallet arteriell intervensjonsbehandling. Early supported
discharge (ambulante team).
Rehabilitering – prinsipp:
Tidlig start (24 t), tverrfaglig,
koordinert, sømløst forløp mellom
behandlingsnivå.
Kartlegging:
Beskrive tilstanden før slaget, hvilke
utfall trenger tiltak, avgjøre realistiske mål, monitorere framgang,
forskning.
Populært hefte.
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Aktuelle faggrupper:
Sykepleier/hjelpepleier, fysioterapi,
ergoterapi, logoped, synspedagog,
klinisk ernæringsfysiolog.
Sosionom, lege.
Forløp i sykehus:
Akutt utredning (2-10 dager), tverrfaglig møte ukentlig, nettverksmøte
(1-3 uker), overføring til videre
rehabilitering (2-5 uker).
Treningsmetoder:
Rettet mot de enkelte utfall, hele
personalet kan delta, sittebalanse,
forflytning.

Stavanger

«Slagrehabilitering sett fra Stavanger Universitetssjukehus» (SUS)
var hovedtema på konferansen. Foto: ©Gunnar Hall Skavoll

på SUS), noen unge vil måtte ha
sykehusrehabilitering i senere fase,
hjerneskolen. Aktuelle tema:
Hjemmehjelp, sykepleie, karlegging
og tilpassing i bolig, hjelpemidler,
økonomi/støtteordninger, vurdering
førerkort, arbeid.
Det var et omfattende foredrag, som
ble fulgt med stor interesse.

Tiltak – motorikk:
Gange, arm/håndfunksjon, skulder–subluksasjon, spastisitet,
ankelinstabilitet/dropfot.
Tiltak – føleforstyrrelser:
Sensibilitetsutfall, smerte.

Ernæring:
Svelgevansker, ernæringsvansker, depresjon, urininkontinens,
obstipasjon.

Kognitive vansker:
Ergoterapeut, evt. Nevroprykolog,
oppmerksomhet, neglekt,
hukommelse, rom/retningssvikt,
eksekutive funksjoner, apraksi,
agnosi.

Overføring til neste nivå:
Til rett nivå,
Sykehusrehabilitering, kommunal
rehabilitering, korttidsopphold,
hjem, ambulant team (ikke på SUS),
tidlig søknad, beskrive behov,
utskrivelsessamtale, tverrfaglig
epikrise.

Språk/tale/munn:
Synsfeltutfall, afasi, dysartri.

Etter utskrivelse:
Kontroll slagpoliklinikk (kommer
Slagordet nr 1/2012

Etter en kort kaffepause fikk forsamlingen informasjon om
samhandlingsreformen
og «slik gjør vi det i
Stavanger kommune».
Dette ble godt belyst
ved prosjektleder Bente
Gunnarshaug, fra
Stavanger lokalmedisinske senter. Vi satt
igjen med et inntrykk
av at her er mye gjort
og enda mere på gang.
Stavanger kommune
Ansvarlige for
har tatt utfordringen
konferansen var
ved innføringen av
Randi Nesje og
samhandlingsreformen,
Judith Olsen
og satt den på kartet.
Sekretær i LFS Judith Olsen
avsluttet med et kort innlegg om
sine egne erfaringer som slagrammet. Mange så på det å få innsikt i
hvordan det oppleves å få slag i virkeligheten som en sterk opplevelse,
likeledes de problemer og løsninger
mange slagrammede må takle. Ingen
slag er like, og ingen takler skadene
likt. Dette var nyttig informasjon for helsepersonell å ta med seg
videre.
Nok en vellykket konferanse
men nye erfaringer for oss i LFS som
arrangører. Konferansen var på to
timer, og det var for kort tid. Den
bør nok gå over tre timer, bl.a. for å
få bedre tid til spørsmål fra salen.
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Kolesterol – «snill» og «slem»
Forkjellige typer
kolesterol
Kolesterol er en viktig og
uunnværlig bestanddel
i cellemembranen hos
mennesker og pattedyr.
Kolesterolet er et fettstoff, og kan derfor ikke
være fritt i blodbanen,
siden fett og vann ikke
blander seg.
Dette løser kolesterolpartiklene ved å koble seg
til proteiner, de viktigste
proteinene kalles HDL

(high-density lipoprotein),
LDL (low-density lipoprotein) og VLDL (very low
density lipoprotein).
På denne måten blir
kolesterolet vannløselig
og kan fraktes rundt i
blodbanen til de stedene
hvor kroppen trenger
slike byggesteiner.
HDL er såkalt «godt»
og LDL såkalt «dårlig»
kolesterol. VLDL blir til
LDL i blodstrømmen.

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, sosionom og synspedagog.
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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Forskjellige oppgaver
LDL
LDL-kolesterol («dårlig
kolesterol») er kolesterolpartikler koblet med
spesielle proteiner som
sirkulerer i blodstrømmen.
Disse partiklene kan suges
opp igjen av leveren hvis
leveren har nok mottagermolekyler på overflaten,
såkalte LDL-reseptorer.
LDL-partiklene kan
avleires på innsiden av
blodårer og danner harde,
fortykkede skorper som
kalles plakk eller åreforkalkninger. Etter hvert
som denne skorpen blir
tykkere, blir selvfølgelig
passasjen i blodkaret mindre og mindre og blodåreveggen blir tykkere.
Denne prosessen kalles
aterosklerose.

HDL
HDL-kolesterol («godt
kolesterol») forhindrer på
sin side åreforkalkning
ved å trekke kolesterol ut
igjen fra blodåreveggene,
dette kolesterolet fjernes
siden i leveren.
Det er derfor logisk at
forholdet mellom LDL og
HDL er avgjørende. Lave
verdier av HDL og høye
verdier av LDL er ugunstige, mens høye verdier
av HDL og lave verdier
av LDL er fordelaktig for
kroppen.
Det finnes også flere
fettstoffer som påvirker
risikoen for hjertesykdom. Triglyserider er en
stor gruppe fettsyrer som
ved økte verdier i kroppen øker risikoen for
hjertesykdom.

Norges sunneste app
Frukt.no har Norges sunneste kokebok for Iphone med nesten 1 000
oppskrifter hvor frukt, grønnsaker,
bær og poteter er hovedingrediens.
Her vil du finne alt fra raske og
enkle oppskrifter (under 20 minutter), oppskrifter på smoothie, wok,
spreke salater og desserter til mer
krevende middagsforslag.
Du kan også med et klikk
legge oppskriftene dine i handlelisten, noe som gjør det enkelt
for deg når du handler i butikken.
Produktleksikonet vårt omtaler ca 340 produkter, og vil
også sikkert hjelpe deg når du lurer på navn, bruksområde, næringsinnhold, m.m. på en rar frukt du finner
i butikken. For å inspirere deg ytterligere, kan du også
velge blant ca 100 filmer om frukt og grønt.
Og alt kan du selvfølgelig dele på Facebook og
Twitter!
Applikasjonen laster du gratis laste ned fra Itunes
eller direkte fra frukt.no
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Ikke la hjertet
hindre deg!
Fysisk aktivitet forebygger. Å bli tungpustet etter en hard
fysisk anstrengelse er helt normalt. Men blir man sliten
ved mindre anstrengelser og trening ikke bedrer formen
lenger, bør man la seg undersøke av lege. Dette gjelder
særlig for de som røyker, har høyt blodtrykk, diabetes
eller søsken/foreldre med hjerteinfarkt eller angina i
«unge år», dvs. over 55 år for menn og over 65 år for
kvinner.
Andelen røykere har falt drastisk over de siste 40
årene. Kostholdsendringer har gitt lavere kolesterol og
blodtrykk i befolkningen. Disse faktorene har ført til
over 50 prosent reduksjon av hjerte- og kardødelighet
i Norge og andre skandinaviske land, som toppet verdensstatistikken på 1970-tallet, uttaler Henrik Schirmer,
overlege ved Hjertemedisinsk avdeling ved Universitetet
i Tromsø i et intervu i DN Aktiv 2012 forleden. Han
understreker at man også har sett en nedgang i andelen
som dør av hjerte- og karsykdommer fra over 50 til ca. 35
prosent i samme periode. Men det er fortsatt den hyppigste dødsårsaken både for kvinner og menn, så det er fortsatt mer å hente på forebygging, understreker Schirmer.

♥

4 gode
råd:
1. Hold deg røykfri.
2. Bli varm og svett 30 minutter daglig.
3. Ha et moderat alkoholforbruk: maks 2-3 enheter
daglig.
4. Spis «fem om dagen» - frukt eller grønnsaker,
fiberrike karbohydrater, fisk, lite mettet fett,
lite rødt kjøtt og lite salt.

Kunnskaper om hjerte- og lungeredning
Andelen i befolkningen som har fått adekvat opplæring
i hjerte- og lungeredning har økt betraktelig de senere
årene. Dette har medført at stadig flere pasienter allerede
har fått god behandling når ambulansen kommer.
(Kilde: DN Aktiv 2012)

Rehabiliteringstilbud
til personer som har hatt hjerneslag
Tilbudet er for personer under 65 år som kan ha nytte av
tilpasset fysisk aktivitet som en del av sin rehabiliteringsprosess. Inntak og aktivitet i grupper på 8-12 personer.
Oppholdene varer 2-4 uker.
Det er også mulig å få rehabiliteringsopphold på VHSS som
ikke er dekket av Helse Nord. Hvis dette er interessant, så kan
du ta kontakt med oss for tilbud.
Følgende opphold tilbys:
1. Rehabiliteringsopphold gjennom hele året.
a. Med tilpasset fysisk aktivitet på ulike arenaer inne og
ute.
b. Individuell tilrettelegging og oppfølging av ulike
aktuelle fagpersoner.
c. Undervisning
d. Veiledning og samtaler
2. Kurs i Friluftsliv, 2 ganger årlig
a. I september og i mars/april. Egen søknadsfrist.
b. Målsetting: Utprøving, erfaring, kunnskap, opplevelse.
3. Familietilbud ”Tid for familien” i november 2011
a. For familier med barn der mor eller far har hatt et
hjerneslag/ervervet hjerneskade.
b. Tilpasset fysisk aktivitet, undervisning og samtaler.
c. Tilbud til alle parter i familien, hver for seg eller
sammen.
d. Egen søknadsfrist.
4. Rehabilitering med arbeid eller utdanning som mål
(Arbeidsrettet rehabilitering)
a. For sykemeldte arbeidstakere eller personer på ulike
NAV-ytelser, med mål om å gjenvinne eller beholde
deltakelsen i arbeidslivet.
b. For personer med relativt små fysiske og kognitive
problemstillinger.
Se for øvrig vår hjemmeside
www.vhss.no for mer informasjon
Du kan også ta kontakt på
tlf. 75 60 21 00, eller på
e-post: hanne.jakobsen@vhss.no.
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Når en familie rammes
av en hjerneskade
De mest invalidiserende konsekvenser av en hjerneskade er som oftest de
personlighetsmessige, følelsesmessige og sosiale følgene. Disse synes å ha en
sammenheng med tilpasningen til den nye situasjonen. En hjerneskade påvirker
derfor ikke bare pasienten, men også i høyeste grad pasientens familie. Den danske
psykologen Anne Norup arbeider med et doktorgradsprosjekt om pårørendes
behov og dekningsmuligheter.
Psykolog og ph.d.-student
Anne Norup arbeider ved Afdeling for
Højt Specialiseret Neurorehabilitering
Traumatisk Hjerneskade, udefunktion
fra Glostrup Hospital, Hvidovre Hospital.
Hennes e-postadresse er:
anne.norup@hvh.regionh.dk

Vidtrekkende og langvarige
konsekvenser
Å ha et familiemedlem med kritisk
sykdom er en stor følelsesmessig belastning for familier flest.
Undersøkelser viser imidlertid at å
være pårørende til et menneske med
hjerneskade kan være en enda mer

krevende belastning enn andre typer
langvarige og kroniske sykdommer.
Litteraturen på dette området
viser tydelig hvor kompleks og vanskelig situasjonen er for en familie
som forsøker å integrere et familiemedlem som har både fysiske og
kognitive følger etter en hjerneskade.

‐ Funksjonell nerves.mulator for pasienter med droppfot
WalkAide® er en høyteknologisk elektrostimulator som hjelper mange slagpasienter
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 brukeren
Enkel elektrodeplassering
Ingen hælsensor

Egnet også for barn

Be om brosjyrer og nærmere
opplysninger om de2e produktet,
eller les mer via
QR‐koden med din
smar2elefon

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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«Psykologisk intervention
til pårørende med svær
hjerneskade»

ILLUSTRASJONSFOTO: MOGUEFILE.COM

Rehabilitering av pasient og
pårørende
I mange år har fokus vært rettet mot rehabilitering av pasienter
med hjerneskade. Betydningen av
dette arbeidet er godt dokumentert.
Derimot har det vært mindre fokus
på de pårørendes situasjon. Dette til
tross for at flere undersøkelser har
avdekket at en viktig faktor i forhold
til rehabiliteringen av pasienten er de
pårørende – deres følelser og evne til
å håndtere den nye situasjonen. Men
det er ingen retningslinjer eller prosedyrer for oppfølging av eller støtte
til de pårørende.
De pårørendes behov
Utenlandske undersøkelser har fokusert nettopp på konkrete behov hos
pårørende og i hvilken grad disse
møtes. Mange pårørende har følt at
de får for lite eller for dårlig informasjon om hjerneskaden og følgene
av den, har fått langvarige følelsesmessige belastninger på grunn av
det.
De pårørende uttrykte behov
for klar og ærlig kommunikasjon
med de profesjonelle om hjerneskaden, behandlingen og prognosen.

Mange ville også gjerne ha psykologisk støtte. Behovene syntes å være
underdekket.
En familie som rammes av hjerneskade, orker ofte ikke å søke om å
få dekket behovene på eget initiativ.
De følelsesmessige belastningene
kan føre til angst- og depresjonssymptomer og dårligere livskvalitet.
I slike tilfeller er det sannsynlig at de
pårørende ikke makter å være aktive
både i forholdet til pasienten og i
egen livssituasjon.
I følge doktoranden er det ikke
gjennomført danske undersøkelser
på dette området, men det er grunn
til å anta at danske pårørende møter
de sammen utfordringene som pårørende i andre land – selv om man tar
hensyn til forskjeller i helsestrukturer og ressursnivåer. Hun mener derfor det er viktig å undersøke hvordan
profesjonelle kan støtte pårørende
både under og etter behandlingen
og rehabiliteringen, og derved hjelpe
dem i tilpasningsprosessen til en ny
og annerledes hverdag med familiemedlemmet med hjerneskade. Det er
utgangspunktet for doktorgradsprosjektet til psykolog Anne Norup.
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Prosjektet er en undersøkelse med
formål å undersøke effekten av
psykologisk intervensjon på kritiske
tidspunkt fra pasientens skadetidspunkt og opp til ett år etter skaden.
Forskningsprosjektet er todel og
undersøker:
1) Om psykologisk intervensjon i
form av støttende og informerende samtaler på kritiske tidspunkt har en nyttig virkning på
de pårørendes følelsesmessige
tilstand og livskvalitet, og
2) Om intervensjonseffekter og
utviklingen i pårørendes følelsesmessige tilstand over tid har
sammenheng med ulike bakgrunnsfaktorer, f.eks. pasientens
helsetilstand, samt sosiale og
personlighetsmessige forhold både
hos pårørende og pasient.
Deltakerne er 93 pårørende som er
fordelt på fire forskjellige grupper
– to som får samtaler med psykolog
og to kontrollgrupper. Gruppene ble
fulgt i et år.
De foreløpige analyser viser at danske pårørende – som forventet – har
høy frekvens av symptomer på angst
og depresjon og opplever dårligere
livskvalitet. Resultatet av måling av
effekten av den psykologiske intervensjonen foreligger ikke.
Det er håpet at resultatene av prosjektet kan gi grunnlag for at det
utarbeides regler for psykologisk
intervensjon til pårørende på kritiske
tidspunkter – både akutt og opp til
ett år etter skadetidspunktet, skriver
Norup i hjernesagen.no. Hun er spent
på om undersøkelsene vil muliggjøre
indentifisering av bestemte typer av
pårørende og familier som er særskilt
sårbare. Retningslinjer for bistand
til pårørende vil kunne forbedre den
kliniske praksisen på området, er
hennes hypotese.
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Periodontitt – en risikokil
Har periodontitt skadelig effekter på hjertet? Studier viser at
kroniske betennelser kan fremme hjerte-/karsykdommer, fordi
periodontittbakterier ikke bare holder seg til munnhulen. Bakteriene
og giftstoffene kan trenge inn i blodbanen via tannkjøttet og
dermed utgjøre en trussel mot resten av kroppen. Immunsystemet
mobiliseres, og prøver å uskadeliggjøre bakteriene. Hvis betennelsen
ikke behandles, forblir immun-cellene aktive. Derfor kan
personer som er utsatt for periodontitt ha økt risiko for hjerte- og
karsykdommer, f.eks. hjerteinfarkt og hjerneslag.
Hva det er?
Periodontitt er navnet
på den alvorlige formen
for tannkjøttsbetennelse,
den som angriper tannens festevev. Tannkjøttet
er «grunnmuren» som
tennene er festet i. Friskt
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tannkjøtt er lys rødt og
svakt stiplet. Mellom tannkjøttet og tannen dannes en spalte som kalles
tannkjøttslomme. Normalt
har tennene en lomme
som er et par millimeter
dyp. Friskt tannkjøtt blør

ikke ved tannpuss eller lett
berøring.
Det er vanskelig for en
selv og oppdage sykdommer i tannkjøttet fordi
det vanligvis ikke gjør
vondt. Du bør derfor gå
regelmessig til kontroll hos
tannpleier eller tannlege.
Det skilles mellom enkel
tannkjøttsbetennelse (gingivitt) og den mer alvorlige
formen betennelse, som
angriper tennenes festevev
(periodontitt).
Ubehandlet gingivitt
kan og vil ofte føre til at
betennelsen utvikler seg i
dybden. Lommen mellom tann og tannkjøtt –
tannkjøttslommen – blir
gradvis dypere og her
samler det seg enda mer
tannstein og bakterier. De
små fibrene, som fester
tanna til kjevebeinet blir
gradvis brutt ned. Når
tannkjøttslommene blir
dypere har du selv ingen
mulighet til å fjerne belegget, verken med tannbørste, tannstikker eller andre
hjelpemidler.
En periodontitt som
utvikler seg langsomt er
ofte vanskelig å oppdage
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for deg selv. Derfor er
det lurt å gå regelmessig
til kontroll selv om du
kanskje ikke pleier å ha
hull i tennene. Tannpleier
og tannlege kan oppdage
tannkjøttssykdommer på
et tidlig stadium.
Behandling
Behandlingen tar først og
fremst sikte på å stoppe
utviklingen av sykdommen. Du vil få individuell
informasjon om din sykdom og framtidsutsikter.
Det er viktig at du forstår
hvilke muligheter du har,
for det er faktisk du som
kan gjøre den viktigste
jobben for å beholde tennene dine.
Tannpleier eller tannlege hjelper deg med å
finne fram til riktige rensemidler for deg.
Røyking og
tannkjøttsykdom
Flere studier viser at
røykere har større risiko
for å utvikle tannkjøttsykdom enn ikke-røykere.
Beregninger viser at
røykere har 2,5- 6 ganger
større risiko for å utvikle

ilde?

Tannstein
Tannstein skal ikke fjernes bare fordi det ikke er «pent», men fordi det kan føre til bl.a.
hjerte- og karsykdommer.
Tannstein er forkalket bakteriebelegg og mineraler som sitter fast på tennene. Her har
det lett for å hefte seg nye bakterier som kan føre til betennelser i tannkjøttet og vond
lukt. Det vanligste er å få tannstein på innsiden av tennene i underkjeven, spesielt på
underkjevefortennene, og på seksårsjekslene i overkjeven. Grunnen er at de store spyttkjertlene har sine utførselsganger i disse områdene. I spyttet finnes det mineraler, bl.a.
kalsium og fosfater, som felles ut på tannoverflaten når det er for mye av dem i forhold
til det omgivelsene kan ta unna.

FOTO: ©NORSK TANNVERN

periodontitt enn ikkerøykere. En av årsakene til
dette er at nikotin i tobakk
fører til lavere blodgjennomstrømming i tannkjøttet. Røykeres betente
tannkjøtt blør derfor ikke
så lett ved børsting pga.
den lave blodgjennomstrømmingen. Røykeren
oppdager dermed ofte
ikke betennelsen før den
får en mer alvorlig karakter. Kliniske studier viser
også at røyking gjør det
vanskeligere å få positive
resultater etter behandling
av tannkjøttssykdommer.
Det gjelder både vanlig
behandling og ved kirurgi.
Etteroperasjonen
Den første tiden etter
operasjonen vil du være
øm i tannkjøttet, og får
ikke gjort rent tennene på
vanlig måte. Derfor får du
beskjed om å skylle munnen med en bakteriedrepende skyllevæske til såret
er grodd. Da er det viktig
å komme i gang igjen med
vanlig tannrengjøring. Det
er spesielt viktig å holde
overgangen mellom tann
og tannkjøtt ren for plakk.

Tannstein kan ikke fjernes ved hjelp av en vanlig tannbørste. Det må gjøres av en
tannlege eller tannpleier med instrumenter som er spesielt konstruert for tannsteinsfjerning. Det er viktig at tannstein fjernes regelmessig for å hindre at det oppstår tannløsningssykdom eller vond lukt i munnen. Hvor ofte den bør fjernes, vil avhenge hvor
mye det enkelte menneske danner. Hos mennesker som danner ganske lite tannstein
og har et friskt tannkjøtt ved hver kontroll, kan en til to ganger pr. år være et passende
intervall. Hos mennesker som er disponert for tannløsningssykdom og der tannsteinen kryper ned langs rotoverflaten, er mye hyppigere rensning nødvendig. Noen
mennesker har redusert evne eller vilje til å rengjøre tennene og for disse kan hyppig
rengjøring og tannsteinsrens hos tannhelsepersonell være å anbefale. Det er ikke noe
fasitsvar på hvor ofte man bør gå til tannlegen for å gjøre dette.
Litt av roten på tannen
blir synlig etter operasjonen, derfor virker tennene
lengre (4).

LIVSKVALITET
– muligheter
fremfor begrensninger.

Noen kan en kort
periode oppleve at det føles
som om tennene er løsere
og tennene kan bli mer følsomme for kaldt og varmt.
Hvis du får slike problemer kan det hjelpe å skylle
med fluor skyllevæske
og pusse med en spesialtannkrem mot ising.
Tannpleier/ tannlege kan
også legge på et isolerende
materiale på tannhalsene.

Vi har medarbeidere med høy fagkunnskap og kompetanse, og
er en framtidsrettet virksomhet som er opptatt av å ligge i forkant både når det gjelder fag og bruk av moderne teknologi.
Vårt mål er å skreddersy den beste løsningen til den enkelte.

Husk: Forebyggelse er
lettere – og billigere - enn
behandling!
Sophies Minde Ortopedi AS
er totalleverandør av ortopediske hjelpemidler og tar imot pasienter fra hele landet.
Proteser - Ortoser - Korsett - Fotsenger - Spesialfottøy - Ortopedisk sydd fottøy
Kontaktinfo: Sentralbord 22 04 53 60, post@sophiesminde.no

www.sophiesminde.no
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Rundskriv
IS-12/2004

Lov om pasientrettigheter

SLAGORDET gir deg utvalgte deler
av Pasientrettighetsloven i denne
årgangen. I dette nummer noteres
formålet med loven, viktige
definisjoner og mer «matnyttige»
paragrafer som medvirkning/
informasjon og journalen. I neste
nummer vil en jurist kommentere
viktige paragrafer.

§ 1-1. Formål
Lovens formål er å bidra til å sikre befolkningen lik tilgang
på tjenester av god kvalitet ved å gi pasienter og brukere rettigheter overfor helse- og omsorgstjenesten.
Lovens bestemmelser skal bidra til å fremme tillitsforholdet mellom pasient og bruker og helse- og omsorgstjenesten,
fremme sosial trygghet og ivareta respekten for den enkelte
pasients og brukers liv, integritet og menneskeverd.
§ 1-3. Definisjoner
I loven her menes med
a. pasient: en person som henvender seg til helse- og
omsorgstjenesten med anmodning om helsehjelp, eller
som helse- og omsorgstjenesten gir eller tilbyr helsehjelp i
det enkelte tilfelle;
b. pasientens pårørende: den pasienten oppgir som pårørende
og nærmeste pårørende. Dersom pasienten er ute av stand
til å oppgi pårørende, skal nærmeste pårørende være den
som i størst utstrekning har varig og løpende kontakt med
pasienten, likevel slik at det tas utgangspunkt i følgende
rekkefølge: ektefelle, registrert partner, personer som lever i
ekteskapslignende eller partnerskapslignende samboerskap
med pasienten, myndige barn, foreldre eller andre med
foreldreansvaret, myndige søsken, besteforeldre, andre
familiemedlemmer som står pasienten nær, verge eller hjelpeverge. Ved tvungen observasjon eller tvungent psykisk
helsevern har den som i størst utstrekning har hatt varig og
løpende kontakt med pasienten tilsvarende rettigheter som
den nærmeste pårørende etter psykisk helsevernloven og
loven her, dersom ikke særlige grunner taler mot dette.
c. helsehjelp: handlinger som har forebyggende, diagnostisk,
behandlende, helsebevarende, rehabiliterende eller pleieog omsorgsformål, og som er utført av helsepersonell;
d.helse- og omsorgstjenesten: den kommunale helse- og
omsorgstjenesten, spesialisthelsetjenesten, tannhelsetjenesten og private tilbydere av helse- og omsorgstjenester;
e. helsepersonell: personer som nevnt i lov om helsepersonell
§ 3;
f. bruker: en person som anmoder om eller mottar tjenester
omfattet av helse- og omsorgstjenesteloven som ikke er
helsehjelp etter bokstav c.
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Medvirkning og informasjon
§ 3-1. Pasientens og brukerens rett til medvirkning
Pasient og bruker har rett til å medvirke ved gjennomføring
av helse- og omsorgstjenester. Pasienten har herunder rett til å
medvirke ved valg mellom tilgjengelige og forsvarlige undersøkelses- og behandlingsmetoder. Medvirkningens form skal
tilpasses den enkeltes evne til å gi og motta informasjon.
Tjenestetilbudet skal så langt som mulig utformes i samarbeid med pasient og bruker. Det skal legges stor vekt på hva
pasienten og brukeren mener ved utforming av tjenestetilbud
etter helse- og omsorgstjenesteloven §§ 3-2 første ledd nr. 6,
3-6 og 3-8. Barn under 18 år skal tas med på råd når barnets
utvikling og modning og sakens art tilsier det.
Dersom pasienten ikke har samtykkekompetanse, har
pasientens nærmeste pårørende rett til å medvirke sammen
med pasienten.
Ønsker pasient eller bruker at andre personer skal være
til stede når helse- og omsorgstjenester gis, skal dette som
hovedregel imøtekommes.
§ 3-2. Pasientens og brukerens rett til informasjon
Pasienten skal ha den informasjon som er nødvendig for
å få innsikt i sin helsetilstand og innholdet i helsehjelpen.
Pasienten skal også informeres om mulige risikoer og
bivirkninger.
Informasjon skal ikke gis mot pasientens uttrykte vilje,
med mindre det er nødvendig for å forebygge skadevirkninger av helsehjelpen, eller det er bestemt i eller i medhold av
lov.
Informasjon kan unnlates dersom det er påtrengende
nødvendig for å hindre fare for liv eller alvorlig helseskade
for pasienten selv. Informasjon kan også unnlates dersom det
er klart utilrådelig av hensyn til personer som står pasienten
nær, å gi slik informasjon.
Dersom pasienten blir påført skade eller alvorlige komplikasjoner, skal pasienten informeres om dette. Pasienten skal
samtidig gjøres kjent med adgangen til å søke erstatning hos
Norsk Pasientskadeerstatning.
Dersom det etter at behandlingen er avsluttet, oppdages
at pasienten kan ha blitt påført betydelig skade som følge av
helsehjelpen, skal pasienten om mulig informeres om dette.
Brukere skal ha den informasjon som er nødvendig for å
få tilstrekkelig innsikt i tjenestetilbudet og for å kunne ivareta
sine rettigheter.
§ 3-3. Informasjon til pasientens nærmeste pårørende
Dersom pasienten samtykker til det eller forholdene tilsier
det, skal pasientens nærmeste pårørende ha informasjon om
pasientens helsetilstand og den helsehjelp som ytes.
Er pasienten over 16 år og åpenbart ikke kan ivareta sine
interesser på grunn av fysiske eller psykiske forstyrrelser,
demens eller psykisk utviklingshemning, har både pasienten og dennes nærmeste pårørende rett til informasjon etter
reglene i § 3-2.
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§ 3-4. Informasjon når pasienten er mindreårig
Er pasienten under 16 år, skal både pasienten og foreldrene
eller andre med foreldreansvaret informeres.
Er pasienten mellom 12 og 16 år, skal opplysninger ikke
gis til foreldrene eller andre med foreldreansvaret når pasienten av grunner som bør respekteres, ikke ønsker dette.
Informasjon som er nødvendig for å oppfylle foreldreansvaret, skal likevel gis foreldre eller andre med foreldreansvaret når pasienten er under 18 år.
Dersom barneverntjenesten har overtatt omsorgen
for barn under 16 år etter barnevernloven § 4-8 eller §
4-12, gjelder første, annet og tredje ledd tilsvarende for
barneverntjenesten.

Reglene i § 3-3 og § 3-4 om andres rett til informasjon
gjelder tilsvarende for innsyn i journal.
Nærmeste pårørende har rett til innsyn i journal etter
en pasients eller brukers død, om ikke særlige grunner taler
mot dette.
Departementet kan i forskrift gi nærmere bestemmelser
om retten til innsyn i journal, herunder bestemmelser om
betaling for kopier.

§ 3-5. Informasjonens form
Informasjonen skal være tilpasset mottakerens individuelle
forutsetninger, som alder, modenhet, erfaring og kultur- og
språkbakgrunn. Informasjonen skal gis på en hensynsfull
måte.
Personellet skal så langt som mulig sikre seg at mottakeren har forstått innholdet og betydningen av opplysningene.
Opplysning om den informasjon som er gitt, skal nedtegnes i pasientens eller brukerens journal.

§ 5-3. Overføring og utlån av journal
Pasienten og brukeren har rett til å motsette seg utlevering
av journal eller opplysninger i journal. Opplysningene kan
heller ikke utleveres dersom det er grunn til å tro at pasienten eller brukeren ville motsette seg det ved forespørsel.
Utlevering kan likevel skje dersom tungtveiende grunner
taler for det. Overføring eller utlevering av journal eller
opplysninger i journal skal skje i henhold til bestemmelsene
i lov om helsepersonell.

§ 3-6. Rett til vern mot spredning av opplysninger
Opplysninger om legems- og sykdomsforhold samt andre
personlige opplysninger skal behandles i samsvar med gjeldende bestemmelser om taushetsplikt. Opplysningene skal
behandles med varsomhet og respekt for integriteten til den
opplysningene gjelder.
Taushetsplikten faller bort i den utstrekning den som
har krav på taushet, samtykker.
Dersom helsepersonell utleverer opplysninger som er
undergitt lovbestemt opplysningsplikt, skal den opplysningene gjelder, så langt forholdene tilsier det informeres om at
opplysningene er gitt og hvilke opplysninger det dreier seg
om.
Rett til journalinnsyn
§ 5-1. Rett til innsyn i journal
Pasienten og brukeren har rett til innsyn i journalen sin
med bilag og har etter særskilt forespørsel rett til kopi.
Pasienten og brukeren har etter forespørsel rett til en enkel
og kortfattet forklaring av faguttrykk eller lignende.
Pasienten og brukeren kan nektes innsyn i opplysninger
i journalen dersom dette er påtrengende nødvendig for å
hindre fare for liv eller alvorlig helseskade for pasienten eller
brukeren selv, eller innsyn er klart utilrådelig av hensyn til
personer som står vedkommende nær.
En representant for pasienten eller brukeren har rett til
innsyn i opplysningene som pasienten eller brukeren nektes
innsyn i, med mindre representanten anses uskikket for
dette. En lege eller advokat kan ikke nektes innsyn, med
mindre særlige grunner taler for dette.

§ 5-2. Retting og sletting av journal
Pasienten, brukeren eller den som opplysningene gjelder,
kan kreve at opplysningene i journalen rettes eller slettes
etter reglene i helsepersonelloven § 42 til § 44.

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
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Møre og
Romsdal
70 14 50 40

Østfold
69 30 17 70

Oppland
61 24 73 30

Telemark
35 56 15 50
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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

Hovednummer 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

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

LFS Sogn og Fjordane
Leder Stein A. Gjerde
Havrenesveien 37, 6900 Florø
Mob. 971 22 925
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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

LFS Øst-Finnmark
Leder Willy Jakobsen
Kommandantvn. 10, 9950 Vardø
Mob. 920 71 281
E-post: will.jakk@hotmail.no

Hjerneslagrammede Barn
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)

