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Lederen

Kjære leser!
Hovedstyret håper alle har hatt en fin sommer
og er opplagt til innsats for LFS denne høsten!
Medlemspleie og verving står på agendaen. LFS
har fått økonomisk støtte fra Helsedirektoratet
som skal gå til HiAF-prosjektet. Nå planlegges åpne møter i flere fylker. Dette kommer vi
tilbake til. Vi arbeider også med mulighetene
for å bruke radioreklame for å verve de mange
slagrammede som ennå ikke er blitt medlemmer
i vår forening.

Lokallagene inviteres til å sende inn artikler,
nyheter m.m. På den måten kan vi synliggjøre at
LFS har en levende og aktiv organisasjon samtidig som lagene kan inspirere og lære av hverandre. Foreløpig bruker noen lag Slagordet mer aktivt enn andre, men alle er velkomne i spaltene!
Ingen sak er for liten. De som kanskje synes de
trenger hjelp til presentasjon av sine saker,
inviteres til å ta kontakt med redaktøren. Hun
svarer på spørsmål og hjelper mer enn gjerne til!
Vi satser på en aktiv høst og at LFS møter 2014
med fornyet styrke!

Hovedstyret setter veldig stor pris på at to ressurspersoner har meldt seg til frivillig innsats
for LFS og er sikker på at LFS vil få stor glede av
dem. De presenteres litt nærmere i dette bladet. Vi trenger mange frivillige og håper flere vil
melde seg «til tjeneste»!
Slagordet er et «opplysningsblad» for LFS. Det
innebærer at Slagordet skal kommunisere på
mange plan mellom hovedstyret, tillitsvalgte
og medlemmer samt andre lesere av bladet, og
bringe nyheter, ta opp aktuelle tema osv.

Roger Amundsen
Leder

Hva mener du? Si din mening på www.slag.no/Forum-for-slag-no
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Nyheter

Slagkafé også i Bergen!
Inspirert av det ivrige lokallaget på Stord og deres gode erfaringer, ønsker
også lokallaget i Bergen å begynne med Slagkafé.
Foto: Facebook, Kafe Generasjonen
Riktignok prøvde vi to ganger i vår uten oppslutning. Men dette tar foreløbig ikke motet fra arrangementskomiteen, og vi ønsker å starte opp igjen
etter sommerferien.
Ideen med Slagkafé er å etablere en møteplass for
medlemmene våre – som til nå for det meste bare
er navn på en medlemsliste. Vi har funnet en kafé
der det er lett å komme til, der det er plass til rullestoler og et velvillig og imøtekommende vertskap. Stedet blir «Kafé Generasjonen», adressen er
Teatergaten 43, 5010 Bergen.
Vi foreslår å treffes en gang i måneden, den andre
onsdagen mellom kl. 13 og 15. Programmet er
åpent og mye avhengig av hva de som kommer,
interesserer seg for! Vårt spørsmål er derfor:
• ➢ Skal vi bare komme sammen for å møtes og
utveksle erfaringer?
• ➢ Ønsker dere at det taes opp et fagtema,
for eksemper rettigheter, rehabilitering, mm?
• ➢ Skal vi spise lunsj sammen (da innhenter vi
tilbud fra kaféen)
• ➢ Ønsker dere underholdning, allsang?

Alle som kan tenke seg å være med, kan sende inn
forslag/ønsker ved å kontakte arrangementskomiteen – som består av:
Frid Lundgren
e-mail: fridlundgren@hotmail.no
mobil: 92 83 61 74
Renate Svardal
e-mail: renasv@online.no
mobil: 47 87 84 59 / fasttlf. 53 50 78 28
Vi håper å bli kjent med dere og treffe dere onsdag
9. oktober kl. 13.00 på «Kafé Generasjonen»!

Lanzarote-tur 2014!
LFS gjentar det populære tilbudet om tur til Lanzarote 31. mars – 14. april 2014.
Mer informasjon kommer senere.
Påmeldinger/spørsmål til LFS-leder Roger Amundsen,
tlf. 48 99 97 97 eller epost: rogeramu@start.no
SLAGordet nr. 3/2013
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Barn

Hjerneslag hos barn
- Hjerneslag blant barn rammer sjelden, men regelmessig. På Barneklinikken i Bergen får vi sjelden mer enn én
slik pasient i året, sier førsteamanuensis og seksjonsoverlege Kristian Sommerfelt ved Barneklinikken i Bergen.
Hos godt over halvparten av de unge
pasientene finner man ikke årsaken til
sykdommen. Hos de aller fleste gjentar
heller ikke hjerneslaget seg senere.
- Men det er svært viktig å lete etter
underliggende årsaker til slaget. Man
må undersøke om det er misdannelser
i hjertet eller andre blodkar, og se etter
unormale forhold i blodets levringsevne, forklarer Sommerfelt.
- Godt og brukbart liv
Hjerneslag, eller hjerneinfarkt, er altså
ikke bare en «gammelmannssykdom».
Overlege Halvor Næss ved Nevrologisk avdeling på Haukeland sykehus
har fulgt samtlige pasienter mellom 15
og 49 år i Hordaland, som fikk hjerneinfarkt i perioden 1988-97.
I oktober disputerer Næss for doktorgraden ved Universitetet i Bergen om
unge og hjerneinfarkt. Blant annet har
han undersøkt hvorfor de 232 pasientene fikk slag, og hvordan livet har
vært etterpå.

Flest unge kvinner
Mellom tretti og femti pasienter under
femti år i Hordaland får hjerneslag
hvert år. Sytti prosent av pasientene
under tretti år er kvinner. Årsaken er
ofte vanskelig å påvise.
- Pasientene blir grundig undersøkt.
Likevel finner vi bare årsaken hos
halvparten. Men arv, graviditet og
p-pillebruk øker trolig risikoen, sier
Næss.
Åreforkalking er dessuten årsak til at
22 prosent av mennene fikk slag, mot
bare fire prosent av kvinnene.

- Selv om noen sliter, lever mange et
godt og brukbart liv etter hjerneslaget,
sier Halvor Næss til BT.

Også vanlige infeksjoner kan føre til
hjerneinfarkt, fordi infeksjonene kan
påvirke blodets evne til levre seg.

- Noen har lederstillinger både i det
offentlige og private, og én har til og
med tatt doktorgrad!

- Studier viser at halvparten av barna
som får hjerneslag, har hatt vanlige
infeksjoner i urin- eller luftveier.
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Mange røykere
Jo yngre pasienten er, jo mindre er
risikoen for komplikasjoner som
lungebetennelse. Det samme gjelder
risikoen for nytt slag.
- Risikoen for gjentagelse er en god
del lavere enn for eldre pasienter. Men
forebyggende medisin bør brukes av
de fleste, sier Næss til BT.
Slagpasienter skiller seg ikke sosialt ut
fra andre i samfunnet - bortsett fra at
de røyker mer.
- Over seksti prosent av pasientene
røykte da de fikk slag. At røyking er
forbundet med hjerneslag er det ingen
tvil om, slår Næss fast.
Doktorgradsarbeidet viser dessuten at
flere får slag i sommerhalvåret, og at
migrene kan være forbundet med økt
risiko for sykdommen.

Barn

Barn med hjerneslag
I Norge rammes årlig ca. 15.000 personer av hjerneslag, overraskende mange er barn
og unge. Rask rehabilitering er viktig også for barn og unge.
Rehabiliteringen bør starte med en
gang barnet er bra nok. Mange tror at
barnet blir helt frisk etter et hjerneslag
fordi hjernen fremdeles utvikler seg.
Men det er mer korrekt å si at barn er
bedre til å tilpasse seg virkningene av
slag.
Fysioterapeut kan hjelpe med bevegelsesvansker som svakheter eller lammelser, stivhet i muskler eller muskelspasmer. Terapeuten kan observere
barnet og lage et treningsprogram for
styrke og bevegelse. Programmet kan
inkludere bruk av forskjellig utstyr,
som fotortoser og hand splints. Medikamenter kan også nyttes i enkelte
tilfeller.
Ergoterapeuter arbeider ofte tett
sammen med fysioterapeuter. De
søker måter å løse daglige oppgaver –
som knytting av skolisser, påkledning,
spising og bruk av hjelpemidler – på.
Studier viser at barn ser ut til å lære å
gå igjen, men kan ha større problemer
med bruk av hendene. Du anbefales
å oppmuntre barnet til å bruke de
lemmene som er svekket så mye som
mulig. Gjentatte øvelser kan være
meget effektive. Kommunikasjon kan
også være påvirket av hjerneslag på
ulike måter.
•
•
•

Afasi er vansker med tale, forstå
tale, lesing eller skriving.
Dysarthria er talevansker på grunn
av svekkede ansiktsmuskler.
Dyslexia er lærevansker innen
skriving og regning.

Noen barn finner det vanskelig å være
sosiale og viser motvilje mot å snakke
(mutisme).
De fleste barn som rammes av hjerneslag opplever heldigvis store forbedringer i taleevnen i løpet av det første
året etter slaget.
Logoped kan observere og lage
program for å forbedre kommunikasjonsevnen. Hvis barnet ditt har store
talevansker eller andre kommunikasjonsproblemer etter slaget, finnes
hjelpeprogrammer. Det kan være en
god idé å se på elektroniske hjelpemidler. Samarbeid med logopeden
anbefales.
Hjerneslag kan også påvirke atferden
og følelseslivet til barnet. Foreldrene
kan oppleve endringer på disse områdene som vanskelige å håndtere.
Studier har vist at barn med lammelser på en side ofte får atferdsendringer
– kanskje en god stund etter slaget.
Etter hvert som barnet blir eldre, kan
det bli mer oppmerksom på forskjeller
mellom seg selv og andre barn. Lærevansker og problemer med å delta på
skolen understreker forskjeller som
barnet ikke klarer å akseptere. Å godta
fysiske utfordringer kan også representere store, ja nettopp, utfordringer.
Å være oppmerksomme på de følelsesmessige virkningene av slag bidrar til å
identifisere problemene til barnet. Det
kan ta år å tilpasse livet til virkningene
av slag. Ungdomstiden kan bli særlig

vanskelig. Kanskje er det en god idé å
søke hjelp hos psykolog for følelsesmessige problemer – særlig hvis disse
påvirker forholdet i hjem og på skole.
Det kan hjelpe barnet til å forstå hvorfor det føler slik det gjør. Psykolog kan
også anbefales for å hjelpe barnet med
kognitive problemer som lærevansker
og konsentrasjonsproblemer. Foreldre
vil også kunne få råd om hvordan de
best kan følge opp barnet.
Tilbake på skolen
Å komme tilbake på skole kan virke
skremmende. Men det er en milepel
i barnets rehabilitering. Og det er en
kjempesjanse for barnet til å møte
venner og delta i klassen! For å gjøre
overgangen til skolelivet igjen så god
som mulig for barnet bør du kontakte
læreren og/eller andre fagpersoner
på skolen for å informere om slaget
og hvordan det har påvirket barnet.
Skolen bør kunne tilby særlig og
individuell støtte til barnet. Det kan
også være bra om skolen informerer
de andre elevene om barnets situasjon,
det kan være mindre skremmende for
både den slagrammede og medelevene
at de vet noe om hva de kan forvente å
oppleve når de møtes igjen.
Klasserommet kan være et slitsomt
sted å være – blant annet på grunn av
støynivået! Barnet kan oppleve at det
er slitsomt å være der. En gradvis retur
til skolen kan hjelpe på dette. Kanskje bør en også være oppmerksom
på hvor i klasserommet barnet bør få
sitte – finnes et rolig hjørne hvor det
er lettere å konsentrere seg?
forts. neste side
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Dessverre kan mobbing forekomme.
Studier viser at barn som har utviklet
handikap også er mer utsatt for mobbing. Foreldre og skole bør samarbeide for å forebygge og motarbeide
mobbing.
Virkningen på familien
At et barn får hjerneslag har virkning
for hele familien. Foreldre kan føle
sjokk, forvirring, isolasjon og frustrasjon. Studier viser at hjerneslag hos
barn kan påvirke foreldrenes følelsesliv og helse, så det er viktig at også
foreldrene tar vare på seg selv.
Søsken blir også påvirket av hjerneslaget hos barnet. Kanskje forstår de
ikke hva som har skjedd med broren
eller søsteren – det kan oppleves som
forvirrende. De kan også ha problemer med å forstå virkningene hos
den slagrammede og bli direkte flaue
når barnet for eksempel er tilbake på
samme skole som dem selv. Mange
blir også sjalu fordi det slagrammede
barnet får mye oppmerksomhet etter slaget. Ovennevnte reaksjoner er
normale.
Besteforeldre kan føle skyld når et barnebarn blir slagrammet fordi de er i
en alder som vanligvis får slag. Understrek overfor dem at slag i barnealder
er annerledes enn hos voksne og har
forskjellige årsaker. Minn dem på at
slag kan ramme i alle aldersgrupper!
Hvis besteforeldre ønsker å hjelpe
dere, kan de lette byrden ved for eksempel å hjelpe til med de andre barna
og i husarbeidet. Mens barnet er på
sykehus, kan de sitte ved sykesengen
mens foreldrene får tid sammen med
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de øvrige barna, kan sove og slappe
litt av.
Samarbeid er viktig for å takle situasjonen best mulig.

Nyttige råd
for å hjelpe barnet:
1. Snakk med barnet om slaget, svar
på spørsmålene, oppmuntre barnet
til å snakke med legen. Bruk et
enkelt språk.
2. Si at det er OK å være redd og sint!
3. Hjelp barnet til å holde kontakten
med vennene.
4. Vær involvert og hjelp barnet med
treningsprogrammene regelmessig.
5. Overvåk og samarbeid med lærere,
terapeuter og andre fagfolk for å
få den best mulige utviklingen for
barnet.
for å hjelpe foreldre:
1. Sett deg godt inn i barnets tilstand
og ikke vær redd for å spørre lege
og/eller andre fagfolk. Skriv gjerne
ned spørsmål på forhånd. Jo mer
du vet, desto bedre kan du hjelpe
barnet.
2. Kanskje du kan hjelpe barnet med
vask, mating og leker allerede mens
det er på sykehuset.
3. Ta pauser! Du må ta vare på deg
selv for å holde ut.
4. Familie og venner er gjerne veldig
til stede og interessert i slike
situasjoner. Det er bra. Men å holde
alle oppdaterte kan faktisk bli
slitsomt. Det kan være nyttig å
utnevne en «informasjonsmedarbeider» som kan ta seg av
dette.

5. Å snakke om hvordan du har det,
er nødvendig. Særlig foreldre i
samme situasjon kan ha mye å gi
hverandre.
Søk likemenn!
for å hjelpe søsken:
1. Snakk med dem i et enkelt barnevennlig språk når du forteller om
hjerneslaget. Bilder og nettsteder
kan være nyttige hjelpemidler.
2. Forsøk å svare på alle spørsmål
så ærlig som mulig. Ikke unngå
noe tema. Søsknene blir bekymret
og konstruerer egne forklaringer på
hva som er skjedd hvis de ikke får
god og forståelig informasjon.
3. Inkluder dem! La dem gjerne bli
med til legen for å stille spørsmål.
4. Husk på å sette av tid sammen med
søsknene til det slagrammede barnet.
5. La dem delta i rehabiliteringsøvelsene uten å gi dem ansvaret for
gjennomføringen. Hvis den slagrammede har talevansker, be søsken
om at de ikke snakker på vegne av
ham/henne.
6. Hvis det ser ut som om søsken er
flau over den slagrammede, snakk
om det. Da må du se situasjonen
fra deres ståsted. Noen gir søsken et
informasjonskort om hjerneslag
som kan vises til de som stirrer eller
kommenterer.
Artikkelen bygger på «Childhood
stroke», www.stroke.org.uk, og er oversatt og bearbeidet for norske forhold av
Maj Lindholt

Hva mener du? Si din mening på
www.slag.no/Forum-for-slag-no

Barn

En kommentarartikkel i Den norske legeforenings tidsskrift juni 2013 som
omhandler et tema som både er relevant for barn som pårørende til slagrammede og
for foreldre med rammede barn.

Barn i blindsonen
Av B P Mjølstad

I møte med en som
opplever sykdom, ulykker
eller kriser kan det være
lett å glemme at pasienten
ofte har familie som også
blir berørt.
Mens helsetjenesten de siste årene har
opparbeidet gode rutiner for å ivareta
foreldre som pårørende, har barn som
pårørende lenge vært en ganske usynlig gruppe. Det er derfor gledelig at
Norsk elektronisk legehåndbok nylig
er blitt oppdatert med kapitlet Barn
som pårørende.
Årlig opplever nesten 3 500 barn at en
av foreldrene får kreft og 6 000 – 9 000
at mor eller far kommer i fengsel, og
70 000 barn har foreldre med alkoholproblemer som går utover daglig
fungering. Slike belastninger fører
ofte til store og langvarige endringer
i familiesituasjonen. Samfunnet er i
stadig endring og beveger seg i mer
multikulturell retning, med større
mangfold i familiemønstre enn tidligere. Samtidig er det et økende antall
skilsmisser, og det blir flere enslige
foreldre. For noen medfører dette også
svakere nettverk. Dette er forhold som

gjør det vanskelig å vite hvilke behov
en familie har i en situasjon der foreldrene blir rammet av alvorlige helseproblemer. Generelt kan vi si at barn
er en spesielt utsatt og sårbar gruppe
som kan komme til å trenge ekstra
støtte i en slik situasjon.
Selv om de fleste foreldre vil det beste
for sine barn, kan det være vanskelig
å gi den omsorg som barnet trenger
når man selv sliter. Barn er sensitive
for hvordan foreldrene har det og
kan lett gå inn i en omsorgsrolle.
Alderstilpassede omsorgsoppgaver
kan innebære mestring og utvikling,
mens et for stort og overveldende
ansvar kan være belastende og skadelig. Hjelpetrengende foreldre kan over
tid miste «normalsynet» på hva som
er barns oppgaver og ansvar, samtidig
som skam og skyldfølelse kan bidra til
at foreldrenes sykdom forblir en vel
bevart familiehemmelighet. Det kan
være en tung bør å bære for familien
– særlig barna – og det kan pågå over
lang tid.
Belastende livserfaringer i
barndommen
Barn som lider overlast på grunn av
overveldende omsorgsbyrder eller
omsorgssvikt, har økt risiko for å få
helseproblemer selv, både på kort og
på lang sikt. Senere års forskning har
bidratt til en langt dypere forståelse av
grunnleggende sammenhenger mel-

lom livsbetingelser og helse. Det er nå
godt kjent at belastninger i fosterliv og
tidlig barndom kan innvirke på helsetilstanden senere i livet, for eksempel i
form av sykdom i voksen alder.
Noen utviklingsfaser er spesielt kritiske. For eksempel er vår evne til å
knytte oss til andre mennesker særlig
sensitiv de første par leveårene. Samtidig har vi nå kunnskap om at hjernen
til små barn er langt mer plastisk enn
det man tidligere trodde. Det er altså
et stort potensial for reparasjon hvis
barn har vært utsatt for overlast/omsorgssvikt – samtidig som det understreker betydningen av å gripe inn
tidlig nok.
Lovbestemmelser om barn som
pårørende
For å bedre oppfølgingen av barn som
pårørende opprettet Helse – og omsorgsdepartementet i 2007 BarnsBeste
– et nasjonalt kompetansenettverk
for barn som pårørende. I 2010 fikk
helsepersonell- og spesialisthelsetjenesteloven bestemmelser som har som
formål å bidra til at disse barna blir
ivaretatt og får nødvendig støtte.
Helsepersonell har etter loven plikt
til å avklare om pasienten har barn,
foreta en kartlegging av barnas behov
for informasjon og oppfølging samt
forts. neste side
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iverksette tiltak der det er nødvendig.
Som ledd i arbeidet med å systematisere og formidle kunnskap om
barn som pårørende har BarnsBeste i
samarbeid med fagfolk utarbeidet et
eget kapittel om dette temaet i Norsk
elektronisk legehåndbok. Målet er å nå
fastlegene. Mulighetene skulle være
gode, ettersom flesteparten av landets
fastleger har tilgang til Norsk elektronisk legehåndbok.
Grønn – gul – rød respons
Det er viktig å fremheve at barn som
har syke foreldre i utgangspunktet
er friske barn, og at deres atferd ofte
representerer en normal reaksjon på
en unormal situasjon. Det er viktig å
vurdere atferdsendring hos barn ut
fra den kontekst barnet befinner seg i.
Barns reaksjon på en belastende livssituasjon kan være svært varierende.
Noen reagerer med å bli tilbaketrukne
og «usynlige», andre med sinne og
utagering.

8

SLAGordet nr. 2/2013

Barn som utsettes for omsorgssvikt,
kan ha symptomer som fyller kriterier
for diagnoser som AD/HD og andre
atferdsforstyrrelser. Faren er at «diagnosen» blir en forklaring som alle
symptomer tolkes inn i. Resultatet kan
være at traumer og omsorgssvikt blir
oversett.
Fastlegen kan følge familien over tid,
noe som gir gode muligheter til å vurdere barn i den konteksten de befinner
seg i. Norsk elektronisk legehåndbok
beskriver fastlegens ulike responsmuligheter etter trafikklysmetoden. Hvis
barna er godt i varetatt og omsorgspersonene samarbeider godt, er det
ingen grunn for videre tiltak (grønn
respons). Hvis barn står i fare for å
lide overlast og omsorgspersonene
ikke har innsikt i situasjonen og/eller
ikke ønsker hjelp, har helsepersonell
plikt til å melde fra til barnevernet
(rød respons). Ved tvil skal man
undersøke nærmere, vurdere barnas
situasjon og eventuelt konferere med
andre aktører (gul respons).

Respektfull tilnærming
Det er ikke lett å være barn når foreldrene blir syke – men heller ikke lett
å være foreldre når man er syk. Dårlig
samvittighet for ikke å strekke til som
foreldre er vanlig selv når man er frisk.
Det er mange meninger om hvordan
foreldre skal være og hva barn trenger. Her ligger det en utfordring for
helsepersonell: Hvordan kan vi på
en respektfull måte få syke foreldre
til å bli oppmerksomme på hvordan
deres barn har det når de selv sliter
og er sårbare? Hvilke reaksjoner bør
foreldre og omverdenen være på vakt
overfor?
Hvordan kan man best ivare ta og
støtte hele familien – inkludert barn
og den friske andre forelderen? Samtidig som vi må ta innover oss den
smertefulle erkjennelsen at alvorlig
omsorgssvikt forekommer oftere enn
vi liker å tro, og mobilisere kraft og
mot til å handle der vi har grunn til å
tro at barn utsettes for slikt.

Optimal trening med skandinaviske spesialister
Trenger du å få bedre trening med sterk støtte av spesialister fra
Skandinavia? Noe som er helt unikt med NeuroOptimas program,
også i et internasjonalt perspektiv, er stor innsats av ansatte
som har spesialisert seg på nevrologisk rehabilitering.
Du kan velge mellom programmer i opptil tre uker i Marbella,
Spania, eller 6-11 dager på Visingsö, Sverige. Programmene i
Spania startet i 2003 og vi har hatt mer enn 300 deltakere.
Klare forbedringer kan oppnås, selv mange år etter at skaden
oppsto. Resultatene har resultert i at en spesiell studie nå pågår.

Centro Forestal Sueco, Spania

For de som trenger logopedi gis mulighet for en intensiv trening
med spesialisert logoped, i alle programmer i Spania og flere på
Visingsö.
Nærstående parter er hjertelig velkommen til å bli med til en
attraktiv pris.
Kundeservice telefon 0046 40 400 950
Nettstedet www.neurooptima.com/no
Visingsö, Sverige

NeuroOptima Forsk Rehab AB, Sjödalavägen 22, 233 35 Svedala
kundservice@neurooptima.com, www.neurooptima.com/no
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WalkAide¨ er en h¿ yteknologisk elektrostimulator som hjelper mange slagpasienter
til Œ l¿ fte foten under gange. WalkAide¨ er meget avansert og mŒ ikke forveksles med
andre elektrostimulatorer som er
tilgjengelige for denne pasientgruppen.
Ny teknologi, basert pŒ en
programmerbar tiltsensor,
gj¿ r WalkAide¨ lett og
betjene for deg som bruker
Enkel elektrodeplassering
Ingen h¾ lsensorÉ
Av droppfotstimulatorer
som finnes pŒ markedet
er det kun med WalkAide¨
du kan gŒ barbent !
Egnet ogsŒ for barn

WalkAide¨ er godkjent som
ortopedisk hjelpemiddel
gjennom NAV 	
  

Be om brosjyrer og n¾ rmere
opplysninger om dette produktet!
Du finner ogsŒ mer informasjon
pŒ www.cypromed.no

Cypromed	
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Ressurser

Ressurspersoner for LFS
Av Maj Lindholt
LFS-leder Roger Amundsen strålte da han presenterte to ressurspersoner på hovedstyremøtet i august. Esben Madsen og
Hans Dyblie er begge slagrammede og ønsker å gjøre en innsats for LFS og medlemmene. De vil kunne både bidra med
ideer og utføre arbeidsoppgaver som avlaster det valgte styret. Og aller best: De virker virkelig tent på oppgavene!

Esben Madsen
er 59 år, bosatt i Oslo og utdannet arkitekt, men gikk tidlig over i mer
administrative funksjoner og prosjektledelse. Sykehistorien begynte allerede i
2000 da han fikk sentralnervetrombose i venstre øye som han mistet synet på.
Åtte år senere ble han rammet av tre slag i høyre hjernehalvdel med påfølgende total lammelse på venstre side. Ett år senere, etter behandling på Akers
sykehus, Sunnaas og Cato-senteret, var han på bena igjen – og i jobb! Men
han gikk fra å være viseadministrerende direktør til en 50-prosent-seniorrådgiverstilling. – Likevel, det er ikke alle som kommer i jobb igjen etter slag!
Esben smiler og er klar på at han har vært heldig. Da jeg meldte min interesse
for å jobbe for slagforeningen, ville jeg både aktivisere meg selv mer og gi
noe tilbake etter å ha fått en omfattende og god rehabilitering. Jeg har jo god
kunnskap om slag og har hatt stor glede av samtaler med andre slagpasienter
på Sunnaas. Kommunikasjon er en av Esbens sterke sider, forteller han, og
tror det er en nyttig egenskap i foreningsarbeidet.
Esben har allerede påtatt seg utredningsoppgaver for hovedstyret.

Hans Dyblie
er 62 år, bosatt i Eidskog kommune i Hedmark og har mange års erfaring
som journalist og fotograf. De siste årene av sitt yrkesaktive liv var han ansatt
i Apokjeden på Lørenskog. –Jeg er slagrammet påført av andre, understreker
han, etter å ha blitt ranet og slått ned i Oslo. Så lå jeg tre og en halv uke bevisstløs på Ullevål sykehus før overføringen til Kongsvinger sykehus i 2006.
Hans mål for innsatsen er å jobbe med fylkeslagene. Det er viktig å få skikkelig liv i alle lokallagene, sier han, og oppfordrer lagene til å bruke Slagordet
aktivt. Å opprette slagkafeer er et tiltak han mener er gode tiltak for så vel
slagrammede som pårørende. LFS Hedmark har slagkafé i Kongsvinger den
siste tirsdagen i måneden. Badetrening er et annet tilbud som kan være bra
for slagrammede.
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Vi gir rehabilitering som virker!

Ingeniør Rybergs Gate 114
3027 Drammen

Telefon:
Telefaks:

Vår kompetanse - din trygghet!
– en del av spesialisthelsetjenesten

32 80 93 93
32 80 93 94

www.bto.no
post@bto.no

• Rehabilitering med ARBEID som mål
og raskere tilbake
• Revmatologiske lidelser
bløtdelssmerte,
• Kroniske muskel – og bløtdelssmerte,
•
•
•
•
•

utmattelsestilstander, CFS/ME
og andre utmattelsestilstander
Komplekst og sammensatt
sykdomsbilde
Nevrologiske lidelser,
Huntingtons sykdom
Brudd og slitasjeskader i skjelett
Ulike kurstilbud
Feriegjester

Vi har dag- og
døgnopphold
Egenandel pr døgn
kr 1 2 3 , - ( M a k s 2 . 620 , - )
Gratis dagopphold

Tlf. 32 78 15 00
Vikersund Kurbad AS - 3370 Vikersund
www.vikersund-kurbad.no
E-post: vikersund.kurbad@vikersund-kurbad.no

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

Håndortose
Fottøy

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

Kneortose
Fotsenger

landet.
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LFS Trøndelag

Ut på tur – aldri sur
Av Aase Lian, Foto: Falstadsenteret
Neppe har vel disse ordene passet
bedre enn da 36 av medlemmene i
LFS Trøndelag dro på tur til Falstad 8.
juni. Det silregnet, men det la ingen
demper på stemningen. Det var bare
blide ansikter å se. Vår faste sjåfør, Jon
Normann Tviberg, stilte med splitter
ny buss med mange fasiliteter.
Oppholdet og omvisningen på
Falstadsenteret ble et tankevekkende
tilbake-blikk på krigens grusomheter.
Falstadsenteret ble oppført i 1921
som skolehjem/ungdomsfengsel for
vanskelige gutter.

Under middagen, som besto av laks
med diverse tilbehør, var det hoderystende samtaler om det vi hadde sett og
hørt.
Da vi tok farvel denne ettermiddagen/
kvelden følte vi, i alle fall vi som hadde
opplevd krigsårene, et sterkt samhold.
Alle hadde virkelig fått noe å tenke på..
Porten til Innherad tvangsarbeidsleir.

I 1941 tok tyskerne stedet og gjorde
det om til straffangeleir. Etter frigjøringen ble anlegget brukt som tvangsarbeidsleir under landssvikoppgjøret,
før det igjen ble spesialskole fram til
1992.

Jeg vil avslutte med daværende
utenriksminister Jonas Gahr Støre
sine ord da han i 2007 besøkte
Falstadsenteret:«Dette skal vi ikke
glemme. Andre skal få vite.»

Fangeleiren og retterstedet
Leiren var underlagt Gestapo. Ca.
4.500 personer satt på Falstad fra
november 1941 til frigjøringen i
mai 1945. Fra senhøsten 1944 og
fram til mai 1945 var fangetallet
særlig høyt. Fangetransportene til
Tyskland hadde nemlig stanset, og
fanger fra leire i Nord-Norge ble
evakuert og ført sørover, blant annet til Falstad.
Fangebelegget dominert av nordmenn som var mistenkt eller
domfelt for politiske motstand mot
okkupasjonsmakten. Mange fanger
kom fra andre land, i alt 16 land
var representert. De største gruppene utlendinger kom fra Sovjetunionen, Jugoslavia, Danmark og
Polen.

12

SLAGordet nr. 3/2013

Etter åpningen 7. oktober 2006 er
Falstadsenteret et nasjonalt opplærings- og dokumentasjonssenter på
Ekne i Levanger. Senterets hovedoppgaver er forskning, undervisning og formidling i temaene
krigens fangehistorie og menneskerettigheter.
Falstadskogen
6. oktober 1942 innførte tyskerne
unntakstilstand i Midt-Norge. I
løpet av tre dager ble 34 nordmenn
henrettet i Falstadskogen. Ved en
anledning lyktes det flere fanger å
rømme i forbindelse med en henrettelse. Dette bidro til kunnskap
om hvordan en henrettelse foregikk. Skogen er i dag krigsgravplass
og fredet kulturminne.

www.karlsens.no. Foto: Debrafoto

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)
T: +47 57 74 55 20 / post@oytex.no / www.oytex.no

Funksjonelle klær For rullesTolbrukere

Telefon : 3 3 4 5 4 5 3 3
e- p o s t : info @t ek no m ed .no
Hjem m es id e: w w w.t ek no m ed .no

Fleksibel
bekledning For deT
nordiske klimaeT

Løfter foten når du går!!

Et nytt og helt unikt hjelpemiddel som minsker risikoen
for å snuble over hverdagslige hindre som f.eks. terskler
og tepper.
Produktet har en unik konstruksjon hvor selve vinkelen
i båndet gjør at løftet blir optimalt, og at kreftene spres
over en stor flate.

Fungerer
både

med og uten sko!

NAVIGAIT er et produkt som har sin opprinnelse fra
en bruker i Sverige som letet etter en bedre løsningen
enn hva markedet kunne tilby. NAVIGAIT er et produkt i
ToeOFF-familien.

Vil du vite mer? Kontakt oss på
23 23 31 20 eller mail.norway@camp.no

www.camp.se
www.camp.no

Tel
Fax

SVERIGE
042-25 27 01
042-25 27 25
mail.sweden@camp.se

DANMARK
43 96 66 99
43 43 22 66
mail.denmark@camp.dk

FINLAND
09-350 76 30
09-350 76 338
mail.finland@camp.fi

NORGE
23 23 31 20
23 23 31 21
mail.norway@camp.no
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Terapi

SLAGordet bringer i jubileumsåret artikler fra tidligere utgaver av
bladet. Denne gangen falt valget på «Terapi med rød treningsvott» fra
nr. 4-2007. Denne utgaven var den siste redaktør John Årst og Aase
Lian leverte. Artikkelen er ikke signert, men antas å være skrevet av
LFS Skedsmo.

Terapi med rød
treningsvott!
Prosjektet CIMT/CI-terapi i Skedsmo
ble avsluttet siste uke i november.
Til sammen har 30 brukere deltatt. I
høst har to slaggrupper vært i aktivitet, delt på funksjonsevnen og en
bassenggruppe. Vi har hatt ca. 700
persontimer i trening, sosialt samvær
og nettverksbygging. Og ikke minst
mange fine «kaffeslabberas» etterpå!
I Skedsmo kommune har den lokale
gruppen av slagrammede rekruttert mange nye medlemmer og det
er økende aktivitet. Dette har man
fått til med drahjelp av midler gitt av
slagforeningen i Akershus og av minnefondet.
Bakgrunn, målsetting og målgruppe for prosjektet
Prosjektene som har vært startet, omfatter gruppetrening på land, trening
i varmtvannsbasseng og samtalegrupper for å fremme mestringsopplevelse
og deltakelse i samfunnet. Tiltakene
har vært til stor glede for mange slagrammede. Ved at slagforeningen har
fått i stand et samarbeid med fysio- og
ergoterapeuter i kommunen, har det
blitt mulig for mange av deltakerne
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å få oppfølging av det kommunale
tjenesteapparatet i etterkant av prosjektene.
På bakgrunn av de positive erfaringene ønsker slagforeningen å søke om
midler til gjennomføring av et kurs i
CIMT/CI-terapi (Constraint-induced
Movement Therapy) som består av
to ukers intensiv trening av slagrammet overekstremitet (arm og hånd) og
samtidig forhindrer uaffisert overekstremitet. Opplegget er utprøvd i USA,
men kun sporadisk i Europa.
STIV VOTT
I praksis gjennomføres treningsopplegget i ti dager. Deltakerne tvinges til
kun å bruke den affiserte armen. Den
friske armen immobiliseres med en
stiv vott som skal brukes i 90 prosent
av all våken tid i de ti dagene. Deltakerne trener seks timer hver dag med
ulike øvelser som matlaging, formingsaktiviteter og generell trening.
Erfaringene viser at forbedringen i
funksjonen er permanent. Det er blant
annet gjennomført CI-grupper ved St.
Olavs Hospital i Trondheim, hvor det
hevdes at forbedringen fortsetter etter

at den intensive treningen er avsluttet.
Deltakerne skal derfor testes før kurset
starter, en uke etter avslutningen og
et halvt år etterpå. Hver test tar ca. tre
timer pr. person.
Prosjektet gjennomføres blant annet
med framdriftsplan og budsjett. Vi ser
for oss følgende:
Desember 2006
Annonsere treningsgruppe for potensielle deltakere. Undersøke søkere for
å se om de fyller inklusjonskriteriene
(slagdiagnose, ekstensjonsdiagnose 20
grader i håndledd og 10 grader i fingrene mot tyngdekraften, MMS<>20,
Rancin scale 0-2 før slaget, motivasjon). De av fagpersonene som er
ukjent med CI-terapi, hospiterer et
annet sted hvor det foregår CI-terapi.
Januar-mars 2007
Plukke ut deltakerne og fagpersonene
som skal være med. Lage/bestille utstyr.
Mars-april 2007
Testing i forkant av deltakerne. Gjennomføring av prosjektet. Testing av
deltakerne i etterkant.

September- oktober 2007
Testing av deltakerne.
Vi tar sikte på å låne lokalene og
utstyret til den kommunale fysio- og
ergoterapitjenesten, og sparer en del
penger på det. Fordi fagpersonene
må gjennomføre prosjektet i tillegg
til ordinær jobb, må de få såpass god
lønnskompensasjon at de ikke taper
på å ta permisjon.
Forutsetninger for å lykkes med gjennomføringen:
Kontakt med fysio- og ergoterpeuter
som kan lede treningen. Tilgjengelige
lokaler til fri benyttelse (treningskjøkken, kontorplass, basseng, utearealer,
dagsenter med mulighet for formingsaktiviteter). En fysioterapeut som
har hospitert under en tilsvarende
treningsgruppe på Ottestad. En del
utstyr som kan lånes fra fysio- og
ergoterapeutene i kommunen. Det
øvrige utstyret kan skaffes til veie av
de fagpersonene som har sagt seg villig
til å lede gruppa. En aktiv slagforening
og god tilgang på deltakere.
Hvilken verdi har prosjektet for målgruppen – og eventuell samfunnsmessig verdi?

Overføringsverdien som ligger i
prosjektet
Følgende argumenter taler for at
terskelen for å gjennomføre en ny
treningsgruppe blir lavere: Når programmet er gjennomført, vil både de
4-5 deltakerne og fagpersonene ha
erfaring i CI-terapi og en formening
om effekten av så intensiv trening. Når
terapeuter får økt kunnskap om treningsopplegget, vil vi kunne diskutere
med den kommunale fysio- og ergoterapitjenesten om de kan drive tilsvarende treningsgrupper i framtiden.
Til neste kurs vil utgiftene til utstyr og
planlegging bli vesentlig lavere.
Dersom deltakerne videreformidler
til andre at de hadde nytte av treningen, kan fremtidige deltakere pålegges
egenandel og/eller samarbeide med en
fysioterapeut som har driftstilskudd
(og derfor får refusjon). Ressurssterke
brukere får tilbud om gratis kurs hvis
de forplikter seg til å hjelpe til på neste
kurs.
Det kan drives håndtrening med samme utstyr, men noe mindre intensivt.
Resultater man forventer å oppnå
og vurdering av disse:
Som nevnt, forventes en forbedring av
funksjonen samt at prosjektmidlene ses

på som en
hjelp til å dra i gang
en slik gruppe for første gang, men at
den etter hvert kan drives uavhengig
av støtte fra Helse og Rehabilitering.
Hvordan resultatene og erfaringene er tenkt formidlet:
Resultatet av treningen vil bli formidlet av slagforeningens medlemmer, for
eksempel på et av de månedlige møtene, samt at det skrives et innlegg til
SLAGordet. Brukerne som har deltatt
i prosjektet, vil være de viktigste formidlerne tll andre slagrammede.
De vil, sammen med fagpersonene,
opplyse om resultatet fil fagpersoner
i kommunen/nærområdet gjennom å
hospitere under kurset og/eller i informasjonsmøter for leger, terapeuter og
andre interesserte i etterkant.

Positive effekter for målgruppen:
Forbedret håndfunksjon, eventuelt en oppfattelse av at de har nådd sin grense. Selv om de ikke skulle
bli bedre, har de iallfall prøvd …
•
•
•
•

Følelse av at det nytter bare man står på
Forslag til øvelser man kan gjøre på egenhånd
Positivt sosialt nettverk og nytte av å treffe andre i samme situasjon
Følelse av å bli tatt på alvor.

Mange har hørt at det drives CI-terapi andre steder i landet, men i praksis er ikke tilbudet tilgjengelig
for dem. Det er frustrerende for en motivert person å ikke få det optimale treningstilbudet.
SLAGordet nr. 3/2013
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Trening

Tredemølletrening for å bedre
gangfunksjon etter hjerneslag
Ellen Høyer disputerte fredag 19. april
for ph.d-graden ved Universitetet i
Bergen med avhandlingen:
“Effect of treadmill training with body
weight support on walking and transfer after severe stroke”.
Effektive treningsformer er viktige tiltak for å gjenvinne gangfunksjon etter
hjerneslag. I denne avhandlingen ble
det undersøkt hvorvidt pasienter med
betydelige balanse- og gangvansker
etter hjerneslag kan ha nytte av tredemølletrening med kroppsvektavlastning (TT), via tre studier på Sunnaas
sykehus HF.
Det overordnete målet var å undersøke effekten av rehabilitering av gange,
forflytning og sensomotorisk funksjon ved å bruke TT kombinert med
funksjonell trening hos pasienter som
ikke kunne gå selvstendig etter alvorlig
hjerneslag.
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I den første studien ble motorisk
endring undersøkt hos ni pasienter
med inkomplett Locked-in syndrom
(LIS), en sjelden tilstand med store
funksjonshemminger og uten gangfunksjon. Observasjonsanalyser av
videomateriale viste at TT er en trygg
og nyttig metode for å oppnå høyere intensitet i rehabiliteringen. Fire
pasienter oppnådde bedre kontroll
av hode og overkropp når de stod
i ståbord, men var ikke i stand til å
praktisere gange. Fem pasienter kunne
gå eller praktisere gange med hjelpemidler og personassistanse.
I andre studie ble effekt av tredemølletrening med kroppsvektavlastning
sammenlignet med tradisjonell gangtrening hos 60 pasienter (30 i hver
gruppe). Resultatene viste at pasienter
med behov for gangassistanse etter
hjerneslag kan oppnå like gode resultater ved å bruke tradisjonell gangtre-

ning, som en mer avansert form for
gangtrening (TT), gitt at treningen er
målrettet, intensiv og av lik varighet.
I tredje studie ble det undersøkt om
gangparametre fra en enkel gangtest
(10 m) og en avansert gangtest (kamerametode i ganglaboratorium) kan
måles på en pålitelig måte hos pasienter som trenger personassistanse for
å gå. Grad av enighet mellom metodene ble også undersøkt. 21 pasienter
deltok i studien. Resultatene viste at
begge metoder var pålitelige, og at de
mest vanlige karakteristika ved gange,
som hastighet, skrittfrekvens og skrittlengde, kan måles pålitelig både med
den enkle og den avanserte testmetoden hos denne pasientgruppen.

Hva mener du? Si din mening på
www.slag.no/Forum-for-slag-no

Familieliv

Savner informasjon etter
hjerneslag
Slagrammede familier savner informasjon om hvordan de skal
leve sammen etter et slag.
Det går frem av doktoravhandlingen til stipendiat Gabriele
Kitzmüller ved Det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Tromsø.

www.och.no

Slagrammet har nok med seg selv
I arbeidet med doktorgradsavhandlingen “Å leve sammen
i en familie som rammes av langvarige følger etter hjerneslag” intervjuet Kitzmüller 42 personer i seks fylker – både
slagrammede, ektefeller og barn av slagrammede.
De trekker blant annet frem kommunikasjon som et problem i forhold til helsevesenet.
– De savner først og fremst kommunikasjon og informasjon. Den slagrammede har nok med å ta én dag av gangen,
men familiene deres uttrykker et savn etter mer informasjon om hvordan de skal leve sammen etterpå. De savner
også oppfølging i den ofte langvarige rehabiliteringsperioden, sier Kitzmüller, ifølge Universitetets nettside.
Samhandling øker pårørendeansvar
Hun peker spesielt på at samhandlingsreformen har ført
til at det hviler et større ansvar på familien enn det gjorde
før. Tidligere var slagrammede lengre på sykehuset og ble
gjerne overført til en rehabiliteringsinstitusjon etterpå,
mens de fleste slagpasienter i dag rehabiliteres i hjemmet.
– Kunnskapsnivået i mange kommuner er ikke godt nok
til å møte slike utfordringer. Utfordringen er at mange
kommuner mangler spesialutdannede helsearbeidere. Ofte
mangler det både logopeder, nevropsykologer og ergoterapeuter for å nevne noen. Familien som overtar omsorgsansvaret for den slagrammede mye tidligere enn før får
et stort ansvar for å skaffe den hjelpen som trengs og skal
orientere seg i et hav av tilbud som vedkommende kanskje
kan benytte seg av.
Kitzmüller legger til at det kan dreie seg om flere år med rehabilitering, og at det derfor er behov for kontinuitet i tilbudet, spesielt når det gjelder oppfølging av hele kjernefamilien.
Hva mener du? Si din mening på
www.slag.no/Forum-for-slag-no

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

OCH Ortopedi AS

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

Møre og
Romsdal
70 14 50 40

Østfold
69 30 17 70

Oppland
61 24 73 30

Telemark
35 35 15 50
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Paneldebatter før valget
Tekst og Foto: Maj Lindholt
NHF Øst, som dekker Akershus og
Østfold fylker, arrangerte paneldebatter om velferd og Stortingets styringsmuligheter i Lillestrøm og i Sarpsborg
før stortingsvalget. – Vi opplever ofte
et stort sprik mellom lovgivers intensjoner og virkeligheten for våre
medlemmer. Som et ledd i å redusere
spriket inviterer vi fylkenes kandidater
til paneldebatt, skrev regionledelsen
i sin invitasjon til partiene. Temaene
var: Menneskerettighetene i FN-konvensjonen, forskrifter med tidsfrister

for skolebygg, rettighetsfesting av BPA
og sikring av retten til tekniske hjelpemidler. Møtet på Lillestrøm ble holdt
på rådhuset i Skedsmo. Der deltok Are
Helseth (Ap), Tone W. Trøen (H), Anne
Line Kjos Solli (SP), Himanshu Gulati
(FrP/Fpu), Malin Stensønes (KrF) og
Solveig Schytz (V). (foto). I Sarpsborg
satt Wenche Olsen (Ap), Tone Damsleth (H), Karoline Fjeldstad (SP),
Åsmund Møll Frengstad (SV), Anne
Bramo (FrP), Martine Lindh Løkke (V)
og Brit Langvik (Rødt) i panelet.

LFS på nettet
Nettportalen www.slag.no er ikke bare et nettsted for innhenting av
informasjon. www.slag.no gir deg tilgang til å møte andre, enten du er
slagrammet, pårørende, student, helsepersonell. Ta diskusjonsforumet i
bruk, det er like enkelt som å delta på Facebook.
Til diskusjonsforumet kommer du ved å klikke direkte på symbolet
for Diskusjonsforum (høyre sidemeny).
www.hjerneslag.org
Faksimile av slag.no
Landsforeningen for Slagrammede (LFS) har egen hjemmeside. På
nettadressen www.hjerneslag.org finner du oversikt over lokallag og
kontaktpersoner og du kan lese om landsforeningens arbeid for «slagsaken».
Vi gjør oppmerksom på at du via www.slag.no kan komme inn på hjemmesiden til LFS ved å klikke direkte på logoen til LFS (høyre sidemeny).

afasiskole

Rehabilitering av hjerneslag på Fram

bedre hverdags
kommunikasjon

Kort ventetid
Døgn eller dag
Afasi og balanseskole

Fram helserehab tilbyr individuell
behandling, gruppetrening, aktivi
teter, undervisning, samtaler
og veiledning. Våre tilbud
tilrettelegges for den enkelte.

Kontakt 67 15 29 28 (kl. 9–14) Henvisning sendes fra din fastlege,
manuell terapeut, kiropraktor eller sykehuslege.

balanse
skole

18

individuell
behandling

SLAGordet nr. 3/2013

Fram helserehab
Rykkinnveien 100, 1349 Rykkinn
www.framhelse.no

Pressemelding

LFS hovedstyre har inngått en avtale med firma Aktuell AS Fritid som tilbyr LFS’s
medlemmer kjøp av ÅRETS NYHET!

Oppladbar varmehals for stive muskler og ledd.
Er du plaget av stive muskler og ledd i nakke og skuldre, eller fryser lett,
da er WarmNeck produktet som gir deg en bedre hverdag.
Oppladbar fleece hals som gir god varme til muskler og ledd i nakke
og skuldre i 3-10 timer.
Med ny teknologi og karbonfiber som varmekilde har du nå et vaskbart
oppladbart velværeprodukt.
WarmNeck har 4 justerbare varmenivåer.
Leveres komplett med Li-ion batteri og lader.
Str. M-L-XL. / Pris kr 995,- inkl. mva

Fleksibel varmehals for ulike aktiviteter.
Varmehalsen er sydd inn med karbonfiber som lades opp via et Lithsium batteri 7,4 Volt (det beste batteriet som også
tåler kulde.) Lang holdbarhetstid. Justerbart. Lades opp som en mobiltelefon. Batteri og ladekabel er CE-godkjent.
Varmehalsen er produsert i sort microfleece. Karbonfiberne (tynne, tynne tråder) er sydd inn for å varme begge skuldrer
og nakke. Ved å varme opp disse trådene vil man føle en god og behagelig varme(blodårene utvidere seg ved varme og
man får i gang blodsirkulasjonen).
NB! Dette er ikke et medisinsk produkt, men kan hjelpe alle som fryser og har stive muskler av ulike årsaker.
Aktuell AS Fritid selger i dag ulike oppladbare fritidstøy som varmesåler, hansker, vester og luer.
Alle produkter med samme teknologi. Det unike ved alle produktene er bruken av karbonfiber i forbindelse med oppvarming av tekstilene. Karbonfiber er meget sterkt og den ultra lette vekten gjør at vekten på produktet er som ordinære
tekstiler.

Bestilling:
Oppgi kode : «LFS/WarmNeck». Pris kr 995,-inkl. mva. eks. porto/frakt.
Ring oss på tlf. 63 98 41 85/97 56 10 95 eller send oss en mail: post@aktuellfritid.no.
SLAGordet nr. 3/2013
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NYTT fra hovedstyret

Likemenn
LFS Østfold
Tove Hernes (Slagrammet)
Tel. 478 97 208 E-post: tovmh@online.no
Tilskudd fra Helsedirektoratet
LFS har fått kr 281.000 i tilskudd fra Helsedirektoratet. Midlene skal øremerkes HIAFprosjektet. Hovedstyret vil arrangere åpne
møter i Tromsø, Hedmark og Oppland.
Leder og nestleder er ansvarlig for planleggingen.
Kampanjen Medlemsfokus
LFS satser på «reklametider» på diverse medier.
Leder innhenter priser fra P4, RadioMetro og Radio
Norge. LFS har også fått et tilbud fra Capa Kinoreklame og vil vurdere det.
Likemannssamling 2013
Likemannssamling arrangeres 19.-20. oktober på
Qualit Airport Hotel (Gardermoen). Arrangementsansvarlige: nestleder og sekretær.
Medlemskap i Hjernerådet
Esben Madsen undersøker om LFS kan ha nytte av
medlemskapet og kostnader knyttet til det.
Medlemskap i RI Norge
Leder kontakter NHF for drøftelse av betydningen
av medlemskap for LFS.
Styremøter høsten 2013
Møteplan for høsten: 18.-19. september,
18. oktober og 20.-21. november.

Ole Martin Hernes (Pårørende)
Tel. 478 97 208 E-post: olmahe@online.no
LFS Akershus
Judith Olsen (Slagrammet)
Tel. 906 33 320 E-post: olsenfamilien@hotmail.com
Odvar Jacobsen (Slagrammet og pårørende)
Tel. 907 48 521 E-post: odvar.jacobsen@bama.no
Marius Korsell (Slagrammet og pårørende)
Tel. 959 74 359 E-post: marius.korsell@gmail.com
Jan Schwencke (Slagrammet)
Tel. 900 33 926
E-post: schwencke.jan@gmail.com
Roger Amundsen (Slagrammet)
Tel. 489 99 797 E-post: rogeramu@start.no
LFS Buskerud
B. Morten Kristiansen (Slagrammet)
Tel. 906 51 824
E-post: b.morten.kristiansen@hotmail.com
LFS Vestfold
Torill Mjåland (Pårørende)
Tel. 412 92 296 E-post: styx5@hotmail.com
Arne Mjåland (Slagrammet)
Tel. 901 98 305 E-post: firehjuling@gmail.com
LFS Telemark
Anne Heie (Slagrammet)
Tel. 916 15 614 E-post: lfsheie@hotmail.com
Edle Sørum (Slagrammet)
Tel. 906 85 067/926 63 913
E-post: edleoghelge@hotmail.com
Arntfinn O. Andreassen (Slagrammet)
Tel. 468 02 255 E-post: a.andre@online.no
LFS Agder
Ellen Helene Skaar (Slagrammet)
Tel. 481 36 975 E-post: ehskaar@hotmail.com

Fra v.: Judith Olsen, Vibecke Selliken, Roger Amundsen, Randi Nesje
og Bjørg Dyblie nøt en pause i solen under hovedstyrets møte 14.
august. Hans Henrik Tøsdal hadde meldt forfall. (Foto: Maj Lindholt)
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LFS Hedmark
Bjørg Skovseth Dyblie (Pårørende)
Tel. 976 58 161 E-post: bjorg.dyblie@online.no
Hans Dyblie (Slagrammet)
Tel. 62 83 93 86 E-post: bjorg.dyblie@online.no

LFS Oppland
Kirsten Engen (Pårørende)
Tel. 924 50 739 E-post: kirsten_1946@yahoo.no
Gerd Garnes (Slagrammet)
Tel. 948 39 452 E-post: gerdgarn@online.no
Karin Føreland Nordli (Pårørende)
Tel. 906 11 649 karnor@online.no
LFS Hordaland
Brit Thorland Gravdal (Slagrammet)
Tel. 412 65 482 E-post: britgravdal@yahoo.no
Britt Vik (Pårørende)
Tel. 959 37 806 E-post: britt.vik@sklbb.no
Hans Henrik Tøsdal (Slagrammet)
Tel. 918 66 074 E-post: hans@avantic.no
LFS Trøndelag
Hilde Andresen (Pårørende)
Tel. 906 98 884 E-post: hildandresen@hotmail.com

Rehabilitering for
Slagrammede
I Tromsø tilbyr vi rehabiliteringsopphold for personer med
hjerneslag. Vi har følgende rehabiliteringstilbud:
Intensiv håndtrening (CIMT)

Passer for deg som har hjerneslag med nedsatt funksjon i arm/hånd.

Intensiv språktrening (CIST)

Passer for deg som har hjerneslag med talespråkvansker på ulike
nivå, men bør kunne si eller gjenta noen ord og ytringer.

Intensiv gangtrening
Passer for deg som har hjerneslag med nedsatt gangfunksjon
og/eller balansevansker.

Generell opptrening ved subakutt eller kronisk fase

For deg som har hjerneslag og ønsker å oppnå funksjonsbedring,
økt kunnskap om tilstanden, økt mestring i hjemmesituasjon og
tilpasset egentreningsprogram.
Pasientene kan tas inn både individuelt og i gruppe.
Innleggelse krever søknad fra lege.
Conrad Holmboes veg 95, 9011 Tromsø
Telefon: 77 66 88 00

Merethe Tømmerdal Venås (Slagrammet)
Tel. 976 20 199 E-post: mereven@yahoo.no

www.kurbadet.no/Slag

LFS Nordland
Annbjørg Hansen (Pårørende)
Tel. 992 35 827 E-post: annbjorg48@hotmail.com
Harald Hansen (Slagrammet)
Tel. 992 35 827 E-post: har6@online.no
Rita Gåsland (Slagrammet)
Tel. 988 84 163
Randi Nesje (Pårørende)
Tel. 916 98 355 E-post: rknesje@online.no
Ove Mikal Heien (Slagrammet)
Tel. 481 34 166 E-post: oveheien@hotmail.com
LFS Troms
Torbjørn Bårdsen (Slagrammet)
Tel. 908 59 268 E-post: stortua@online.no
Liv Jensen (Pårørende)
Tel. 951 95 464 E-post: h-ejens@online.no
Hans-Erik Jensen (Slagrammet)
Tel. 909 74 052 E-post: h-ejens@online.no
Paul Magnussen (Slagrammet)
Tel. 930 68 836
E-post: paul.magnussen@online.no
Hilde Richardsen (Slagrammet)
Tel. 901 78 556
LFS Finnmark
Willy Jakobsen (Slagrammet)
Tel. 920 71 281 E-post: willjakk@hotmail.no
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Vi har også:
• invitasjoner
• kirkeprogram
• bordkort
• menyer
• takkekort
• bursdagskort
• julekort

Bestill kort med

.no

www.

Anne-Grethe Rostad (Slagrammet)
Tel. 472 81 124
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Grønt nummer for rehabilitering

800 300 61

Uansett hvor du bor i landet, kommer du nå fram til en koordiIS – 1530/0108

Koordinerende enhet for
ring
habilitering og rehabioglite
brukerrettet
Synlig

KOORDINERENDE ENHET

en
le helseforetak skal ha
Alle kommuner og regiona
habiliterings- og
koordinerende enhet for
Den koordinerende enheten
rehabiliteringstjenesten.
over habiliterings- og
oversikt
l
generel
ha
skal
ionen,
kommunen og i helsereg
rehabiliteringstilbudet i
eid.
kontaktpunkt for samarb
og enheten skal være
skal være synlige og lett
Tjenestene som tilbys
og samarbeidspartnere.
tilgjengelige for brukere
skal sørge for at
Den koordinerende enheten
det er
i sammenheng, og at
tjenester til brukeren ses

tid, uavhengig av hvem
kontinuitet i tiltakene over
skal bidra til at de
som har ansvaret. Enheten
samarbeider ved
forskjellige tjenesteyterne
av habiliterings- og
ring
organise
og
planlegging
, og tilrettelegge for
budene
eringstil
rehabilit
individ- og systemnivå.
brukermedvirkning på

på
og rehabilitering kan leses
Forskrift om habilitering
http://www.lovdata.no
på habilitering og
Gå til forskrifter og søk
rehabilitering.

Medlemskap
i LSF ?
Fyll ut kupongen til
høyre, og send det til
LFS
Postboks 9217
Grønland
0134 Oslo

nerende enhet for habiliterings- og
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 habilite-rings- og
rehabiliterings-tjenesten, som er felles
for de ➢re regionale hel-seforetakene
i Norge (Helse Sør-Øst, Helse MidtNorge, Helse Vest og Helse NordNorge). Alle kommuner og regionale
helseforetak skal ha en slik koordinerende enhet for habili-terings- og

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,-.
Navn:
Adresse:
Postnr/sted:
Epost:

som vil videresende
den til ditt nærmeste
lokallag.

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.

Fødselsår:

Mobilnr:
Slagrammet?

Ja –

Nei

Ja Nei Interessemedlem?
Pårørende ?
Sett kryss der det passer

Ja –

Nei

JA – jeg vil abonnere på SLAGORDET!

Få den rett i postkassa 4 ganger i året
Bestillingen sendes:

Navn:
Adresse:
Postnr:

Sted:

Betales av: Navn:
Adresse:
Postnr/sted:
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Nr. 3, 2013
23. årgang

LSF
Postboks 9217
Grønland
0134 Oslo

Fire utgaver i året.
Abonnementspris kr. 100,Abonnementet løper til det blir sagt opp.

HOVEDSTYRE LANDSFORENINGEN FOR SLAGRAMMEDE
Leder
Roger Amundsen
Svaleveien 1, 1929 Auli
Mob. 489 99 797
E-post: rogeramu@start.no

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

Sekretær
Vibecke Selliken
Gydasgt. 10, 3732 Skien
Mob. 988 22 576
E-post: vibeckesel@msn.com

Direktenummer til LFS:

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

48 99 97 97
LOKALLAG OG KONTAKTPERSONER

LFS Østfold
Leder: Tove Hernes
Hans Petter Lunds vei 13A, 1859 Slitu
Tlf. 478 97 208
tovmh@online.no
LFS Akershus
Leder: Odvar Jacobsen
Myrvangvn. 21A, 1344 Haslum
Tlf. 907 43 521
odvar.jacobsen@bama.no
LFS Oslo
Kontakt NHF Oslo
Tlf. 22 02 14 21
LFS Hedmark
Leder: Heidi Myrvold
Møllevn. 85, 2224 Austmarka
Tlf. 916 88 093
heidi_myrvold@live.no
LFS Oppland
Leder Kirsten Engen
L. Nittersv. 1, 2817 Gjøvik
Tlf. 924 50 739
kirsten_1946@yahoo.no
LFS Buskerud
Leder: Bengt Morten Kristiansen
Engen 87B, 3011 Drammen
Tlf. 906 51 824
b.morten.kristiansen@hotmail.com

LFS Vestfold
Leder: Arne Mjåland
Hystadvn. 224
3230 Sandefjord
Tlf. 901 98 305
firehjuling@gmail.com
LFS Telemark
Leder Tor Olsen
Buerløkka 23, 3711 Skien
Tlf. 400 18 942
ola5@online.no
LFS Agder
Leder: Ellen Helene Skaar
4737 Hornes
Tlf. 481 36 975
ehskaar@hotmail.com
LFS Hordaland
Leder Hans Henrik Tøsdal
Nygårdsmyren 1, 5165 Laksevåg
Tlf. 918 66 074
hans@avantic.no
LFS Rogaland
Kontakt NHF Sørvest
Tlf. 950 26 526
LFS Sogn og Fjordane
Kontakt NHF Nord Vest
Tlf. 71 25 11 37
LFS Møre og Romsdal
Kontakt NHF Nord Vest
Tlf. 71 25 11 37

LFS Trøndelag
Leder Kristin Kvaal
P.b. 4188 Valentinlyst
7451 Trondheim
Tlf. 960 17 389
lfs.trondelag@hotmail.no
Hjemmeside:
www.lfstroendelag.com
Røros, kontaktperson:
Aud Fredrikke Figenschau
Ysterhagavn. 32c, 7374 Røros
Tlf. 72 41 25 84 / 909 57 426
LFS Nordland
Leder Randi Nesje
Storvollen 50, 8015 Bodø
Tlf. 75 51 60 58 / 916 98 355
rknesje@online.no
LFS Troms
Leder: Paul Magnussen
Nansenvn. 27, 9007 Tromsø
Tlf. 930 68 836
paul.magnussen@online.no
LFS Finnmard
Leder Willy Jakobsen
Kommandantvn. 10, 9950 Vardø
Tlf. 920 71 281
willjakk@hotmail.no
HJERNESLAGRAMMEDE BARN
Foreldrekontakt:
Merethe Meland
Tlf. etter kl. 20.00: 483 04 898
meme@thorheim.no
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Returadresse: LSF, postboks 9217 Grønland, 0134 Oslo

B
Ettersendes ikke ved varig adresseforandring.
Returneres avsender med ny adresse påført.

Hjerneslag? Ring 1 – 1 – 3
Hjerneslag kommer ofte som lyn fra klar himmel.
Ved mistanke om hjerneslag – ring

en – en – tre (113)
Kjennetegn
Legene sier at alle kan lære seg å kjenne igjen et slag gjennom å
stille tre enkle spørsmål:
1. Be personen om å le.
2. Be personen om å løfte begge armene.
3. B
 e 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)
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