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Lederen
2015 er i skrivende stund så vidt inne i den tredje
måneden, og det ser ut til å bli et godt LFS-år.
Allerede nå registrerer vi at de fleste lokallagene
jobber veldig riktig og bra.
Jeg må særlig framheve at flere lokallag er blitt dyktige
til å bruke media. Foreløpig gjelder dette LFS Nordland,
LFS Trøndelag, LFS Oslo/Akershus og LFS Østfold. Det
kan ikke understrekes nok hvor viktig medieeksponering er for sakene vi brenner for og for rekruttering til
organisasjonen. LFS har fått satt navnet på kartet med
ettertrykk. Vi skal fortsette å holde medietrykket oppe –
full fokus på LFS fortsatt!
Det gode arbeidet i lokallagene gjenspeiler seg også
i arbeidet med solidaritetsfondet. Takk til lag som har
bidratt med midler. Oppfordringen om å bli bidragsyter
går til andre lag. Og de lagene som sliter litt, bes ta
kontakt med oss i hovedstyret for å søke om penger.
I det hele tatt, lokallagene bør aldri nøle med å ta
kontakt med oss i hovedstyret!

Vi er også opptatt av at alle sykehus skal opprette
brukerkontor og arbeider for det. LFS har mange – og
flere skal de bli – dyktige likepersoner som ikke får
brukt sine kunnskaper og erfaringer. De kan tilknyttes
brukerkontorer som skal være tilbud til både pasienter
og pårørende. Les artikkelen av Karine Strand Kløvtveit i
dette nummer og vurder om det er noe for deg!
Undertegnede jobber med et samarbeid med
TV-programmet Puls som skal sendes til våren. Hele
programmet vil handle om det om å få hjerneslag og
hvilke utfordringer det blir for den slagrammede og
deres pårørende.
18.-19. april avholdes årsmøte på Gardermoen. Vi i
hovedstyret ser fram til å møte tillitsvalgte fra hele
LFS-landet til et konstruktivt møte. I mellomtiden ønsker
vi at du får en fin vår og en god påske!

Hovedstyret vil arbeide for utdannelse av flere
likepersoner fram over. I den forbindelse vil vi hjelpe
lokallag som jobber med likepersoner, til å søke penger
til kurs og drift.

Roger Amundsen
Leder

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

Trygve Sollien på Rasta ved Kongsvinger fikk hjerneslag i juni 1999, noe som gjorde sitt
til at han ble, etter mange år i bankvesenet, ufør. Men livet stoppet ikke opp for det.

Lever et godt og aktivt liv til
tross for hjerneslag
Tekst og foto: Hans Dyblie

Trygve Sollien ble etter hjerneslaget
i juni 1999 sterkt redusert, men han
ga ikke opp for det. –Jeg fikk ikke noe
forvarsel denne junidagen. Legen min
hadde konstatert at jeg hadde litt høyt
blodtrykk, men dette var ikke over
grensen, forteller Trygve der vi denne
februardagen sitter i den hyggelige
stuen på Rasta i Kongsvinger og drikker
kaffe. –Jeg var inne da den ene av våre
to sønner ringte og fortalte at han
hadde kommet velberget frem etter at
han og noen kamerater hadde nådd
målet etter en lang motorsykkeltur
denne vakre forsommerdagen. Etter
at vi hadde snakket ferdig la jeg på
telefonen og gikk ut gjennom verandadøren for å fortelle kona Reidun
som drev ute i hagen om denne glade
nyheten. Men helt plutselig følte jeg
meg uvel og gikk inn igjen for å legge
meg på sofaen i stua. Men før jeg kom
så langt gikk jeg over ende på stuegolvet og ble liggende. Det som har
blitt meg fortalt så reagerte heldigvis
Reidun spontant og ringte etter hjelp
slik at jeg via Kongsvinger Sykehus ble
fløyet i helikopter til Ullevål Sykehus
hvor jeg fikk den beste behandlingen.
Alt dette skjedde ganske fort, noe som
nok gjorde sitt til at jeg kom så godt
ut av dette hjerneslaget. For det er jo

Trygve Sollien på Rasta i Kongsvinger kommune er til sine tider litt alvorlig når han tenker
tilbake på tiden før og etter hjerneslaget.

viktig at ved et hjerneslag så teller
hvert minutt. Så at kona Reidun
reagerte så fort den gangen er nok
årsaken til at jeg er så oppegående
som jeg er i dag, forteller Trygve, som
på tross av sitt handikap har sitt gode
humør i behold.
God oppfølging
-Etter at behandlingen og oppholdet
på Ullevål Sykehus var over skulle
jeg på rehabilitering på Kongsvinger
Sykehus, men denne avdelingen var
feriestengt på denne tiden, fortsetter
Trygve. –Men Ove Rinden fra

Skotterud hadde blitt likemann i LFS,
og han kontaktet meg og ga meg all
den hjelp jeg trengte. I tillegg til fysisk
innsats var hans gode humør til stor
hjelp for meg denne tiden. –Hadde vi
ikke hatt slag så hadde vi ikke hatt det
så moro, var et av mange humørfylte
verbale innslag som Ove kom med.
Dessverre er Ove død for mange år
siden, men han ga meg mange gode
stunder de første årene etter at jeg
fikk slag. Han var bedre for meg
enn noen lege. Men når det er sagt så
fikk jeg god hjelp av rehabiliteringen
på sykehuset her på Kongsvinger da
SLAGordet nr. 1/2015
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ferien var over. Her trente jeg meg opp
på blant annet ”prekestolen”, og selv
om jeg hadde blitt lam i halve siden
av kroppen lærte jeg meg opp til å
bevege meg sånn noenlunde. Og i dag
går jeg turer ute i all slags vær, uten at
jeg lar meg hemme av mitt handikap.
Det går best når jeg har venstre hånd
i lommen, sier Trygve som ler da han
forteller om den gangen han gikk en
av sine mange turer i skogen syd for
Rasta. –Det var en dag like etter at
jeg hadde begynt å gå alene i skogen
i nærmiljøet. Jeg hadde på meg en lys
jakke, hatt og ei tynn bjørkegrein som
jeg brukte som stav. Jeg skulle forsere
en vanndam som regnet hadde laget
da jeg falt så lang jeg var. Etter mye
strabasiøse omdreininger i dammen
kom jeg meg opp på bena, men jeg
var full av gjørme både foran og bak.
Jeg så ikke ut der jeg vandret videre.
Etter en stund kom to små gutter i
mot meg, men da de fikk øye på meg
tok de bena fatt og forsvant. Jeg gikk
videre, og etter en stund dukket en hel
barnehage opp, blant andre de to
guttene jeg hadde møtt tidligere.
Disse to var i full disputt med en av
de ansatte i barnehagen, som på sitt
vis prøvde å roe ned guttene:- Nei da,
det var ikke trollet dere møtte! De to
guttene trodde de hadde møtt trollet
i skogen. - Men det var jo bare meg
med søle over hele kroppen, ler Trygve
som ikke glemmer denne episoden
på en av sine mange rehabiliterings
turer i nærområdet på Rasta. –I tillegg
til all hjelpen jeg har fått så tror jeg
nok at det er viktig å holde seg i fysisk

Trygve kjører omtrent 20.000 kilometer i året. En god følelse av frihet.
Og med automatgir går kjøringen som en lek.

aktivitet etter et hjerneslag, og at dette
også har hjulpet meg. Og humøret til
Ove og alle andre venner, blant annet
i LFS Hedmark, en organisasjon hvor
jeg var kasserer en periode har gitt
meg veldig mye. Den månedlige slagcafèen her på Kongsvinger og treningen hver torsdag er meget positivt,
forteller Trygve, som ønsker seg en
møteplass hvor gamle venner hjemme
på Rasta kunne treffes en gang i blant.
Familie og yrkesliv
Selv om livet fungerer bra for Trygve,
er det noe han savner som han hadde
før slaget i 1999. –Det var veldig tungt
for meg da jeg innså at jeg ikke kunne
fungere i jobben lenger. Jeg jobbet i
bank i 30 år i Oslo og Trøndelag, og
jeg er diplomøkonom i bankfag fra
Bankakademiet, sier en litt alvorlig

Trygve da vi kommer inn på hans
yrkesliv. –Det største savnet var nok
det kollegiale, men dette har jeg lagt
bak meg nå. Og uten kona Reidun og
resten av familien hadde ikke livet mitt
vært så godt som det er i dag. Trygve
sin familie består av kona Reidun,
to sønner og to svigerdøtre. Og det
er med stolthet i stemmen han sier
at familien også i høyeste grad består
av syv barnebarn. –Barnebarna er en
stor berikelse i livet, avslutter Trygve,
som blant annet har overtatt mye
av husmorrollen hjemme på Rasta i
Kongsvinger. –Jeg lager mat og
støvsuger, så samvittigheten er god.
Og kona Reidun får middag hver dag
når hun kommer fra jobb!
Hva mener du? Si din mening på www.
slag.no/Forum-for-slag-no

Vi støtter Landsforeningen for slagrammede:

- Enkleste veien til et nytt tak
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Screening

Screening kan hindre 700 hjerneslag årlig

En screening for hjerteflimmer kan spare samfunnet for 700 hjerneslag
årlig. Masseundersøkelser i
Sverige viser at det både er
god samfunnsøkonomi og
god helse å sjekke eldre for
hjerteflimmer.

hjerteflimmer. Det kan gjøres ved et
offentlig screeningprogram, men det
kan også gjøres ved at folk sjekker selv,
sier Madsen. Det finnes allerede enkle
apparater som gjør at man via en
smarttelefon kan sjekke om man har
hjerteflimmer, men foreløpig er ikke
disse å få kjøpt i Norge. – Men er disse
testene like pålitelige som når legen
gjør det? – Ja, nesten bedre, faktisk,
for du kan teste deg når du føler deg
dårlig. Det kan ikke alltid legen gjøre,
sier Madsen.

På et kontor i Oslo sitter Roger
Amundsen. At han faktisk sitter her, er
ingen selvfølge. – Det er ikke mer enn
14 dager siden jeg ble lagt inn på
sykehus igjen. De trodde det var et
nytt slag, sier han. Men denne gangen
var det falsk alarm for lederen i LFS.

7000 sjekket i Sverige
Medisinprofessor Mårten Rosenqvist
ved Karolinska Institutet har sjekket
7.000 pasienter på 75 og 76 år. Fem
prosent hadde hjerteflimmer uten at
de visste om det. Nesten alle av disse
ble satt på blodfortynnende medisiner.
Siden det er langt billigere å forebygge
enn å behandle, mener Rosenqvist
at det er både helsegevinster og god
samfunnsøkonomi i å screene eldre
for hjerteflimmer.
– Bør Norge også starte med
screening?
-Ja, jeg kan ikke se noen årsaker til
hvorfor man ikke skulle gjøre det,
svarer Rosenqvist.
Resultatene fra Rosenqvists forskning
tyder på at flimmerscreening er langt

Den største risikoen for hjerneslag er
hjerteflimmer, en tilstand som
rammer ca. 150.000 nordmenn.
Men anslag tyder på at hver tredje som
har hjerteflimmer, ikke vet om det.
Folk kan sjekke selv
Hjertespesialist Steinar Madsen har
regnet seg fram til at vi i Norge kan
forhindre 700 slag årlig, dersom folk
over 65 år blir rutinemessig sjekket for

Roger Amundsen.

mer effektivt enn screeningprogrammer for eksempelvis kreft.
Best å vite!
Roger Amundsen forteller at han
kjenner mange slagpasienter som har
fått påvist hjerteflimmer. Han mener
det nå er på høy tid med screening.
– Jeg anbefaler på det sterkeste at dette
kommer i gang, sier han. – Men kan
ikke dette skape unødig frykt? –Jo, det
kan hende, men det er jo best å vite
hva som feiler oss!

(Kilde: www.nrk.no/livsstil)
SLAGordet nr. 1/2015
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Et tema i fokus for LFS framover

Brukerkontor for pasienter og pårørende

Karine Strand Kløvtveit

Mange organisasjoner, også LFS, har i en årrekke drevet med likepersonsarbeid
(tidligere likemannsarbeid), hvor tanken bak er like hjelper like.
Tekst: Karine Strand Kløvtveit
Det unike med likepersonsarbeid, er
at du møter en person som selv har
en diagnose, og vet hvordan det er å
leve med denne. Vedkommende har
også gjort seg erfaringer med ulike
hjelpemidler, behandlingsapparatet
og rettigheter. Men først og fremst er
det et medmenneske du møter, som
kan formidle på en enkel og forståelig
måte sin kunnskap.
I dag er det ikke så vanskelig å finne
informasjon, det florerer av dette på
nettet, og dermed er behovet for en
likepersonsamtale kanskje ikke så stort
som tidligere.
Dette innebærer at organisasjonene
har dyktige likepersoner som ikke har
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oppdrag, og dermed ikke får brukt sin
erfaring og kunnskap.
Da kan brukerkontoret for pasienter
og pårørende ved sykehuset være et
alternativ for likepersonene. Brukerkontoret er en forlengelse av organisasjonenes likepersonsarbeid, og
betjenes av godkjente likepersoner fra
ulike brukerorganisasjoner. Her vil du
møte en likeperson som kan veilede,
gi deg råd og lytte til deg uavhengig
av diagnose og organisasjon, eller
møte et medmenneske til en god og
fortrolig samtale. Trenger du informasjon, vil kontoret har tilgang til flere
informasjonsbrosjyrer og ha oversikt
over kontaktpersoner i ulike organisasjoner. Ikke alle helseforetakene har
brukerkontor, men på sikt tror jeg
dette er veien å gå for å opprettholde

tilbudet om likepersonshjelp. En
likeperson skal ikke erstatte helsepersonell, men være et supplement, fordi
man har gjort seg noen erfaringer som
helsepersonell ikke har; å leve med en
sykdom / skade.
Som likeperson på brukerkontoret,
bestemmer du selv hvor ofte du vil
betjene kontoret, det skal være to
likemenn tilstede (helst fra ulike brukerorganisasjoner) og du får brukt din
kunnskap og være et medmenneske
for personer som trenger akkurat DEG.
Alle likepersoner ved brukerkontorene
har undertegnet taushetsløfte.
Vil du betjene brukerkontoret?
Ta kontakt med ditt regionkontor
(NHF), for å høre om det er
brukerkontor i din region.

Mer bevegelse,
økt deltakelse
og selvstendighet
Mollii - en elektrodress som bruker
kroppens egne ressurser til å redusere
spastisitet. Det er et unikt hjelpemiddel
til personer med bevegelseshemming, økt
eller minsket muskelspenning.
Mollii - gir elektrisk stimulering gjennom
et spesialdesignet klesplagg som bistår
kroppen med avslapning, økt bevegelse,
funksjon og aktivitet.

Effekten
er bedre
livskvalitet:
• Bedre søvn
• Mindre smerter
• Bedret tarmfunksjon
• Bedre funksjon i
affisert side
Ta kontakt for
kostnadsfri utprøving!

post@bardum.no | tlf.nr: 64 91 80 60
www.bardum.no

SLAGordet nr. 1/2015
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Hverdagen
Prosjekt
som pårørende

Mobil bevegelse
«Mobil bevegelse» er et brukerstyrt innovasjonsprosjekt
som har en ramme på opp til to år. Det er finansiert
av Helse Sør-Øst og Sunnaas Sykehus HF.
LFS er representer ved Esben Madsen.

Av prosjektleder Marit Nygård Olsen,
Sunnaas sykehus, marit.olsen@sunnaas.no

I dette prosjektet er målsettingen i
korte trekk å legge til rette for å koble
sammen sensorteknologi og mobil
teknologi for sammen å muliggjøre
tre funksjoner:
1. et verktøy for bevegelsesanalyse
2. et treningshjelpemiddel og
3. et kommunikasjonsverktøy.
Mange pasienter/
brukere opplever
at det er vanskelig å utføre egentreningen riktig
når det ikke er
fagfolk eller
veiledere til stede.
Dette er noe av
bakgrunnen for
prosjektet. I tillegg erfarer helsepersonell at det
Man bestemmer
er vanskelig å
selv kroppsdelen
som skal trenes.
følge opp pasiAppdesign av
ent/bruker på
Kasper Andersen,
avstand. I tillegg
Transisto.
erfaringen fra
helsepersonell om at det kan være
vanskelig å følge opp brukere/pasienter over avstand. For fysioterapeuter
kan det være vanskelig vite om egentreningsøvelser har blitt gjennomført,

8

SLAGordet nr. 1/2015

Man kan bruke mobiltelefonen i kommunikasjon
med helsepersonell.

om det er blitt gjort på en hensiktsmessig måte og så mange ganger som
ønskelig. En terapeut kan forsøke å
lære bort en teknikk for én treningstime, men ser bruker/pasient én gang
om dagen (på sykehuset) og resten av
døgnet, eller de neste dagene (ved lokal
fysioterapi), skal brukeren/pasienten
trene på dette alene. En umiddelbar
tilbakemelding til brukeren av systemet,
under bruk er derfor ønskelig, samt en
tilbakemelding til helsepersonell enten
under eller etter trening.
God behandling krever riktig diagnose,
god planlegging og evaluering av
behandling og tiltak, og for å få til
dette er god bevegelsesanalyse ett
viktig element. Man må analysere
hvordan en aktivitet gjøres for å kunne
si noe om hva som blir neste steg for å
nå en målsetting.
I tillegg krever god behandling et godt
samarbeid mellom pasient og helsepersonell. Sunnaas har livslang
oppfølging av enkelte pasientgrupper
og har også en et regionalt og nasjonalt ansvar for pasientgrupper. I 2013
samarbeidet sykehuset med 240 av
landets 428 kommuner, og sykehuset
er avhengig av av god kommunikasjon med alle samarbeidspartnere. Et

Foto fra en studie gjort med
eksisterende sensorsystem.

nyttig verktøy for kommunikasjon
med og rundt pasienter er derfor også
ønskelig, spesielt i faser før og etter
rehabiliteringsopphold.
En er ikke kjent med at tilsvarende
kombinasjon av analyseverktøy/
treningshjelpemiddel og kommunikasjonsmiddel er utviklet per i dag som
fungerer som:
1. et mobilt bevegelsesanalyseverktøy – sensorer måler og
fanger opp bevegelse unde trening
og aktivitet.
2. et treningshjelpemiddel
– app som via fysioterapeut gir
pasienten øvelser og i tillegg en
umiddelbar tilbakemelding,
i sanntid, om hvordan bevegelser
utføres i forhold til ønskelig/
hensiktsmessig bevegelse/øvelse.
3. et kommunikasjonsverktøy
– appen gir mulighet for
kommunikasjon mellom pasient
og helsepersonell på to nivåer.
Kommunikasjonen kan
eksempelvis være en tilbakemelding om hvordan opptreningen
forløper, kommunikasjon rundt
videre progresjon eller

Prosjekt
xxx
kommunikasjon i forkant eller
etterkant av innleggelser/
undersøkelser/konsultasjoner i
spesialisthelsetjenesten.
Hjelp fra interesse- og bruker
organisasjoner
Prosjektet er enda i en tidlig fase, og vi
arbeider nå med behovskartlegging og
testing/vurdering av ulike eksisterende
løsninger. Man får en oversikt over
treningen fra dag til dag og tilbakemelding om hvordan økten går.
Behovskartlegging av systemet gjøres
i prosjektet for å sikre at systemet vi
ønsker å få utviklet tar utgangspunkt i
reelle ønsker og behov i bruker-gruppene.
For dette systemet er sluttbrukerne
(i helsedelen av prosjektet) pasienter,
helsepersonell i kommunehelsetjenesten og i spesialisthelsetjenesten.
Behovskartlegging gjøres ved bruk av
fokusgruppeintervju, observasjon og

erfaringsutveksling i tillegg til litteratur og nettsøk.
For å finne fram til kravspesifikasjoner
for systemet har vi først fått tilbakemeldinger fra en intern innspills-/
prosjektgruppe på sykehuset bestående
av brukerkonsulent, fysioterapeuter på
de ulike klinikkene og bevegelsesvitere
fra to av laboratoriene på Sunnaas.
Både Landsforeningen for Slagrammede (LFS) og Landsforeningen for
Ryggmargsskadde (LARS) har deltatt
i en ekstern innspillsgruppe som kan
komme med råd og innspill på ønsker
og krav til systemet spesielt vinklet mot:
• kommunikasjonsløsning for
pasienter, (pårørende?) og helsepersonell på tvers av tjenestenivå og
• brukervennlighet og funksjonalitet
fra pasientperspektivet.
Innspillene fra LFS og LARS ses på
som svært verdifulle for å få til et bra

prosjekt og legge god til rette for et
nytt system som forhåpentligvis vil
kunne hjelpe mange pasienter en gang
i framtiden.
I første omgang er prosjektet til
hovedpasientgruppene på Sunnaas,
men ved utvikling av en fungerende
løsning for disse, vil systemet også
kunne være overførbart til andre
pasienter og pasientgrupper både
nasjonalt og internasjonalt. Prinsippet
vil kunne være overførbart til andre
og kommersielle interessenter, som
idrett, forskning, fitnessbransjen o.a.
For å komme i havn med prosjektet, er
vi avhengig av at industrisamarbeidspartnere også ser nytten av et slikt
system og er villige til å inngå samarbeid om å utvikle det.

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

VIKERSUND KURBAD TILBYR
TVERRFAGLIG DAG OG DØGN
REHABILITERING I SPESIALISTHELSETJENESTEN
Slagrehabilitering
Komplekse og sammensatte lidelser
Raskere tilbake – arbeidsrettet rehabilitering
Muskel- og skjelettlidelser
Nevrologi
Brudd og slitasjeskader i skjelett
Revmatologi

VÅRT REHABILITERINGSTILBUD
 Individuelle opphold, gruppeopphold og kurs
 Bred, tverrfaglig funksjonskartlegging og målrettet
spesialisert rehabilitering
Medisinske undersøkelser og tester
Opptrening av funksjon og ferdighetstrening
 Intensiv trening som inngår i en individuell
rehabiliteringsplan
Tilrettelagt opplæring og helsefremmende tiltak
Fast kontaktperson
Aktiv samhandling med pasientens hjemkommune
Aktivt rehabiliteringsmiljø og lokaliteter

Spørsmål om rehabiliteringstilbudet?
Kontakt oss på mail inntak@vikersund-kurbad.no
eller telefon: tlf. 32 78 15 00
Mer informasjon om rehabiliteringstilbudet og hvordan
du kan søke finner du på våre nettsider:
WWW.VIKERSUND-KURBAD.NO
SLAGordet nr. 1/2015
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Rehabilitering og trening av
personer med hjerneslag
Tekst professor Michael Nilsson, oversatt for Slagordet av Dag Hongve, LFS

understreke at hvert individ bør vurderes ut fra sine egne forutsetninger
for gjenvinning av tapte eller reduserte
evner, da ulike indre og ytre faktorer
kan påvirke hjernens plastisitet.

Uetiske og umoderne
prinsipper vil fortsatt
bestemme videre rehabilitering og trening av
personer med hjerneslag
Hjerneslag er en av vår tids store helseutfordringer. Globalt rammes rundt
15 millioner mennesker hvert år, og av
dem dør 5 millioner og 10 millioner
overlever med varierende symptomer.
Halvparten av de overlevende opplever
alvorlig varig uførhet, for eksempel
motoriske, emosjonelle og/eller kognitive funksjonssvekkelser.
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Det er klart vist at nevrologisk
rehabilitering i den akutte og subakutte fasen etter hjerneslag forbedrer
mulighetene for å gjenvinne reduserte
funksjoner. Det finnes nå også et klart
og økende vitenskapelige grunnlag
som viser at fortsatt rehabilitering kan
føre til forbedring også lenge etter at
et hjerneslag inntraff. Dette avdekker
en uakseptabel kløft mellom den
vitenskapelige evidens og eksisterende
behandling av disse menneskene.
Til tross for at vi i dag har tilgang til
moderne slagenheter, hvor proppløsende behandling i akuttfasen brukes i økende omfang, er det fortsatt
bare en liten del av de berørte som vil
dra nytte av en slik behandling. Det
foreligger derfor omfattende behov
for akutt og langsiktig nevrologisk
rehabilitering for de fleste av disse
personene.
Forskning viser at hjernen har
omfattende kapasitet for endring og
tilpasning, såkalt plastisitet, og utvikles
funksjonelt gjennom hele livet. De
samme mekanismene er grunnlaget
for gjenvinning av funksjoner etter
hjerneslag og annen hjerneskade. I
denne sammenheng er det viktig å

Nåværende organisering i Sverige
og Norge(oversetters tilføyelse) med
utilstrekkelig rehabiliteringsorganisasjon gir ikke tilstrekkelig stimulans for
at gjenvinningsprosessen skal kunne
fortsette på en optimal måte.
Som regel tilbys bare sporadiske
innsatser innen primærhelsetjenestens rammer som ikke på noen måte
tilfredsstiller kravene til intensitet,
utholdenhet og kontinuerlig evaluering
av funksjonell status.
Ulike myndigheter og brukerorganisasjoner har ved flere anledninger
rapportert om mangel på struktur
og for få ressurser til langsiktig

Rehabilitering

rehabiliteringsinnsats for nevrologisk
syke og skadde. Til tross for dette
savnes en omfattende satsing fra
samfunnet for å rette opp misforholdet.
Dette innebærer at behovet hos de
slagrammede personer og deres
pårørende ikke kan tilgodeses på en
formålstjenlig og etisk forsvarlig måte.
Som konsekvens kan man merke seg
økende frustrasjon og misnøye med
manglende ressurser og langsiktig
planlegging.
Gjennom at forskningen innen dette
området har gjort betydelige framsteg, er det skapt forutsetninger for å
utforme og tilpasse langsiktige
rehabiliteringsprogram basert på hjernens plastisitet. Slike individtilpassede
program bygger på høy intensitet
i målrettede treningsmomenter
eksempelvis for motorikkforstyrrelser,
kognitive problemer og afasi i kombinasjon med opplæring av pasienter og
pårørende.
Det vitenskapelige grunnlaget for
denne typen program med denne
innretningen er sterkt og øker stadig.
De rehabiliteringsprogram som
organiseres av Neurooptima tilgodeser
disse aspekter og tilbyr også vitenskapelig begrunnede komponenter i
form av multimodal sinnsstimulering.
Dette kan for eksempel utgjøres av

stimulans fra musikk, dans, rytme og
andre sosialt engasjerende aktiviteter.
Nyere studier viser at gjenvinningen
kan stimuleres ytterligere gjennom
slike innslag
Jeg betoner sterkt nødvendigheten
av langsiktige og moderne rehabiliteringsprogram for slagrammede og
personer med andre hjerneskader.
Samfunnet klarer for tiden ikke de

økende kravene til langsiktighet på
dette området. Dette må nå snarest
forbedres.
(Gjengitt fra «Neurooptimisten»http://
www.neurooptima.com/se/rehabblogg/2014/11/10/med tillatelse av
NeuroOptima Forsk Rehab AB)
Hva mener du? Si din mening på www.
slag.no/Forum-for-slag-no

Om forfatteren:
Professor Michael Nilsson, MD, PhD
Director and CEO, Hunter Medical Research Institute (HMRI).
Burges Professor of Medical Science University of Newcastle, Australia.
Senior Staff Specialist and Scientific Leader, Rankin Park Rehabilitation
Centre. John Hunter University Hospital, Newcastle, Australia.
Honorary Professor, the Florey Institute for Brain and Mental Health,
Melbourne, Australia
Sverige:
Legitimerad Läkare. Specialist i Neurologi och Rehabiliteringsmedicin.
Gästprofessor i Neurologisk Rehabilitering särskilt Translationell
Strokerehabilitering, Göteborgs Universitet. Docent i Neurobiologi vid
Göteborgs Universitet. Mellan 2000-2011, Verksamhetschef och
Universitetssjukhusöverläkare vid Rehabiliteringsmedicin vid Sahlgrenska
Universitetssjukhuset i Göteborg. Samt Medlem i NeuroOptimas
medicinska råd.

Rehabilitering av hjerneslag på Fram helserehab
Intensivt håndtreningsprogram (CIMT)
Trening med logoped
Døgn- eller dagtilbud – kort ventetid
Med Mot til å Mestre

Balansetrening

Individuell
behandling

Vi tilbyr et tilrettelagt treningstilbud gjennom individuell oppfølging med det
tverrfaglige teamet, gruppeaktiviteter, undervisning, samtaler og veiledning
Kontakt oss hvis du har spørsmål på 67 15 29 28. Henvisning sendes fra din
fastlege, manuell terapeut, kiropraktor eller sykehuslege
Fram helserehab
Rykkinnveien 100, 1349 Rykkinn
www.framhelse.no
SLAGordet nr. 1/2015
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LFS Hordaland

Slagkafeen i Bergen
Da er vi i gang igjen med årets Slagkafe i Bergen! Her kan alle medlemmer
og deres pårørende treffes enten helt uformelt eller for å få litt faglig informasjon.

Av Renate Svardal, LFS Hordaland
For å nå flere, har vi nå lagt sammenkomstene til
ettermiddagene, men fortsatt på Engensenteret
der det er lett tilgjengelig også for rullestolbrukere.
Slagkafeen åpner kl. 17.00 og vi møtes den andre
onsdagen i måneden.

Kaffekos på slagkafeen

Knut-Inge Hansen prøver utstyret!
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Sist var vi så heldig å få Iris Brunner på besøk. Hun
både informerte om prosjektet sitt, «Alternativ
elektronisk armrehabilitering», (les artikkelen på
s.14-15) og demonstrerte det for de fremmøtte. På
bildene ser dere Knut-Inge Hansen som fikk prøve
utstyret. Iris Brunner er opprinnelig fra Tyskland,
men har bodd og arbeidet i Norge i mange år. Hun
har også tatt sin doktorgrad her.

LFS Trøndelag

Vi voksne ble som barn igjen
Da LFS Trøndelag arrangerte sin årlige juletrefest 3. januar.
Aase Lian Foto: Hilde Andresen
Stemningen var stor allerede fra første
stund blant de 16 barna og like mange
voksne som var til stede.
De 13 nissekledde musikerne fra
jernbanekorpset spilte kjente og kjære
julesanger da vi dannet tre ringer
rundt juletreet og sang av full hals.
Orkesterets unge leder hadde godt
kontakt med barna og det ble latter
og røre da han satte i gang med
"stolleken" Alle fikk premie. Til
slutt ble også vi voksne med.
Noen morsomme sang-leker fikk
han også barna med på.
Pølser med brød/lompe, kaffe og
kanelsnurrer og andre småkaker
forsvant som dugg for sol etter all
denne aktiviteten.

Nissorkesterer spilte opp

Julenissen kom også til både skrekk og
fryd for store og små. Alle fikk litt å
kose seg med.
Loddsalget skapte som vanlig
stemning og stor munterhet.
Glade og fornøyde, gode og varme
etter all aktiviteten tok vi farvel og
gledet oss til neste års juletrefest.

Gang rundt juletreet er populært
SLAGordet nr. 1/2015
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Er Virtual Reality trening en effektiv og motiverende metode for å gjenvinne motorisk
funksjon i arm etter hjerneslag? Bakgrunn for prosjektet VIRTUES – Virtual Reality
Training for Upper Extremity after Stroke

Alternativ elektronisk
armrehabilitering
Av Iris Brunner
Cirka to tredjedeler av pasienter med
hjerneslag har nedsatt motorisk funksjon i en arm som begrenser evnen til
å utføre daglige aktiviteter og integrasjon i yrkeslivet. Nyere teknologibaserte rehabiliteringssystemer som
Virtual Reality (VR) eller virtuell
trening gir pasientene mulighet til å
trene armen ved hjelp av spesialtilpassede dataspill på en intensiv og
motiverende måte. Pasienten utfører
motoriske oppgaver som er relatert
til daglige aktiviteter. Dataspillene
kan tilpasses den enkelte pasientens
ferdigheter, og vanskeligheten kan
økes gradvis etterhvert. VR-trening er
en relativt ny behandlingstilnærming.
Resultater fra flere små studier med
få deltakere tyder på at VR-trening
kan være en verdifull behandlingstilnærming innen nevrorehabilitering,
men effekten har ikke blitt undersøkt i
større, randomiserte studier.
Målsetting
Prosjektets hovedmålsetting er å
undersøke om VR-trening forbedrer
motorisk funksjon i arm i subakutt
fase etter hjerneslag mer enn vanlig
trening. Pasientenes og terapeutenes
tilfredshet med VR-treningen og kostnadseffektivitet vil også bli undersøkt.
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Rehabilitering
Metode
Denne multisenterstudien er et
samarbeidsprosjekt mellom to sentre
i Norge, Haukeland Universitetssjukehus og Sunnaas sykehus, to sentre i
Danmark, Hammel Neurocenter og
Skive Neurorehabilitering og ett senter
i Belgia, Jessa Hospital, St. Ursula. Til
sammen 120 pasienter skal inkluderes
i løpet av en 2-årsperiode. Pasientene
inkluderes 1-12 uker etter hjerneslag,
dersom de har nedsatt motorisk funksjon i en arm og er kognitivt i stand
til å følge treningen og instruksjoner.
Pasientene randomiseres til enten en
gruppe som får 4-5 treningsøkter per
uke med VR-trening i tillegg til vanlig
rehabilitering, eller en kontrollgruppe
som får vanlig behandling av likt
omfang over en 4-ukers periode.
Motorisk funksjon i armen,
finmotorikk og evnen til å utføre
daglige aktiviteter måles før og etter
treningsperioden og etter tre måneder.
Pasientenes opplevelse av VR-treningen,
særlig mht. tilfredshet, effekt og motivasjon, og terapeutenes opplevelse
mht. brukervennlighet og tilfredshet
evalueres ved hjelp av spørreskjema.
Kostnadseffektivitet undersøkes mht.
oppnådd forbedring i forhold til
ressurser.
Virtual Reality treningssystemet
“YouGrabber” som anvendes har blitt
utviklet i samarbeid med Universitetet
og Høgskolen i Zürich, Sveits. Det ble
valgt på bakgrunn av et bredt spekter
av anvendelsesmuligheter for pasienter
med ulik grad av funksjonsnedsettelse,
brukervennlighet og moderat pris.

Vitenskapelig betydning
Innovative virtuelle treningssystemer
blir lettere tilgjengelig i primær- og
sekundærhelsetjenesten. Virtuell trening i kombinasjon med vanlig fysioog ergoterapi kan føre til økt intensitet
av treningen og økt motivasjon, og
dermed føre til en bedre utnyttelse
av rehabiliteringspotensialet til hver
enkelt pasient. Denne studien vil føre
til evidensbasert kunnskap om VRtrening og kunnskap om kostnadseffektivitet for denne treningsformen.
Studien vil også belyse brukerperspektivet i anvendelse av nyere teknologibaserte rehabiliteringstilnærminger.

Resultatene til studien vil være relevante for pasienter, helsepersonell og
helseøkonomer.
Status februar 2015
Rekruttering av deltakere til VIRTUES
studien har begynt i mars 2014 og
skal avsluttes i sommer 2016. I februar
2015 har en tredjedel av pasientene
blitt rekruttert, 40 av 120.

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

HAR DU HATT HJERNESLAG ELLER
TRAUMATISK / ERVERVET HJERNESKADE?
Rehabiliteringssenteret Nord-Norges Kurbad har rehabiliteringstilbud
for personer med hjerneslag / hjerneskade i tidlig fase, eller senfølger
av disse, innen følgende ytelser:
REHABILITERING AV SENFØLGER ETTER HJERNESLAG ELLER TRAUMATISK
/ ERVERVET HJERNESKADE
For deg som har senfølger etter hjerneslag eller
traumatisk / ervervet hjerneskade og har behov
for rehabilitering. Mål er funksjonsbedring, økt
kunnskap om tilstanden, økt mestring i hjemmesituasjon og tilpasset egentreningsprogram.
Individuelt opphold.

REHABILITERING ETTER HJERNESLAG ELLER TRAUMATISK / ERVERVET
HJERNESKADE I TIDLIG FASE
Vekt på tidlig og rask rehabilitering. For deg
som har hjerneslag tidlig i fase og har behov
for rehabilitering. Mål er funksjonsbedring, økt
kunnskap om tilstanden, økt mestring i hverdagen og tilpasset egentreningsprogram. Individuelt opphold.

Gruppetilbud:
(CIMT = Constraint induced movement therapy)

INTENSIV GANGTRENING
Passer for deg som har nevrologisk utfall inkl.
hjerneslag med nedsatt gangfunksjon og/eller
balansevansker: Mål er bedre balanse og gangfunksjon gjennom intensiv, vektavlastet gangtrening og økt mestring i hverdagen. Individuelt
opphold.

INTENSIV SPRÅKTRENING - CIST

HENVISNINGSRUTINER
Ta kontakt med fastlege, spesialist eller
sykehus for å bli henvist til våre tilbud.

INTENSIV HÅNDTRENING - CIMT

Passer for deg som har senfølger etter hjerneslag/hjerneskade med nedsatt funksjon i arm/
hånd. Mål er bedre håndfunksjon i ADL situasjoner gjennom funksjonell trening og økt
mestring i hverdagen.
(CIST = Constraint Induced Speech Therapy)

Passer for deg som har senfølger etter hjerneslag/hjerneskade med tale-språkvansker på ulike
nivå. Mål er bedre kommunikasjonsevne og øke
aktiv deltagelse i hverdagen.

LURER DU PÅ NOE?
Finn mer informasjon på vår hjemmeside:
http://www.kurbadet.no

SLAGordet nr. 1/2015
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Språkproblemer

Språkproblemer i helsevesenet
Etter at Dagsrevyen intervjuet en helsearbeider om språkproblemene i norsk
helsevesen fikk temaet velfortjent oppmerksomhet en kort periode. Men problemet
er aktuelt fremdeles, og organisasjoner bør fortsatt holde fokus på det. LFS er sterkt
engasjert i dette arbeidet, blant annet gjennom en brukergruppe i NAV hvor leder
Roger Amundsen er medlem.

Det er et faktum at uten faglig kvalifisert utenlandskhelsepersonell ville
det vært svært vanskelig å opprettholde den høye standarden på norsk
helsevesen. Imidlertid er kravene til
språkopplæring for helsearbeidere fra
andre land lavere enn hva våre naboland stiller. I yrker hvor kommunikasjon står sentralt, og i en del tilfeller er
avgjørende for liv eller død, kan og må
ikke språkbarrierer komme i veien for
at viktig informasjon kommer fram.
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Det finnes dessverre flere eksempler
på at helsepersonellets manglende
norskkunnskaper har fått fatale følger
og/eller at riktig behandling ikke ble
gitt til riktig tid.

skal så langt som mulig sikre seg at
mottakeren har forstått både
innholdet av og betydningen av opplysningene. Dette skal også nedtegnes i
brukerens/pasientens journal.

Pasientrettighetsloven §3-5 sier at
informasjon skal være tilpasset mottakerens individuelle forutsetninger som
alder, modenhet, erfaring samt kultur
og språkbakgrunn. Informasjonen skal
gis på en hensynsfull måte. Personellet

Språkproblemer i helsevesenet er
tosidig. På den ene side har innvandrere
med dårlige kunnskaper om norsk
kultur og språk store problemer med å
gjøre seg forståelig. På den andre side
kan utenlandske helsearbeidere med

Språkproblemer

samme problemer forårsaker frustrasjon og feilbehandling hos pasienter.
Å overvinne språkbarriere er helt
nødvendig for å sikre minoritetsspråklige riktig behandling.
I helse-vesenet er det stor usikkerhet
om bruk av tolk og få rutiner for sjekk
av kvalifikasjonene til tolkene.
I akuttsituasjoner kan dette bli kritisk.

var utenlandske. I 2011 var 45 prosent
utenlandske. Den samme utviklingen
er det for utenlandske sykepleiere og
annet helsepersonell. Utfordringene
ved utviklingen er forståelse av norsk
språk og kultur. De fleste rapporteres
å fungere godt, men dessverre er
det også mange eksempler på det
motsatte.

språkkunnskaper som er nødvendig
for å praktisere yrket i vertsstaten.»
Hvilke språkferdigheter som
kreves, vil variere etter hvilke oppgaver helsepersonellet skal utføre. For
eksempel skal journaler ifølge journalforskriften skrives på norsk. Derfor
må helsepersonell som skal skrive
journaler både kunne skrive og lese
journaler på norsk.
Det ser ikke ut at reglene om krav til
norsk praktiseres likt over hele landet.
I Oslo kommune, for eksempel, må
pleieansatte bestå norsk språkprøve
nivå 3 tilsvarende norskkunnskaper
etter 10-årig grunnutdanning.
I Trondheim kommune og ved St.
Olavs Hospital stiller man seg
tvilende til om de språkprøver som
kreves, virkelig er tilstrekkelige.
Der kontrolleres språkferdighetene
gjennom personlig intervju.

Innen psykiatri/psykologi er det helt
grunnleggende for behandlingen.
Det er regler om språkforståelse for
utenlandske helsearbeidere som
jobber i Norge. Men spørsmålet stilles:
Er det gode nok? Hvor godt norsk er
tilstrekkelig? Er det bare bokmål som
gjelder? Hva med nynorsk og dialekter på stedet der vedkommende skal
arbeide?
I 2010 fikk 1.527 leger autorisasjon
for å arbeide i Norge. Over halvparten

Kravet til legene: Leger som kommer
fra land utenfor EU/EØS-området og
søker autorisasjon for å arbeide i Norge,
må før de avlegger den medisinske
fagprøven, ha bestått kurs og eksamen
i norsk språk og kommunikasjon
for utenlandsk lege. Leger innenfor
området trenger ikke avlegge eksamen
og kan ta språkkurset i hjemlandet.
EØS-direktivet §5.1 sier: «Personer
som nyter godt av godkjenning av
faglige kvalifikasjoner, skal ha de

Lov om helsepersonell
Trodde du at det bare er lege og
sykepleier som må kunne norsk? Nei,
listen er lengre enn det. Ambulansearbeider, apotektekniker, audiograf,
bioingeniør, ergoterapeut, helsefagarbeider, farmasøyt, fotterapeut,
fysioterapeut, helsesekretær, hjelpepleier, jordmor, kiropraktor, klinisk
ernæringsfysiolog, lege, omsorgsarbeider,
optiker, ortopediingeniør, ortopist,
perfusjonist (arbeider med lungemaskin/åndedrett under for eksempel
åpne hjerteoperasjoner), psykolog,
radiograf, sykepleier, tannhelsesekretær,
tannlege, tannpleier, tanntekniker,
vernepleier, provisorfarmasøyt, og
reseptarfarmasøyt. (Lov om helsepersonell, kapittel 9)
Har du opplevd språkproblemer i
helsevesenet?

Skriv til Slagordet eller si din mening på
www.slag./Forum-for-slag.noov om
SLAGordet nr. 1/2015

17

	
  
	
  
	
  
	
  
Godkjent	
  som	
  ortopedisk	
  hjelpemiddel	
  gjennom	
  NAV	
  	
  
	
  
WalkAide®	
  hjelper	
  deg	
  som	
  er	
  rammet	
  av	
  droppfot	
  :l	
  
å	
  lø=e	
  foten	
  under	
  gange.	
  Produktet	
  reduserer	
  eller	
  
Aerner	
  hal:ng	
  fullstendig.	
  	
  
	
  
WalkAide®	
  kan	
  ,lpasses	
  både	
  voksne	
  og	
  barn,	
  og	
  fungerer	
  
slik	
  at	
  du	
  kun	
  trenger	
  en	
  mansje;	
  med	
  WalkAide®-‐enheten.	
  
Denne	
  festes	
  like	
  under	
  kneet.	
  Du	
  står	
  fri;	
  ,l	
  å	
  velge	
  skotøy	
  
e;er	
  føre	
  og	
  sosiale	
  anledninger,	
  og	
  du	
  har	
  også	
  muligheten	
  
,l	
  å	
  ikke	
  bruke	
  sko	
  i	
  det	
  hele	
  ta;.	
  Selv	
  høye	
  hæler	
  
eller	
  det	
  å	
  gå	
  barbent	
  på	
  en	
  sandstrand	
  fungerer	
  med	
  
WalkAide®.	
  
Besøk	
  www.cypromed.no	
  for	
  å	
  ﬁnne	
  di;	
  nærmeste	
  
WalkAide®	
  ser,ﬁserte	
  ortopediske	
  verksted	
  for	
  å	
  bes,lle	
  
prøve,me.	
  	
  

	
  
	
  
	
  

Rehabilitering av hjerneslag
og traumatisk hjerneskade
gjennom avtale med Helse Sør-Øst

Skogli tilbyr primærrehabilitering og senrehabilitering
Hjelpebehov/funksjonsnivå:
Brukere med behov for bistand i ADL, og må være i stand til å forﬂytte seg
med personhjelp (en person), ikke heis. Bruker må ikke ha store svelgog spisevansker (ikke sondenæring).
Ytelsen leveres som døgnopphold, (3-4 uker) primært i gruppe,
men med individuell oppfølging.
Det utarbeides en personlig plan ut fra mål og ressurser for hver bruker.
Noen av aktivitetene vil foregå i grupper (frokostgruppe, samtalegruppe,
gå-gruppe, undervisning, tur). Ellers vil enkelte fagpersoner også kunne følge
opp brukeren individuelt (ergoterapeut, sykepleier, logoped, synspedagog,
sosionom, ernæringsfysiolog, psykolog, ortopediingeniør og rehabassistent).
Henvisning: Direkte fra sykehus eller primærlege.
Vi samarbeider også med Norsk forening for slagrammede som driver
likepersonsarbeid og som yter informasjon og bistand.
Pårørende har mulighet til å delta under oppholdet.
Tilbudet gjelder voksne over 18 år.
Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter AS
Fredrik Colletts veg 13, 2614 Lillehammer
Inntak 61 24 92 00 - skogli@skogli.no
www.skogli.no
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Det er ikke for sent å bli bedre

Effektiv rehabilitering
etter HJERNESLAG og
traumatisk hjerneskade

Forskningsstudier og våre resultater
viser at vesentlige forbedringer
kan oppnås, selv mange år etter at
skaden har oppstått.
NeuroOptima Forsk Rehab AB
Tel. 0046 40 400 950
kundservice@neurooptima.com
www.neurooptima.com/no

Vi tilbyr unike rehabiliteringsprogram
med intens fysisk trening og språk- og
taletrening i Spania og Sverige.
Treningen er støttet av skandinaviske
leger, fysioterapeuter og logopeder
som er spesialister i nevro-rehabilitering.
Velkommen!

OFVSPPPTIMA

Løfter foten når du går!!

Fungerer
både

med og uten sko!
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.
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 info@camp.no

www.camp.no
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Nytt fra hovedstyret

Likepersoner
LFS ØSTFOLD

Opptrykk av HIAF heftet
Det er bestilt 3.000 nye hefter.
Tilbud på LFS gensere til stand/presentasjon
LFS bestiller inn gensere til hovedstyret og sender
tilbudet ut til lokallagene.
Brukerkontor på sykehusene
LFS sender ut informasjon til lokallagene om
brukerkontorer for pasienter og pårørende.
Rehabilitering generelt hele landet
LFS sender et skriv til Helse Vest RHF/Helse Midt-Norge
RHF/Helse NordRHF/Helse Sør-Øst RHF v/brukerutvalgene om generell helserehabilitering. I skrivet
spør vi om hvor mange som får slag og hvor mange
rehabiliteringsplasser det er i det enkelte
helseforetaket sin region og hva som er behovet.
Forslag på på representant i styret til NHF
Styret går inn for å innstille Hans Henrik Tøsdal som
LFS sin representant i NHFs sentralstyre.
Spaniatur for medlemmer 2016
LFS arrangerer tur til Casas Heddy 4.-18. januar 2016.
Hjertesvikt konferansen 2015
Konferansen avholdes 8. mai i Oslo Kongressenter.
LFS deltar med en person.

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

Tilbud silikonbånd fra Nilz
LFS går til innkjøp av 2.500 silikonbånd til en
kommende kampanje ”LFS fremme”.

LFS BUSKERUD

Tilbud fra kampanje ”Hjernen og nervesystemet”
LFS deltar på kampanjen ”Hjernen og nervesystemet”
10. mars under forutsetning av et akseptabelt pristilbud.

LFS VESTFOLD

Støtte- og Solidaritetsfond
Leder har sendt ut skriv til alle lokallagsledere med
oppfordring til å bidra til LFS Støtte og
Solidaritetsfond. Saken blir tatt opp på årsmøtet.
Skriv fra Arne Lein vedrørende Rehabilitering
Arne Lein inviterer landsforeningene til møte
vedrørende rehabilitering 21. mai 2015 kl. 10.00 på
Galleriet. LFS deltar.
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Richard Johansen (slagrammet)
Tlf. 930 69 682
Bodil Ruden (pårørende)
Tlf. 905 08 144
Gunn Aagaard (slagrammet)
Tlf. 920 99 642
Finn Trones (slagrammet)
Tlf. 911 56 939 e-post: finn.trones@gmaial.com
Wenche Trones (pårørende)
Tlf.905 32 317 e-post: wentro@start.no
Finn Wangberg (slagrammet)
Tlf.959 03 388 e-post: finwan@frisurf.no
Anders Utne (slagrammet)
Tlf.69 26 15 57 e-post: autne@start.no
May Midtby (slagrammet)
Tlf.909 50 331 e-post: maymi@start.no
Mira Johannessen (slagrammet)
Tlf.414 00 833 e-post: mirajo@online.no
Bjarne Andersen (slagrammet)
Tlf.920 46 635 e-post: bjarneha@online.no
Svanhild Rueslåtten Knutsen (slagrammet)
Tlf. 917 89 938 e-post: svanhild-r@hotmail.com
Randi Overaa (slagrammet)
Tlf. 476 58 350 e-post: aoberg@getmail.no
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B. Morten Kristiansen (slagrammet)
Tlf. 906 51 824 e-post: b.morten.kristiansen@hotmail.com

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

Likepersoner

LFS AGDER

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

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

LFS TROMS

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

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

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 OPPLAND

LFS FINNMARK

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

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

LFS HEDMARK

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
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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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Nr. 1, 2015
25. årgang

LFS
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 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 Oslo og Akershus
Leder: Odvar Jacobsen
Myrvangvn. 21A, 1344 Haslum
Tlf. 907 48 521
odvar.jacobsen@bama.no

LFS Telemark
Leder Trond Egil Pedersen
Ørstvetjordet 33
3943 Porsgrunn
Tlf.995 34 021
tro.p@online.no

LFS Nordland
Leder Randi Nesje
Storvollen 50, 8015 Bodø
Tlf. 916 98 355
rknesje@online.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 Agder
Leder: Ellen Helene Skaar
4737 Hornes
Tlf. 481 36 975
ehskaar@hotmail.com

LFS Troms
Thorbjørn Bårdsen
Granitvn 162
9022 Krokelvdalen
Tlf. 90 85 92 68
stortua@online.no

LFS Hordaland
Leder Hans Henrik Tøsdal
Nygårdsmyren 1, 5165 Laksevåg
Tlf. 918 66 074
hans@avantic.no

LFS Finnmard
Leder Willy Jakobsen
Kommandantvn. 10, 9950 Vardø
Tlf. 920 71 281
willjakk@hotmail.no

LFS Rogaland
Kontakt NHF Sørvest
Tlf. 950 26 526

HJERNESLAGRAMMEDE BARN
Foreldrekontakt:
Merethe Meland
Tlf. etter kl. 20.00: 483 04 898
meme@thorheim.no

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
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Returadresse:LFS, 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

