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Lederen
Kjære leser!
Vi i hovedstyret for LFS er glade for og stolte av å kunne
tilby medlemmene våre en strålende tur til Albir til en
meget god pris. Mens Slagordet har «gått i trykken»,
har flere lokallag vedtatt å sponse turen slik at den
blir enda rimeligere. Ta kontakt med ditt lokallag og
få en gledelig overraskelse før du melder deg på!
Vi ser virkelig fram til denne turen på en årstid hvor
slagrammede virkelig har stor nytte av sol og varme.
Både lokallagene og hovedstyret er glade for å kunne gi
litt ekstra tilbake til medlemmene.

Det er godt å være i mål med dette arbeidet.
En organisasjon som LFS må ha en velfungerende
nettside!
I tillegg til det organisatoriske arbeidet med lokallag,
vil vi fortsette det eksterne informasjonsarbeidet utover året. LFS har fått økonomisk tilskudd fra
Helsedirektoratet også til heftet «Hjerneslag i alle faser»
og kan derfor videreføre arbeidet med dette. Men først
skal vi nyte sommeren og samle krefter til innsatsen.
God sommer ønskes alle våre lesere!

Årets lederkonferanse var en vitaminsprøyte og inspirasjonskilde. Gode innledere med interessante temaer
var viktig. Like viktig var å samle lokale og sentrale
tillitsvalgte til diskusjon og informasjon om arbeidet i
LFS. Noen lag har høyt aktivitetsnivå, andre sliter. Når
vi har oversikt over situasjonen, er det lettere å bistå
lagene som trenger det. Målsettingen er jo at alle lag
skal være det beste laget i organisasjonen. Hvordan vi
skal hjelpe hverandre, ble klarere under konferansen
og vi i hovedstyret vil bruke tid og ressurser på dette
framover. Alle lokallag får besøk og oppfølging utover
høsten!

Roger Amundsen
Leder

Nettsiden til LFS er oppdatert og reåpnet i moderne,
delikat og funksjonell design. Det økonomiske tilskuddet
LFS har fått fra Helsedirektoratet, har kommet vel med.
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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Tur til Albir

Medlemstur til Albir, Spania
25. oktober – 08. november 2014
Pris for medlemmer
kr 13 500 per person i delt dobbeltrom
inkl. 1/2 pensjon (frokost og middag).
Tillegg for enkeltrom kr 2 500.
NB: Noen lokallag sponser sine medlemmer med
tilskudd til denne turen. Ta kontakt med ditt lokallag
for nærmere informasjon!
Pris for ikke-medlemmer: kr 15.000
Direkte fly fra: Bergen-Gardermoen-Stavanger-TorpRygge-Trondheim- Tromsø / Bodø med tilslutningsfly.

LFS har i samarbeid med Fysiakos Reiser gjort avtale om en tur for medlemmer til
solkysten i Spania.
Fysiakos Reiser har eget behandlingssenter i Albir, godkjent
av Helfo, med norsktalende personale. De arbeider tett
med det norske legesenteret i Albir som har 24 timers vakt
og norsktalende sykepleiere og leger. Innkvartering blir i et
4* hotell midt i sentrum med kort avstand til strand,
shopping, behandlingsenter og lege. Oppholdet inkluderer
1/2 pensjon, to utflukter inkl. lunch, fly tur/retur Alicante
og transport tur/retur Alicante-Albir. LFS vil ha to
reiseledere på hotellet under hele oppholdet.
Tilbud om ytterligere utflukter og aktiviteter vil bli gitt på
informasjonsmøte etter ankomst.
Påmeldingsfrist: 07. juli 2014.
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 kansellering fra vår side vil innbetalt depositum bli
refundert i sin helhet.

For ytterligere opplysninger om reisen og
påmelding, kontakt:
Leder:
Roger Amundsen
Postadresse:
Svaleveien 1
1929 Auli
Telefon:
489 99797
E-mail:
rogeramu@start.no
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Lederkonferansen

Lederkonferansen 2014
Annethvert år inviterer hovedstyret i LFS til lederkonferanse. I slutten av april kunne
derfor LFS-leder Roger Amundsen ønske 19 deltakere velkommen til informasjon om
LFS-oppgaver og debatt om utvikling av LFS både sentralt og lokalt. Hovedtema var:
Hva skal vi jobbe med og hva skal vi stå for?

Tekst Maj Lindholt, Foto Hans Dyblie

Introduksjon av en brukermanual
hovedstyret har utarbeidet for driften i
lokallagene ble tatt godt i mot. Den vil
forenkle arbeidet og gjøre det lettere
for flere å påta seg styreverv.
Den økonomiske situasjonen er et
problem for flere lag. På lederkonferansen var det en god diskusjon om
hva lagene kan gjøre selv og hvordan

lag kan støtte og bistå hverandre.
Det blir jobbet videre med dette tema.
Et viktig tema var også hvordan
samhandlingsreformen virker lokalt.
LFS vil ha relevant og tilstrekkelig
rehabilitering i alle kommunene på
dagsorden heretter.

Innledninger om det profesjonelle
rehabiliteringssenteret Bakke i Østfold
og om barns situasjon når foreldre blir
slagrammet, ga grunnlag for engasjerte
diskusjoner og ettertanke.
Lederkonferansene i årene mellom
årsmøtene er en viktig og nyttig arena
for både sentrale og lokale tillitsvalgte.

Fre venstre: B. Morten Kristiansen,
Buskerud, Torbjørn Bårdsen, Troms og
redaktør Maj Lindholt fulgte nøye med på
innledningene.

Fra venstre: Odvar Jacobsen, Oslo/Akershus, Finn Trones,
Østfold og Peter Stenberg, Buskerud.
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Judith Olsen, Oslo/Akershus og Hans Henrik
Tøsdal, Hordaland - begge hovedstyret.

Lederkonferansen

Samarbeidspartner Bakke
Samarbeidet med Bakke senter for mestring og rehabilitering i Østfold har vært tema
for spaltene i Slagordet før. På lederkonferansen fikk vi ytterligere informasjon med
lysbilder ved Lene Sandvik og Benedicte Sæter.

Lene og Benedicte er begge fysioterapeuter og har arbeidet ved Bakke i
henholdsvis 11 og to år.
Tilbudet retter seg særlig inn mot
slagrammede og amputerte. De fleste
kommer fra helseregion Sør-Øst, men
noen tilhører andre regioner. Målsettingen er å rehabilitere tilbake til jobb
og egen bolig. – Vi bruker vurderingsopphold på en uke som grunnlag for
om pasienten vil få utbytte av vårt
tilbud, forklarte fysioterapeutene. På
Bakke har vi kapasitet til tre-fem pasienter som trenger omfattende bistand.
Med det menes hjelp til å stå opp, kle
på seg, spise og lignende. De øvrige
klarer seg med noe tilrettelegging og
hjelpemidler. Derfor gir vurderingsopphold grunnlag for god og fornuftig
utnyttelse av ressursene for begge
parter.
-Hver pasient får tverrfaglig behandling. Vi har et «nærteam» rundt hver
pasient, og vi kan bli med pasienter
hjem for å hjelpe til med tilpassing og
tilrettelegging. Sorg er en vanlig reaksjon etter slag, minnet Lene om, og
Bakke har en sykepleier med spesialutdanning og kompetanse innen psykologi som kan bistå på dette området.
På spørsmål om oppfølging, var svaret
at det er så forskjellig fra sted til sted.
Noen kommer til kommunal fysioterapeut eller hjemmesykepleie, men
altfor mange opplever at det lokale
tilbudet er magert.

Benedicte Sæter og Lene Sandvik har fått blomster av Roger Amundsen og applaus fra
deltakerne!

Enkelte har behov for årlig rehabiliteringsopphold for eksempel på Bakke.
Får du avslag, ank! Helt til fylkesmannen, om nødvendig!
-Et viktig tema for oss, sa Lene avslutningsvis er: Hvordan møter vi
slagrammede bedre? Dette er et
prosjekt som det legges mye arbeid i
og som vi tar opp på seminarer, kurs
og konferanser. Bakke ligger så nært
svenskegrensen at ansatte som bor i
Sverige, har svømt til jobben, sa Lene
– med et stort smil. Det er vakkert på
Bakke, og vakre omgivelser er viktig
for den som skal ha rehabilitering.

Bakke og LFS
LFS har gjennomført en videoinnspilling om betydelige kognitive vanskeligheter etter hjerneslag, «Hjerneslag
er mer enn bare lammelser» på Bakke.
Den er nå utgitt i 7.500 eksemplarer.
– Og kan ses på YouTube!
Bakke og LFS har for tiden et samarbeidsprosjekt om sansehage, som
begge parter har stor tro på.
En målsetting er at sansehagearbeid
kan videreføres i hjemmet. Følg med!

SLAGordet nr. 2/2014
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Når barn blir pårørende
Det var ikke lett å forestille seg at Anne Breivik ble slagrammet som 39-årig
småbarnsmor da hun innledet om faresignaler ved og konsekvenser av at barn blir
pårørende når mor eller far blir slagrammet.

Anne er engasjert i Nasjonal
kompetansenettverk for barn som
pårørende (Voksne for barn/ Barn i
Nord sammen med blant andre LFSnestleder Randi Nesje). For henne
har engasjement vært god rehabilitering! – Det er nesten uforståelig at ved
alkoholmisbruk og andre rusrelaterte
problemer hos foreldre tas barn hånd
om, men ikke ved sykdomsskader,
understreket hun.
Barnas utfordringer ligger i at det ofte
er vanskelig å få forståelse fra skole
og lærere for situasjonen. For store
bekymringer for foreldrene påvirker
for eksempel konsentrasjonen. Barna
får svært mange oppgaver i hjemmet
og for liten tid til lekser, aktiviteter og
sosialt liv.
Noen barn er spurt: Hvor stor plass
skal sykdommen får i livet ditt? Av
svarene kan nevnes:
- jeg har aldri tenkt på at jeg ikke har
eget liv (jente 14 år)
- jeg vil ikke at mamma skal være
alene hjemme (gutt 7 år)
- jeg tør ikke være alene med pappa
for jeg fant ham da han fikk slag
(gutt 11)
- jeg orker ikke være hjemme
– er alltid ute (gutt 14 år)
- Det blir feil å skylde på den andre
av foreldrene, påpekte Anne. Han
eller hun er gjerne utslitt og/eller i
sorg. I alle fall føler mange seg alene
i situasjonen – derfor er pårørendegrupper så viktig!
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Anne Breivik var en engasjerende innleder!

Den beste hjelpen barna kan få er at
den voksne får hjelp, slo Anne Breivik
fast, før innsats fra barneombudet ble
etterlyst fra salen.
Informasjon fra Barns Beste:
Hvis noe skjer med en mamma, pappa
eller søsken, påvirker det hele familien. Hverdagen endrer seg, og livet er
ikke slik det pleide å være. For barn
og unge kan dette påvirke tryggheten
deres og opplevelsen av å være beskyttet og passet på. Barn bekymrer seg og
lurer på hva som skjer.
Mange barn forteller om å være redde
og alene. Redselen handler ofte om
ikke å vite. Vil mamma bli frisk igjen?
Er det min skyld? Når barn ikke vet,

er det vanskelig å forstå hva som skjer
og da kan det ofte bli kaos i tankene.
Noen barn kan bli triste og lei seg,
andre sinte og irriterte. Barn kan
være opptatt av å ikke være til bry for
voksne. Det er også vanlig å få vondt
i kroppen, for eksempel hodepine og
magesmerter.
Noe av det viktigste for barn er at
hverdagsrutinene fungerer som de
pleier. De små tingene er viktige for at
barn skal være trygge og ha det godt.
Barn er aldri for små til å få med seg
det som skjer. De får med seg endringer i stemninger, foreldre som det ikke
er så lett å få kontakt med og endringer i hverdagsrutinene.

Lederkonferansen

De fleste barn som er pårørende blir
godt ivaretatt og klarer seg bra. Likevel
er det noen som kan utvikle egne
problemer. Det å være pårørende kan
medvirke til at barn opplever angst,
depresjoner, atferdsvansker, konsentrasjonsvansker, sosiale problemer
eller frafall fra skole/utdanning. Ingen
kan med sikkerhet si noe om et barn
vil utvikle egne problemer.

Hva kan du gjøre som foreldre/nær
omsorgsperson for å ivareta barnet
på en god måte? Ganske mye, og du
behøver ikke gjøre alt selv. De små
tingene kan gjøre hele forskjellen.
Nevnes kan: snakk med barnet og la
det få spørre og reagere, skaff mye og
god informasjon, vær åpen og inkluderende – la barnet få leve sitt eget liv
og ta vare på deg selv!

Hvem kan hjelpe dere? Søk den
hjelpen som passer for deg og barnet.
Her nevnes familie og nettverk, skole
og barnehage, helsetjenester, barnevern, frivillige organisasjoner m.v.
Flere tips på www.barnsbeste.no

Brukermanual
Med jevne mellomrom er det nødvendig å gjennomgå nødvendige kjøreregler
for lokallagsarbeidet. Det kommer nye tillitsvalgte, og kunnskapene går ikke
alltid «i arv», innledet LFS-leder Roger Amundsen før han ga ordet til
økonomiansvarlig i hovedstyret, Hans Henrik Tøsdal.
Det er nå utarbeidet en brukermanual for lokallagene, som alle lag får.
Her gjengis noen hovedregler:
•

Lokallaget er organisatorisk underlagt NHFs regionkontor.

•

Lokallagsstyret må minimum ha leder, økonomiansvarlig og sekretær.

•

Lokallaget må være registrert i Frivillighetsregisteret (Brønnøysund) og ha organisasjonsnummer.
Husk å sende inn skjema ved endringer i styresammensetningen.

•

Lokallaget må ha bankkonto.

•

Ta vare på vedtekter fra stiftelsesmøte/årsmøter.

•

NHF skal ha kopi av årsmøtepapirer.

•

Ta alltid kopi av dokumenter du sender – det er viktig med et ordnet og fullstendig arkiv!

 Les manualen og bruk den, så blir lokallagsarbeidet mye enklere!

SLAGordet nr. 2/2014
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Ulike erfaringer med rehabilitering
To slagrammede delte sine erfaringer på lederkonferansen. Hans Henrik har ikke
gode erfaringer – men det har Freddy!

Hans Henrik ble
slagrammet for 12
år siden, og kunne
vært tilbake i jobb
etter tre måneder,
sier han. Men
vanskene startet
da han ble innkalt
til en lege kl. 22
om kvelden – ikke
Hans Henrik Tøsdal
behandlende lege.
Hans Henrik var ikke særlig talefør
etter slaget, og kommenterer sin rolle
under konsultasjonen: «En taus bergenser er en død bergenser». Han var
lam i høyre side – og legen ville undersøke om han var plattfot. Det som
fikk de største negative konsekvenser
på sikt var at legen krysset av i feil rute
på skjema – nemlig friskmeldt isteden
for rehabilitering. Dermed måtte han
etter hvert bruke advokat for å få sine
rettigheter.
Arbeidsgiver var heller ingen støttespiller. Hans Henrik ble erstattet av
vikar allerede to måneder etter slaget.
Påfølgende arbeidsrettssak tapte han.
Som rehabilitering fikk han time hos
logoped. I denne perioden ble han
storforbruker av «tyggis» - og overraskende nok førte tyggingen til styrking
av ansiktsmusklene og bedre taleevne!
Han begynte å trene selv og havnet
hos en fysioterapeut som kunne hodenakke-kjeve-terapi, og bergenseren
våknet igjen, smiler Hans Henrik, selv
om jeg ikke kan plystre …
-Jeg har hatt store økonomiske
utlegg etter slaget, sa han alvorlig,
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Freddy Ulvseth har fått velfortjente blomster av Roger Amundsen.

etterbetalingen dekket langt fra alt. –
Vi må jobbe for at våre etterkommere
ikke skal oppleve noe slikt!
Freddy var langt heldigere. Han fikk
slag 35 år gammel for fire år siden.
– Jeg var i en båt og fikk tilfeldigvis
besøk av en kompis, som bemerket at
jeg snøvlet. Ambulanse ble tilkalt, og
jeg kom på sykehus. Hjerneblødningen var vanskelig å stoppe, så jeg ble
sendt Kristiansand-Oslo-Kristiansand.
Imidlertid fikk jeg tidlig møte med
fysioterapeut og kom i gang med trening. En stor motivasjonsfaktor var
– og er – mine to små barn som gjerne
ville ha igjen pappa’en sin! Jeg trente
og trente, fikk hjelp til tilrettelegging
og møtte psykologistudenter som hadde tid til å lytte og snakke, noe som
bidro til bearbeiding av sjokket.

I 2011 var jeg gradvis tilbake på jobb
som IT-konsulent. - Dette styrer du
selv, sa arbeidsgiver om arbeidsmengden – i dag er jeg oppe i 80 prosent! Samarbeidet mellom arbeidsgiver – som jeg ikke kan få fullrost – og
NAV har fungert utmerket.
Arbeidsgiver Atea har gjort mye,
synes Freddy. I 2012 skulle alle ansatte
bestige Galdhøpiggen. Freddy fikk eget
opplegg som involverte Røde Korsledsager, for de ville ha ham med. Han
måtte stoppe ved 1.250 meter fordi
Røde Kors ble tilkalt annet sted, men
likevel, Freddy smiler ved minnet. En
annen stor opplevelse var da Atea sørget for at han fikk en dyr, funksjonell
sykkel og kunne delta på sykkelturer
med familien igjen!

Lederkonferansen
Skal jeg nevne noe som er negativt,
må det være at NAV ikke alltid støtter
anskaffelse av nyttige hjelpemidler.
Jeg sto lenge på for å få «trondheimshansken» …

-Alt i alt har jeg fått mye hjelp, understreker Freddy, som stadig setter seg
nye mål.

To slagrammede. To ulike erfaringer.
Det skal ikke være så store forskjeller.
Det skal heller ikke være slik at bare de
taleføre får (de beste) tilbudene.

LFS Trøndelag får det til
I SLAGORDET nr. 1 erklærte lokallagsleder for
LFSOA, Odvar Jacobsen at
det nye storlaget skal bli
det beste lokallaget i LFS.
Han lyttet intenst da Hilde Andresen
innledet sammen med Randi
Osmundnes om hva LFS Trøndelag
gjør og hvordan de gjør det i lokallaget. LFS Trøndelag ble kåret til «årets
lokallag» i NHF i 2005 – og er blitt
enda bedre.
Hilde har vært pårørende medlem
siden 1997. Hun framholdt at hele
styret gjør en stor innsats og at de kan
ha en fordel ved at de fleste ikke er i
full jobb ved siden av tillitsvalgtarbeidet. Randi roste Hilde for å være
inkluderende og for å ta hensyn hvis
noen blir slitne og trenger en liten
pause fra arbeidet. Ligger hemmeligheten bak suksessen her?!
Lokallaget har flere faste årlige tilbud
som tre-fire medlemsmøter med gode
foredragsholdere, vår- og høstturer,
ulike aktiviteter, julebord og juletrefest. På møtene serveres kaffe og noe å
bite i. Det er åresalg, og deltakerne har
med gevinster. Lokalene er gratis – og
vi får kaffebrød av Goman!

Hilde Andresen, Roger Amundsen og Randi Osmundnes hadde god grunn til å smile etter
innledningen om lokallaget!

-En gang hver måned arrangeres det
sosiale «ut å spis» - hvor de som vil,
møtes på et spisested, nyter et måltid
i godt selskap – alle betaler for seg,
det eneste vi i styret gjør er å varsle på
sms, sa Hilde beskjedent.
LFS Trøndelag driver mye markedsføring via Facebook. Og så er det stands,
selvfølgelig. Hjerneslagdagen 10. mai
markeres på kjøpesentre og sykehus. –
Vi driver litt oppsøkende virksomhet,
sier Hilde og Randi, legger ut brosjyrer
på legekontorer og sånn.
I tillegg har de månedlige møter på
Betania Malvik hvor det gis informasjon om slag og LFS. Pårørendegrupper er under planlegging. (Betania
Malvik er en del av spesialisthelsetjenesten og har avtale med Helse

Midt-Norge RHF. Virksomheten har
tre enheter med spisskompetanse
innen sine felt: Enhet for Raskere
Tilbake - arbeidsrettet rehabilitering,
Enhet for Rehabilitering - spesialisert
rehabilitering etter sykdom og skade,
Enhet for Traumebehandling - etter
seksuelle overgrep. Tilbudet gis både
som døgn-, dag- og poliklinisk
behandling. Betania gir også tilbud om
kommunal rehabilitering og har avtale
med Malvik kommune. (red. anm.)
En av våre unge slagrammede er ofte
ute på skoler og forteller elever om å
få slag og konsekvenser av det.
Odvar Jacobsens LFSOA har noe å
strekke seg etter, og Hilde må holde
koken når laget pustes i nakken!
SLAGordet nr. 2/2014
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Lokallag Nordland

Stand i Bodø

Leder i LFS Nordland, Randi Nesje,
måler blodtrykket.

Tre smilende jenter fra nevrologen!

Spørsmålene var mange!

Tekst og foto Randi Nesje

LFS Nordland og nevrologisk avdeling
ved Nordlandsykehuset satte seg som
mål å få ut opplysninger til befolkningen om viktigheten av å komme fort
til sykehuset når noen blir rammet av
hjerneslag. Dette ble markert ved en
stand i Glasshuset i Bodø i vår. Vi delte
ut brosjyrer og snakket med folket i
gata. 10-12 personer sto sammen om
arrangementet som ble meget vellykket. Vi fikk mange i tale.
Ved NLSH I Bodø er det ca. 250
personer med hjerneslag hvert år. 85
prosent av hjerneslagene skyldes blodpropp og kan behandles med trombolyse dersom pasientene kommer til
sykehuset innen 4,5 timer.
Nordlandssykehuset er blitt «top
noch» når det gjelder trombolysebehandling. Det våger iallfall overlegene
Maria Carlsson og Francis Odeh å
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påstå etter at prosjektet «slagalarm»
i løpet av åtte måneder har halvert tiden før ankomst til sykehus til
behandling!
Altfor mange venter for lenge med å
ringe etter hjelp. Det er bedre å ringe
en gang for mye enn en gang for lite.
Hovedformålet med standen i Glasshuset var å innprente huskeregelen
FAST til alle og enhver:

F
A
S
T

Heldigvis går denne informasjonen
over hele landet nå. Norsk Luftambulanse har laget en tegnefilm som kort
og enkelt illustrerer hvordan man skal
kjenne igjen et hjerneslag når noen får
dette.

Fjes/ansiktslammelser
Arm, lammelser i arm
Språkforstyrrelser
Tid – viktig å komme raskt til sykehus

Ikke nøl: Ring 113 (en-en-tre)

Lokallag Hedmark

Vi prøver, og får det til på vår måte
LFS Hedmark er høyst levende, med aktiviteter på Slagcafeen Kongsvinger en gang
i måneden, svømming i terapibassenget på Kongsvinger sykehus hver tirsdag og
gågruppa som bedriver fysisk aktivitet en gang i uka.
Tekst og foto: Hans Dyblie

Overskriften i denne artikkelen
kommer fra lederen i LFS Hedmark,
Heidi Myrvold, som med hjelp av
resten av styret har prøvd å få i gang
aktiviteter nordover i fylket.
For Hedmark er et langt fylke, og det
trengs masse energi for å få hele fylket
til å bli en enhet i LFS. Det er mange
slagrammede i Hedmark som er våre
medlemmer, men alle er ikke like
aktive. Mye på grunn av beliggenheten.
–Vi i datidens styre gjorde et fremstøt
mot våre medlemmer i midtfylket
i september 2012, hvor vi skriftlig
inviterte vel 50 av våre medlemmer til
å komme for i første omgang å starte
en slagcafé like i nærheten av Ottestad Rehabiliteringssenter. Vi i styret
ankom i god tid, Frivilligsentralen på

Ottestad hadde kaffe og vafler klare,
og fem brukere og ansatte fra
rehabiliteringssenteret kom. Men
ingen av våre medlemmer møtte opp.
Selv om de hadde fått skriftlig
invitasjon, forteller dagens leder Heidi
Myrvold. – Dette ble jo en gedigen
nedtur for hele styret, og vi var i ferd
med å gi opp og heller konsentrere
oss om området i og omkring Kongsvinger. Men i og med at vi er et styre
for hele Hedmark ønsker vi enda en
gang å få tilbakemeldinger fra alle våre
medlemmer. Trenger dere oss? Ønsker
dere i første omgang at vi hjelper dere
til å opprette slagcafeer? Gi oss beskjed
om dette, og send et ønske til:
heidi_myrvold@live.no
eller tlf. 916 88 093.

Nyvalgt styre i LFS Hedmark med 3 gjester fra NHF. Fra venstre kasserer May Krogstad,
styremedlem Truls Braserud, styremedlem Henry Kilen, Ingvild B. Hvidsten, NHF, sekretær
Eldbjørg Kilen, Kirsten M. Engen, NHF, styremedlem Eva Dehli, Anette Walmann Børresen,
NHF og leder Heidi Myrvold.

Trubadur Håkon Hauer serverte viser av
Vidar Sandbeck, Alf Prøysen og flere til
på årsmøtet i mars. Til stor glede fra alle
fremmøtte.

Besøk av forfatter og skistjerne på slagcafe
i april. Lorentz Moe skrev i løpet av 2013
boka ”Fra Høybygrenda til Squaw Valley”
om skilegenden Einar Østby fra Kongsvinger
som var med i De olympiske vinterleker i
Squaw Valley i 1960. En fin presentasjon
av boka med tilhørende salg. Fra venstre
forfatter Lorentz Moe, leder i LFS Hedmark
Heidi Myrvold med boka og skilegenden
Einar Østby.
SLAGordet nr. 2/2014
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Lokallag Telemark

Høyt i det blå
Tekst Harald Johnsen Foto Iren Brekke Haugen

22. mai dro 27 medlemmer fra LFS Telemark på bussturen
«Høyt i det blå» fra Porsgrunn-Skien opp mot Øvre Telemark.

Første stopp var på Øra rasteplass på
Ulefoss hvor vi fikk rundstykker og
kaffe. Etterpå kjørte vi til Øvre Verket
hvor en guide tok imot oss. Etter foredraget hennes kunne vi gå omkring
og se på stedet som har en samling
arbeiderboliger fra begynnelsen av
1800-tallet og er et kulturhistorisk
minne fra den tidlige industrialiseringen. Jeg, som var gift med en jente fra
Ulefoss, hadde aldri vært der. Og det
vil jeg beklage nå.

12
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Turen gikk videre til Bø, Seljord,
Kviteseid, Vrådal og Treungen. I
Treungen ble det mat som besto av
tørrmat av forskjellige typer. Der var
salater, karbonader eggerøre, skinke
og laks. Gode og mette gikk vi omkring på Z-museet for å se på gamle
ting, som besto av gamle biler, sykler,
motorsykler, telefoner, hestekjerrer
og utkledde folk som brukte disse (se
fotos). Det var riktig fornøyelig å gå
omkring der.

Derfra gikk turen til Gautefall,
Drangedal og Kjosen, hvor vi var
innom Halvdans Bokhus, etter sigende
Norges største med over 100.000 titler.
Jeg er usikker på om det var bare
brukte bøker eller om der var noen
nye også. Billig var det i hvert fall. Tror
de tjente en del på oss. Alle jeg så, bar
en pose med mye bøker i. Selv handlet
jeg til den siste krona var oppbrukt.
Derfra bar det tilbake til Drangedal
igjen før ferden gikk til PorsgrunnSkien via Kilebygda og Vold.
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Forskning

Flyplassteknologi hjelper til ved vanskelige
beslutninger i akutt slagbehandling
Av Francesca Davenport, Reporter, Imperial College London / Oversatt av Dag Hongve

Et nytt dataprogram kan hjelpe leger til å forutsi hvilke pasienter som kan rammes av
fatale bivirkninger ved slagbehandling.

Et dataprogram viste med stor sikkerhet hvilke disse ti pasientene som fikk negative følger av behandling.
Bedre enn radiologers vurderinger!

Et dataprogram viste med stor sikkerhet hvilke disse ti
Forskere ved Imperial som
College i fikk negative
Den mest effektive følger
akuttbehandlingen
Behandlerne forsøker .å identifisere
pasientene
av
behandling
London har utviklet et dataprogram
av hjerneslag er intravenøs trombolyse de pasientene som har størst risiko
som
bruker
mønstergjenkjenning
somvurderinger!
effektivt fortynner blodet. Dette
for blødning på grunnlag av signaler
Bedre
enn
radiologers
av CT-scanningbilder av hjernen på
kan, imidlertid, forårsake hjerneavlest fra hjernescanning. Disse
en måte som likner teknikken som
brukes i sikkerhets- og passkontroll på
flyplasser.
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blødning hos omtrent seks prosent
av pasientene og gi en forverring av
tilstanden som også kan være dødelig.

signalene kan være ganske umerkelige
og en menneskelig bedømmelse av
deres tilstedeværelse og risikograd kan
være upålitelig.

Forskning

I denne nye studien trente forskerne
på et dataprogram for å kjenne igjen
mønster i scanningbildene som
representerer sannsynlighet for
blødning. Etterpå sammenliknet de
den automatiserte mønstergjenkjenningen med radiologenes vurderinger.
Dataprogrammet forutså blødning
med 74 prosent nøyaktighet mot 63
prosent for den standard prognostiske
metoden.
Dr. Paul Bentley sier at for hver
pasient må legen vurdere om fordelen
med behandlingen oppveier risikoen
ved mulige bivirkninger. Det å få den
beste informasjon til å basere vår
avgjørelse på er ekstremt viktig!
Dette er en pilotstudie, men den antyder at til slutt kan legen bli i stand til å
bruke mønstergjenkjenningsprogram
ved siden av eksisterende metode til
å gjøre en mer nøyaktig vurdering av
hvem som er mest utsatt for risiko og
behandle dem deretter.
Forskergruppe planlegger nå en mye
større undersøkelse for å kunne
bedømme hvilket potensiale som
ligger i programmet.

www.och.no

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

OCH Ortopedi AS

Bevegelseshemming skal ikke stå i veien for livskvalitet.
OCH ortopedi har siden 1846 vært en ledende aktør i utvikling av
ortopediske hjelpemidler. Vi er stolte over å være ISO-sertifisert.
For deg som pasient innebærer dette at vi kan tilby spesialtilpassede
hjelpemidler av høyeste kvalitet og standard.
Oslo og
Akershus
23 28 82 00

Møre og
Romsdal
70 14 50 40

Østfold
69 30 17 70

Oppland
61 24 73 30

Telemark
35 35 15 50

Referanser:
Bentley, P. Ganesalingam,J., Lalan,A.,
Jones C. , Mahady,K. , Epton,S.,
Rinne,P., Sharma,P., Halse,O.,
Mehta,A., Rueckert,D.
Prediction of stroke thrombolysis outcome using CT brain machine learning
NeuroImage: Clinical. Vol. 4, 2014,
s.635–640.
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Spania

Et styremedlem i LFS Agder ble inspirert av at LFS har innledet samarbeid med
Fysiakos om en flott medlemstur til høsten, og skrev et reisebrev fra regionen hvor
han oppholder seg høst og vinter for rehabilitering.
(Brevet er noe forkortet red.anm.)

Reisebrev fra Spania
Av Ole C. Stray

Hele Costa Blanca-kysten på Spanias
middelhavside er et gigantisk gamlehjem, men også et gigantisk rehabiliteringssenter. Det finnes et utall av
Helfo-godkjente behandlingssteder
for oss slagrammede og andre kronisk
rammede. Jeg kunne nevnt mange
steder, men skal her konsentrere meg
om Fysiakos som er et behandlingsenter i Albir og nå LFS-turmål. De
holder til på et leilighetshotell som

Pasienten på vei til bassengtrening.
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«Det finnes i
området et utall
norske aktiviteter»
heter La Colina. Her er en utmerket
restaurant! Fysiakos er ikke bare et
behandlingssenter, men driver
reisebyrå og har avtaler med mange
hoteller i Albir og Altea. Hos Fysiakos

finnes også et utall forskjellige skjønnhetsbehandlingstilbud. Hotellet ligger
meget sentralt, med gangavstand til
den kjente Albir stranda med marmor belagt strandpromenade. Jeg har
prøvd Fysiakos en sesong og kan trygt
anbefale stedet. Se www.fysiakos.com
Fysiakos er ett av behandlingsstedene
som kan ordne alt for deg, reise,
opphold og behandling.

Albir og Altea sett fra turstien.

Spania

Etter å ha blitt en av de av de
slagrammede med varige skader, har
jeg gitt opp langtidsrehabilitering i

«I Torreviea har den
spanske stat bygget et
stort internasjonalt
rehabilitering senter
for hjerneskadde.»
Norge. Det blir mye prat og papir,
men lite praktisk opplegg. Nu bruker
jeg sparepengene mine på private
opplegg, fortrinnsvis i Spania. Der
kan jeg være ute hele dagen! En av
de hyggelige sidene med å være ute
hele dagen, er at man treffer så mange
gamle kjente som man ikke har sett
på 20 år. Et annet aspekt er at man i

Albir området ikke trenger annet enn
norsk sprak. Det befinner seg 8-10.000
fastboende nordmenn i distriktet, så
lapskaus og lutafisk er ikke fremmed
på restaurantmenyer.
I distriktet finnes en norsk klubb som
bygger nytt klubbhus i disse dager,
som har korttids/langtidsmedlemskap.
Sjømannskirken i Albir må nevnes,
med sitt hyggelige miljø. Det finnes i
området et utall norske aktiviteter,
i tillegg til de store temaparkene og
vannland. Nærheten til storbyen
Benidorm med sin gamleby og tapasrestauranter gjør det mulig å krydre
hverdagen. For de mer reiselystne går
det et dieseldrevet lokaltog mellom
Denia og Alicante. Toget går gjennom
byene Altea, Albir og Benidorm.
Spania satser mye på denne form for
turisme, og i Torreviea har den spanske stat bygget et stort internasjonalt

rehabilitering senter for hjerneskadde.
Men som så ofte før, da gardinene
skulle henges opp, var pengesekken
tom og det nye anlegget står tomt på
tredje året.

«Et annet aspekt
er at man i
Albir området ikke
trenger annet enn
norsk språk»
Uvær i Spania varer sjelden lenge.
Men når sola går ned i vinter månedene kan det bli bitende kaldt. Da er
ull godt. Høysesongen er fra mai til
oktober. Middelhavet er lenge varmt
om høsten.

Bruk
den nye
nettsiden
til LFS!
SLAGordet nr. 2/2014
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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

Tel
Fax

www.camp.se
www.camp.no

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

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

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.

• Rehabilitering med ARBEID som mål
•
•
•
•
•
•
•

og raskere tilbake
Revmatologiske lidelser
Kroniske muskel – og bløtdels smerte,
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 128,- (Maks 2.670,-)
Gratis dagopphold

Tlf. 32 78 15 00
Vikersund Kurbad AS
Haaviks vei 25 - 3370 Vikersund
www.vikersund-kurbad.no
E-post: inntak@vikersund-kurbad.no

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
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Nytt fra hovedstyret

Likemenn
LFS ØSTFOLD
Richard Johansen (slagrammet)
Tlf. 930 69 682
Bodil Ruden (pårørende)
Tlf. 905 08 144
Gunn Aagaard (slagrammet)
Tlf. 920 99 642

LFS AKERSHUS
Trykking av mer info materiell
Materiell til info-konvolutten trykkes opp
fortløpende når lagerbeholdningen er
50 eksemplarer.
Skriftlig avtale med pakkere av info-konvolutter
Leder og økonomiansvarlig inngår skriftlige avtaler
med pakkerne.
Bestilling av flybilletter
Flybilletter vil ikke lenger bli bestilt via HRG.
Økonomiansvarlig overtar dette arbeidet.
Ny avtale med webredaktør for slag.no
Ny avtale for perioden 20.04.14-20.04.15 inngås
med Steinar Zahl.
Rapport fra Esben Madsen prio2
Hovedstyret støtter Esbens forslag når det gjelder
egen veileder på slagsmerter og synsforstyrrelser
innen nevrologi samt bevegelseshemning.
Likemannskurs i NHF-regi
Ingen fra LFS deltar.

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

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
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
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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

Minneord
Arntfinn Ole Andreassen
Etter lang tids sykdom tapte Arntfinn
kampen mot den alvorlige sykdommen
han fikk for noen år siden. Arntfinn ble 61 år gammel.
I store deler av sitt voksne liv var han samfunnsengasjert.
Han var tillitsvalgt i Jern og Metall, senere Fellesforbundet,
han var tillitsvalgt på arbeidsplassen sin. I noen år var han
medlem av kommunestyret i Bamble kommune.
Han representerte Arbeiderpartiet.
I 2001 ble Arnfinn rammet av slag. Dette endret hans liv
betraktelig og han ble snart aktiv i Landsforeningen for
Slagrammede i Telemark. Denne foreningen ledet han i
perioden 2006 til 2012. I tillegg var han regionstyremedlem
og varamedlem fra 2007 til 2011. Arntfinn var aktivt
medlem i regionens Tilgjengelighetsutvalg og i brukerutvalget
ved NAV Telemark og NAV Bamble til sin død.
I 1985 ble han samboer med Ragnhild Krokedal. De giftet seg
10. februar i år. Sammen fikk de sønnen Arnt Oliver i april
2004. Det ble en stor smerte for Arntfinn og Ragnhild da også
sønnen ble rammet av en alvorlig sykdom. Kort tid etter dette
ble Arntfinn rammet av en alvorlig kreftsykdom. Etter mange
og lange behandlinger svingte det fra håp til fortvilelse, til håp
igjen, men til slutt måtte Arntfinn gi tapt.
Han ble gravlagt fra Herre kirke tirsdag 20. mai.
I regionen minnes vi Arntfinn med stor glede.
Hans engasjement for slagrammede var sterkt og godt.
Mange har hatt gode samtaler med Arntfinn og fått hjelp i
veien videre i sine liv.
Torleif Støylen,
NHF Oslofjord Vest.

Foto: Jan Arne Dammen

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

Skaperglede og livsmot
Nordnorsk Pensjonistskole
8920 Sømna
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Ring
800 300 61
Har du behov for rehabilitering, kan du ringe
koordinerende enhet for habilitering- og
rehabilitering på dette grønne nummeret.

Det er altså gratis å ringe
uansett hvor du bor i Norge!

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

Formålet til Slagrammedes minne- og
forskningsfond er å yte tilskudd til vitenskapelig forskning, informasjon om hjerneslag og
følgene av dette, og opplæring av personell
som arbeider blant/for hjerneslagrammede.

Støtte kan sende på bankkonto
0540.08.35502
Forretningsfører og leder:
Hans Henrik Tøsdal, tlf. 918 66 074,
epost: hans@avantic.no

Ja, jeg melder meg inn i Landsforeningen For Slagrammede (LFS).
Medlemsskap i LFS er åpen for alle; slagrammede, pårørende og andre
interesserte. Medlemskontingenten er kr. 300,- pr år.
Øvrige medlemmer i samme hustand kr 150,-.
Navn:
Adresse:
Postnr/sted:
Epost:

som vil videresende
den til ditt nærmeste
lokallag.

Husk Slagrammedes
minne- og
forskningsfond!

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: N
 avn:
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
Randi Overaa
Gamle Glomboveien 1
1678 Kråkerøy
Tlf. 47 65 83 50
aoberg@getmail.no
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
Peter Stenberg
Betzy Kjelsbergsvei 97
3024 Drammen
Tlf. 95 96 14 35
petervernsten@gmail.com

LFS Vestfold
Leder: Arne Mjåland
Hystadvn. 224
3230 Sandefjord
Tlf. 901 98 305
firehjuling@gmail.com

LFS Trønderlag
Hilde Andresen
Øvre Flatåsvei 33b
7079 Flatåsen
Tlf. 90 69 88 84
lfs.tronderlag@hotmail.no

LFS Telemark
Leder Tor Olsen
Buerløkka 23, 3711 Skien
Tlf. 400 18 942
ola5@online.no

Røros, kontaktperson:
Aud Fredrikke Figenschau
Ysterhagavn. 32c, 7374 Røros
Tlf. 72 41 25 84 / 909 57 426

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 Nordland
Leder Randi Nesje
Storvollen 50, 8015 Bodø
Tlf. 916 98 355
rknesje@online.no
LFS Troms
Thorbjørn Bårdsen
Granitvn 162
9022 Krokelvdalen
Tlf. 90 85 92 68
stortua@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

