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LFS hos Fysiakos
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Lederen

Kjære leser,
2014 ble et hektisk år og 2015 blir neppe roligere.
Det er moro å jobbe i LFS når det skjer mye som gir
fordelaktige resultater for våre medlemmer!

Tilbudet om helsetur til Fysiakos, Albir i Spania, ble som
tidligere nevnt fulltegnet, og turen gjennomført. Det ble
en meget positiv opplevelse som dere kan lese om fra
side 3.

Jeg er blitt brukermedlem av en arbeidsgruppe som skal
se på helheten i det som tilbys oss som NAV-brukere.
Gruppen har hatt ett møte og lagt planer for våren
2015. Dette har jeg forventninger til på vegne av oss
alle.

Arbeidet som gjøres, ville ikke være mulig uten mange
flotte tillitsvalgte og andre støttespillere. En stor og
varm takk til dere alle!
På vegne av alle oss i hovedstyret ønsker jeg dere en
hyggelig jul og et godt, aktivt nytt år!

Solidaritetsfondet (LFS Støtte- og solidaritetsfond) vårt
er under oppbygging. Konto er opprettet.
Flere lokallag støtter allerede opp, og alle lag får skriv
fra økonomiansvarlig Hans Henrik Tøsdal og meg om
fondet. Som deltakerne husker fra lederkonferansen i
vår, vil fondet gi alle lag til å få mer like muligheter til å
bli like dyktige. Dette er spennende!
Roger Amundsen
Leder

LFS har inngått avtale om eget program i TV2 PULS.
Dette programmet, som sendes våren 2015, vil ha full
fokus på rehabilitering. Det er et emne som virkelig har
fanget allmenn interesse etter at tillitsvalgte i LFS fikk
slippe til i beste sendetid og fortelle om hvordan det
faktisk står til i rehabliteringsNorge. Gledelig at det skjer
– men det har tatt lang tid og krevd intenst arbeid å nå
så langt.

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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Reisereportasje

LFS har besøkt FysiAkos!
Endelig opprant lørdag 25. oktober da 30 forventningsfulle LFS-medlemmer
skulle på en 14-dagers ferietur til solfylte Albir i Spania.
Tekst: Svein Husby Foto: Hans Henrik Tøsdal

“Sjefen” selv, Roger, stod under “M’n”
på Gardermoen og ønsket oss velkommen ettersom vi dukket opp. Avgangen med Norwegian ble noe forsinket,
ikke uventet, med 20 rullestoler som
skulle ombord, 7-8 av dem blant oss.
Men flyturen gikk smooth, vi hadde
medvind og presis kl. 17.00 landet vi i
Alicante.
Der ble vi møtt av FysiaAkos’ reisebureaus representanter som ga oss en
hjertelig velkomst og hjalp alle som
trengte det assistanse til å komme
seg inn i de to bussene som sto og
ventet. Etter 3/4 time ankom vi dette
flotte hotellet, KAKTUS, som ligger
på strandpromenaden et stenkast fra
Middelhavet.
Middagen var klar i hotellets kjempestore spisesal og vi fant greit frem til
de to langbordene som var reservert
oss. Hotellet har satset på “Middelhavskost” og det bugnet derfor av
allslags sjømat, blant annet flere fiskesorter som vi ikke kjenner fra Norge.
Også kjøttretter av mange slag, salater,
grønnsaker og fruktfat med oster og
for ikke å snakke om – et fristende
dessertbord – noe for enhver smak. Vi
ble omsvermet av kelnere som tok opp
bestilling på de deilige spanske vinene.
Så var vi trette og inntok våre respektive rom.
Neste morgen bød på 28 grader og
etter frokost hadde den alltid smilende

Damene svermet rundt Mr. Mendoza på vingården.

Roger og Hans Henrik innkalt til
et orienteringsmøte. Sykepleiere og
fysioterapeuter fra henholdsvis det
norske legesenteret, Costa Blanca
klinikken og FysiAkos orienterte greit
om hvilke tilbud som var tilgjengelige.
De fleste av oss skulle ha behandling
på sistnevnte som holdt til i et nærliggende hotell, La Colina. Det å bli

rammet av slag er en alvorlig hendelse
og det å ha LFS sine mange initiativ er
en slik velsignelse.
Den lange strandpromenaden i Albir
strekker seg helt til Altea og gjør det
innbydende og lett for alle rullestolbrukerne å komme seg ut og nyte
sol- og sjøluft. Lunsjen skulle vi sørge
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dominerer gatebildet. Hver morgen
blir det satt opp liggestoler med parasoll utover den lange stranden og med
en vanntemperatur på 22 grader var
vi mange som benyttet disse. Andre
valgte å kose seg på den store terrassen utenfor hotellet med utsikt over
Middelhavet og det yrende livet på
strandpromenaden.
Avokado klar til plukking

for selv og da var det bare å svinge inn
på en av de mange småcafeene som
ligger tett i tett. Ja, Albir er en herlig ferieby med nordmenn som nok

Aktivitetene var mange. Vi hadde vinkveld på restaurant “Pavarotti”; med
vinsmaking, musikk og litt fingermat.
En utflukt gikk til Jalon dalen. Det er
imponerende å se den gå-på-viljen

rullestolbrukerne har til å delta på
disse bussturene. Første stopp var ved
stedets frilufts antikk- og bruktmarked. Der fant mange av oss noen gode
kjøp og på forhånd sa Roger at prisene
måtte vi naturligvis prute på. Så bar
det videre til restauranten La Solana
der et langt lunsjbord sto dekket og
praten gikk livlig mens vi inntok et
4-retters herlig måltid med god vin til
for dem som ønsket det.
Neste programpost var fellestur med
buss til Villa Jojosa der en av Spanias
eldste sjokoladefabrikker, VALOR,
ligger. Vi fikk se film fra kakaobønnens dyrkning og hele prosessen frem
til de ferdige produktene. Det var
rikelig med smaksprøver og salget
gikk strykende etterpå. Så var det å
komme seg inn i bussen igjen som
tok oss til rest. Le Cabanon ved den
nydelige strandpromenaden med sine
karakteristiske hus malt i alle regnbuens farger. Disse er hovedsakelig eid av
sigøynere. Igjen nøt vi en herlig lunsj
med vin eller lignende og vi skikkelig
koste oss sammen, vi som har opplevd
et hjerneslag eller to.
Deretter gikk en tur til vingården
Mendoza i nabobyen Alfaz del Pi.
Bussen tok oss oppover åssiden til ca.
500 meter over havet. Omvisningen
begynte i en liten prøvehage der de
dyrket små vintrær for å teste ut motstandskraften mot bakterier, som fluer,
mygg etc. som kan angripe trærne og
være ødeleggende for avlingen. Hele
tiden foregår en intens forskning på
hvordan man skal bevare vindruene
fra disse forskjellige skadedyrene. Så
fortsatte omvisningen inne på lageret
med orientering om de forskjellige
vintypene de dyrker med smaksprøver. Til slutt var det besøk i vinbutikken med anledning til å kjøpe husets
forskjellige viner.

Bjørn Erik Borgen blir løftet til nye høyder.
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Dagene gikk så altfor fort og torsdag
6. november var det avskjedsmiddag.
LFS spanderte denne kvelden hotellets viner eller mineralvann. Roger
holdt en liten tale og takket for at vi
hadde vært en grei gjeng å ha med.
Svein Huseby svarte med å takke
fra fornøyde turdeltakere. En slik
tur til sol og varme gir mye glede og
nytt mot – det å være sammen med
andre i samme livssituasjon er uhyre
viktig. Vi er alle takknemlige til dere
to, Roger og Hans Henrik, som tok
initiativ og arrangerte en slik ferietur
for slagrammede.

Lunsj i Jalon dalen
SLAGordet nr. 4/2014
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Hverdagen som pårørende

Når noen i familien blir rammet av slag

Å mestre hverdagen som pårørende
Av Renate Svardal

Allerede tidlig i juni fikk jeg en forespørsel av Signe Gjerum, (slagsykepleier på Nordåstunet og medlem av
«Mer enn Hjerne» (en diagnoseforening som arrangerer kurs og seminar
for mennesker med hjerneskader) om
jeg kunne snakke litt om hverdagen til
pårørende – når noen i familien blir
rammet av slag.
Etter litt nøling fant jeg ut at jeg
kunne stille opp. Så; gjennom hele
sommeren dukket det med jevne mellomrom opp spørsmål som:
• Hvordan skal jeg gripe det an?
• Skal jeg bli personlig?
• Skal jeg snakke generelt?
• Hvor detaljert skal jeg være?
Etter å ha tenkt på spørsmålene og
veiet for og imot, er jeg kommet til at
jeg egentlig bare kan snakke om min
egen erfaring. Siden hvert eneste slag
tilfellet er individuelt og ingen sykdomsforløp skjer etter et opptegnet
skjema, varierer også de pårørendes
situasjon og betingelser. Jeg bestemte
meg derfor om å berette om oss – og
om meg som pårørende spesielt.
Slaget rammet min mann i mars 2010.
Vi var friske og aktive pensjonister,
reiste en del, besøkte våre barn og barnebarn, opplevde kultur og engasjerte
oss og bidro til ulike arrangement.
En gang i uken stod gammeldans på
programmet – og der «slo lynet ned
fra klar himmel» etter at vi hadde
danset i en time. Ingen forvarsler, det
bare hendte, min mann seg sammen i
pausen, midt i en samtale.

6

SLAGordet nr. 4/2014

Ambulansen ble oppringt – det kom
til og med to – og innen 20 minutter
var vi begge to på sykehuset. Der fikk
han den behandlingen som kan tilbys
– men i hans tilfelle ga den ingen
resultat!
Jeg ble sittende på et venteværelse til
langt på natt. Ingen kom innom, de
var jo opptatt med min mann. Jeg lette
etter noen å spørre, men omsider dro
jeg hjem med drosje. Jeg husker ikke
om jeg sov.

«Jeg husker ikke hva
jeg tenkte på, men
jeg tror jeg bestemte
meg der og da at vi
skulle klare denne
forandringen!»
Neste formiddag dro jeg tilbake til
sykehuset. Der lå han på avdelingen,
på gangen, bak et skjermbrett, skjev
i ansiktet og lam på høyre side av
kroppen, men han kunne snakke! Vi
var heldige, vi kunne kommunisere,
selv om stemmen var forandret og han
snakket veldig sakte og veldig lavt.
Jeg husker ikke hva jeg tenkte på, men
jeg tror jeg bestemte meg der og da at
vi skulle klare denne forandringen!
Hjemme igjen, ringte jeg til barna og
søsknene våre. Alle var lamslått, ingen

hadde ventet en slik nyhet. Og så gråt
jeg en del ... en hel del.
Dagen etter ble jeg innkalt til samtale
med behandlende lege (jeg husker ikke
navnet, bare at det var en ung, kvinnelig lege). Etter de vanlige spørsmålene «røker din mann?», «drikker din
mann?», noe han aldri hadde gjort,
snakket vi litt om praktiske spørsmål,
bl.a. bolig situasjonen. Det jeg ellers
husker var at hun nevnte at vi måtte
regne med at han fikk depresjoner
– som man kunne behandle med
medikamenter.
Vel, depresjonene dukket aldri opp,
men mannen oppførte seg plutselig
ganske annerledes. Han ble sint for
småting, bannet og kjeftet. Ikke bare
på personalet, men på meg! Han tok
ingen hensyn, bare kjørte på. Jeg må
tilstå at jeg hadde store problemer
med å takle dette. Slik hadde jeg aldri
opplevd ham tidligere.
Slik gikk fem måneder, først to måneder på behandlende sykehus og siden
tre måneder på rehabilitering. Der
fikk han egen rullestol og jeg prøvde
å trille ham ut i det fri så ofte som
mulig. Både på sykehuset og på rehabilitering fikk jeg bare informasjon
angående min manns tilstand dersom
jeg selv tok kontakt med legen eller
personalet. Å få kontakt med legen var
alltid vanskelig, for han /hun har jo
begrenset med tid for pasientene og
enda mindre for pårørende.

Hverdagen som pårørende

Der er forresten en setning jeg fikk
høre av en godt voksen pleier på
rehabiliteringen: «husk, la oss ta oss av
pleien, du må være kone!» det tenker
jeg fortsatt på, spesielt når jeg får høre
de mange uforstandige kommentarene
som folk kommer med i en situasjon
som vår – i alle fall var det slik det
første året. Med uforstandige kommentarer mener jeg noe slikt som «jeg
kjenner den og den, han gikk igjen
etter en uke», «jeg kjenner noen som
gikk etter et halvt år, uten hjelpemidler» eller «bare vent, alt blir som før».
Dette var vanskelig å håndtere, jeg så
ham jo hver dag og så hvor bittesmå
fremskrittene var. Noen sa til og med:
min nabokone pleier mannen sin selv.
Men jeg er ikke sikker på at de visste
og forsto hvor lite min mann klarte
selv.
Og etter fem måneder kom min mann
hjem og trengte hjelp til alt. På rehabiliteringen sa de bare at de ikke kunne
gjøre mer for ham eller med ham, han
fikk bare reise hjem. Jeg hadde klart å
finne en ny leilighet og flyttet rett før
han skulle komme. Rehabiliteringen
hadde formidlet alle kontaktene slik
at de fleste hjelpemidlene var på plass.
Jeg ble også vist og fortalt hvordan
man fyller en dosett med tablettene
han måtte ta og deretter sa de at dette
ble min oppgave hjemme – eller hjemmesykepleiens. Dette syntes jeg var
veldig rart, fordi på rehabiliteringen
var det bare utdannete sykepleiere
som fikk lov å gi medisiner – men
hjemme kunne jeg som ulært gjøre
det!
Hjemmesykepleien var med en gang
på plass – og jeg kan etter denne lange
tiden ikke annet enn skryte av tjenesten! Men til å begynne med kom det
to personer fire ganger daglig, dvs.
hver gang to nye. Etter en liten stund
kom også fysioterapeuten hjem til
oss for å trene med min mann. Alle
var hyggelige og blide, men for meg
ble det nesten plagsomt de dagene

det kom ni mennesker innom i løpet
av en dag! En av pleierne så meg og
forsto at det ble for mange som kom
og gikk. Hun var heller ikke fornøyd
med situasjon og oppfordret meg til å
klage – og det gjorde jeg.

«vil du vite noe, må du
ta initiativet! Men
er det riktig? Bør man
ikke bli fortløpende og
helt uoppfordret
orientert?»
Jeg førte logg over besøkene i to
uker og sendte så et brev der jeg la
ved listen og redegjorde for belastningen. Det tok noen uker, så kom
svaret med en beklagelse og turnusen

ble langsomt lagt om. Nå er det en
fast kjerne av pleiere som kommer
regelmessig, i tillegg noen vikarer i
ferietiden.
Nå har vi levd med sykdommen i 4 ½
år. Han er bedre nå, men likevel helt
avhengig av rullestolen. Han banner
nesten ikke lengre, men han er forandret. Vi opplevde dessuten en skikkelig nedtur for to år siden da han falt
og brakk lårhalsen og som om dette
ikke var nok, fikk han sykehusinfeksjon og gikk inn og ut av sykehus eller
sykehjem i ni måneder. Også her viste
det seg at informasjon angående hans
tilstand fikk jeg bare hvis jeg spurte
og prøvde å få kontakt med legene.
Det var ganske irriterende, men jeg
hadde «lært» i årenes løp: «vil du vite
noe, må du ta initiativet!». Men er det
riktig? Bør man ikke bli fortløpende
og helt uoppfordret orientert? Jeg har
dessverre ikke opplevd dette. I denne
sammenhengen husker jeg forresten
SLAGordet nr. 4/2014
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Hverdagen
Hverdagensom
sompårørende
pårørende
en episode etter at han kom tilbake til
avlastning etter et opphold på sykehus.
Jeg ba om en kopi av epikrisen. Da sa
den unge sykepleieren til meg: «der er
så mange fremmedord og spesialuttrykk, det forstår du nok ikke.» og
gikk.
Situasjonen i dag er at jeg ordner
alt det praktiske: Handle, betale
regninger, følge til fysioterapeuten,
legebesøk, kjøpe medisinene, rydde
hjemme, vaske klær, lage mat og sørge
for at han får den rette medisinen til
rett tid. Jeg sender klager hvis det er
nødvendig.
Vi har alltid vært interessert i kulturopplevelser, altså sørger jeg for at vi
kan gå på teater, kino eller konserter.
Det er viktig å komme ut i frisk luft.
Derfor går vi tur praktisk talt hver dag
- og det er selvsagt også bra for meg!
Vi reiser igjen og har vært i Sunnfjord
for å besøke hans barndomshjem om
sommeren, en tur til Gran Canaria på
klassetreff, tre ganger til «Solgården»
og en tur med hurtigruten. Jeg passer
på å pleie kontakten med våre venner,
dvs. vi inviterer, - som oftest - men
noen kommer også bare innom.

Mye faller på meg, noen ganger føler
jeg at mitt eget liv, mine interesser
kommer til kort. Jeg kan ikke lengre gå på kurs, se filmer som bare
jeg interesser meg for eller reise fritt
dit jeg kunne tenke meg. Når vi har
besøk, dreier alt seg nesten alltid bare
om min mann. Bare ytterst få spør
hvordan jeg har det. Og det er helt
tydelig at min mann ikke liker det hvis
gjestene snakker for mye med meg.
(slik var han ikke før).

«Det nytter ikke å
tenke på det som vi
ikke kan klare.»

ham, spesielt for en som alltid har
vært selvsikker og bestemt alt selv. Så
jeg må også passe på at jeg ikke hjelper
ham for mye, men gir ham tid til å
prøve selv det han klarer.
Men - som sagt - vi kan tross alt gjøre
mye sammen! Vi er to om alt. Vi kan
reise igjen. Vi bor sentralt i en lettvint
leilighet og kan nå det meste til fots. Vi
har en del trofaste venner. Våre barn
og barnebarn er friske og klarer seg
godt.
Det nytter ikke å tenke på det som vi
ikke kan klare.

Men så sier jeg til meg selv: du er frisk
- og selvsagt er jeg takknemlig for det.
For hadde jeg ikke vært det, hadde vi
ikke klart å gjøre så mye sammen som
vi tross alt gjør. Og jeg vet at det er
viktig å tenke positivt
Min mann blir sikkert ikke vesentlig bedre, dvs. at han vil ikke kunne
gå igjen uten hjelpemidler og han vil
alltid være avhengig av hjelp. Dette
kan heller ikke være lett å takle for

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

Vikersund
xxxKurbad

Og middagen inntas i det fri. Alle pasienter inviteres med til Vikersund Kurbads egen gapahuk.

Vikersund Kurbad får tilbake
slagrehabiliteringen fra 2015
Helse Sør-Øst har tildelt Vikersund Kurbad
(VKB) rehabilitering av
pasienter som er rammet
av hjerneslag.
Fra 2015 kan VKB igjen tilby rehabilitering av slagpasienter som
kommer direkte fra sykehus, også de
slagpasientene som har større utfall
etter hjerneslaget. Vikersund Kurbad
tar i mot pasienter som har behov
for tilrettelegging og hjelp til ADL
(aktiviteter i dagliglivet), som har et

rehabiliteringspotensiale og som skal
tilbake til eget hjem. Vår visjon er
«Sammen flytter vi grenser».
Vikersund Kurbad er en del av spesialisthelsetjenesten, og tar imot slagpasienter som har behov for tverrfaglig
rehabilitering. Vikersund Kurbad har
et solid fagmiljø som tenker helhetlig
og tverrfaglig. VKB har tett samarbeid
med sykehus og kommune, og sørger
for sømløs overføring fra sykehus, og
ved utskrivelse fra oss. Våre legespesialister sørger for at slagpasientene får
en trygg medisinsk oppfølging, og de
har tett samarbeid med sykehuset og
fastlege.

Sammen flytter vi grenser. Målet er nådd!!
SLAGordet nr. 4/2014
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Vikersund Kurbad

Trygg og morsom bassengtime med Elin.

Vikersund Kurbad tilbyr også intensive opphold for slagpasienter som
har behov for språk-/hånd- eller
gangfunksjonstrening. Dette tilbudet
er et 2-ukers opphold som passer for
slagrammede med lettere utfall, og
som har behov for det lille løftet for
å kunne fungere bedre. Den intensive
håndtreningen (CIMT) passer for deg
med nedsatt funksjon i arm/hånd. Intensiv gangtrening passer for deg med
nedsatt gangfunksjon og/eller balansevansker. CIST er intensiv språktrening
som passer til deg som har talevansker,
men som kan si eller gjenta ord. Kan
søkes inn fra sykehus eller fra fastlege.
Foruten tilbud til som går direkte til
slagrammede, har Vikersund Kurbad
også andre tilbud til pasienter med
behov for rehabilitering av: Reumatologiske lidelser, ortopediske tilstander
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Dagligdags håndtrening på treningskjøkkenet.

Vikersund Kurbad
- som brudd og slitasjeskader i skjelett,
kroniske muskel- og bløtdelssmerter,
CFS/ME og andre utmattelsestilstander. Komplekst og sammensatt sykdomsbilde, nevrologiske lidelser med
egne gruppetilbud til Huntington- og
MS-pasienter, og Raskere tilbake.
Vikersund Kurbad vektlegger brukermedvirkning, slik at pasienten kan
oppleve mestring, og kunne ta egne
valg i rehabiliteringsprosessen. Oppholdet på VKB er en del av en rehabiliteringsprosess som skal fortsette når
pasienten kommer hjem. Det er derfor
viktig og nødvendig at pasienten er
medvirkende og motivert for dette.
Livskvalitet er et nøkkelord i rehabiliteringen, og pårørende er en viktig
ressurs.
Alle pasienter får en kontaktperson
som fungerer som koordinator under
oppholdet. Kontaktpersonen har
målsamtale med pasienten, tar ansvar
for å presentere pasientens problemstilling i tverrfaglige møter, og sørge
for å igangsette prosessen med tilrettelegging i arbeid, der det er aktuelt og
samarbeider med Nav, arbeidsgiver,
bedriftshelsetjenesten m.fl. Alle pasientene får individuell tilpasset timeplan som inneholder både individuelle
timer og gruppetimer som tilpasses
den enkelte. Pasientene oppfordres til
å følge sitt treningsprogram, og har
mulighet til å trene i VKB’s eget treningssenter Delta på kvelder/helger.
Vikersund Kurbad har i dag 105 rom,
og skal bygge en ny fløy på nyåret.
Vikersund Kurbad ligger i landlige
omgivelser, like ved Tyrifjorden, i
naturskjønne omgivelser med utsikt til
skiflyvningsbakken. 45 km fra Drammen og Drammen, 35 km fra Hønefoss og 85 km fra Oslo, med andre ord
– midt i smørøyet!

Populært med utflukt til gapahuken. Fellestur med pasienter og ansatte.

Ingeniør Rybergs Gate 114
3027 Drammen

Telefon:
Telefaks:

32 80 93 93
32 80 93 94

www.bto.no
post@bto.no

Se våre hjemmesider
www.vikersund-kurbad.no
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Fly med rullestol

Flyr du med manuell rullestol?
Av Anne-Berit Kolås
(tidligere publisert i Trøndernytt 3/2014)

Jeg har i mange år flydd
med manuell rullestol og
irritert meg over bakkemannskap som ikke tar
stolen opp til flydøren. Så
skjedde det «et under».
Skulle fly fra Sola til Bergen og damen i innskjekkingen lurte på om jeg ville
ha stolen til flydør i Bergen. Selvsagt ville jeg det.
Hun kom da med en merkelapp som
skulle festes på stolen og var merket
med «Delivery at aircraft». Og underet skjedde – stolen kom opp med en
gang på Flesland. Jeg tok dette opp
med Avinor på Flesland – som heller
ikke var kjent med merkemuligheten.
Etter dette har jeg fått stolmerke både
fra SAS og Widerøe, men må spørre
etter den.
Så min oppfordring til dere som
ønsker stol til flydør ved ankomst
(antarat dere også bruker egen stol til
flydør ved avreise):
BE OM Å FÅ STOLEN MERKET:
«Delivery at aircraft» når dere sjekker
inn!
I enkelte tilfeller vil dette kunne
brukes også på elektriske rullestoler,
men vi som flyr litt vet at slett ikke alle
flyplasser har muligheter for/vilje til å
få elektriske rullestoler til flydør.
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Nytt fra LFS Vestfold
Lokallagsleder Arne Mjåland forteller at LFS Vestfold arbeider med
et spennende filmprosjekt med
tittelen «Om å sprenge grenser!»
SLAGORDET ser fram til å bringe
mer om dette.

Slagcafetreffet på Obs kafe på Fokserød i Sandefjord samlet 18 personer forleden.

Fra venstre: Arne Mjåland, Elisabeth Ormar,
Tore Fredriksen og Torill Mjåland arbeider
med filmprosjektet sammen med Bjørn
Harald Hasle og Dag Michael Andresen som
ikke var tilstede under fotograferingen.

Nytt fra LFS Østfold
Av Randi Overaa, leder
Vi skriver allerede november og julestrida står rett rundt hjørnet. Synes
tida siden årsmøtet har gått forrykende fort og vi har hatt mange hyggelige
medlemsmøter, styremøter og ikke
minst et flott likemannskurs ledet av
sjefen sjøl , Roger’n , og nå vi har 12
likemenn rundt om i Østfold , ti for
slagrammede og to for pårørende.
I september hadde vi medlemsmøte
på Bakke Rehab. med møterekord på
38 fremmøtte! Vi fikk høre et flott
foredrag av spesialsykepleier Gwenda
om hjernens rehabilitering etter et
hjerneslag/hjerneblødning. Vi har også
åpnet slagkafe på Frivillighetens Hus
i Askim, der er det åpent fra klokka
12 til 15 andre onsdagen i måneden.

Bor du i nærheten, stikk innom for en
hyggelig prat over en kopp kaffe! Siste
punkt på agendaen for 2014 var julebord 26. november på Rygge selskapsmat og catering, med underholdning
av hele Østfolds Raymond som har
mange ting han “lurær ille på “.

Vi i styret i LFS-Østfold ønsker våre
medlemmer, lokallagene rundt om
i vårt vakre land og hovedstyret en
riktig god jul og et fredfylt nyttår!

Vår kjære Thor kom godt overens med en
av de mange flotte og flinke jentene som
jobber med slagrammede på Bakke.

Det ble trangt om plassen på Bakke, men
der det er hjerterom er det plass til alle.
SLAGordet nr. 4/2014
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LFS Telemark på «harrytur» med Fjordline

Denne båten reiste vi med!

Lunsjen er fortært og fordøyd.

6. november skulle turen gå med buss fra Skien kl. 11.00 og Porsgrunn kl. 11.15.
Jeg skriver skulle, for det hele startet ikke som tenkt. Fra Skien gikk alt som planlagt,
men fra Porsgrunn ble det problemer.
Av Harald Johnsen

Giret til nevnte buss sviktet da den skulle starte i Porsgrunn. Meningen var å kjøre litt mot Larvik. Det skulle
komme en ny buss derfra. Turen endte etter ca. 1 km kjøring, fordi girkassen sviktet helt. Her ble det bare å vente på
den nye bussen.
Utrolig nok var det ingen sure miner selv om dette skjedde.
Det eneste var om vi overhode rakk til Sandefjord innenfor
tiden vi måtte være der. Joda, den nye bussen kom, og her
fikk vi stablet oss inn med folk og gåstoler. Turen til Sandefjord med den nye bussen gikk vel litt fort, tenker jeg, men
vi rakk bilfergen M/S «Oslofjord» og det nesten med klar
margin, så vi kom oss med og fikk også bussen med oss.

Siden vi ikke er så veldig vitale, er det liksom så greit å være
i sammens med andre som også ikke er så vitale. I tillegg
kvier mange seg til å vise seg for andre mennesker, og vi er
blitt litt trege på så mange punkter. Jeg for min del er en
av de som kanskje kan være litt sein i tankegangen, men
i sammen med likestilte er det liksom bedre å leve og å
kunne føle at også jeg betyr noe.
Etter Nordby shopping center gikk turen videre til Norge
igjen over Svinesund. Derfra gikk turen til Moss hvor vi tok
ferga til Horten, og tilbake til Porsgrunn og Skien.
Til slutt vil jeg nevne at samtlige jeg har snakket med om
turen, syntes at den var herlig.

Denne fergen er ny restaurert, og der var det i grunnen veldig fint om bord. Og tillegg fikk alle LFS deltagere på denne
turen en ca. 2 kg ribbe helt gratis.
På båten fikk vi en bedre lunsj, og anledning til å bruke
noen penger om bord. I Sverige kjørte vi til Nordby shopping center hvor vi fikk anledning til å bruke mere penger.
Vi har anledning til å bruke mye penger på sånne turer,
men du verden så godt det gjør på disse turene sosialt også.
For mange av oss er en slik tur det eneste de er med på.
Så sosialt gjør en slik tur for oss slagrammede så uendelig mye. Noen jeg snakket med fortalte at det eneste de
er med på, er slike turer her er de sammen med likestilte.
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God fangst på harryturen!

Hvem sier at sammenleggbare
stoler er tunge og kjedelige?

Kaffetreff
for slagrammede!
For mange slagrammede og pårørende kan ofte
hverdagene bli lange, ensomme og vanskelige. Da
er det fint å ha noen å prate med og dele en kopp
kaffe med. Derfor prøver vi å få til en slagkafe på
Lingostua, i Åssiden, Drammen.
Tid er 1. mandag hver måned fra kl. 16
og et par timer. På kafeen kan vi slå av en prat,
dele erfaringer og gi gode råd til hverandre. Medlemmer fra styret i LFS Buskerud vil være til stede
disse dagene.

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.

Vennlig hilsen Landsforeningen For Slagrammede
(LFS) Buskerud

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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Den største øya i Sør-Trøndelag - FRØYA - fikk storfint besøk første helga september
da 40 av medlemmene i LFS Trøndelag dro på helgatur.

Helgatur til Frøya
Tekst Aase Lian Foto Hilde Andresen

I nydelig vær og med vår hyggelige
sjåfør Jon Tviberg Normann fra Arctic
Buss var det stor stemning i bussen på
vei til vår årlige helgatur. Vi tok inn
på Frøya hotell som var ny-oppusset
og tilrettelagt for de fleste. De ansatte
på hotellet sto der og ventet spent på
oss, og viste stor engasjement for at
de ville gjøre det beste for oss ved vårt
opphold på hotellet.
Lørdag fikk vi en lokal guide ombord
i bussen. Hun kunne fortelle så mye
om Frøya at det blir umulig å gjengi
alt. Blant annet fortalte hun at Frøya
er den mest suksessrike kommunen
i Trøndelag. Stort sett på grunn av
lakseoppdrett og villsauoppdrett. Fra
lakseoppdretteriet kjørte det hver dag
50-60 trailere ut i verden med laks.
Videre kunne hun fortelle at det er
ikke arbeidsledighet på øya, og det bor
53 forskjellige nasjonaliteter her.

Mektige ruiner.
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Da den store brannen herjet på øya
i vinter stilte sivilbefolkningen opp
frivillig og hjalp til med slukking, evakuering, mat og drikke og annen hjelp
som trengtes.

Dette var en kortreist opplevelse med
langvarige minner.

Da vi stoppet på Titran for å fotografere og beundre utsikten, vartet
styret opp med medbrakt kaffe og
boller. Framme på hotellet ble det
lunsj, og etterpå hadde vi den vanlige
bocciaturneringen som skapte stor
munterhet.
Om kvelden var det sosial samling og
en artig utlodning.
Før vi startet på hjemturen søndag
måtte vi ha en ny runde med boccia
for å kåre en mester. Under lunsjen
på kroa på Bårdshaug i Orkanger ble
det premieutdeling etter bocciaturneringen. Den skapte også skapte stor
munterhet.

Middagen er fortært!

LFS-medlemmer ved klosterruinen.

Samling med dagens kloster i bakgrunnen.

RehabNorge

Les om tilstanden i rehabNorge:

Undersøkelse om behov og tilbud innen
habilitering og rehabilitering
Rambøll Mangement Consulting har
gjennomført en undersøkelse av behov
og tilbud innen habilitering og rehabilitering på oppdrag for Helsedirektoratet. Undersøkelsen er gjennomført i
perioden juni til september 2014.

Hovedformålet med undersøkelsen
har vært å avdekke mangler i tilbudet
til personer med behov for habilitering og rehabilitering. Fokuset har
vært på å avdekke mangler i tilbudene
til enkelte grupper knyttet til kapasitet/intensitet i tilbudene som gis,
mangler på kompetanse, samt

www.och.no

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

hvorvidt enkelte brukergrupper har
behov for tilbud som per i dag ikke
finnes.
Undersøkelsen er gjennomført i form
av kvalitative intervjuer med både
brukerorganisasjoner og tjenesteytere
fra både kommunal helse- og omsorgstjeneste og spesialisthelsetjenesten. ettersom undersøkelsen kun er
basert på kvalitativ metode, gir ikke
datagrunnlaget mulighet for å trekke
noen konklusjoner om i hvilket
omfang disse manglene er gjeldende
på nasjonalt nivå. Resultatene gir
imidlertid en viktig pekepinn på
hvilke områder det kan være nødvendig å undersøke nærmere, og på hvilke
områder det ser ut til å være behov for
å styrke innsatsen.
Heftet, som ble lansert 16. oktober, er
på 38 sider kan lastes ned her:
http://www.helsedirektoratet.no/
publikasjoner/undersokelse-ombehov-og-tilbud-innen-habiliteringog-rehabilitering/Sider/default.aspx

Helsedirektoratet IS-0429
Rapport
September 2014

HELSEDIREKTORATET
OCH Ortopedi AS

Bevegelseshemming skal ikke stå i veien for livskvalitet.

UNDERSØKELSE OM BEHOV OG
TILBUD INNEN HABILITERING
OG REHABILITERING

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

IS-nummer: IS-0429
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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.

Tverrfaglig rehabilitering i spesialisthelsetjenesten
Vi har dag- og
– et tilbud til slagpasienter
døgnopphold
Subakutte hjerneslag – direkte fra sykehus
Egenandel
pr døgn
Kroniske hjerneslag
kr
128,(Maks
2.670,-)
Intensiv håndtrening (CIMT)
Gratis dagopphold
Intensiv språktrening (CIST)
Intensiv gangtrening

•
•
•
•
•

Andre rehabiliteringstilbud:
Raskere tilbake, reumatologiske lidelser, kroniske muskelog bløtdelssmerter, CFS/ME og andre utmattelsestilstander.
Komplekst og sammensatt sykdomsbilde, nevrologiske
lidelser med egne gruppetilbud til Huntington- og
MS-pasienter. Brudd og slitasjeskader i skjelett.
Eget treningssenter med fri tilgang for alle våre pasienter.
Vikersund Kurbad har avtale med HelseSørØst.
Gå inn på våre hjemmesider for mere opplysninger
www.vikersund-kurbad.no

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

SLAGordet nr. 4/2014
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For sent til sykehus

Likepersoner
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
Tilskudd fra Helsedirektoratet
Leder følger opp at midlene brukes etter reglene.
Status «Reklamefrie dager»
Sekretær er ansvarlig for søknad til TV2 og TV Norge.
Deltakelse i arbeidsgruppe for arbeidsrettede
tjenester til brukere med hørselseshemming,
synshemming, døvblinde og brukere med
hjerneskade/kognitiv svikt.
LFS deltar via leder.
Albir (Fysiakos)-turen
Det var 32 påmeldte og turen ble gjennomført.
(Se reportasje fra side 3.)
LFS Støtte- og rehabliteringsfond
Fondet er under oppbygging.
Likeperson
Likeperson = Likemann. Det er nye retningslinjer
vedrørende likepersonsarbeid.
«Utredning av en innbygger – en journal»
Dette er et prosjekt i regi av Helsedirektoratet.
Esben Madsen orienterte.

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

Årsmøtet 2015
LFS skal avholde årsmøte 18.-19. april neste
år. Lokallagslederne vil få tilsendt skriv om de
vanlige fristene i januar.

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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Oppskrift
Karin Føreland Nordli (pårørende)
Tlf. 906 11 649 e-post: karnor@online.no

Sunn bringebær- og blåbærkake

LFS HORDALAND

Er du bekymret over alle fete og søte kaker og desserter
som gjerne hører julen til, kan du forsøke denne kaken
som er anbefalt av Foreningen for familiær hyperkolestrolemi (arvelig høyt kolesterol).

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

Ingredienser:
400 g blåbær
250 g bringebær (eller bruk det du har av bær)
1 ½ dl flytende margarin
2-3 ss rørsukker/3-4 ss sukrin gold/sukrin*
2 egg
2 dl hvetemel
1 strøken ts bakepulver
1 toppet ts vaniljesukker
På kaken:
Hakkede mandler, kanel og rørsukker/sukrin gold/sukrin
Framgangsmåte:
Smør en rund kakeform, 25 cm. Rør margarin og
sukker luftig. Ha i eggene og rør godt. Ha i mel, bakepulver og vaniljesukker. Rør det hele godt sammen.
Hell deigen i formen. Hell bærene over deigen. Finhakk
mandlene og dryss over bærene, deretter rørsukker/
sukrin og kanel.
Stek på nederste rille på 170 grader i 40-45 minutter.
*Sukrin og sukrin gold er sukkeralternativer for diabetikere og andre som bekymrer seg for sukkerinntak.
Sukrin er hvit, har ingen kalorier og er mindre søtt enn
sukker. Sukrin gold er brunt og har få kalorier.

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
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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 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

