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Lederen

Kjære leser!
Vel overstått sommer og velkommen til
LFS-arbeidet igjen!

lagene kommer til å bistå de som sliter mer, og
målsettingen er klar: Alle lag skal bli gode –
helst like gode!

Om sommeren var preget av høye temperaturer i år,
lover jeg at høye temperaturer blir det også i LFS utover
høsten. Etter at jeg var på Dagsrevyen og P4 og snakket
om rehabiliteringssituasjonen, har telefonen gått
varm. Pårørende har ringt og fortvilet over at en kjær
slagrammet ikke får det tilbudet han/hun har behov for
og rett til. Alle blir fulgt opp fra LFS sin side. Vi kommer
til å bruke media og gjøre alt vi kan for å påvirke
myndighetene til å bruke ressurser på dette feltet.

Et gla’nyhet gjør det godt å komme med:
Et likemannskurs med ti deltakere er gjennomført i LFS
Østfold hvor det var stor entusiasme. Albirturen (Fysiakos),
som hadde påmeldingsfrist 7. juli, ble fulltegnet! Vi gleder
oss til å oppleve et nytt sted og behandlingstilbud når
nettene blir lange og kulda setter inn.
I mellomtiden – fullt fokus på rehabilitering og lokallag!

Problemet gjelder ikke bare slagrammede.
Landsforeninger tilsluttet Norges Handikapforbund har
tilsvarende erfaring med utilstrekkelig tilbud. LFS ønsker
at vi både skal arbeide sammen og individuelt med
rehabiliteringskrav. Sammen står vi sterkere.

Roger Amundsen
Leder

Parallelt med ovenstående, fortsetter vi arbeidet som
ble utmeislet på Lederkonferansen i vår. Lokallagene
våre skal styrkes på alle områder. Nå har vi oversikt
over hva det enkelte lag trenger mest. De ressurssterke

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

Rehabilitering?
Telefonen har ikke vært stille etter at LFS-leder Roger Amundsen fortalte hele Norge
på Dagsrevyen om rehabiliteringstilbudene i landet. Nå reiser han land og strand
rundt for å kartlegge rehabiliteringsnorge.

Av Maj Lindholt

-Fortvilede pårørende ringer og forteller hvordan deres kjære har det. Altfor
mange slagrammede – og andre med
behov – får avslag og plasseres på
sykehjem. Altfor mange får dårligere
tilbud enn de har behov for. Det mest
sjokkerende jeg hittil har opplevd, var
pasienten som fikk hjelp til å sette seg
opp i sengen to ganger daglig fordi det
var kaffetid …

Leder Roger Amundsen

Ved selvsyn
Når Roger Amundsen får en telefon,
drar han av gårde og besøker pasienten det gjelder. Han snakker både med
pasienten og personalet for å danne
seg et bilde av situasjonen. – Det er
helt nødvendig for å ha et mest mulig
riktig bilde av situasjonen, sier han, og
forteller at erfaringene er nedslående.
Særlig når en tar i betraktning alle uttalelsene fra helsefaglig hold om hvor
viktig tidlig rehabilitering er. Å kunne
komme raskt til sykehusbehandling
ved mistanke om hjerneslag, er flott.
Men når behandlingen ikke følges opp
med rehabilitering, blir det nesten
håpløst.
Kapasitetsmangel
Amundsen retter ikke kritikken mot
de ansatte på rehabiliteringsinstitusjonene. De gjør mye og sitt beste
innenfor rammene de har. – Men det
er et paradoks at det er for lite ressurser, at institusjoner legges ned og at
det ikke bygges nye. Bevilgende myndigheter må rett og slett se situasjonen slik den er og bruke mer penger.
Dette er blitt et samfunnsproblem og

det er samfunnsøkonomisk ulønnsomt å ikke satse på rehabilitering.
Jo mer selvhjulpne slagrammede kan
bli, desto bedre både for han/hun og
familien og for samfunnet. Rehabilitering tilbake til jobb er mulig for veldig
mange – forutsatt riktig og tilstrekkelig rehabilitering. Historien til Freddy
i Slagordet nr. 2 i år er et godt eksempel på hvor langt en slagrammet kan
komme! Men hva med lovfestede rettigheter til habilitering, rehabilitering
og individuell plan? spør Slagordet. De
er vel ikke mye verdt når kapasiteten
mangler, svarer Roger Amundsen.
Hovedstyrearbeid
Utover høsten skal hovedstyret i LFS
intensivere arbeidet for god rehabilitering til alle over hele landet. – Tilbudene varierer mye geografisk, sukker
Roger Amundsen, og mellom aldersgruppene. En 26 åring får jevnt over
et bedre tilbud enn en på 86. Selv om
det kanskje er enklere å rehabilitere en
yngre enn en eldre, er det urettferdig.
Det skal bli større fokus på rehabilitering, understreker LFS-lederen, ikke
minst gjennom media.
SLAGordet nr. 3/2014
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Rehabilitering

Dette har vi krav på:
Habilitering og rehabilitering
Habilitering og rehabilitering er ett av områdene
det skal legges økt vekt på i samhandlingsreformen.
Det er også en målsetting at kommunene skal ha et
tydeligere ansvar.
Habilitering og rehabilitering skal bidra til at mennesker med nedsatt funksjonsevne får muligheter
til deltagelse i samfunnet på egne premisser.
Habilitering og rehabilitering er tidsavgrensede,
planlagte prosesser med klare mål og virkemidler,
hvor flere aktører samarbeider om å gi nødvendig
bistand til brukerens egen innsats for å oppnå best
mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet
og deltakelse sosialt og i samfunnet. Definisjonen
vektlegger at habilitering og rehabilitering er en
prosess med brukeren/pasienten i sentrum.

4

SLAGordet nr. 3/2014

Ny veileder til forskrift
Helsedirektoratet utarbeider ny veileder til forskrift
om rehabilitering, habilitering, individuell plan og
koordinator. Veilederen er planlagt ferdig oktober
2014 og vil være i elektronisk format. (Slagordet vil
presentere veilederen i nr. 4 (red.anm.)
En ekstern referansegruppe som er bredt sammensatt med representanter fra brukere, tjenestene,
fag- og interesseorganisasjoner og relevante statlige
myndigheter, gir innspill til innholdet.
(Kilde: helsedirektoratet.no)

Valnesfjord

Tid for Familien
–når barn er pårørende
Familier med barn rammes hardt når en av omsorgspersonene blir alvorlig syke eller skadet, og det får ofte stor innvirkning på hele familien. Valnesfjord Helsesportssenter har utviklet et rehabiliteringstilbud for familier som har barn, og der en av
foreldrene har hatt hjerneslag eller en traumatisk hodeskade. Vi ønsker å være en
møteplass for familier i en sårbar og vanskelig livssituasjon.
Av Line M. Bergh

Under disse oppholdene ønsker vi å
stimulere familiene til å finne arenaer
for aktiviteter som hele familien kan
delta sammen på. Familiene får treffe
andre familier i samme situasjon.
De får snakke med fagfolk som kan
noe om ervervet hjerneskade, og om
hvordan det kan være å leve sammen
når en av foreldrene har blitt syk. Det
legges vekt på at familiene får gode
opplevelser sammen, ikke minst med
tanke på barna. Pårørende har behov
for å treffe andre pårørende og drøfte
erfaringer og opplevelser. Det legges
og stor vekt på å gi familiemedlemmer
muligheter for å skjønne/forstå hva
som skjer med mor eller far, hvorfor
tilstanden er som den er og hvordan
de man best mulig kan leve videre.
Oppholdet er på til sammen tre uker.
De to første ukene er for den som har
ervervet hjerneskade. Her vil vedkommende få opptrening, men samtidig
bruke tid på å forberede seg til den
siste uken som er for hele familien.
I løpet av oppholdet er det satt av tid
til samtaler med ulike fagpersoner,
samt noe undervisning. Tilpasset
fysisk aktivitet og friluftsliv på ulike
arenaer står sentralt i alle våre tilbud,

denne type opphold er intet unntak.
Fagpersoner som vil bli knyttet opp
mot denne type opphold er lege, sykepleier, idrettspedagog, fysioterapeut,
ergoterapeut og sosionom.
Den siste uken, når hele familien
er samlet, vil det bli tilbud om forskjellige aktiviteter og samtaler. En
del av dette legges opp til å være for
hele familien sammen, men det vil
også foregå noe for barn og voksne
hver for seg. Vi ønsker å gi positive
opplevelser for familien sammen og

forhåpentligvis aktiviteter som de kan
fortsette med når de kommer hjem.
Det er ikke alltid enkelt å være barn
eller ungdom når mor eller far er syk.
Det vet vi noe om, selv om det bare
er de det gjelder som vet hvordan den
enkelte har det. Under familieoppholdet vil en bli kjent med andre barn og
unge som også har en mor eller far
som er syk. Vi kan kanskje bidra til at
det blir enklere etter familieoppholdet.

SLAGordet nr. 3/2014
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Valnesfjord

Forståelse og fokus vil naturlig nok
være ulikt alt etter alder. Vi deler derfor barn og ungdom i ulike grupper
med noe ulikt aktivitetsinnhold. Også
barna og de unge får delta i gruppesamtaler med andre barn og unge
i samme situasjon. Der får en undervisning om hva ervervet hjerneskade
kan være og en får mulighet til å stille
spørsmål. Vi tilbyr også tegning og
formingsaktiviteter. Det legges opp til
timer i basseng, klatring i klatrevegg,
stell av hest og ridning, samt mange
andre morsomme aktiviteter.
Valnesfjord Helsesportssenter er en
landsdekkende institusjon, og det er
ingen egenandeler for oppholdet.
Familiene får dekket reise og opphold,
men ikke tapt arbeidsfortjeneste for
partnere.

Tur gir godt samvær.

Det legges til rette for at skoleelever
kan bruke noe tid på skolearbeid dersom det er ønskelig.
Barnas alder bør helst være mellom 6
og 18 år.
For mer informasjon – se våre nettsider www.vhss.no eller ta kontakt
på tlf. 75602100 (spør etter Hanne
Jakobsen eller Heidi Kosmo)

Klatring forberedes.

(Re-) habilitering for barn, unge og voksne
Valnesfjord Helsesportssenter er landsdekkende og tilbyr ulike former for opphold
med varierende varighet (1-4 uker). Hos oss kan du prøve ut individuelt tilpasset fysisk aktivitet i et inkluderende og aktivt miljø. Gjennom positive opplevelser og mestring av ferdigheter individuelt og i gruppe, kan selvtilliten styrkes og man kan oppleve
å få ny giv og motivasjon. Samtidig får man treffe andre med tilsvarende utfordringer.
I tillegg til individuelle opphold for både barn, unge og voksne, tilbyr vi familieopphold.
Personer under 18 år kommer med ledsager, som etter folketrygdlovens § 9-13 kan
fremme søknad om opplæringspenger.
Oppholdet hos oss er kostnadsfritt.
Alder, kjønn, diagnose og funksjon tas i betraktning når gruppene settes sammen.
Søknad fremmes gjennom helsepersonell, og behandles av
Regional Vurderingsenhet v/Universitetssykehuset Nord-Norge.
For mer informasjon, ta kontakt:
Valnesfjord Helsesportssenter
Østerkløft, 8215 Valnesfjord
Telefon: 75 60 21 00
E-post: post@vhss.no
Hjemmeside: www.vhss.no
Epost: post@vhss.no
Facebook: www.facebook.com/valnesfjordhelsesportssenter
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LFS Trøndelag

LFS Trøndelag på historisk grunn
I et uvanlig bra trøndervær i midten av juni reiste LFS Trøndelag på årets dagstur til
Tautra på Frosta.
Et moderne og stilfullt bygg fra i 2006.
Der fikk vite hvordan nonner og
abbed (det var kun én abbed der)
lever i dag.

Foto: Bernt Rostad, Flicker

De livnærer seg blant annet ved å lage
urtesåper og hudkremer. Disse
produktene er meget populære og
selger godt.
På Klostergården fikk vi vite at Tautraølet nettopp ble hedret for sin unike
smak. Ølet er laget av lokale råvarer
og det sies at de er Trøndelags beste.

Tekst Åse Lian Foto Hilde Andresen
Tautra er ei historisk øy i
Trondheimsfjorden.
Vår faste sjåfør, Tviberg, “fraktet” oss
trygt og sikkert fram og tilbake i sin
nye og behagelige buss.

Vi hadde en lokal guide som ved
kloste-ruinene fra 1207 på Tautra ga
oss en interessant historikk om livet til
nonnene og abbedene som bodde og
levde der for lenge, lenge siden.
Etter formiddagskaffe på Klostergården dro vi til “det nye” Mariaklosteret.

Etter en deilig middag med “kortreist
mat” på Klostergården og litt handling
i det lille utsalget, hygget vi oss ute i
det fine været før hjemturen.
Vi har nå fått ennå mere kunnskap
om hva som har skjedd i vårt historisk
rike fylke, og retter en stor takk til
styret som hadde lagt opp til denne
interessante turen.

afasiskole

Rehabilitering av hjerneslag på Fram

bedre hverdags
kommunikasjon

Kort ventetid
Døgn eller dag
Afasi og balanseskole

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

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

balanse
skole

individuell
behandling

Fram helserehab
Rykkinnveien 100, 1349 Rykkinn
www.framhelse.no
SLAGordet nr. 3/2014
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Anbefalt Reisemål

mpDesign

Anbefalt reisemål

T
VI HAR UTVIDE

MED

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

Atlanterhavsvegen er en fantastisk opplevelse.
Utsiktsposten er meget godt tilrettelagt også for
rullestolbrukere. Det dramatiske bildet av selve veien
måtte også på trykk. Stor takk til Rndi Nesje som deler
denne opplevelsen med alle leserne.

WWW.OCN.NO

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

Dette er vel det nærmeste en kan komme Atlanterhavet ...
SLAGordet nr. 3/2014
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Samhandlingskonferansen

På rett vei?
LFS Nordland deltok på Samhandlingskonferansen 2014
« På rett vei» i Svolvær 10. og 11.juni.
Av Randi Nesje
Konferansen var åpen for alle kommuner i Nordland, og det er andre
året på rad det holdes en slik konferanse. LFS Nordland har deltatt
på begge med stand for utdeling av
brosjyrer. Leder Randi Nesje, kasserer
Harald Hansen og medlem Anbjørg
Hansen deltok fra LFSN.
Jeg vil nok si at navnet på konferansen
«På rett vei» viste seg å stemme ganske

Anbjørg og Harald Hansen sto på stand

10

SLAGordet nr. 3/2014

godt. Mange kommuner er kommet
godt i gang, mens noen ligger langt
etter.
Foredragsholderne var fra flere kommuner, sykehus, hjemmetjenesten
og en brukerrepresentant. De fleste
er kommet godt i gang med akuttplasser i kommunen og den første
pleien etter at pasienten er kommet til
kommunen.
Men en ting savnet vi fra LFSN og det
var rehabilitering ... Dette var ikke noe

tema på konferansen i det hele tatt. Vi
håper vi inderlig blir et stort tema ved
neste korsveg. Det er veldig viktig å få i
gang rehabilitering fort – det vet vi jo!
Ellers traff vi både nye og «gamle»
kjente, og de tok villig for seg av brosjyrene våre, spesielt heftet «Hjem og
hva nå?» Også den lille 113-lappen –
FAST-regelen delte vi ut mange av.

Symptomer på slag

Symptomer og tegn på hjerneslag
Dersom en eller flere av disse symptomene kommer brått:
Språk

Problemer med å snakke eller forstå enkle ord / setninger

Lammelse

Halvsidig nedsatt kraft og førlighet i arm / bein - be pasienten løfte armene

Ansiktssjevhet

Sikling / snøvling - be pasienten vise tenner eller smile

Gangvansker

Faller over mot en side / bein på samme side svikter

Ring 113 umiddelbart (ø-hjelp)
Vedkommende har hjerneslag inntil det motsatte er bevist

www.hjerneslag.no

Bruk
nettsiden
til LFS!

SLAGordet nr. 3/2014
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LFS Østfold

NYTT FRA LFS ØSTFOLD
Nå er det på tide med en liten rapport fra vårs i Østfold!

Av Randi Overaa, leder LFS Østfold

Årsmøtet 2014
Vi har hatt et vellykket årsmøte hvor
vi valgt et nytt styre og en utvidet
Valg-/turkomité. Til sammen 11
personer! Vi har stor tro på at vi skal
få et godt samarbeid til nytte for våre
medlemmer.

lang og tro tjeneste i LFS Østfold
gjennom mange år. Vi takket også
«Roger’n» (LFS-leder Roger Amundsen. red.anm.) for hans gode hjelp og
veiledning.

talte 34 påmeldte! Ekstra hyggelig at
det også kom fem kjekke menn og en
dame fra Askim og omegn.
Av de 34 var det flere som var hos oss
for første gang, og det er hyggelig at de
vil fortsette å komme på møtene våre
og at de følte at det var godt å treffe
andre slagrammede og pårørende.

Det nye styret består kun av medlemmer fra Ytre Østfold. Men det jobbes
med å få et styre som representerer
hele fylket. På årsmøtet benyttet vi
også anledningen til å takke og hedre
Bodil Ruden og Jan Spenning for

Sommeravslutning og veien
videre
Siden den planlagte båtturen Sandefjord-Strømstad ble avlyst på grunn av
for få påmeldte, valgte styret å holde
en felles sommeravslutning for styret
og medlemmene. Vi var veldig spent
på responsen, og gleden var stor da vi

Våre ﬂotte ildsjeler gjennom mange år: Jan
Spenning og Bodil Ruden sammen med
sjefen sjøl Roger Amundsen.

Det nye styret i LFS Østfold: bak fra v. Anders Utne (kasserer), Richard Johansen (vara/valgkomite), Thor Espenes (styremedlem), finn Trones (styremedlem, sjefen sjøl Roger’n og
Martin Økshed (vara). foran fra v.: May Midtby (sekretær), Randi Pveraa (leder) og Unni
Arnesen (nestleder).

12

SLAGordet nr. 3/2014

Festen ble holdt på Rygge Kro. Vi ble
servert et nydelig koldtbord med dertil
hørende deilig drikke. Folk spiste og
koste seg mens praten gikk trivelig
rundt bordene.

LFS Østfold

Etter en times tid med mat og prat var
det tid for underholdning. Vi hadde
booket inn Kai Robert og Trond Ivar
Hansen på keyboard.

oss slagramma er vi sterke. Vi skal
markere oss mer i samfunnet og kreve
våre rettigheter. Det er mange av oss
der ute.

Kai Robert stilte, som dere ser av
bildet, i full Jens Book-Jenssen-habitt
og ga oss en flott «reise» i Book’ns
viser med sang og trompet pluss noen
trompetsoloer. Under «Tio tusen röda
rosor» delte Kai Robert ut langstilkede, mørkerøde roser til alle damene ...
og de som ville ha, fikk også en klem
av sjarmøren!

Jeg vil også oppfordre alle til å ta med
en venn/nabo som er slagrammet på
våre møter landet rundt – helst også
med pårørende. De har også stor nytte
av å møte andre pårørende.

Etter underholdningen smakte det
godt med kaffe og nydelig marsipankake. Praten gikk igjen livlig rundt
bordene. Latter ble det da vi avsluttet
med allsang «La oss leve for hverandre» og kom til teksten: Det hender
ofte at livet gir små slag og motgang
som kanskje svir»!!!
Ingen tvil om at det svir, nei, men
med godt humør og samhold blant

Nå har planleggingen for høsten og
vinteren startet. Planene omfatter
blant annet:
• Samarbeid med
rehabiliteringsavdelingene i Østfold
• Stands
• Likemannskurs
• Medlemsmøter
• Slagkafé/kafeer
Dette var en rapport fra oss i Østfold.
Vi ønsker alle avdelinger i hele LFSlandet en flott høst og godt slagarbeid.
Egen sak, men plassert sammen med
ovenstående

Minneord
Jan Spenning

Den 19. april fikk vi den triste
beskjeden at Jan Spenning var
gått bort. Jan var en meget
kunnskapsrik mann, og vi
hadde flere gode samtaler om
slagarbeid og fremtiden for
LFS Østfold. Jeg fikk stor
respekt for Jan i den altfor
korte tiden jeg fikk kjenne ham.
Våre tanker går til Margareth
og den nærmeste familie.
Hvil i fred, kjære Jan.
Randi Overaa
Leder LFS Østfold

Vakre soloer trillet ut av Kai Roberts trompet.

Her er det søte Svanhild som får oppmerksonhet av storsjarmøren.

Bare blide fjes og topp stemning!

Alle holdt hverandre i hendene og
sang hjertelig med på “La oss leve for
hverandre”!
SLAGordet nr. 3/2014
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LFS Telemark

Sommeravslutning i Telemark

Flertallet av deltakerne på sommeravslutningen.

Det var en god gjeng som var med på sommeravslutningen til
LFS Telemark den 14. juni.

Av Vibecke Selliken,
sekretær LFS Telemark
Vi reiste fra Porsgrunn og Skien over
Siljan til Kjærra Fiskepark utenfor
Larvik. Hadde vi hatt fiskekort, kunne
vi ha fisket i Lågen. Plassen var aldeles
nydelig og svært godt tilrettelagt for
rullestolbrukere. Alle var i godt humør
og skinte om kapp med sola! Vi hadde
invitert på grillmat og underholdning, og det fikk vi. Det ble tid til både
kåseri og lek med gave til vinnere også.
Deltakerne talte ca. 32 – ingen navn
nevnt, ingen glemt – et svært godt tall
for oss. Neste gang håper jeg vi blir
enda flere!

Hyggelig samvær

Bryne Rør AS
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Grillmesterne Wandee, Birger og Tron.
SLAGordet nr. 3/2014

God stemning i bussen

www.karlsens.no. Foto: Debrafoto

Hvem sier at sammenleggbare
stoler er tunge og kjedelige?

Sammenleggbar, lett i vekt, finnes i hemiversjon
og passer godt for fast rygg med sidestøtter.
Vil du vite mer? Se www.sunrisemedical.no eller
ring 66 96 38 00 og be om brosjyre.
T: 57 74 55 20 / post@oytex.no / www.oytex.no

Funksjonelle klær For rullesTolbrukere

Fleksibel
bekledning For deT
nordiske klimaeT

Prøv Quickie Life!
Sunrise Medical AS,
Dynamitveien 14 b, 1400 Ski
T: 66 96 38 00 F: 66 96 38 80
E: post@sunrisemedical.no

Annonse_Life_aug14.indd 1
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  NAV	
  	
  
	
  
WalkAide®	
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  som	
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  for	
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Tlf:	
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  service@cypromed.no	
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Daja

Tilrettelagt ved fiskevann i nord!

Tekst og foto Randi Nesje

Sulitjelma Turistsenter AS, Daja har laget
en flott rullestolvei rundt et lite fiskevann.
Det blir flere tilrettelagte utliggere for å fiske fra. På enden
av veien er det en flott gapahuk for å sitte å kose seg eller
grille. En til blir satt opp. Vi kom tilfeldigvis over dette
anlegget bare to dager før åpningen skulle være, lørdag 23.
august, og det var stor aktivitet for å få anlegget ferdig til
åpningen som ble markert med «Familiedag». Daja har
flere flotte hytter, noen tilrettelagte og flere skal oppgraderes. Du finner campingplass for bobiler, campingvogner og
hele pakka. Kafe og kiosk. Følg med på www.sulitjelmaturistsenter.no. Spørsmål kan rettes til
sulitjelma.turistsenter@sbnett.no og/eller tlf. 954 04 978.
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Daja
Glimt fra forberedelsene rett før
åpningen:

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

SLAGordet nr. 3/2014
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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 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 8 , - ( M a k s 2 . 670 , - )
Graatis dago
Gr
dagopphol
ppholdd

Tlf. 32 78 15 00
Vikersund Kurbad AS
Haaviks vei 25 - 3370 Vikersund
www.vi
.vikkersundersund-kkurba
urbadd.no
E-post: inntak@vik
inntak@vikersundersund-kkurba
urbadd.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

SLAGordet nr. 3/2014
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For sent til sykehus

Likemenn

Kommer for
sent til sykehus
Tre av fire med hjerneinfarkt kommer for
sent til sykehuset og ikke rekker den beste
behandlingen, viser en ny studie.
– De fleste bruker for lang tid før man kommer på sykehuset. Symptomene på hjerneinfarkt fører vanligvis ikke til
smerter. Derfor velger mange en «vent og se»-holdning, og
det er ikke bra, sier Kashif Faiz, konstituert avdelingssjef
ved Avdeling for akuttmedisin ved Akershus universitetssykehus, til Dagens Medisin.
Mange tar ikke symptomer alvorlig
Hjerneslag omfatter hjerneinfarkt, hjerneblødninger og
hjernehinne-blødninger. Symptomene på hjerneslag kan
være hengende munnvik, lammelser i armer eller bein og
språkvansker.
Halvparten av pasientene i studien anså ikke symptomene
som alvorlige nok for å melde fra til helsevesen. En firedel
av disse håpet symptomene gir seg. I fjor kom det frem at
sykehuset redder flere som får blodpropp i hjernen.
15.000 hjerneslag hvert år
Den beste behandlingen mot hjerneslag er såkalt trombylose, en behandling som bryter ned blodproppen. Pasienten må få denne behandlingen i løpet av et par timer etter
slaget. I studien fikk 7,6 prosent av alle hjerteinfarkt-pasientene denne behandlingen.
– Vi undersøkte hvorfor de som ikke kom tidsnok, ikke
fikk denne behandlingen. Vi fant at de vanligste årsakene
er at man har få symptomer og at legen ikke ser på det som
alvorlig nok, sier Kashif.
Rundt 15.000 personer rammes av hjerneslag i Norge hvert
år. 70 prosent av disse er over 70 år.

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
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
(Kilde VG 28.08.14)
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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

Informasjon
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

INFORMASJON OM OM BPA?
Nå i september har vi i LFS Telemark hatt et
info-møte med en ansatt i Aleris som har startet
som BPA leverandør.
Er det noen av dere som ønsker en slik info
kan dere ta kontakt med meg så skal jeg
videreformidle dette. Det vil ikke koste oss noe,
de reiser gjerne og tar alle kostnader selv.
Vibecke Selliken
Sekretær
Tlf. 988 22 576
e-post: vibeckesel@msn.com

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

%

100

pi
allkonti
a
Gar

Vi har også:
• invitasjoner
• kirkeprogram
• bordkort
• menyer
• takkekort
• bursdagskort
• julekort

Bestill kort med

.no

www.
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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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24. årgang

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 48 521
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 Trond Egil Pedersen
Ørstvetjordet 33
3943 Porsgrunn
Tlf.995 34 021
tro.p@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

