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Samarbeid om rehabilitering!
Senter for kvalitet i legekontor er stiftet

Opptrening av synsfunksjon
Afasi :

– når systemet svikter minst like mye som språket
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Lederen

Kjære leser!
2014 er begynt bra – og travelt. Rehabilitering er i
fokus for mye av arbeidet vårt.
LFS har tatt et initiativ som kan vise seg å bli verdifullt.
Vi har innledet et samarbeid med andre landsforeninger
og NHF om å arbeide for bedre rehabiliteringstilbud.
Det er nemlig enighet om at altfor mange som trenger
det, ikke får rehabiliteringstilbud tidsnok og heller ikke
får tilbud i det hele tatt. Nærmere halvparten av alle
søknader om rehabilitering avslås. Les mer om dette
nye samarbeidet på sidene 3 og 4.

Rehabiliteringstilbud blir det også. LFS har ferdigforhandlet en samarbeidsavtale med Fysiakos i Albir
(Spania) og kan snart presentere tilbud til en meget
hyggelig pris. (se annonse lenger bak i bladet).
I mai skal jeg forelese på en slagkonferanse på
Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø.
Det oppleves også som en anerkjennelse av arbeidet
LFS gjør.
Det er moro å arbeide med LFS-saker når vi opplever at
vi legges merke til – bli med du også!

Rehabilitering var også tema på et møte LFS har hatt
med statssekretær Astrid Nøkleby Heiberg i Helseog omsorgsdepartementet. Vi opplevde henne som
lyttende. Hun roste arbeidet vårt, og det gjør godt
med anerkjennelse fra en som både er i målgruppe
aldersmessig og kan vudere arbeidet profesjonelt.
Roger Amundsen
Leder

Rehabilitering står også på programmet når LFS
arrangerer ledersamling i april, slik vi alltid har i
året mellom årsmøter. Vi i Hovedstyret ser fram til å
møte lokallagslederne og utveksle synspunkter og
informasjon med dem. Lokallagsarbeid generelt blir
også et viktig tema.

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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Rehabilitering

Samarbeid om rehabilitering!
Etter initiativ fra LFS møttes fire av diagnoseforeningene (landsforeningene)
i NHF-paraplyen for å diskutere rehabilitering og samhandlingsreformen i januar.

Rehabilitering

Av Maj Lindholt
– Det er viktig at vi gjør noe når Helsedirektoratet ikke går for en nasjonal
informasjonskampanje, understreker
LFS-leder Roger Amundsen, som
representerte LFS på møtet sammen
med nestleder Randi Nesje. De andre
var Stein Johnsen og Ragnhild Skovly
Hartvigsen fra Landsforeningen for
polioskadde (LFPS), Marita Herstad
fra Landsforeningen for kvinner med
bekkenløsningsskader (LKB),

Leif Arild Fjellheim og Shakir Rekhai
fra Landsforeningen for ryggmargsskadde (LARS).
Rehabilitering er så meget og mangt,
slo deltakerne fast. Behovene for de
ulike diagnosene er ulike, men felles
er at det er mange som ikke får
rehabilitering og mange som ikke får
den tidsnok. Regjeringen satser på rehabilitering, men medlemmene i NHF
har andre behov enn det regjeringen
satser på. Det ble uttrykt bekymring

for at forventningene til kommunene
er større enn kommunene klarer
å levere etter innføringen av
samhandlingsreformen.
Landsforeningene har ulike behov,
men ser likevel noen likheter blant
annet i opplevelsen av antall avslag på
søknader om rehabilitering. Statistikken
viser at mer enn halvparten av
søknadene avslås …
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Rehabilitering

Problemstillinger:
• Hvordan skal landsforeningene klare
å spisse budskapet?
• Hva er felles for landsforeningene
og hva er spesifikt for hver enkelt
forening?
Hva kan landsforeningene samarbeide
om og hva må gjøre hver for seg?
Samarbeidet mellom landsforeningene
og forbundsleder?
Presentasjon av samarbeidet?
Kartlegging av behov i
nåsituasjonen:
LFS: Diagnose og slagenhet.
LFPS: Polio er «utryddet» i Norge,
men hva kan man om polio?
LKB: Ingen diagnose, de «bare har
smerter». Det finnes knapt nok tilbud
i spesialisthelsetjenesten.
LARS: Spinalenhetene har et godt
tilbud, men det er usikkert hvordan
koblingene i spinalenhetene er i
forhold til kommunene og
veiledningsenhetene.
LFS: Våre representanter påpekte at

det er blitt mye bedre på sykehusene,
men der får ikke pasientene være lenge
før de blir sendt hjem til kommunene
hvor det ofte stopper opp. Pasienter
skrives altfor ofte ut før de er klar for
det, og før hjelpeapparatet kan ta i
mot. Noen sendes på sykehjem, og må
bo på gangen grunnet plassmangel.
Altfor mange som har behov for
rehabilitering får det ikke, eller må
vente for lenge på det til tross for at
det er dokumentert at rehabilitering
er viktig.
Hver time får fem personer hjerneslag
i Norge. Dette tallet vil dobles i løpet
av 10-15 år på grunn av det blir flere
eldre, minnet LFS-representantene om.
Selv om fokus på slagbehandling er
blitt meget bedre på sykehusene bare
på 3-4 år, må det konstateres at Sverige
og Danmark ligger langt foran Norge i
rehabilitering.
Kontaktutvalget for brukere og
helsetjenesten sorterer under

Helse- og omsorgsdepartementet.
Nestleder Toril Heggen Munk er medlem av
utvalget hvor også SAFO, FFO,
flyktningetjenesten og Pensjonistforbundet er representert.
Hun fortalte at utvalget tar opp «alle
former for helse, somatikk og
psykiatri samt helsespørsmål knyttet
til innvandrere og minoriteter.
– Organisasjonene er opptatt av kvalitet,
pensjonistforbundet av nærhet,
bemerket Heggen Munk og fortalte
at samhandlingsreformen har vært
mye på dagsorden, Hun har stresset
rehabiliteringsspørsmål, men synes
området taper i forhold til ME, rus og
ruspsykiatri.
Landsforeningene og NHF planlegger
oppfølgingsmøte i løpet av våren, LFS
har forventninger til samarbeidet.
Hva mener du? Si din mening på
www.slag.no/Forum-for-slag-no

Viktig melding!
LFS har i samarbeid med Fysiakos Reiser satt
opp en tur for medlemmene til Albir i Spania.
Turen vil ha avreise fra Norge, 25. oktober, med
retur 08. november 2014. Det går fly til Alicante fra
flere flyplasser i Norge på denne datoen. Fly tiden
vil være ca 3,5 time.
Pris: nok 13 500,- per person i dobbelt rom.
Tillegg for enkeltrom kr. 2 500,- for hele perioden.
Prisen inkluderer: reise fra valgt sted i Norge til
Alicante, transport til / fra Alicante – Albir.
14 dagers opphold, inkludert ½ pensjon (frokost
og middag) på 4* hotell i Albir sentrum, like ved
strandpromenaden. To ½ dags utflukter inkl. lunch.
På reisen er det inkludert 2 kolli a 20 kg per person.
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Fysiakos Reiser vil møte dere på flyplassen i Alicante
og LFS vil ha to reiseledere til stede på hotellet
under hele oppholdet.
Fysiakos har eget behandlingsenter bare 5 min.
fra hotellet, med treningsrom, fysioterapeuter og
fotpleier. De har og samarbeid med det norske
legesenteret i Albir.
Følg med i neste nr. av Slagordet. Der vil det
komme nærmere opplysninger om reisen.
Ønsker du ytterligere opplysninger, ta kontakt med:
LFS Leder, Roger Amundsen, mobil 489 99 797,
eller LFS økonomiansvarlig, Hans Henrik Tøsdal,
mobil 918 66 074

Synstrening

Opptrening av synsfunksjonen
etter hjerneslag
Slagordet har skrevet mye om opptrening og rehabilitering etter hjerneslag.
Ofte har det dreid seg om motorikken og kognitive evner.

Denne gangen får synet spesiell
oppmerksomhet for – som lege Eva
Sommerfeldt innledet et foredrag:
En av mine pasienter sa: «De ga meg
fysioterapi og logopedi, men det var
synsvanskene jeg trengte hjelp til» dessverre passer dette utsagnet for
mange pasienter!
Ulike undersøkelser viser at opptil
60 prosent av alle som får slag får

synsforstyrrelser. Synsproblemer
fører til funksjonsvansker på en rekke
områder. Det gir tretthet og hodepine
og virker negativt inn på den totale
rehabiliteringen. Pasienten får vansker med å forholde seg til de visuelle
omgivelsene og daglige aktiviteter.
Forstyrrelsene virker også negativt
inn på orienteringsevnen og dermed
forflytningsevnen. En stor gruppe får
også lesevansker.

Konsekvensen er redusert livskvalitet,
begrenset aktivitetsnivå, og hjelpeløshet i forhold til en rekke aktiviteter.
Til tross for dette har synsforstyrrelser
i stor grad blir oversett innen rehabilitering rettet mot pasienter som har
hatt slag.
Synsvanskene overskygges ofte av
mer synlige komplikasjoner som
språkvansker, motoriske vansker og
SLAGordet nr. 1/2014
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Synstrening

hukommelsesproblemer. Disse kan
«kamuflere» synsforstyrrelser både for
pasienten selv og omgivelsene, og det
kan være vanskelig å forklare andre
om sitt synsproblem når den ikke selv
er klar over problemet.
Hva er synstrening?
For å kunne gi synstrening, må en
rekke visuelle kvaliteter kartlegges.
De helt sentrale er:
• synsstyrke
• synsfeltutfall
• øyemotorikk
• adaptasjonsevne (evnen til å tilpasse
seg skiftende lysforhold)
• blendingsforstyrrelser (lysskyhet
kan det gi store funksjons- og
aasosiale vansker)
Øyelege, optometrister1, optikere
og synspedagoger kan utrede synsvansker, men det er viktig at de også
er kartlagt av andre faggrupper innen
rehabilitering, slik som for eksempel
lege, nevropsykolog, logoped, fysioterapeut fordi synsforstyrrelser ikke kan
isoleres fra andre hjernefunksjoner
som kan være rammet.
Synstrening innebærer ulike
øvelser:
• å styrke øyemotoriske funksjoner
• å øve søkestrategier i stort og lite
synsfelt
• å stimulere og utnytte relative
synsfeltbortfall
• å trene visuell oppmerksomhet i
stort og lite synsfelt på ulike
avstander
• å automatisere øyebevegelsene.
Synstrening skal:
• forbedre synsfunksjon
• øke utholdenheten
• lære pasienten strategier slik at de
kan bruke synet på en mer
komfortabel måte
• gi forståelse av hvordan synsforstyrrelser kan påvirke aktiviteten
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Synstrening bør starte så tidlig som
mulig etter slaget, og gis regelmessig
og ofte i begynnelsen. Vi ga intensiv
synstrening en time to ganger i 14
dager. For de som har behov for
ytterligere trening, noe som må gjøres
lokalt, anbefales en times trening 2-3
ganger i uken.
Det er viktig å evaluere tilbudet etter
ca. 15-20 timer for eventuelt å planlegge ytterligere trening eller avslutte
ved ingen fremgang.
Opptreningen:
1. Timen begynner med å bevisstgjøre
pasienten på synsforstyrrelsen og
betydningen av å utnytte øyebevegelser
2. Deretter trener vi på søking i stort
synsfelt for å få opp oppmerksomheten

3. Vi øver på raske øyebevegelser og
bevisst søking.
4. Siste del av timen er lesetrening.
Treningstimene blir justert etterhvert
som deltakerne får innsikt i egne
funksjoner, forstår prinsippene og
behersker teknikkene. Individuell
tilrettelegging er en kontinuerlig
prosess med utgangspunkt i testresultater, fremgang og dagsform.
Pasienten skal være i sentrum for
initiativ, spontanitet og omsorg. At
treningstimene får et indiviuelt
preg, kan være avgjørende for
treningseffekten.
Hvilke resultater gir synstrening?
Det er gjort lite forskning på dette
området. Gunvor Wilhelmsens
doktoravhandling i 2000, (Visuelle

Synstrening

forstyrrelser etter hjerneslag. En undersøkelse av synsfunksjonen og effekten av
trening) viser at synstrening hjelper.
Studien viser at synstrening forbedret sentralsynet, noe som antagelig
skyldes stødigere fiksering. Mer enn
halvparten reagerte raskere og ble mer
oppmerksomme på ulike stimuli i
synsfeltet. Stereosynet og lysskyheten
bedret seg også hos noen. Det ble
lettere å lese, og utholdenheten økte.
De fikk stødigere øyemotorikk, og vi
observerte mer bruk av øynene i stedet
for hodedreininger ved nærarbeid noe
som ga mindre nakke- og hodesmerter.
Deltakerne mente at kunnskap om
og innsikt i egen synsfunksjon gjorde
dem i bedre stand til å kompensere for
og leve med synsvanskene.

Hvem skal få synstrening?
I Nasjonal retningslinje for behandling og rehabilitering ved slag står det
at alle skal få synsfunksjonen utredet
av øyelege, synspedagog eller optiker,
og at de skal få oppfølging ved behov.
Selv om det kan vises til mange
positive resultater for slagrammede

etter gjennomgått synstrening, er det
på ingen måte noen selvfølge at denne
type trening blir satt i gang, noe som
er bekymringsfylt. Det ser ut til at
de slagrammede får hjelp ut fra den
fagkompetansen rehabiliteringsavdelingen har mer enn hjelp ut fra egne
vansker.
Når det gjelder rehabilitering i tilknytning til for eksempel språkvansker og
motoriske problemer etter hjerneslag,
ses dette på som en naturlig del av en
total medisinsk rehabilitering. Kartlegging, testing og trening av synet etter
hjerneslag er derimot ofte totalt fraværende. Muligheten for opptrening
av synsfunksjonen er lite kjent, og
tilbudet om synstrening er dessverre
minimalt fordi det er få synspedagoger

ansatt i medisinsk rehabilitering og på
voksenopplæringssentrene.
Hvem kan gi synstrening?
På bakgrunn av utredninger gjort av
tverrfaglig team, kan synspedagog lage
et treningsopplegg slik at vedkommende kan utnytte sitt fulle potensial.

I Norge er det ca. 50 synspedagoger
som kan gi tilbud om synstrening/øyemotorisk trening til slagpasienter.
Det finnes også optometrister som
tilbyr synstrening, men det er ofte lite
aktuelt tilbud til denne pasientgruppen fordi treningen blir svært kostbar
da det ikke finnes refusjonsmuligheter.¹
Treningen innebærer mye egentrening, noe som kan være vanskelig
fordi mange mangler initiativ, motivasjon og har igangsettingsvansker. Det
finnes også private synspedagoger
som gir tilbud om synstrening. De
drar hjem til pasienten og tilrettelegger synstreningen i hjemmemiljøet.
Dette kan også bli en kostbar løsning
hvis ikke kommunen dekker utgiftene,
noe den gjør i enkelte tilfelle. Synstrening gis på voksenopplæringssentrene
og på rehabiliteringsavdelinger der
synspedagog er ansatt. Synstrening på
sykehus og voksenopplæringssentrene
er gratis.
Helsedirektoratet har sett betydningen
av å trekke flere synspedagoger inn i et
tverrfaglig rehabiliteringsmiljø.
Det som haster er å få flere fagfolk
med synsfaglig kompetanse inn i
rehabiliteringsarbeidet. Etter hjerne-slaget er det altfor mange som gir opp
å lese og utføre andre synskrevende
oppgaver. De blir ofte sittende passive
hjemme. De hadde fortjent å få hjelp!
Hva mener du? Si din mening på
www.slag.no/Forum-for-slag-no

1 I Norge er en autorisert optiker en optometrist. I noen land er dette yrkesbetegnelser med ulik spesialisering og
godkjennelse, men det som internasjonalt refereres til som optometrist, vil i Norge tilsvare en optiker. For å kunne
spesialtilpasse kontaktlinser kreves en bestemt etterutdanning for kontaktlinsetilpasning som registreres av Norges
Optikerforbund. Statens autorisasjonskontor for helsepersonell og Norges Optikerforbund samarbeider om å
godkjenne optometriutdannelse fra utlandet.
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FØRSTEHJELP VED HJERNESLAG

01

03

Hvis noen nær deg får et uventet illebefinnende
kan det være et hjerneslag. Hjerneslag rammer
mennesker i alle aldre.Hjerneslag kjennetegnes
av flere symptomer avhengig hvor i hjernen
slaget rammer. Ikke alle tegn behøver å være
tilstede samtidig.

Sjekk om han eller henne kan løe begge armene.
Lammelser gjør at armene ikke kan løes likt.

ring 113

02

04

Du kan be vedkommende om å smile, lammelser
i ansiktet gir skjevt smil.

Problemer med å finne ord eller har utydelig
u ale. Be personen om å gjenta en enkel
setning.

Å komme raskt til behandling er avgjørende for gode resultater og et mest mulig normalt liv
i e erkant. Har du mistanke om at noen er rammet av hjerneslag må du handle raskt.

Hjerneslag
Du er første ledd i den akumedisinske
redningskjeden. Uten hjelp med varsling
og de første livreddende tiltakene, får ikke
de profesjonelle hjelperne
gjort jobben sin.

LASSE FOSSEDAL (54) har jobbet som redningsmann i Norsk
Luambulanse i 25 år. Han har vært på utallige oppdrag med
en oppgave for øye – å redde liv og helse. Her forteller ham om
hvor viktig det er varsle 113 om det er mistanke om hjerneslag:
«Hjernelag rammer mennesker i alle aldre, og kan være
vanskelig kjenne igjen. De e er en pasientgruppe hvor vi i
luambulansetjenesten oe ikke er blant de første som ankommer. Det er som regel familie, venner eller forbipasserende
som oppdager at noe ikke er bra hos en person. Derfor er det
så viktig å lære symptomene og varsle 113 raskest mulig.»
Scan inn koden og se vår «hjerneslag»video direkte på din mobil.
Du kan se alle våre førstehjelpsvidoer på vimeo.com/norskluambulanse

Lasse Fossedal
Redningsmann i Norsk
Luftambulanse AS
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Bli medlem i Norsk Luambulanse
via SMS: send MEDLEM til 09044

Slagkafe i Bergen

Slagkafeen i Bergen

God stemning på juleavslutningen. Nr. 2 fra venstre er Hans Henrik
Tøsdal - lokalleder i Hordaland og økonomiansvarlig i hovedstyret.

Slagkafe ble et tilbud i
Bergen ifjor høst.

www.och.no

For komiteen Renate Svardal
Den 11. desember kunne LFS Hordaland
avslutte sesongen for Slagkafe med
bevertning på kafe Generasjonen, Engen,
Bergen.
Nå er vi i gang igjen og håper på god
oppslutning om våre treff hver 2. onsdag
i måneden. Vi har plass til mange flere og
ser frem til å møte våre medlemmer og
pårørende ansikt til ansikt.

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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Afasi

Afasi – når systemet svikter
minst like mye som språket
Av Frank Becker PhD, seksjonsoverlege, førsteamanuensis
Universitetet i Oslo og Sunnaas sykehus (Seksjon hjerneskade)r

Artikkelen, et debattinnlegg, er nylig
publisert i Tidsskrifts for Den norske
legeforening, se http://tidsskriftet.no/
article/3138636
Få hjerneslagpasienter med språkvansker får tilbud som er i tråd med nasjonale retningslinjer. Rehabiliteringen
starter gjerne for sent og behandlingsintensiteten er for lav. En hovedårsak
er en uavklart ansvarsdeling mellom
helse- og utdanningssektoren, noe
som er et særnorsk fenomen. Etter
min mening bør alt ansvar for språkog kommunikasjonsvansker hos
voksne overføres til helsevesenet.
Språkvansker (afasi) på grunn av
hjerneslag er en alvorlig funksjonsnedsettelse som medfører enda mer
redusert livskvalitet og deltakelse
i aktiviteter enn hjerneslag uten afasi
En firedel av hjerneslagpasientene har
afasi, og et heller forsiktig anslag er at
5 000 – 10 000 mennesker lever med
afasi på grunn av hjerneslag i Norge
Nasjonal retningslinje for behandling og rehabilitering ved hjerneslag
anbefaler at «logopediske tiltak ved
afasi og taleapraksi bør igangsettes
i akuttfasen» og «være av tilstrekkelig mengde og hyppighet (mer enn 5
t per uke)» Kun et fåtall pasienter får
et slikt tilbud i dag. Logopedtilbudet
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i slagenheter begrenser seg ofte til
utredning av afasi, og få rehabiliteringsavdelinger eller -institusjoner
har tilstrekkelig logopedressurser for
den anbefalte treningsmengden. I en
spørreundersøkelse i 2008 hadde kun
123 av de 230 kommunene som svarte,
ansatt logoped. Da små kommuner
er underrepresentert i undersøkelsen,
er det reelle forholdstallet antakelig
lavere. Rask oppstart av logopedbehandling og tilstrekkelig intensitet
er heller unntaket enn regelen.
To sektorer – uklar ansvarsdeling
Både utdannings- og helsesektoren
har ansvar for logopedtilbud, men på
forskjellig lovgrunnlag. Mens logopedi
i helsesektoren er regulert på samme
måte som all annen helsetjeneste,
er grunnlaget i utdanningssektoren
opplæringsloven § 4a om voksenopplæring. Tilbud etter opplæringsloven
krever et individuelt vedtak basert på
en sakkyndig vurdering. Selv om det
er stor variasjon, vil en logopedrapport fra en sykehusavdeling ofte ikke
automatisk utløse vedtak i utdanningssektoren. Da kreves ytterligere
utredning. Der kommunen ikke har
tilbud, kan helseøkonomiforvaltningen HELFO søkes om refusjon av
kostnader for privat logoped etter at
kommunen har bekreftet at de ikke

har tilbud. Uansett tar den sakkyndige vurderingen tid mens pasienten
trenger språktrening fremfor saksbehandling. Logopedtilbud som faller
under opplæringsloven, gis heller ikke
i skolens ferier. Konsekvensen er at
logopedbehandling ofte først igangsettes måneder etter hjerneslaget.
Fylkeskommunenes ansvar for å oppfylle pasienters krav på opplæring
mens de er innlagt i sykehus illustrerer
problemene. Fylkeskommunene kan
velge at sykehuset ivaretar fylkeskommunens oppgaver og refunderes for
dette, eller de kan utføre arbeidet
selv. Akershus fylkeskommune har
valgt å gjøre det sistnevnte ved Sunnaas sykehus, noe som er et spesielt
illustrerende eksempel på uklare
ansvarsforhold og unødig byråkrati.
Pasientene får da språktrening først
ved logoped ansatt ved helseforetaket
og deretter ved logoped ansatt i fylkeskommunen, dette etter at skolens
rektor har fattet et vedtak. Vedtaket
er basert på en sakkyndig vurdering
utført av pedagogisk-psykologisk tjeneste. Henvisning fra sykehuslege eller
-logoped aksepteres ikke som tilstrekkelig vedtaksgrunnlag. Denne prosessen tar oftest flere uker. Det er for meg
vanskelig å forstå hvorfor fylkeskommunen må gjøre en ny vurdering

Afasi

når spesialisthelsetjenesten mener at
pasienten skal innlegges for tverrfaglig rehabilitering inkludert behov for
språktrening.
I tillegg til de negative konsekvensene
for pasientenes språkrehabilitering
medfører dagens ordning også en
rekke andre utfordringer. For mennesker
med språkvansker er
det ikke lett å forholde
seg til en todelt nomenklatur der det som
i helsevesenet betegnes
som «behandling/rehabilitering», «logoped»
og «pasient», i utdanningssektoren kalles
«undervisning», «lærer»
og «elev». Viktigere er
at todelingen hindrer en
helhetlig og målrettet
utvikling av afasiomsorgen. I beste fall
er den faglige utviklingen ukoordinert,
i verste fall tar ingen av sektorene et
utviklingsansvar. Situasjonen har også
konsekvenser for utdanningen og
kompetanseutviklingen av logopeder.
Pasienter med afasi er en sårbar gruppe. Når nettopp kommunikasjonsevnen er rammet, er det vanskelig
å klage. Systemet er vanskelig å forstå,
og pasienter og pårørende vet ofte

ikke hvem de skal klage til. Brukerorganisasjonen Afasiforbundet i Norge
har påpekt problemene mange ganger
overfor myndigheter og medier, så
langt uten hell. Også Sunnaas sykehus
har tatt opp situasjonen på en rekke
møter med myndigheter og politikere
uten at det har utløst endring.

Samlet ansvar – bedre tilbud
Det er etter min mening ikke noe annet rehabiliteringsområde i de nasjonale slagretningslinjene der etablert
praksis avviker like sterkt fra anbefalingene. Tusenvis av pasienter får ikke
det anbefalte tilbudet fordi de plasseres i gråsonen mellom to sektorer.
Faglig sett er det umulig å forstå hva
som skulle være forskjellen mellom
språktrening gitt som helsehjelp og

som voksenopplæring. Like mange
praktikere i kommunen anser i den
nevnte spørreundersøkelsen afasirehabilitering som primært å være medisinsk rehabilitering som spesialundervisning, til tross for at over 2/3 av disse
respondentene var spesialpedagoger
med fordypning i logopedi, og kun
5 prosent hadde helsefaglig bakgrunn.
Det er nødvendig med strakstiltak
for at pasientene skal få det tilbudet
de trenger. Ett tiltak er å overføre alt
ansvar for språk- og kommunikasjonsvansker hos voksne med ervervet
hjerneskade til helsesektoren. Heller
ikke helsevesenet har utmerket seg
med en forbilledlig afasiomsorg, men
for å oppnå koordinert innsats og
fagutvikling må alt ansvar samles i én
sektor. I så å si alle verdens land er
afasiutredning og behandling definert
som helsehjelp. Det er et naturlig valg
fordi afasi er resultat av en sykdom.
Utdanningssektorens arbeidsform
hindrer også et tilbud i tråd med
anbefalingene om tidlig og intensiv
innsats. Etter at helsesektoren har
fått ansvaret, bør Helsedirektoratet
umiddelbart starte et planarbeid som
sikrer et kunnskapsbasert, forsvarlig og omsorgsfullt tilbud til alle som
behøver det.

Litteratur
1. Hilari K. The impact of stroke: are people with aphasia different to those without?
Disabil Rehabil 2011; 33: 211 – 8.
2. Becker F. Auditory perception and language comprehension in aphasia
– An event-related brain potentials (ERP) study. Doktoravhandling. Oslo: Det medisinske fakultet,
Universitetet i Oslo, 2009.
3. Nasjonal retningslinje for behandling og rehabilitering ved hjerneslag. Oslo: Helsedirektoratet, 2010.
4. Oraviita IK. Afasirehabilitering i Norge.
Masteroppgave. Oslo: Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo, 2008.
5. Notat vedr. fokusområder for Utdanningsdirektoratet. Oslo: Afasiforbundet i Norge, 2009.
www.afasi.no/content/download/84111/350060/file/Innspill%20til%20Udir_2009.pdf (14.1.2014).
6. Borge E. Betydningen av logopedi. Aftenposten 31.07.2013.
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Allmenmedisinsk kvalitet

Senter for kvalitet i
legekontor er stiftet

- Dette er en stor dag - en historisk dag,
sa leder i Norsk forening for allmennmedisin Marit Hermansen da Senter
for kvalitet i legekontor (SKIL AS) ble
stiftet som aksjeselskap 7. januar.
- Et mangeårig arbeid for å etablere et
senter for allmennmedisinsk
kvalitet gir nå resultater, sier
Hermansen som også er valgt til
SKIs første styreleder. SKIL er en
videreføring av SAK-prosjektet som
utvides med samfunnsmedisinsk og
spesialisthelsetjenesteinnhold.
Senteret er organisert som et
aksjeselskap med Norsk forening for
allmennmedisin (NFA), Allmennlegeforeningen (Af), Legeforeningen, Praktiserende Spesialisters Landsforening
(PSL) og Norsk samfunnsmedisinsk
forening (Norsam) som medeiere.
Det er Norsk forening for allmennmedisin og Allmennlegeforeningen
som er initiativtakerne bak prosjektet.
Ønsker samarbeid med
kommune og stat
Foreløpig er det planlagt å støtte
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læringsnettverk mellom leger og
medarbeidere på legekontor, moduler
for kollegagrupper og nettverk mellom
legekontor og kommunale PLOtjenester. Legeforeningen ønsker
samarbeid med kommunene og
staten om denne oppgaven. SKILs styre
er pålagt å arbeide for å få offentlige
myndigheter med i organisasjonen.
SKIL vil stå utenfor Legeforeningens
ordinære organer med et eget styre
og et separat sekretariat. Legeforeningen ønsker at senteret bygges opp
i et miljø som har allmennmedisinsk
og forskningsmessig kompetanse og
selskapets styre vil ta standpunkt til
lokaliseringen.

mpDesign

Senteret skal støtte og veilede kontinuerlig forbedring
av faglig tilbud, organisering og service, og samtidig
fremme samarbeid innenfor og utenfor legekontoret.

T
VI HAR UTVIDE

MED

NETTBUTIKK!
• Enkelt å handle også fra
mobil eller nettbrett
• Klarna betalingsløsning
• Ingen kodebrikke
• Mulighet for delbetaling

WWW.OCN.NO

Det nyvalgte styret består av
følgende representanter:
Marit Hermansen, leder (NFA),
Kari Sollien (Af), Henning Mørland
(Norsam), Raymond Mortensen
(PSL) og Geir Riise (Legeforeningen).

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

Adr: Gidsken Jakobsens vei 32, Bodø
Tlf: 75 50 74 20
Web: www.ocn.no

Nasjonal konferanse

Lag med ambisjoner
LFS Akershus var det
største laget i NHF Øst
med 185 medlemmer før
sammenslåingen med LFS
Oslo ifjor.

26. oktober vedtok LFS Oslo på
ekstraordinært årsmøte å slå seg
sammen med LFS Akershus fordi
Osloforeningen i lengre tid ikke hadde
hatt fungerende styre. Det ble fulgt
opp av det første felles medlemsmøte i
november.

Nå tellerlaget 300 medlemmer og har
ambisjonene klare for 2014: Vi skal bli
landets beste LFS-forening!

19. mars er datoen for det første ordinære felles årsmøte, og navneendring
står på agendaen. Navnet, som ventes
å bli vedtatt, blir Landsforeningen
for slagrammede Akershus og Oslo,
LFSAO.

LFSA har hatt et meget godt samarbeid med Lærings- og mestringssenteret ved Bærum sykehus hvor det
ble avholdt fire meget godt besøkte
temadager om forskjellige sider ved
det å ha hatt slag ble belyst. I fjor kom
laget i gang med temamøter også ved
Ahus, som også er samarbeidspartner
om nevrologisk rehabilitering.

Aktive medlemmer/tillitsvalgte:
LFSA hadde i 2013 representanter i
følgende styrer og utvalg:
LFS hovedstyre:
leder Roger Amundsen og
varamedlem Judith Olsen

NHF Øst utvalg for transport og
tilgjengelighet: medlem Arvid Dale
Rådet for mennesker med nedsatt
funksjonsevne, Rælingen kommune:
medlem Arvid Dale
Brukerrådet for funksjonshemmede,
Bærum kommune: varamedlem
Judith Olsen
Fram helsesenter, Bærum:
brukerrepresentant Jan Schwencke
Bakke senter for mestring og
rehabilitering, Halden:
brukerrepresentant Roger Amundsen
Brukerutvalget, Sunnaas Sykehus HF,
Nesodden: medlem Odvar Jacobsen

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

2. Nasjonale Konferanse om Hjertet og Hjernen
Konferansen ble arrangert 13. og 14. februar på Oslo Kongressenter og
samlet en bred deltakelse fra helsesektoren.
Arrangøren, Helse Sør Øst, kunne
tilby foredragsholdere fra øverste
faglige hylle. Helsedirektør Bjørn
Guldvog og professor David Russell
åpnet konferansen.
Kongressen var delt inn i sesjoner.
Den første handlet om Diett, livsstil,
diabetes, bypertensjon og lipider.
Her hadde forebygging sin naturlige plass. Sesjon 2 dreide seg om
arterieflimmer, som også inngikk i

sesjon 3 om Hjerneslag av ukjente
årsaker. Arterieflimmer var også i
sesjon 6, Antiarrytmika og invasiv
behandling ved arterieflimmer.
Aterosklerose – oppsummering av
dagens kunnskaper og om nye
platehemmere ved koronarsykdom
var blant temaene i sesjon 7.
Kognitiv svik, demens og
kardiovaskulære sykdommer var
dekket i sesjon 8 og Hjerteinfarkt i
sesjon 9.

Konferansen er godkjent som kurs av
følgende forbund: Norsk Sykepleierforbund, Norsk Fysioterapiforbund,
Fagforbundet, Norges Farmaceutiske
Forening og Ergoterapeutene.
LFS ved sekretær Vibecke Selliken
og Marius Korsell, LFSAO, sto på
stand under konferansen.

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

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

CIMT, CIST, Kronisk slag
og Intensiv gangtrening
Rehabiliteringssenteret Nord-Norges
Kurbad tilbyr rehabilitering for
personer med følgende utfordringer
INTENSIV GANGTRENING
Passer for deg som har hjerneslag med nedsatt gangfunksjon og/eller balansevansker.

Rehhabili
abilittering med ARBEID som
som mål
• Re

•
•
•
•
•
•
•

og raskere ti
tillbake
Revm
Rev
matol
oloogis
giskke lidelser
lidelser
Kronis
iskke mus
uskkel – og bløtdel
delss sme
smerr te,
utm
ut
mattelsestilstande
elsestilstanderr, CFS/ME
og and
andrre ut
utm
mattelsestilsta
sestilstannde
derr
Komplekst og sam
samme
mennsatt
sykkdomsbi
sy
msbillde
Nev
evrrologis
ogiskke llide
idellse
serr,
Hunti
tinngtons sykdom
Brudd og sl
slitasjes
itasjeskkader i skjelett
skjelett
Ulike kurstilbu
rstilbudd
Feriegjes
eriegjestter

Vi har da
dag- og
og
døgnoppholdd
døgnopphol
Egena
genanndel pr døgn
døgn
kr 1 2 3 , - ( M a k s 2 . 670 , - )
Graatis dago
Gr
dagopphol
ppholdd

Tlf. 32 78 15 00
Vikersund Kurbad AS - 3370 Vikersund
www.vi
.vikkersundersund-kkurba
urbadd.no
E-post: vik
vikersun
ersundd.kurbad@vi
urbad@vikkersundersund-kkurba
urbadd.no

www.karlsens.no. Foto: Debrafoto

CIMT: INTENSIV HÅNDTRENING
Passer for deg som har hjerneslag med
nedsatt funksjon i arm/hånd.
CIST: INTENSIV SPRÅKTRENING
Passer for deg som har hjerneslag med
talespråkvansker på ulike nivå, men bør
kunne si eller gjenta noen ord og ytringer.
SUBAKUTT ELLER KRONISK SLAG
For deg som har hjerneslag og ønsker å
oppnå funksjonsbedring, økt kunnskap om
tilstanden, økt mestring i hjemmesituasjon
og tilpasset egentreningsprogram.
HENVISNING OG INNTAK
Ta kontakt med fastlege, spesialist eller
sykehus for å bli henvist til tilbudet.
INFORMASJON PÅ NETTSIDEN
Om rehabiliteringen og annen pasientinformasjon: www.kurbadet.no/slag

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

Funksjonelle klær For rullesTolbrukere

Fleksibel
bekledning For deT
nordiske klimaeT
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Grasrotandel

VI MINNER OM AT DU KAN STØTTE LFS-LAGET DITT
ØKONOMISK MED GRASROTMIDLER NÅR DU SPILLER
HOS NORSK TIPPING!

Nå er også LFS Hedmark registrert i Brønnøysund-registrene med nr. 911 919 567

Vi støtter Landsforeningen for slagrammede:

- Enkleste veien til et nytt tak

VEFSN KOMMUNE
8651 Mosjøen
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Juletrefest

Juletrefest i LFS TRØNDELAG
Lørdag 11. januar hadde LFS Trøndelag invitert medlemmene til vår første juletrefest.
Av Johannes Ingebrigtsvold (Johs blant venner)

Nesten 50 små og store deltakere fikk
en trivelig stund sammen, med mye
lek og moro med god hjelp fra nisseorkesteret fra jernbanekorpset i Trøndelag. Selvfølgelig kom nissen til stor
glede for de små! - Ser ut som dette
blir vår nye årlige tradisjon, for dette
var artig, sier sekretær i lokallagsstyret,
Hilde Andresen fornøyd til Slagordet.
Hun har også gleden av å videreformidle refleksjoner fra en av
deltakerne:
«En overraskende og gledelig invitasjon fra styret i LFS Trøndelag til

Barna synger

Serviettlek

SLAGordet nr. 1/2014
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Juletrefest
juletrefest i Foreningen resulterte i at jeg koplet tankene i
revers, og havnet langt tilbake – veldig langt – faktisk 70 år.
Og jeg havnet tilbake til 30- og 40-årene og min fødsel og
oppvekst på Glåmos. Men da spør dere kanskje: Hva i all
verden har dette med juletrefest i LFS Trøndelag å gjøre?
Jo, jeg vaks opp i en bygd der juletrefestene var en viktig
del av det sosialt viktige livet i bygda. Da møtte alle frem,
ung som gammel, og dermed ble den beryktede
generasjonskløften utvisket.
Jeg husker, på tross av fem års krig, denne perioden av min
oppvekst som trygg og god, og derfor tok jeg ordet og delte
noen tanker om betydningen av å ha pårørende og gode
venner når lynet slår ned, og alt går i svart. Derfor ga jeg
på vegne av alle i LFS Trøndelag en stor honnør til de som
hadde ideen til denne juletrefesten og gjennomførte
den til en vellykket og trivelig kveld.

Nissen kom

Vi kan jo håpe på at dette blir en fast, årlig tilstelning.
Disse ordene er skrevet med bakgrunn i en oppfordring
fra styret i LFS.
Her takker jeg for meg, og ønsker alle lesere av
SLAGORDET et FORTSATT GODT NYTT ÅR.»
Spillende nisser fra jernbanekorpset

Optimal trening med
skandinaviske spesialister
i Spania og Sverige

Har Du hatt et slag eller en traumatisk
hjerneskade og behøver sjansen til
optimal rehabilitering?
Forskningsstudier og våre resultater viser
at vesentlige forbedringer kan oppnås,
selv mange år etter at skaden har oppstått.
Vi tilbyr unike rehabiliteringsprogram
med intens fysisk trening og
språk- og taletrening.
Treningen er støttet av skandinaviske
leger, fysioterapeuter og logopeder
som er spesialister i nevro-rehabilitering.
Besøk www.neurooptima.com/no
eller ring oss på 0046 40400950. Velkommen!

OFVSPPPTIMA

NeuroOptima Forsk Rehab AB | Tel. 0046 40 400 950 | kundservice@neurooptima.com | www.neurooptima.com/no
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Informasjon

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. 1/2014
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NYTT fra hovedstyret

Likemenn
LFS ØSTFOLD

Ny hjemmeside
Sekretær har vært på kurs og arbeider med
oppdatering av hjemmesiden til LFS. Lanseringen
blir i uke 11.
2. nasjonale hjerneslagkonferanse i Oslo
13.-14. februar
Sekretær Vibecke Selliken og Marius Korsell, LFSAO,
sto på en meget godt besøkt stand. Mange tok
kontakt om heftet «Hjerneslag – hjem og hva-nå?».
Sekretær som deltok på stand for første gang,
rapporterer om en flott opplevelse.
Regional hjerneslagkonferanse i Helse Nord,
UNN Tromsø, 22.-23. mai
Leder er invitert som foreleser.
Samarbeid med Fysiakos (Spania)
LFS har framforhandlet en god samarbeidsavtale om
rehabiliteringsopphold. Første tur arrangeres
allerede i oktober i år til en fordelaktig pris.
Årsmøte i LFS Buskerud
Hovedstyret har fått invitasjon til å delta.
Sekretær blir vår representant.

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
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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
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

LFS TRØNDELAG
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

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

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

LFS Trøndelag
Leder Kristin Kvaal
P.b. 4188 Valentinlyst
7451 Trondheim
Tlf. 960 17 389
lfs.trondelag@hotmail.no
Hjemmeside:
www.lfstroendelag.com
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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

