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Oslo og Akershus = ett storlag
Rehabilitering med kransekake
Nytt prosjekt

God jul og godt nyttår!
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Lederen
Kjære leser!
Desember er måneden for tilbakeblikk. 2013 ble også
et innholdsrikt og travelt år for LFS.

Et nytt prosjekt er igangsatt: Utvikling av en terapeutisk
hage sammen med Bakke rehabiliteringssenter i Østfold.
Vi mener dette kan bli et nyttig tilbud til slagrammede.

Landsforeningen avholdt et vellykket årsmøte kombinert
med en minst like vellykket 25-årsjubileumsmarkering.
HiAF-prosjektet er både avsluttet og videreført med
åpne møter i flere fylker. Medlemmer av Hovedstyret
har markedsført LFS ved konferanser og kurs over hele
landet. Jeg deltok på landsmøtet til NHF. Kampanjen
Medlemsfokus er iverksatt. LFS er blitt medlem av
Hjernerådet og har forventninger til ytterligere læring
og markedsføring gjennom dette medlemskapet.

Mange planer for arbeidet i 2014 er lagt og flere
invitasjoner til deltakelse i konferanser og andre nyttige
arrangementer er mottatt. Vi har nok å arbeide med
også i året som snart kommer!
En varm takk for godt samarbeid til ressurspersoner og
tillitsvalgte, samarbeidspartner og støttespillere.
Hovedstyret i LFS ønsker alle leserne av SLAGORDET en
riktig god jul og et aktivt nytt år!

Listen over likemenn ble gledelig mye lenger etter
likemannskurset i oktober. Likemannstilbudet er viktig i
rehabiliteringsarbeidet vi bidrar til.
I høst åpnet LFS nettportalen www.slag.no som gir både
informasjon og muligheten til å delta i et diskusjonsforum. Den gir direkte tilgang til hjemmesiden vår,
www.hjerneslag.org, som nå er under nødvendig
oppgradering.

Roger Amundsen
Leder

Hovedstyret er glad for å kunne tilby Lanzarotetur også
i 2014. Vi skal også undersøke et mulig supplement
til reisetilbudet, nemlig Fysiakos i Spania og kommer
tilbake til dette neste år.
Hva mener du? Si din mening på www.slag.no/Forum-for-slag-no

Kontingent i LFS: Hovedmedlemskap kr 300,Husstandsmedlemskap kr 150,-. Tilleggsmedlemskap kr 50,-
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Nyheter

Akershus og Oslo er blitt en forening

Det første fellesmøtet i den nye foreningen!

Tekst: Odvar Jacobsen
Foto: Hanne Grimstvedt
På et ekstraordinært årsmøte i LFS
Oslo i oktober ble det besluttet å slå
sammen foreningen med LFS Akershus (LFSA). I den forbindelse ble
medlemmer og pårørende invitert til
et informasjonsmøte på Rica Hotel
Helsfyr i Oslo12. november. Lokallaget
som er tilknyttet NHF-Øst, har nå til
sammen 350 medlemmer.
Odvar Jacobsen, leder av LFSA, ønsket
de fremmøtte velkommen og ga en
kort orientering om bakgrunnen for
sammenslåingen.

Etterlyser medlemmer
Det er et stort område den nye sammenslåingen skal betjene, og lederen
etterlyste medlemmer som kunne
være villige til å påta seg verv eller
stille seg villig til å ta i et tak. Dette
er viktig for at vi skal få en aktiv og
sterk forening slik at medlemmene
føler at de får noe igjen gjennom sitt
medlemskap.
Leder i LFS Hovedstyre, Roger
Amundsen, holdt deretter en orientering om LFS sitt arbeid sentralt og
snakket om det viktige informasjonsarbeidet de sprer rundt om i landet for
å øke forståelsen av de slagrammede
og deres pårørendes situasjon.

Musikk
Jan Schwencke, foreningens egen trubadur, hadde tatt med seg gitaren og
fremførte et knippe egen komponerte
sanger. Jan har brukt musikken som
egenrehabilitering etter han fikk slag
for tre år siden.
Hanne Grimstvedt, leder av kontoret
for NHF Øst, fortalte litt om hvordan
de arbeider lokalt og målsettingene
til NHF sentralt. Hun takket styret i
LFS Akershus som hadde tatt på seg
oppgaven med å fusjonere med Oslo
og ønsket oss lykke til videre!
Etterpå var det servering av ”høye”
smørbrød og tid til hyggelig prat
rundt bordene. De fremmøtte synes
det hadde vært en hyggelig kveld og at
det var viktig å kunne treffes på denne
måten. Jacobsen avsluttet med å si at
foreningen vil arrangere flere slike
møter i året som kommer.
Oppfordring
Vi vil med dette også oppfordre våre
medlemmer fra Oslo og Akershus som
ikke var tilstede på dette møtet og som
kunne tenke seg å bidra på en eller
annen måte om å ta kontakt med
Odvar Jacobsen på tlf. 907 48 521 eller
på mail: odvar.jacobsen@bama.no

Yngve og Wenche Andersen fra Oslo trivdes
på “fusjonsmøtet”!

LFS egen trubadur Jan Schwencke!
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Selvrehablitering

Rehabilitering med hjelp av
kransekakedeig

Heidi Myrvold på Austmarka er glad for sitt liv med familien, selv etter hjerneblødningen i i 2008.

I april 2008 fikk Heidi Myrvold på Austmarka i Kongsvinger kommune hjerneslag.
Etterfulgt av en langvarig rehabilitering.
Tekst og foto: Hans Dyblie
-Jeg fikk migrenetabletter av legen for
å døyve hodesmertene den gangen. Og
det hjalp jo, selv om smertene kom av
at jeg hadde fått hjerneslag, forteller
Heidi Myrvold på Austmarka, som i
dag er leder i LFS Hedmark. –Det å
være leder i LFS Hedmark krever jo
sitt, men jeg synes det er interessant,
avslutter 48-årige Heidi, som i dag
lever godt med samboer og fire barn
på Austmarka.

4

SLAGordet nr. 4/2013

Livet etter hjerneslaget
Da Heidi fikk hjerneslag i 2008, var
hun ansatt som kjøreleder i Kurer
Transport på Kongsvinger. En jobb
som hun trivdes meget godt med. –
Men etter hjerneslaget fungerte jeg
ikke i min jobb, selv om min arbeidsgiver gjorde så godt den kunne for at
jeg skulle komme meg tilbake i jobb
igjen. Men etter utallige forsøk måtte
jeg kaste inn håndkledet, og jeg ble
uføretrygdet i januar 2012. Og etter
dette har jeg blitt hjemmeværende

husmor på heltid. Med stell av hus og
hele familien. En familie som hjelper til så godt som mulig. Inkludert
samboer og alle fire ungene. Som ikke
er noen småunger lenger, smiler en
fornøyd Heidi der hun knar enda en
gang en kransekakedeig.
Rehabilitering
-Etter hjerneslaget i 2008 fikk jeg god
rehabilitering både på Kongsvinger
Sykehus og på rehabiliteringssenteret
på Ottestad i nærheten av Hamar.

Selvrehablitering
På dette tidspunkt var jeg lam på
halve siden, men jeg ble oppfordret
til å trene meg selv opp i tillegg til
den hjelpen jeg fikk på disse stedene.
På Ottestad fikk jeg det rådet, for å få
tilbake førligheten i fingrene, å bake
brød og annen gjærbakst. For det å
kna deig er meget godt for å få tilbake
førligheten i fingrene, avslutter Heidi,
som tidlig fant ut at gjærdeig ikke var
nok for henne. –Men kransekakedeig
er såpass tung at fingrene må jobbe
mer med deigen.
Kransekaker som rehabilitering
Og vel hjemme på Austmarka begynte
Heidi tidlig å lage kransekaker. –Jeg
har laget veldig mange kransekaker de
siste årene, så mine familiemedlemmer og venner må vel snart begynne

Heidi har rehabilitert seg selv ved å kna
den meget tunge kransekakedeigen.

å bli lei kransekakene mine, ler Heidi
i det hun nok en gang knar deigen
til en ny kransekake. For det er jo
snart jul! –Men i tillegg til å kna tung

kransekakedeig har jeg også begynt
å lage kranser. Dette for å få i gang
motorikken i fingrene. Og begge disse
fingerferdighetene har gjort sitt til at
jeg i dag behersker både kransekakene
og kransene, sier Heidi som i tillegg er
ute og går omtrent en time hver dag
rundt omkring på Austmarka. –Min
rehabilitering har jeg fått god hjelp til,
men det er jeg selv som har måttet ta
jobben, avslutter Heidi. Et synlig bevis
på at det er hver enkelt sitt ansvar å ta
tak i sin egen rehabilitering. For Heidi
har seg selv å takke for at hun i dag
fungerer meget godt. Fra hun gikk i
prekestolen på sykehuset uten å kunne
løfte føttene mer enn noen få centimeter til der hun er i dag.

Heidi er godt fornøyd med sin selvrehabilitering. Her med den flotte kransen og den meget velsmakende kransekaken.
SLAGordet nr. 4/2013
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Terapeutisk hage

LFS og Bakke SMR satser på
terapeutisk hage
Bakke SMR har i noen år, i liten skala, prøvd seg på å bruke den vakre hagen
i rehabiliteringen.
Av Lotta Lundmark
Positive erfaringer
Under 2013 er det blitt gjort i større
utstrekning enn tidligere og eksempel
på hageaktiviteter som pasienter har
deltatt på er å sette poteter, så urter,
dyrke gresskar for seinere å høste de
samme og til slutt lage suppe, urtesalt
og Halloween-lykter. Forskjellige
pasientgrupper har deltatt, blant andre
hjerneslagpasienter, og erfaringene er
meget positive, både for pasientene og
de ansatte.

Bakke har idyllisk beliggenhet

Prosjektgruppen for hagen.

motorikken blir trent når epler skal
plukkes, urter høstes eller plenen rakes.

ønsker de å gjennomføre et prosjekt
for å få det til. Det første og største
behovet for å få til en TH er økonomiske
midler og LFS skal derfor sammen
med Bakke SMR søke om midler fra
ExstraStiftelsen.

Gode effekter
De positive erfaringene i kombinasjon
med at forskning på området viser
på gode effekter gjør at Bakke SMR
ønsker å satse på å ta frem en terapeutisk hage, altså en spesielt tilpasset
hage som kan brukes i behandlingen
for forskjellige pasientgrupper. Bakke
SMR ønsker i første trinnet å tilpasse
en terapeutisk hage til hjerneslagpasienter. Eksempler på positive effekter
av terapeutisk hage på hjerneslagpasienter er: økt mental helse, økt sosial
interaksjon, sensorisk stimulering,
kognitiv reorganisering, sensomotorisk stimulering samt riktig ergonomisk
bruk av kroppen.

Tilrettelegging for brukere
Hagen på Bakke trenger omfattende
omgjøring for å bli en terapeutisk
hage som er tilpasset hjerneslagpasienter. Kompetansen på området må
heves gjennom utdanning og hagen
må tilpasses, den må for eksempel bli
lett tilgjengelig for alle typer brukere,
fra de uten hjelpemidler til de som
sitter i rullestol. Eksempler på tiltak
i hagen er: asfaltere ganger, få til
en form for støtte, for eksempel en
pergola for de med nedsatt balanse,
tilrettelegging for dyrkingsmuligheter
i forskjellige høyder, få verktøy som
egner seg; lette, tunge, lange, korte,
bøyde osv.

Konkrete eksempel på positive effekter
er at terapeutisk hage kan stimulere
pasienter med afasi til å snakke, hukommelsen blir trent når minner fra naturen
blir vekket (dufter, blomster, lyder),

Med anledning av at Bakke SMR
ønsker å tilpasse en terapeutisk hage
til mennesker rammet av hjerneslag
har de henvent seg till LFS for samarbeid,
noe LFS er positive til. Til sammen
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For mer informasjon:
Horticultural therapy, the ”healing
garden” and gardening in rehabilitation measures at Danderyd Hospital
Rehabilitation Clinic, Sweden,
Pediatric rehabilitation, 2004, vil 7,
no 4 s. 245-260.

Egenprodusert Halloween-lykt

Turtilbud

Tur til Lanzarote
24.03 – 07.04.2014
Da er vi klar for en ny tur til Casas Heddy på Lanzarote.
Avreise mandag 24. mars om morgenen med retur sen
kveldstid 07. april. Reisen er fra/til Gardermoen

Pris for medlemmer med ledsager/
assistent kr 16 500,Per person i delt dobbeltrom inkl. full pensjon. Tillegg
for enkelt rom, pris kr 2 500,-, få rom. Begrenset plass
til egne rullestoler på flyet og antall personer som må
bæres på plass. Casas Heddy er Oslo Røde Kors sitt
behandlingssted i Porto del Carmen på Lanzarote. Stedet
er spesielt godt tilrettelagt for bevegelseshemmede.
Stedet har egne fysioterapeuter, sykestue og på reisen
fra og til Norge følger sykepleier med på flyet. På CH
finnes både innendørs varmebasseng og oppvarmet
utebasseng, treningsrom og minigolf. Det arrangeres
utflukter med CH sin egen buss som er inkludert i
oppholdsprisen. Inngangspenger til museer og parker
må betales av den enkelte. Opplysninger om CH finner
du på www.casasheddy.no

Påmeldingsfrist: 13. januar 2014

Familieopphold Hjerneslag
– «Tid for familien» 2014

Tilbud til familier med barn, der mor eller far har hatt et
hjerneslag/ervervet hjerneskade. Barnas alder bør være
mellom 6 og 18 år.
Tid: 24.mars-10.april 2014 for den som har hatt hjerneslag.
Siste uke sammen med familien.
3.-10.april - for hele familien.
Søknadsfrist: 1.februar 2014
Valnesfjord Helsesportssenter er en landsdekkende
institusjon, og det er ingen egenandeler for oppholdet.
Familiene får dekket reise og opphold, men ikke tapt
arbeidsfortjeneste for partnere.
Det legges til rette for at skoleelever kan bruke noe tid
på skolearbeid dersom det er ønskelig.

For å kunne opprettholde den fordelaktige prisen er vi
avhengig av et visst antall deltagere. Hvis dette antallet
ikke blir oppnådd innen påmeldingsfristen, vil turen bli
avlyst. Ved kanselering fra vår side, vil innbetalt
depositum bli refundert i sin helhet.

Under oppholdet vil det bli tilbud om forskjellige aktiviteter
og samtaler.
Noe vil være for hele familien sammen.
Noe vil være for barn og voksne hver for seg.

For ytterligere opplysninger om reisen og
påmelding, kontakt:

Innholdet vil blant annet være:
• Undervisning om hjerneslag.
• Alle familier lager sitt familietre.
• Aktiviteter som familien kan gjøre sammen i gymsalen,
bassenget og utendørs.
• Aktiviteter for barna/ungdommene.
• Samtaler med andre i samme situasjon

Økonomiansvarlig i LFS:

Hans Henrik Tøsdal

Postadresse:

Nygårdsmyren 1
5165 Laksevåg

Telefon:

918 66 074

Epost:

hans@avantic.no

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 til
hanne.jakobsen@vhss.no
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LFS 25 år

Jubileumsåret 2013
Slagordet har i jubileumsåret bragt artikler fra tidligere årganger. Dette blir den siste,
og hva passer vel bedre enn en «Julehilsen» fra nr. 4-2007?!
Bent Indredaviks julehilsen gir også
anledning til å tenke på hva som er
skjedd de siste seks årene og hva som
må gjøres framover. Slagordet formidler også en relevant novembernyhet
fra Helse Midt-Norge.
Julehilsen
Jeg har gjennom Slagordet fått anledning til en julehilsen til bladets lesere.
Når 2007 går mot slutten kan det være
grunn til en oppsummering og status
for hjerneslagbehandling i Norge.
Hjerneslag er fortsatt en av våre store
og alvorlig folkesykdommer hvor
14-15.000 rammes årlig. Det er tegn
som tyder på at hyppigheten av slag i
de enkelte årsklasser går ned, samtidig
som overlevelsen og funksjonsnivået
bedres for de slagrammede. Dette
er bra, men det totale antall slag vil
imidlertid øke betydelig i de kommende tiår, fordi det i Norge vil bli
flere personer i aldersgruppen 60-65
år hvilket er den aldersgruppen hvor
de fleste hjerneslag rammer.
Den reduserte dødeligheten og det
bedre funksjonsnivået tyder på at
norsk helsevesen i mange tilfeller
behandler slagpasienter godt. Dette
er spesielt tilfelle ved de sykehus
som har opprettet gode og effektive
slagenheter. Slagenheter er fortsatt det
viktigste tiltaket vi har for å kunne
bedre overlevelsen, funksjonsnivået og
livskvaliteten etter slag. Kravet om at
alle sykehus som behandler slagpasienter skal ha slagenheter og at alle som
rammes av akutt slag skal få tilbud om
slagbehandling, er fortsatt det viktigste
kravet for å sikre god behandling.
For å bedre behandlingsresultatene
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ytterligere, må vi gi informasjon til
befolkningen og organisere helsevesenet slik at de som får symptomer på
akutt hjerneslag, blir tatt hånd om og
brakt til sykehus øyeblikkelig. For en
del pasienter som kommer raskt til
sykehus, kan blodproppoppløsende
midler oppheve eller redusere følgetilstandene etter slaget betydelig.
I øyeblikket er det bare 2-3 prosent av
slagrammede som får denne behandlingen, mens mulighetene for å øke
til både 5 og 10 prosent burde være
tilstede.

hjerneslagsregister) er under etablering. Dette registeret har som mål å
sikre kvaliteten på slagbehandlingen
i sykehusene. Det er enda en del uavklart når det gjelder Datatilsynets godkjennelse når det gjelder personvern.
Det er viktig at både personvern og
vern av de slagrammede blir ivaretatt.
Retningslinjene for behandling kombinert med registeret som fanger opp
hva som faktisk tilbys, vil være viktige
verktøy for å heve kvaliteten på slagbehandlingen og sørge for at den blir
tilnærmet lik over hele landet. Disse
prosjektene vil derfor bety mye for
framtidige slagpasienter.
Når det gjelder de mange som har
følgetilstander og funksjonsproblemer
etter hjerneslag, trenges økt innsats!
Vi trenger mer forskning for å framskaffe kunnskap om hvordan en skal
redusere konsekvensene av hjerneslag
og langtidsvirkningene etter slag som
for eksempel tretthet, smerter.
Depresjoner og sosial isolasjon.

Det er ellers i 2007 påbegynte arbeid
på to viktige felt som vil kunne få stor
betydning for framtidige pasienter.
For det første har Sosial- og helsedepartementet oppnevnt arbeidsgrupper
som skal utarbeide nasjonale retningslinjer for forebyggelse, behandling
og rehabilitering ved slag. Landsforeningen for slagrammede deltar også
i disse gruppene. Målet er å komme
fram til felles nasjonale retningslinjer
som skal veilede helsepersonell når
det gjelder hvordan slagpasienter skal
behandles. Den andre viktige begivenheten er at et nasjonalt register (Norsk

Det er å håpe at vi får ressurser slik at
vi kan satse på forskning i den tidlige
akuttfasen for å begrense skadene og
forskning for å bedre livet til de som
allerede har fått hjerneslag og derved
har sine men.
Samlet sett mener jeg det er grunn
til optimisme. Norsk helsevesen tar
nå hjerneslagpasienter på alvor og
er innstilt på å arbeide systematisk
for å bedre tilbudet for denne store
pasientgruppen.
For de som har valgt å arbeide med
hjerneslag, er samarbeidet med
pasientorganisasjonene og den

LFS 25 år
tilbakemeldingen som pasientene gir
på vårt arbeid, en stor inspirasjon
som gir oss nyttig kunnskap om hvor
skoen trykker.
Jeg håper derfor at det gode samarbeidet kan fortsette i det kommende
år til nytt både for slagrammede og
helsepersonell.
Med dette vil jeg ønske alle lesere av
Slagordet god jul og et riktig godt og
optimistisk år!
Med vennlig hilsen
Bent Indredavik
Avdelingsoverlege, dr. med.
St. Olavs hospital, Trondheim

Statsråd Høie åpnet portal
for kvalitetsresultater
Helse- og omsorgsminister Bent Høie
åpnet 13. november portalen
www.kvalitetsregistre.no, som inneholder resultater fra de nasjonale kvalitetsregistrene. Overlege Bent Indredavik
presenterte resultatene fra hjerneslagsbehandlingen i Midt-Norge

Siden 2009 har helsemyndighetene
satset systematisk på å bygge opp
nasjonale medisinske kvalitetsregistre i
Norge. Dette har resultert i at pasienter innenfor 45 sykdoms- eller behandlingsgrupper nå har mulighet til
å få sin behandling kvalitetssikret.
Og flere kvalitetsregistre vil komme.
De regionale helseforetakene har en
sentral rolle i arbeidet med kvalitetsregistrene. Helse Midt-Norge RHF har
ansvar for Norsk karkirurgisk register
NORKAR, Norsk hjerteinfarktregister,
Norsk hjerneslagregister, Norsk ryggmargsskaderegister NorSCIR. Norsk
hjertesviktregister vil legges til i regionen i 2014. Det er St. Olavs Hospital
som drifter de nasjonale kvalitetsregistrene i regionen på vegne av Helse
Midt-Norge RHF.
Portalen gir en felles inngang til resultatene fra registrene.
- Hovedhensikten med registrene og
portalen er at hvert enkelt sykehus skal
kunne se om resultatene deres avviker
fra de andre sykehusene sine. Da vil de

som regel gjennomgå rutinene sine for
å komme på nivå med de andre, sier
overlege Bent Indredavik som er prosjektleder for Norsk Hjerneslagsregister. Han forteller om gode erfaringer
ved søsterregisteret i Sverige, Riksstroke (http://www.riks-stroke.se).
Hjerneslagsregisteret har hatt en
pilotfase der åtte sykehus har rapportert inn data. Fra og med 2014 vil alle
sykehus i landet være med i registeret.
- Resultatene viser at det er jevnt over
høy kvalitet over slagbehandlingen,
selv om det er en del variasjon og
forbedringspunkter som sykehusene
bør ta tak i, sier Indredavik.
www.kvalitetsregistre.no har som
krav at innholdet skal kunne leses av
vanlige folk uten medisinsk utdannelse. Portalen er utstyrt med en egen
side med begrepsforklaringer.
(Kilde Helse Midt-Norge)
Hva mener du? Si din mening på
www.slag.no/Forum-for-slag-no

Ingeniør Rybergs Gate 114
3027 Drammen

Telefon:
Telefaks:

32 80 93 93
32 80 93 94

www.bto.no
post@bto.no
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Konferanse

Hjernerådet arrangerte 20. november en dagskonferanse om kognitive vansker.

Konferanse om kognitive vansker
Av Esben Madsen
Med kognitive vansker forstås for
eksempel problemer med konsentrasjon, hukommelse eller språk, som
kan oppstå ved en rekke nevrologiske
sykdommer eller traumatiske hjerneskader. Konferansen var åpen og det
store auditoriet på Rikshospitalet var
fullsatt av interesserte mennesker.
Konferansen ble åpnet av Kristin
Ørmen Johnsen, Helse- og omsorgsdepartementet. Hun vektla betydningen av videre satsing på rehabilitering
og kunnskap om kognitive skader.
Hun nevnte Helsedirektoratets
prosjekt, Nevroplan 2015, som en spesielt vellykket satsing. – Det er faktisk
restmidler her, så søk! sa hun. Ørmen
Johnsen informerte også om at det
ville bli satt av midler i statsbudsjettet
til økt satsing på området, som er
spesielt nevnt i omsorgsplanen 2020.
Deretter fikk fastlege Kjell-Olav B.
Svendsen (Frogner helsesenter og Det
medisinske fakultet, UiO) ordet, og
innledet med å fortelle at det er ca.
11,7 millioner fastlegekonsultasjoner
pr. år. Det vil si ca. 3.000 konsultasjoner pr. lege pr. år! Tre prosent av
deme gjelder nervesystemet. Svendsen
beskrev kompleksiteten for fastlegen
og definere årsak og konsekvenser av
kognitive skader. Fagfeltet er stort og
utfordrende for fastlegen å sette seg
inn i. – Vi kan ikke vite alt, men vi kan
lese oss til fakta, sa han. Kommunikasjon med pasienten er viktigst. Avslutningsvis tok han opp at ventetiden for
å komme inn på nevrologisk avdeling
på sykehusene mellom seks og 12
måneder. Alt for lenge for pasienter
som har behov for spesialutredning!

10
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Så var det bruker eller pasientorganisasjonenes tur; Norsk Epilepsiforbund
og Cerebral- Pareseforeningen, ble
representert av henholdsvis Wenche
Rønning og Stine Dybvig. De beskrev
utfordringene med sine sykdommer
og skader. Viljestyrke gir håp og muligheter, sa de, og vektla betydningen
av å gjeninnsette verdigheten som
egentlig rehabilitering betyr: - Her
ser man overgangen til arbeidslivet
som en stor utfordring. Det er mange
fordommer ute og går!
Det var mange virkelig gode innlegg med stor innsikt i de respektive
fagområder. Møteleder, professor
Joel Glover (UiO), understreket både
dette og hvor imponert han var over
www.och.no
hvilken viljestyrke
enkelte personer viser.
Neste gang skal LFS
være representert for
nå er vi medlem i
Hjernerådet!
Konferansen bød også
på refleksjoner fra
politiske representanter.
Følgende stikkord ble
vektlagt: Mestring, et
verdig liv og inkluderende arbeidsliv. Økt
satsing på området
kognitive skader blir
også viktig i årene
fremover.
De avsluttende innleggene var om hva
kognisjon og kognitive
problemer virkelig
er ved sykdom hos

voksne og barn. Det ble veldig informative innlegg som virkelig ga innsyn
i fagfeltet
Nevropsykolog Jan Egil Nordvik,
Sunnaas sykehus HF, fikk æren av
å avslutte konferansen om kognitiv
rehabilitering: Hvordan kan problemene avhjelpes? Det ga innsyn i det
utfordrende fagfeltet og mulighetene
til bedring.
Hjernerådet må roses for initiativet
til en meget vellykket og interessant
konferanse som åpnet våre øyne for et
komplisert fagfelt og en trygghet for
en økt satsing på fagfeltet i samfunnet
i årene som kommer.

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

Rehabilitering etter hjerneslag
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. Noen av aktivitetene vil
foregå i grupper (frokostgruppe, samtalegruppe, ganggruppe, undervisning, tur).
Ellers vil fagpersoner 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.
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.
Du kan søke deg til oss via din primærlege, eller via spesialist.
Mer info: Inntakskontoret tlf. 61 24 92 00. www.skogli.no
Skogli er en av to norske
bedrifter som har et
CARF akkreditert
slagprogram.

Vi gir rehabilitering som virker!
Vår kompetanse - din trygghet!
– en del av spesialisthelsetjenesten

• 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

Slagpasienter i
Ve s t f o l d o g Te l e m a r k
Kontakt oss dersom du har behov for
• uforpliktende konsultasjon
hos ortopediingeniør
• nytt hjelpemiddel for bedret funksjon
• justering av et hjelpemiddel
• undersøkelse av spesialist etter
henvisning fra fastlege
Hovedkontor: Lingelemveien 65, Sandefjord
Avdelingskontor: Storgata 118, Porsgrunn
(kun timeavtale)
Te l efo n : 33 45 45 33
e-po st : in fo@t ekn omed.n o
Hjemmeside: www.t ekn omed.n o
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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

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

WalkAide¨ er godkjent som
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	
  

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
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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

Studie av støtteskinne

Har du hatt slag og er det vanskelig for deg å gå?
Vi ønsker å ha deg med i en studie av støtteskinne for ankelen
Tekst: Anne Helene Kulia, Aut. ortopediingeniør. Mastergradsstudent innen rehabilitering ved University of Strathclyde, Glasgow, Skottland
En støtteskinne for ankelen kan ha positiv effekt på gangen
hos personer som har hatt slag.
Som ortopediingeniør er det vår oppgave å gjøre en vurdering av
hvilken type ankelstøtte som best kan møte behovet til den enkelte.
Formålet med det aktuelle forskningsprosjektet er å undersøke to
ulike varianter av ankelstøtter, og vurdere hvordan disse påvirker
kneet og hoften under gange. Studien vil gjennomføres vinteren 2013
og våren 2014. Innsamling av data vil foregå på Sunnaas sykehus HF.

Dersom du ønsker ytterligere
opplysninger bes du ta kontakt
med undertegnende:
Adr:

Tlf:
Vi vil gjerne ha kontakt med voksne på Østlandet
og Sørlandet som:
- har hatt slag for mer enn 6 måneder siden
- har muskelstivhet i leggen som følge av slag
- kan stå med begge hælene i bakken
- bruker støtteskinne for ankelen (AFO) eller
som har blitt anbefalt å bruke dette
- klarer å gå mer enn 10 meter, 15-20 ganger

Anne Helene Kulia
Ortopediservice AS
Skibåasen 42 B
4636 Kristiansand
41 30 60 60

Dette forskningsprosjektet er blitt tildelt
etisk godkjenning gjennom Regional
Komité for Medisinsk og Helsefaglig
Forskningsetisk (REK sørøst) og gjennom
etisk komité ved University of Strathclyde,
og er blitt godkjent av Personvernombudet på Sunnaas sykehus HF.

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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Legemidler

«Blodfortynnende medisiner» eller mer
korrekt: Blodpropphemmende legemidler
De legemidlene som i dagligtale har blitt kalt “blodfortynnende medisiner” gjør ikke
blodet tynnere. Disse legemidlene reduserer blodets evne til å levre seg, eller enda
riktigere: De reduserer faren for dannelse av blodpropper (tromboser). Derfor er det mer
korrekt å omtale dem som trombosehemmende eller blodpropphemmende legemidler.

Av overlege Ketil Arne Espnes, Avd for klinisk farmakologi, St. Olavs Hospital

Uønskede blodpropper har en tendens
til å bli dannet når sirkulasjonen blir
nedsatt, som for eksempel i vener i
beina når en blir sittende/liggende i
ro (dype venetromboser). Et annet
utgangspunkt er hjertets forkamre
ved uregelmessig hjerterytme som
atrieflimmer. Disse blodproppene er
farlige der de dannes, men blir enda
farligere hvis blodproppen, eller en
liten bit av den, løsner og flyter med
blodstrømmen til den kiler seg fast i
en liten blodåre i lungene (lungeemboli), i hjernen (hjerneinfarkt/slag)
eller i hjertets eget forsyningssystem
(hjerteinfarkt).
Blodpropphemmende legemidler
I dannelsen av en blodpropp er
det flere viktige hendelser som kan
påvirkes av medisiner. Blodplatene
begynner å hefte seg sammen tidlig
i blodproppdannelsen. Noen av de
blodpropphemmende legemidlene
reduserer blodplatenes evne til å hefte
seg sammen. Disse midlene kalles
platehemmere, og blant dem er:
Acetylsalicylsyre (Albyl-E), clopidogrel
(Plavix), Ticlid, Persantin, Brilique og
flere andre. De blodplatehemmende
legemidlene har størst virkning i
pulsåredelen av blodåresystemet, og
acetylsalicylsyre har i mange år vært
brukt forebyggende mot blodpropp i
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hjertes kransarterier for å forebygge
hjerteinfarkt hos pasienter med angina
pectoris eller som bare har økt familiær opphopning av kransåresykdom.
Blodplatehemmerne virker dårligere
mot blodpropp i de venøse blodårene,
og vil ha liten forebyggende effekt mot
for eksempel blodpropp i beina ved
lange flyreiser.
Viktige faktorer
Den andre viktige faktoren ved blodproppdannelse er en kjedereaksjon
med aktivering av proteiner i blodet
som til slutt fører til dannelsen av det
viktigste levringsproteinet (koagulasjonsproteinet) fibrin. Stoffer som
hemmer denne kjedereaksjonen på
et eller annet nivå kalles antikoagulasjonsmidler. Blant disse midlene
finner vi hepariner (for eksempel
Heparin, Fragmin, Klexane). Hepariner
brukes i sprøyteform, og er nyttige for
å forebygge blodpropper hos pasienter
som skal gjennomgå større operasjoner, og blir immobilisert etterpå.
Hepariner bruker også for å forebygge
blodpropp hos eldre passasjerer på
lange flyreiser. Hvis flyreisen er lengre
enn 6-8 timer øker sjansen for å
utvikle blodpropp i beina, en sprøyte
heparin satt før avreise har forebyggende effekt i 24 timer.

Levringsfunksjon
Alle levringsproteinene som aktiveres
i kjedereaksjonen som medfører
blodproppdannelsen lages i levra,
og produksjonen er avhengig av
K-vitamin. Warfarin (Marevan)
blokkerer K-vitaminets funksjon i
denne produksjonen, og hindrer derfor dannelsen av levringsproteiner.
De som bruker Marevan fast følger
effekten av legemidlet med regelmessig
kontroll av levringsfunksjonen, målt
som INR (international normalised
ratio). Mennesker som har normal
levringsfunksjon og som ikke bruker
denne typen legemidler har INR på
ca. 1. De som har behov for å hemme
levringseffekten med Marevan skal
vanligvis tilstrebe å ha en INR-verdi
mellom 2 og 3,5. Hvis verdien blir
over 8 er levringseffekten så dårlig at
det er stor fare for blødninger. Pasienter
som bruker Marevan kontrollerer
oftest INR hver 6. - 8. uke, eller
hyppigere hvis verdien er ustabil eller
utenfor målområdet. Marevaneffekten
er sårbar for enkelte andre medisiner
som inntas samtidi: Mange antibiotika
(spesielt erytromycin og klaritromycin),
noen medisiner som brukes mot
magesår og noen soppmidler. Mange
naturlegemidler og kosttilskudd
kan også påvirke Marevan-effekten
betydelig. Blant de som er kjent å ha

slik effekt er grapefrukt-juice, ginseng,
johannesurt, gingko biloba og alfalfa.
Marevanbrukere bør ikke bruke slike
preparater uten å ha konferert med
legen sin.
De nyere antikoagulasjonsmidlene
Pradaxa, Eliquis, Xarelto med flere
blokkerer kjedereaksjonen som fører
til blodproppdannelse på forskjellige
spesifikke steder. Det har hittil ikke
vært angitt at det er nødvendig å

kontrollere effekten av disse medisinene, men det utvikles nå laboratorieundersøkelser som kan kontrollere
effekten i krisesituasjoner. Disse
medisinene omsettes i leveren og/
eller er avhengig av transportproteiner
i kroppens vev, og er dermed sårbare
for påvirkning fra andre medisiner
som brukes samtidig, på samme måte
som Marevan.

Kilder:
Norsk Legemiddelhåndbok.
http://legemiddelhandboka.no
Felleskatalogen.
http://www.felleskatalogen.no
Statens Legemiddelverk.
http://slv.no/Legemiddelsoek/
Sider/Legemidler_A-AA.aspx

Publisert i «Vi i LOP» 4-2013

Gåtur med
frukt og glede
LFS Hedmark syd, med Kongsvinger
som nærmeste by har fått i gang ei
gruppe som en gang i uken møtes ved
golfbanen på Liermoen hvor det er
tilrettelagt for korte og lange gåturer.

De mest iherdige i LFS Hedmark på vei ut i trimløypene på Liermoen
syd for Kongsvinger en vakker høstdag. Fra venstre leder i LFS
Hedmark Heidi Myrvold med sønnen Marius Evjebråten, kasserer
May Krogstad, Eva Dehli, Truls Braserud og Eldbjørg og Henry Kilen.

Tekst og foto: Hans Dyblie
Hver torsdag møtes de mest iherdige i LFS Hedmark
syd på Liermoen i nærheten av Kongsvinger for å
trimme i de fine turløypene som er godt tilrettelagt for
alle som ønsker å bruke kroppen i den frie naturen.
I denne skogen er turløypene helt ideelle for både de
med og uten fysisk handikap.
Det som kjennetegner gruppa i LFS Hedmark er den
gleden som kommer til syne for alle deltakerne.
Og etter en god time i trimløypa er det tid for sosialt
samvær med en god porsjon frukt som blir finansiert
via prosjekt tilskudd gjennom velferdsmidler fra NHF.
En meget populær avslutning på den ukentlige trimturen.
Og som de fleste ganger i hele høst har pågått i nydelig
vær. En felles trimtur som anbefales på det varmeste.
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Nevroplan 2015

Nevroplan 2015
Av Esben Madsen

GJØR SMARTE
KJØP I VÅR
NETTBUTIKK!
ocn.no
Riktig fottøy for et aktivt liv
og gode opplevlser!

Helsedirektoratet innkalte til en
konferanse 31. oktober for
oppsummering og presentasjon av de
prosjektene som har blitt finansiert.
I alt var 12 landsforeninger som arbeider med
nevrologiske skader invitert samt Helse- og
omsorgsdepartementet og Hjernerådet. Alle
presenterte sine prosjekter. LFS vektla utarbeidelsen
av nye informasjonskanaler som nettsiden slag.no,
Facebooksiden Redd meg med til hørende
informasjonskampanje og heftet HjerneslagHjem-Hva nå. Presentasjonen viste at prosjektet
var en udiskutabel suksess for LFS.
Helse og omsorgsdepartementet redegjorde for
den nye stortingsmeldingen «Morgendagens
omsorg» Omsorgsplan 2015-2020. Meldingen
legger premissene for hvordan helsearbeidet skal
prioriteres i årene fremover. LFS vil studere denne
for å kartlegge hvilken posisjon hjerneslag vil ha i
planene. En interessant, umiddelbar registrering er
at overgangen til arbeidslivet nå vil være prioritert!
Helsedirektoratet sa seg meget fornøyd med rapporteringene og resultatene kampanjen «Nevroplan
2015» har gitt og lovet en videreføring med vekt på
synliggjøring og fokus, dag- og treningstilbudet og
deltagelse i arbeidslivet. Så her er det bare å følge
med og lage prosjekter som vil få støtte!

Ringdalslinna 63
2750 Gran
Tlf. 61 31 30 10
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Likemansskurs

Likemannskurs og nye likemenn
Høstens likemannskurs ga hele 15 nye likemenn
(for fullstendig liste, se som vanlig sidene 20-21)!

Ellen Trondsen foreleste.

Tekst: Maj Lindholt
Foto: Randi Nesje
19. og 20. oktober arrangerte LFS
likemannskurs på Gardermoen for
deltakere fra hele landet. Etter at LFSleder Roger Amundsen hadde ønsket
velkommen, innledet Ellen Trondsen,
kursets hovedforeleser, om hva
likemannsarbeid er. Grensesetting var
et viktig tema som ofte er en vanskelig
sak i likemannsarbeidet. Sorg- og
krisereaksjoner ble drøftet – og heftet
Hjerneslag – Hjem og hva nå presentert.
Gruppearbeid og brettspill sto også på
programmet.
LFS visjoner og målsettinger i
likemannsarbeid
Likemannsarbeid kan betegnes som
en samhandling mellom mennesker
som opplever å være i samme båt –
eller noenlunde i samme livssituasjon

og hvor selve samhandlingen har som
mål å være en hjelp, støtte eller veiledning partene i mellom. Det bærende
prinsipp er at likemannsarbeidet
bygger på en aktiv og målrettet bruk
av egenbasert erfaring, og hvor en av
dem som inngår i relasjonen har en
lengre og mer bearbeidet erfaring enn
de øvrige. Dette er likemannen.
LFS sin definisjon av
likemannsarbeid:
Likemannsarbeidet er organisert
kontakt mellom to eller flere personer
med likhet i diagnose og/eller livssituasjon.
Kontaktens hensikt er å formidle bearbeidende praktiske og følelsesmessige
erfaringer som andre kan dra nytte av
under bearbeiding av egen situasjon.
Et møte med et menneske som har
mestret, virker som gode rollemodeller og kan gi støtte til å finne et
nytt ståsted.

Målsettingene med likemannskjelpen er:
En bevisstgjøring på egen livssituasjon,
tilpasse seg en ny livssituasjon, økt
kunnskap om egen diagnose, økt
kunnskap om muligheter.
Likemannsarbeidet er et viktig
satsingsområde innenfor rehabilitering. Likemannsarbeid bygger på en
forståelse av at brukerkunnskap er
nødvendig for å få til en helhetlig rehabilitering. Og frivillige organisasjoners likemannsarbeid har etter hvert
fått myndighetenes aksept som en
viktig og sentral brikke i rehabiliteringskjeden. Forståelsen for at likemenn
bidrar med noe genuint annen enn
fagfolk har vunnet aksept, og brukerkompetansen verdsettes som et
supplement og korrektiv til den
profesjonelle ekspertkunnskapen.
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Lærebok om hjerneslag

En meget leseverdig lærebok om hjerneslag
Skriver C. G. Lund i Norsk Legetidsskrift, mars 2013

Leseverdig lærebok
Det er bare å gratulere det danske
hjerneslagmiljøet med Apopleksi –
sygdom, behandling og organisation.
Dette er første utgave av en bredt
anlagt og meget leseverdig lærebok
om hjerneslag. Den har både leger,
sykepleiere og annet fagpersonell
som målgruppe. De fire kvinnelige
redaktørene har med seg over 60
medforfattere, flest leger, men også
sykepleiere, fysioterapeuter, ergoterapeuter og nevropsykologer gir
viktige bidrag.

Grethe Andersen, Dorte Damgaard,
Hysse B. Forchhammer et al.
Apopleksi
Sygdom, behandling og organisation.
357 s, tab, ill. København: Munksgaard
Danmark, 2012.
Pris DKK 298,ISBN 978-87-628-0960-4

Godt egnet som oppslagsbok
I til sammen 18 kapitler får leseren
en meget fin innføring i ulike emner
som epidemiologi, cerebral anatomi,
patofysiologi, slagsymptomer,
radiologi, akutt behandling, sekundærprofylakse, slag hos barn og
unge, rehabilitering og psykososiale
forhold. Kapitlene kan leses hver for
seg, og boken er veldig godt egnet
som oppslagsbok i det daglige arbeidet med hjerneslagpasienter.
Faktabokser hjelper leseren til å få med
seg kjernebudskapet, og de relativt
få, men oppdaterte, referansene er
godt selekterte. For en norsk leser er
det danske språket ingen hindring.

Layouten er smakfull, og papir,
bilder og figurer er av god kvalitet.
Tid avgjørende
Hjernen er vårt viktigste organ, og
ved akutt sirkulasjonsforstyrrelse i
hjernen er tid den helt avgjørende
faktoren. Våre danske kolleger har
virkelig forstått at hjerneslagbehandling krever god overordnet organisering og en grad av styrt sentralisering for å lykkes. Hjerneslag blir «tatt
på alvor» i Danmark, og resultatene
av dette viser seg raskt. Alle regioner
i Danmark har nå minst ett definert
«trombolysesenter» der hjerneslagpasienter mottas av spesialutdannede leger og sykepleiere på døgnbasis.
I tillegg bygges det opp høyspesialiserte,
akademiske slagsentra i Odense,
Århus og København som tilbyr
nevrointervensjon med trombektomi
for selekterte pasienter.
Oppfordring
Hjerneslag rammer rundt 15 000
nordmenn hvert år. Det norske
helsevesenet makter i dag ikke å gi
alle slagpasienter et faglig godt nok
tilbud. Norske helseledere burde
lese denne boken og snarest mulig
reise på hjerneslagstudietur til vårt
naboland i sør.

SLAGRAMMEDES MINNE- OG FORSKNINGFOND
Styret vil på denne måten takke for alle minnegaver som fondet har mottatt de siste årene,
og som vi av forskjellige grunner ikke har kunnet takke de pårørende direkte for.
Fondsmidlene går hovedsakelig til forskning i forbindelse med hjerneslagsykdommer.
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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. 4/2013
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NYTT fra hovedstyret

Likemenn
LFS ØSTFOLD

Medlemskap i Hjernerådet
LFS er blitt medlem av Hjernerådet. Esben Madsen
er LFS-representant.
Fysiakos
LFS har fått invitasjon til å komme på visningstur
til deres anlegg i Spania. Det kan være et alternativ
til CasasHeddy på Lanzarote.
Representasjon
Leder har deltatt i arrangementer på Lillehammer
sykehus, Sykehuset Innlandet og Bakke
rehabiliteringssenter i Halden samt to styremeøter i
LFS Østfold. Leder og nestleder har deltatt på
Universitetet i Tromsø, avdeling for fysioterapi.
Nestleder har vært i Ski Diabetesforbund og møtt
som brukerreprentant i Pasientreiser. Nestleder og
Esben Madsen har deltatt på møte om Nevroplan
2015 i Hdir. Økonomiansvarlig og sekretær har vært
på Lærings- og mestringssentrene i henholdsvis
Bergen og Skien.
Lanzarote 2014
Turen ble annonsert i Slagordet nr. 3 og følges opp
med annonse i dette nummer. I slutten av
november var 15 påmeldte registrert og økonomiansvarlig mener turen vil gå som planlagt.
Ny hjemmeside
Leder er administrator. Nestleder og sekretær er
redaktører. Ansvarsområder blir fordelt senere. Leder,
nestleder og sekretær utgjør også redaksjonsutvalget.
Høgskolen i Oslo: Fysioterapiavdelingen ønsker
besøk i 2014. LFS sier ja til dette.
Terapeutisk hage
Bakke rehabiliteringsenter ønsker samarbeid med
LFS om dette prosjektet. LFS inngår et samarbeid
om Terapeutisk hage sammen med Bakke rehabiliteringssenter. Esben Madsen er prosjektansvarlig.
Helse Nord sin Regional konferanse våren 2014
Helse Nord ønsker at LFS deltar og LFS aksepterer
invitasjonen.
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Tove Hernæs (slagrammet)
Tlf. 478 97 208 e.post: tovemh@online.no
Ole Martin Hernæs (pårørende)
Tlf. 478 97 208 e-post: olemahe@online.no
Richard Johansen (slagrammet)
Tlf. 930 69 682
Bodil Ruden (pårørende)
Tlf. 905 08 144
Gunn Aagaard (slagrammet)
Tlf. 920 99 642

LFS AKERSHUS
Bente Flaten Amundsen (pårørende)
Tlf. 413 39 119
Roger Amundsen (slagrammet)
Tlf. 489 99 797 e-post: rogeramu@start.no
Odvar Jacobsen (slagrammet og pårørende)
Tlf. 907 48 521 e-post: odvar.jacobsen@bama.no
Marius Korsell (slagrammet og pårørende)
Tlf. 959 74 359 e-post: marius.korsell@gmail.com
Esben Madsen (slagrammet)
Tlf. 930 90 982 e-post: em@avantor.no
Judith Olsen (slagrammet)
Tlf. 906 33 320 e-post: olsenfamilien@hotmail.com
Jan Schwencke (slagrammet)
Tlf. 900 333 926 e-post: schwench2.jan@gmail.com

LFS BUSKERUD
B. Morten Kristiansen (slagrammet)
Tlf. 906 51 824 e-post: b.morten.kristiansen@hotmail.com

LFS VESTFOLD
Tore Fredriksen (slagrammet)
Tlf. 452 50 533 e-post: tfredrik@live.no
Arne Mjåland (slagrammet)
Tlf. 901 98 305 e-post: firehjuling@gmail.com
Torill Mjåland (pårørende)
Tlf. 412 92 296 e-post: styx5@hotmail.com

LFS TELEMARK
Arntfinn O. Andreassen (slagrammet)
Tlf. 468 02 255 e-post: a.andre@online.no
Anne Heie (slagrammet)
Tlf. 916 15 614 epost: lfsheie@hotmail.com
Mette Johansen (slagrammet)
Tlf. 926 31 195
Vibecke Selliken (slagrammet og pårørende)
Tlf. 988 22 576 e-post: vibeckesel@msn.com
Edle Sørum (slagrammet)
Tlf. 906 85 067/926 63 913 e-post: edleoghelge@hotmail.com

LFS AGDER
Ellen Helene Skaar (slagrammet)
Tlf. 481 36 975 e-post: ehskaar@online.no

LFS HEDMARK
Eva Dehli (slagrammet)
Tlf. 902 96 926 e-post: evadehli@online.no
Bjørg Skovseth Dyblie (pårørende)
Tlf. 976 58 161 e-post: bjorg.dyblie@online.no
Hans Dyblie (slagrammet)
Tlf. 62 83 93 86 e-post: bjorg.dyblie@online.no
Heidi Myrvold (slagrammet)
Tlf. 916 88 093 e-post: heidi_myrvold@live.no

LFS OPPLAND
Kirsten Engen (pårørende)
Tlf. 924 50 739 e-post: kirsten_1946@yahoo.no
Gerd Garnes (slagrammet)
Tlf. 948 39 452 e-post: gerdgarn@online.no
Karin Føreland Nordli (pårørende)
Tlf. 906 11 649 e-post: karnor@online.no

LFS HORDALAND

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

Brit Thorland Gravdal (slagrammet)
Tlf. 412 65 482 e-post: britgravdal@yahoo.no
Frid Lundgren (slagrammet)
Tlf. 928 36 174 e-post: fridlundgren@hotmail.no
Hans Henrik Tøsdal (slagrammet)
Tlf. 918 66 074 e-post: hans@avantic.no
Britt Vik (pårørende)
Tlf. 959 37 806 e-post: britt.vik@sklbb.no

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

LFS TRØNDELAG

For deg som har hjerneslag og ønsker å oppnå funksjonsbedring,
økt kunnskap om tilstanden, økt mestring i hjemmesituasjon og
tilpasset egentreningsprogram.

Hilde Andresen (pårørende)
Tlf. 906 98 884 e-post: hildeandresen@hotmail.com
Mette Tømmerdal Venås (slagrammet)
Tlf. 976 20 199 e-post: mereven@yahoo.no
Kristin Kvaal (pårørende)
Tlf. 908 38 709
Åse Meslo (pårørende)
Tlf. 901 23 907
Randi Osmundnes (pårørende)
Tlf. 924 30 958
Robert Vevang (slagrammet)
Tlf. 975 29 225

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

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

www.kurbadet.no/Slag

LFS NORDLAND
Annbjørg Hansen (pårørende)
Tlf. 992 35 827 e-post: annbjorg48@hotmail.com
Harald Hansen (slagrammet)
Tlf. 992 35 827 e-post: har6@online.no
Ole Mikal Heien (slagrammet)
Tlf. 481 34 166 e-post: oveheien@hotmail.com
Rita Gåsland (slagrammet)
Tlf. 988 84 163
Randi Nesje (pårørende)
Tlf. 916 98 355 e-post: rknesje@online.no

LFS TROMS
Torbjørn Bårdsen (slagrammet)
Tlf. 908 59 268 e-post: stortua@online.no
Hans-Erik Jensen (slagrammet)
Tlf. 909 74 052 e-post: h-ejens@online.no
Liv Jensen (pårørende)
Tlf. 951 95 464 e-post: h-ejens@online.no
Paul Magnussen (slagrammet)
Tlf. 930 68 836
Hilde Richardsen (slagrammet)
Tlf. 901 78 576 e-post: hildjori@hotmail.com

LFS FINNMARK
Liv Ellinor Hammer (pårørende)
Tlf. 906 29 940 e.post: liveliham@yahoo.no
Willy Jakobsen (slagrammet)
Tlf. 920 71 281 e-post: willjakk@hotmail.no
Anne-Grethe Rostad (slagrammet)
Tlf. 472 81 124
Ture Sjøkvist (slagrammet)
Tlf. 468 00 454 e-post: tures@online.no
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Vi har også:
• invitasjoner
• kirkeprogram
• bordkort
• menyer
• takkekort
• bursdagskort
• julekort

Bestill kort med

.no

www.
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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 LFS ?
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 ᴀre 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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LSF
Postboks 9217
Grønland
0134 Oslo

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

HOVEDSTYRET
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:

48 99 97 97

Økonomiansvarlig
Hans Henrik Tøsdal
Nygårdsmyren 1, 5165 Laksevåg
Mob. 918 66 074
E-post: hans@avantic.no
Styremedlem
B. Morten Kristiansen
Engen 87B, 3011 Drammen
Mob. 906 51 824
E-post:
b.morten.kristiansen@hotmail.com

LOKALLAG OG KONTAKTPERSONER
LFS Østfold
Leder: Jan Spenning
Nybråtvn. 53, 1832 Askim
Tlf. 480 47 543
LFS Oslo og Akershus
Leder: Odvar Jacobsen
Myrvangvn. 21A, 1344 Haslum
Tlf. 907 43 521
odvar.jacobsen@bama.no
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. 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.

NYESTE GENERASJON ELEKTRISK DROPP-FOT ORTOSE

NESS L300 Fotløftsystem er utviklet for å hjelpe deg med dropp-fot til å gå mer naturlig og
med bedre hastighet, stabilitet og selvtillit. Den avanserte L300-teknologien gir små, elektriske
stimulanser til nerver og muskler for å løfte foten, slik at man får økt mobilitet og et bedre
ganglag.
-

Oppladbart batteri, trenger ikke byttes.
Systemet leser underlaget og tilpasser seg deretter.
Styres med enkel liten fjernkontroll.
Myke behagelige bomullselektroder istedenfor gel.
Løfter foten like mye med mindre strøm og gir derfor mindre ubehag.
Er mindre synlig under klær
Enkel å plassere på benet.

Ønsker du å prøve NESS L300, ta kontakt med ditt ortopeditekniske verksted eller oss på
Alfimed as.
Telefon: 31 29 68 86
info@alfimed.no
www.alfimed.no

