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Lederen

fortell om det viktige arbeidet LFS gjør. Vi har bruk for
interessemedlemmer også! Trøndelag og Østfold har
hatt vellykkede stands i vår; du kan lese hva de selv
skriver om det.

Første halvår har vært travelt, og det er en
god travelhet.
Siden forrige utgave av Slagordet har LFS avholdt
årsmøte. Som du kan lese på sidene 5 og 6 i dette
bladet, var det et konstruktivt møte preget av at
enighet om veien videre for LFS. Alle lokallag,
unntatt ett, var representert på årsmøtet.
Det er bra med stor oppslutning. Årsmøtene er
gode anledninger for å snakke sammen og inspirere
hverandre i arbeidet for slagrammede og pårørende.

Det er svært hyggelig å kunne tilby tur til Casas Heddy
på Lanzarote igjen. Vi i Hovedstyret håper på tilstrekkelig mange deltakere til å kunne gjennomføre turen.

Særlig må fremheves at velfungerende lag uttrykte vilje
til å hjelpe lag som sliter med å finne noen som vil påta
seg verv eller på andre måter. Selv stiller jeg nå som
kontaktperson i fire fylker, Buskerud, Rogaland, Sogn og
Fjordane samt Møre og Romsdal, og ser fram til å få til
mer i disse fylkene. Responsen har vært overveldende!
Det er jeg veldig glad for. Fortsett å ta kontakt! Målet er
jo velfungerende lokallag også i disse fylkene.

Når bladet er på vei til din postkasse, har Norges
Handikapforbund akkurat avsluttet sitt landsmøte som
denne gang ble arrangert på Lillestrøm. LFS nominerte
økonomiansvarlig Hans Henrik Tøsdal til sentralstyret.
Alle våre lesere ønskes en riktig god sommer og vel
møtt igjen til høsten!

Roger Amundsen

Verving ble også diskutert på årsmøtet. Lokallagene
oppfordres igjen til å verve medlemmer. Inviter til
møter og arrangementer, stå på stand – møt folk og

leder

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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Casas Heddy

Tur
til
Lanzarote
04.01.-18.01.2016

Hvorfor tur til Casas
Heddy på Lanzarote?

Da er vi klar for en ny tur til
Casas Heddy på Lanzarote.
Avreise mandag 04. januar om
morgenen med retur sen kveldstid 18. januar 2016. Reisen er
fra / til Gardermoen. Reise til fra
Oslo dekkes av den enkelte.
Pris for medlemmer med
ledsager / assistent:

kr. 15 000,- per person.
innkvartert i delt dobbelt rom inkl. full pensjon.
Tillegg for enkelt rom, pris kr
1 600,- (få rom). Begrenset
plass til egne rullestoler på
flyet og antall personer som
må bæres på plass.
For beskrivelse av Casas Heddy,
Se egen artikkel og annonse.

Bassengtrening

Det lurer du sikkert på. Hvorfor må vi reise sååå langt,
mer enn fem timer på fly, det er jo et mareritt. Jo da, det
finnes mange argumenter i mot, men fra mitt ståsted er
der flere argumenter for å reise.

Påmeldingsfrist:
30 august 2015
For å kunne opprettholde den
fordelaktige prisen er vi
avhengig av et visst antall
deltagere. Hvis dette antallet
ikke blir oppnådd innen
påmeldingsfristen vil turen bli
avlyst. Ved kanselering fra vår
side vil innbetalt depositum bli
refundert i sin helhet.
For ytterligere opplysninger om
reisen og påmelding, kontakt:
Casas Heddy Norsk AS
Storgt. 20
3126 Tønsberg
Telefon: 33 39 88 88
E-mail: stine@casasheddy.com
Kontakt i LFS: Roger Amundsen, mobil: 489 99 797
Du kan logge deg på www.
hjerneslag.com, gå til reiser og
fyll ut påmeldings skjema der.

Tekst og foto Hans Henrik Tøsdal
Selv fikk jeg slag i 2002. Det var før
slag var blitt populært å forske på,
og rehabilitering for slag pasienter
var ukjent. Vel, ikke helt ukjent, men
du måtte være rimelig godt nedslått
skulle du komme på den listen, «nei,
uføretrygd er nok det beste i dit
tilfelle» ble det uttalt fra såkalt kompetent hold.
Heldigvis var det personer rundt meg
som anbefalte meg å reise til Lanzarote
og Casas Heddy. Og takk til de for det.
Det gikk fort opp for meg at trening/
fysikalsk behandling /sosialisering var
den rette medisinen. Og alt dette fant
jeg på CH. Om du hadde bevegelsesvansker – dårlig språk – spasmer
– ukontrollerte lyder, ja, alle de lyter
og lyder som følger med de forskjellige

diagnoser, var det ingen som så rart på
deg for det. Nei, faktisk, det var de helt
«friske» som skilte seg ut. Med felles
bespisning til faste tider, samling på
terrassen etter frokost, lunsj og middag; fant du alltid en å snakke med,
eller du bare ville sitte og nyte fellesskapet uten for mye engasjement, var

På tur med CH sin buss
SLAGordet nr. 2/2015
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Casas Heddy

det ingen som så rart på deg for det.
Flere kvelder er det og underholdning
og for ikke å snakke om utfluktene,
turer rundt på «øen» som husmor
Gørild uttaler det. Disse turene går i
CH spesial innredede buss med plass
til flere rullestoler og heis.
Så da jeg ble så pass «frisk» at jeg engasjerte meg i LFS begynte jeg å jobbe
for å få flere ny-slåtte til å gjøre det
samme.
Og hva sier så erfaringene – uten tvil –
positive reaksjoner.
Vi har gjennomført turer hvert år
siden 2008 og har hatt med oss opp til
40 deltagere på dem. Det har vært ønske fra enkelte reisende å dra til andre
steder, og vi har prøvd, men så langt
lander vi på ny tur til CH i 2016, og
hvorfor det?
• Felles reise med sykepleier fra CH
på flyet
• Godt organisert innsjekk på
Gardermoen og godt mottaker
apparat på Lanzarote. Dette gjelder
både på tur og retur.
• CH anlegg, meget godt tilpasset vår
diagnosegruppe.
• Førsteklasses fysikalsk behandling.
• Gode muligheter for å gå tur på
egenhånd.
• Stort sett jevne temperaturer hele
året, forutsigbart vær så langt været
kan være det.
• Lanzarote i seg selv er godt tilpasset
gjester med bevegelseshemning.
Skal det sies noe som ikke er helt
perfekt, må det være:
• Alle reisende fra hele landet må reise
via Gardermoen.
Så alt i alt, jeg har reist til Lanzarote
hvert år etter slaget i 2002, opp til flere
ganger, både på LFS sine organiserte
turer og på egenhånd. Jeg gleder meg
til å reise igjen i 2016.
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På tur til kaktusparken 2009

«noen er på handel»

Vulkanen på Timafaya

• Casas Heddy er eid av Oslo Røde kors.
• Initiativtager til anlegget var Heddy Astrup
som fikk startet anlegget i 1976.
• Anlegget har 62 leiligheter med eget bad og kjøleskap.
Har vært under kontinuerlig oppdatering de siste årene.
• Lett adkomst over hele anlegget for personer med rullestol.
• Wi-fi er tilgjengelig.
Se også Casas Heddy hjemmeside,
www.casasheddy.com

Årsmøte

18. april møttes delegater fra alle lokallag minus ett, flere observatører, hovedstyret
og gjester til årsmøte på Gardermoen. Handlingsplan for kommende toårsperiode,
støtteordning for lokallag som sliter samt ordinære årsmøtesaker skulle behandles.

Konstruktivt årsmøte i LFS

Møteleder Ellen Trondsen, leder Roger Amundsen, økonomiansvarlig Hans Henrik Tøsdal og styremedlem B. Morten Kristiansen.

Tekst og foto Maj Lindholt
Høy aktivitet
Årsmeldingene for 2013 og 2014
viser høy aktivitet. Heftet «Hjerneslag – Hjem – Hva nå» fra prosjektet
«Hjerneslag i alle faser» (HiAF) som
ble startet i 2010, er fremdeles meget
populært blant helsepersonell. Facebook-siden «Redd meg», nettportalen
og den oppdaterte websiden gir god
informasjon og har bidratt til godt
samarbeid med de fleste slagavdelinger og rehabiliteringsinstitusjoner over
hele landet. LFS deltar i flere utvalg
nedsatt av Helse- og omsorgsdepartementet, i møter og på konferanser
ved helseforetakene, samarbeider med
Bakke Rehabilitering og Sunnaas Sykehus. Internt er aktiviteten også høy.
Hovedstyrets medlemmer har deltatt
på møter i lokallagene og arrangert
medlemsreiser til Spania. Likepersonarbeidet er et prioritert område.
Kurs ble avholdt i 2013 og nå er det 49
likepersoner med ID-kort i LFS.
LFS har fått med egenprodusert
video på reklamefrie dager på TV2
og TV Norge. Leder har hatt innslag

i nyhetssendingene på NRK og TV2
med voldsom respons.
Det er ikke gratis å holde så høy aktivitet, men årsregnskapene viser en organisasjon som setter tæring etter næring,
som økonomiansvarlig Hans Henrik
Tøsdal sa. LFS har en fornuftig økonomi
og gikk med overskudd begge år.
Medlemsutviklingen er noe bekymringsfull i LFS som i organisasjoner
flest. Verving blir derfor prioritert
framover. Leder Roger Amundsen presiserte at lokallagene må øke intensiteten i vervearbeidet for eksempel ved
å arrangere møter og andre aktiviteter.
Hovedstyret har laget «LFS-armbånd»
til utdeling på stands, som årsmøtedeltakerne fikk med seg.
Solidarisk støtte
Under lederkonferansen i fjor lanserte
hovedstyret et forslag om å oppfordre
lokallag med god økonomi til å bidra
med midler til lag som sliter. På årsmøtet forelå forslag til regler for å søke
om økonomisk støtte. Det ble gjort
klart at støtte bare gis til helt konkrete

Referentene Hilde Andresen og Freddy Ulvseth.

formål, slik at lag kan revitaliseres.
Nestleder Randi Nesje sa det kort og
enkelt: Det skal få lag på beina, ikke
være en «årlig sovepute»! Å bidra til
pengepotten er frivillig. Lokallagsleder i Østfold, Randi Overaa, foreslo
et solidarisk samarbeid mellom lag
som går godt og lag som trenger
hjelp. – Helt i tråd med tankegangen
bak forslaget vårt, svarte Hans Henrik
Tøsdal, både Nordland/Finnmark og
Hordaland/Rogaland driver på den
måten. Møteleder Ellen Trondsen fra
NHF roste LFS for solidaritetstenkingen, men advarte mot å kalle pengene
for fond fordi det reiser en del formelle krav som er unødvendige i denne
sammenheng: – Hva med LFS lokallagspool for revitalisering av lokallag
med tidsperspektiv?
SLAGordet nr. 2/2015
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Årsmøte

Avslutning
Årsmøtet ble gjennomført i god og
konstruktiv stemning, som vanlig tydelig og vennlig ledet av Ellen
Trondsen. Hilde Andresen og Freddy
Ulvseth førte protokollen som ble undertegnet av Kirsten Engen og Trond
Pedersen. Tellekorpset, som besto av

Lokallagsleder Randi Overaa, Østfold, hadde
den flotteste t-trøyen - innkjøpt i USA.

Vedtekter
Paragraf 8 i vedtektene til LFS ble
oppdatert i henhold til krav fra offentlig myndighet om at frivillige
organisasjoner skal drives av de det
angår. Følgelig er setningen «Flertallet
av hovedstyrets medlemmer skal være
personer som er rammet av hjerneslag.» tilføyet. Årsmøtet uttrykte ønske
om at pårørende skal oppfordres til å
påta seg tillitsverv.
Valg
Hovedstyret: Valgkomiteens medlemmer, Harald Hansen, Odvar Jakobsen
og Harald Nordheim foreslo gjenvalg
på leder og nestleder. Økonomiansvarlig Hans Henrik Tøsdal ble
foreslått gjenvalgt. Esben Madsen og
Freddy Ulvseth ble foreslått som nye
styremedlemmer, og til varamedlemmer Brit Thorland Gravdal og Marius
Korsell. Ingen motkandidater ble foreslått. Årsmøtet fulgte valgkomiteens
innstilling.
Minnefondet: Hans Henrik Tøsdal er
gjenvalgt som leder. Nestleder Randi
Nesje personlig vara etter regelverket.
Styremedlemmer Harald Hansen med
vara Brit Thorland Gravdal, og Jorunn
Johansen med vara Kirsten Engen.
Støttefondet – lokallagpoolen: Odvar
Jakobsen.
Valgkomité 2017: Leder Kirsten
Engen, medlemmer Harald Hansen
og Randi Åsmundnes, vara’er Odvar
Jakobsen og B. Morten Kristiansen.
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Handlingsplan 2015-2016
Årsmøtet vedtok enstemmig
at Landsforeningen for Slagrammede (LFS) skal
• Gi informasjon til personer
med ervervet hjerneskade som
følge av hjerneblødning og
hjerneinfarkt (hjerneslag) og
deres pårørende. På den måten
ønsker LFS å gjøre det lettere
å forstå og mestre sin egen og
pårørendes situasjon.
• Ivareta de slagrammedes og
pårørendes interesser og
rettigheter.
• Arbeide for økt medlemsverving
og etablering av lokallag i alle fylker.
• Informere internt og eksternt
om konsekvensene av å bli
slagrammet.
• Holde seg godt orienter om
akuttbehandling, opptrening
og rehabilitering ved sykehus
og senere oppfølging av primærhelsetjenesten etter utskriving
fra sykehus og rehabilitering.
• Informere om behandlings- og
rehabiliteringstilbud samt følge
opp lovpålagte innen helseregioner, i fylker og kommuner.
• Sørge for å ha god kontakt
med slagenheter og slagteam
ved sykehus og påvirke at slike

Odvar Jakobsen, Liv Jensen og Harald
Norheim, hadde en enkel jobb ettersom vedtak og valg i hovedsak ble
avgjort ved akklamasjon.
Årsmøtefunksjonærer, webredaktør og
bladredaktør ble takket av hovedstyrets leder med en hyggelig gave.

enheter og team blir etablert
der slike ikke finnes.
• Gjennomføre kurs og åpne
møter for interesserte med
henblikk på å heve kompetansenivået innenfor området.
• Arrangere likepersonopplæring
og oppmuntre til samtalegrupper i samarbeid med
helsepersonell.
• Få til et møtetilbud i nærmiljøet
gjennom samarbeid med helsevesenet. Lærings- og mestrings
sentrene er svært nyttige partnere.
• Kontakte og samarbeide med
andre landsforeninger, særlig
afasi og organisasjoner med
tilsvarende generelle formål og
interesser.
• Påvirke medlemmene/tillitsvalgte til mer brukermedvirkning
i kommunale råd/kommunalt
arbeid, lærings- og mestringssentra med mer. Videre skal
det oppfordres til å ta aktivt
del i NHFs opplæringsprogram for brukermedvirkning/
brukerrepresentasjon.
• Spre informasjon om vår
handlingsplan!

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

Personer med nevrologiske lidelser kan få reduserte symptomer etter opptrening og
behandling i varmt klima. På Lanzarote er det stabilt og behagelig klima hele året.
Livsglede

God helse knyttes ofte til fravær
av fysisk og psykisk ubehag og
sykdom. God helse omfatter også
at enkeltmennesket opplever sosialt velvære.
Mange av senterets gjester har
eller har hatt perioder med sykdom
og belastninger. Casas Heddy kan
ikke fjerne ubehag og sykdom,
men under oppholdet tilbys behandling, samvær og livsglede
som til sammen kan bidra til god
helse.

Gode Helsereiser

På Casas Heddy er bygninger og
utstyr tilpasset slik at du som gjest
kan nyte din ferie. De ansatte har
lang erfaring og gir god individuell

service. Det er kompetente sykepleiere tilgjengelig dersom akutte
helseproblemer skulle oppstå.
Fysioterapeutene holder en høy
standard på det fysikalske behandlingstilbudet. I tillegg vil et
stabilt varmt klima i mange tilfelle
lindre symptomer.

Trygghet

Følelse av trygghet er nødvendig
for at man skal klare seg i hverdagen. Tryggheten er nødvendig for
at du trives med deg selv og i sosialt samvær. Casas Heddy arbeider for at du skal føle trygghet
under reise og opphold.

Opplevelser

Opplevelser som er spennende,
interessante og meningsfulle gir

livsglede. Barn, ungdom og voksne
har ulike ønsker og behov for aktiviteter og opplevelser. Tilrettelegging
av dette blir ivaretatt av guide og
aktivitetsledere.

Bestilling

Turer kan bestilles av individuelle
og grupper. Det gis gode rabatter
for grupper over 10 personer.

Pris fra
kr 9.990

Inkl. fly, transfer, mat, opphold og utflukter!

SLAGordet nr. 2/2015
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Hverdagen
Larssom
Meum
pårørende

Fikk slag som 9-åring
Lars debuterte i Ridderuka

Slagrammede Lars Meum fikk prøve mange ulike idrettsaktiviteter under årets Ridderuke på Beitostølen, blant annet snowboard som han
ikke har prøvd siden ungdomsskolen.

Lars Meum (20) fra Husvik i Tønsberg fikk slag som 9-åring. Nylig debuterte han i
Ridderuka som er verdens største vintersportsuke for syns- og bevegelseshemmede.
Tekst og foto Per-Einar Johannessen
Ridderuka ble arrangert for 52. gang på
Beitostølen med rundt 450 deltakere fra
hele 15 nasjoner.
Til stede var hele fire statsråder; Helseminister Bent Høie, kulturminister
Thorhild Widvey, finansminister Siv
Jensen og arbeidsminister Robert
Eriksson.
- Jeg har vært flere ganger på treningsopphold ved Beitostølen helsesportssenter, men aldri vært på Ridderuka før.
Dette blir nok ikke første og siste gangen heller, jeg kommer sikkert tilbake,
sier Meum.
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Med lammelse på høyre side kan
mange aktiviteter være utfordrende
for 20-åringen. Under Ridderuka fikk
han imidlertid prøvd både snowboard,
svømming, hundekjøring og langrenn.
- Sist jeg prøvde snowboard var i
ungdomsskolen, men jeg ble veldig
grinete da jeg ikke fikk det til og ga
opp. På Ridderuka gikk det mye bedre,
det var veldig artig, sier Meum som
fikk kyndig hjelp av instruktører fra
Norges Snowboardforbund og Funkis
Snowboardklubb.
Tønsberg-gutten viste også at han
behersket svømming, og det ble lagt
merke til av svømmeforbundet.

- Hvis Lars har lyst, er han hjertelig
velkommen til våre åpne svømmesamlinger for syns- og bevegelseshemmede. Vi har ei samling allerede i april.
Og hvis han ønsker å svømme mer
regelmessig, skal vi hjelpe ham inn i
en klubb, sier Kristin Holm i Norges
svømmeforbund.
Lars går nå på ridning, og nå kan det bli
flere idrettsaktiviteter framover.
- Jeg har litt lyst, men vet ikke helt. Vi
får se hva det blir til.

Nyttig med
xxx Stand!

Det nytter å stå på stand!
LFS Østfold
Av Randi Overaa

På den europeiske slagdagen 12. mai hadde LFSØstfold stand på sykehuset
i Fredrikstad.
Vi var 4 stykker som i 2 timer pratet
med folk som hastet inn og ut av sykehuset. Vi fikk delt ut mye materiell og
fortalt om vår avdeling og vårt arbeid
for slagrammede i Østfold. Veldig
mange var positive og takket oss for at
vi ga dem opplysninger om hjerneslag,
hva tegnene på et mulig hjerneslag er
og om følgene av et hjerneslag.

24. mai fikk jeg bekreftet at vårt arbeid
nytter da denne meldingen kom på min
mobil: «Hei, jeg vil bare sende en stor
takk til damen som sto på stand på SØF
12. mai. Hun som stoppet samboeren
min og fortalte sin historie, delte ut
brosjyrer og forklarte hva man skulle
gjøre ved et evnt. slag. En uke senere
fikk jeg cerebral venetrombose hjemme.
Han(samboeren) visste med en gang
hva han skulle gjøre takket være denne
damen, så jeg vil bare dere skal vite at
budskapet dere deler redder liv!!
Tusen takk. Mvh. XX».
En føler seg ydmyk over en slik melding
og får masse energi til å stå på videre, så
kom dere ut på stand og spre våre erfaringer, folkens!

Klar til utdeling av materiell!

Den europeiske hjerneslagdagen 12. mai
LFS Trøndelag
LFS Trøndelag markerte den europeiske slagdagen med
stand på Nordre, en travel gågate i Trondheim sentrum.

Tekst og foto Hilde Andresen
I formiddagstimene på denne tirsdagen, var det mange som ville ta imot
infobrosjyrer om hjerneslag. Det ble
gode samtaler med interesserte som
stoppet opp og ville høre mer om
hjerneslag og LFS, fortelle om sine
opplevelser om det å bli rammet av
slag eller bli pårørende til slagrammet.

samtaler fra mennesker som har
opplevd å bli rammet av hjerneslag
eller pårørende med sorg i blikket som
minner sine.
Da styremedlem Robert Vevang og
undertegnede ruslet hjem etter flere
timer, var vi veldig fornøyd med at vi
fikk informert mange trivelige trøndere om hjerneslag og LFS.

Inntrykkene ble mange etter denne
dagen, mange gode og gripende
Robert Vevang på stand.
SLAGordet nr. 2/2015
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NHFU

Ungdom søkes!
Er du mellom 13 og 30 år, søker Norges Handikapforbunds Ungdom (NHFU) deg.

Glade ungdommer på samling i januar!

Tekst Sissel Eidhammer Foto Ivar Kvistum, Handikapnytt

NHFU er
ungdomsorganisasjonen
til Norges Handikapforbund. I januar hadde
vi en samling for alle våre
medlemmer, hvor det kom
33 stykker.
Der snakka vi blant annet om hva vi
hadde lyst til at skulle bli arrangert
framover. Vi er fortsatt i planleggingsfasen, men her er en liten smakebit på
hva du kan vente deg:
Storbyweekend i Bergen
I forbindelse med Funkisdagen den
22. august i Bergen håper vi å få til et
nasjonalt helgearrangement den 21.
til 23. august. Her vil man kunne delta
på funkisdagen på lørdagen og det vil

10

SLAGordet nr. 2/2015

være et variert opplegg resten av helga
med aktiviteter og foredrag.
Kiel-tur
Det har blitt oppretta en reisegruppe
som har vært aktiv i planlegginga av
en tur med Kiel-ferga. Datoen blir 16.
til 18. oktober. Det blir en egenandel
på arrangementet på og en aldersgrense på 20 år.
Landsmøte (september)
Det er en gjeng ungdom som er i gang
med planlegging av et landsmøte. Her
kan man diskutere politiske saker og
hva NHFU skal mene/gjøre og velge et
styre. Det har allerede nå blitt oppretta
en valgkomite med Elisabeth Wilhelmsen som leder. Om du allerede nå
tenker at du har lyst til å sitte i styret,
eller kjenner noen du tenker kan ha
lyst, kan du kontakte Elisabeth på:
elisabethwilhelmsen@hotmail.com

Boligkurs (til høsten)
Her vil man blant annet få informasjon om Husbankens regelverk, hvilke
rettigheter man har, og tilrettelegging
av egen bolig.
Oktober i fjor ble jeg ansatt som
ungdomskoordinator for NHFU. Min
oppgave er å finne ut av, sammen
med dere, hvilke aktiviteter som skal
arrangeres og hvordan vi skal jobbe
framover. Er du interessert i å bli
med, starte opp noe der du bor, eller
kanskje bare å vite litt mer, kontakt
meg gjerne på 24 10 24 29 eller sissel.
eidhammer@nhf.no.
For mer informasjon og oppdatering
om hva som skjer «lik» gjerne NHFU
på Facebook eller ta en titt på
www.nhfu.no.

LFS Østfold

Nytt fra LFS Østfold
Her i Østfold skjer det mye for tiden. Vi har avholdt årsmøte og alle tillitsvalgte stilte
til gjenvalg. Der er bra da vi etter et år begynner å kjenne hverandre og alle drar i
samme retning; nemlig å gjøre positive og hyggelige ting for våre medlemmer.
Tekst Randi Overaa

da var vi 12 til stede. Takk til Bjarne og
Knut som gjør en god jobb.

Mange er veldig flinke til å komme på
medlemsmøtene våre. Vi har mellom
20 og 30 deltakere på hvert møte! I
høst var vi 38 personer da vi hadde
møte på Bakke rehab.
Det gir oss energi til å jobbe videre
når vi har så mange flotte medlemmer som stiller opp. Nestleder Finn
Trones og jeg har deltatt på årsmøte i
LFS og det var en lærerik og hyggelig
opplevelse. Kjempehyggelig å treffe
tillitsvalgte fra hele landet som jobber
for våre medlemmer. Dessverre er det
noen som sliter med både økonomi og
å få medlemmer i lokallagene sine. Vi
håper de går bedre tider i møte.
Ellers er slagkafeen i Askim på opptur.
Jeg var der og hilste på dem i mars og

På den europeiske slagdagen 12. mai
hadde vi stand på sykehuset i Fredrikstad. Se side 9.
I februar hadde vi medlemsmøte på
Jeløy Kurbad og ble veldig godt mottatt av alle som jobber der, de har fått
utvidet fra 3 til 12 slagpasienter og er
veldig interessert i å samarbeide med
oss. Blant annet ble vi invitert til å
være med i brukerutvalget deres og jeg
var på det første møte 30 april. Veldig
spennende og lærerikt.
Neste på agendaen nå er at vi skal
arrangere et stormøte 27. mai på
Bøndenes Hus i Råde, vi har fått dr.
med Bengt Indredavik fra sykehuset
i Trondheim til å holde foredrag om

hjerneslag og rehabilitering. Det
kommer også en standupkomedier
som skal løsne litt på lattermusklene.
Og selvsagt på et sånt møte må vi
ha med vår energiske og flotte leder
Roger Amundsen. Han vil fortelle om
LFS sitt arbeid og planene fremover.
Neste på agendaen nå er et stormøte
28. mai på Bøndenes Hus i Råde. Dr.
med. Bengt Indredavik fra sykehuset
i Trondheim holder foredrag om
hjerneslag og rehabilitering. En
standupkomedier skal løsne litt på
lattermusklene. Vi må selvsagt ha med
vår energiske og flotte leder Roger
Amundsen. Han forteller om LFS sitt
arbeid og planene fremover.
(Se side 17!)
Ønsker dere alle en fin sommer og
godt slagarbeid.

Vi støtter Landsforeningen
for slagrammede:
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. 2/2015
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LFS Trøndelag

Årsmøte i LFS Trøndelag
Årsmøtet gikk av stabelen 12. mars med 37 medlemmer og en gjest til stede.

Aase og ivar Lian

Gjest Roger Amundsen, medlemmer Bjørn og Solveig Thronæs, og Mary Vavik

Fungerende leder, Hilde Andresen, åpnet møtet med å ønske alle velkommen og ba om
ett minutts stillhet for å minnes de av våre medlemmer som har gått bort siden det
forrige årsmøtet.
Tekst Aase Lian Foto Hilde Andresen
Leder i hovedstyret. Roger Amundsen, hilste fra hovedstyret, og roste LFS Trøndelag for det arbeidet de
gjør - og har gjort - opp gjennom årene.
Seniorkonsulent i NHF Trøndelag, Kristian Lian,
ledet oss greit og sikkert gjennom årsmeldingen.
Han berømmet styret for årsmeldingen og arbeidet
de gjør. Årsmeldingen ble godkjent uten bemerkninger. Kasserer gjennomgikk regnskapet som også ble
godkjent. Budsjettet for 2015 ble tatt til orientering.
Lagets tidligere leder Aase Lian roste hver enkelt i
styret for den jobben de gjør og det gode samarbeidet som eksisterer i styret.
Valget gikk også greit. Alle var enige i valgkomiteens
forslag.

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.

Etter all denne virksomheten smakte det godt med
kaffe og noe å bite i, og da Jan Borseth underholdt med
trekkspillet sitt og små morsomme historier var humøret på topp. Han fikk oss med på allsang også. Det ble et
flott blandakor som sang gamle, kjære sanger.
Årsmøtet i LFS Trøndelag var en fin blanding av alvor
og humor.
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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

LFS Trøndelag

Medlemsmøtet i LFS Trøndelag
Indredavik på årlig møte
Jeg sier alltid ja til å komme hos dere og snakke til/med de største slagekspertene i
fylket, sa professor Bent Indredavik på medlemsmøtet i LFS Trøndelag 2. mars.

Glimt fra medlemsmøtet.

Tekst Aase Lian Foto Hilde Andresen

Han startet med å fortelle at det nå
forskes på kvaliteten på hjelpa som
blir gitt på sykehuset og oppfølgingen
etterpå. Dette må jeg/vi ha hjelp til, og
da er det dere jeg nå henvender meg til
for å få hjelp til dette.
Vi vil ha mer kunnskap om livet etter
slaget. Etter tre år - etter fem år og
etter ti år. Leder i LFS Trøndelag Hilde
Andresen er med i denne forskningsgruppen så hun vil være bindeledd til
å få formidle aktuell informasjoner fra
medlemmene til forskningsgruppen.
Slag er ikke arvelig, sa han. Høyt blodtrykk er den sterkeste faktor som kan
forårsake slag, samt inntak av for mye
fett - og livsstil.

Fra spørsmål fra lytterne om hvor
mange hjerneceller vi har, fortalte han
at vi har 180 milliarder hjerneceller
og hver celle har millioner av hjelpere
som samarbeider og at det hver dag
dør flere millioner hjerneceller.
Vi på St. Olavs hospital i Trondheim
var de første i verden som tok pasientene opp av senga etter noen dager
- og nå etter 24 timer. Økt trening
forebygger blant annet demens, og
konsentrasjonen og hukommelsen blir
bedre.
Indredavik, som er æresmedlem i LFS
Trøndelag, sier at han alltid ser fram
til å møte oss. Han setter seg ned og
drikker kaffe sammen oss og svarer
på henvendelser han får fra medlemmene. Dette gjør han èn gang i året.

Noe vi er meget takknemlig for. Det
gir oss økt kunnskap om det som har
hendt oss.
Slag er ikke slutten på livet - det er
begynnelsen på et nytt liv!

Indredavik prater alltid med medlemmene!
SLAGordet nr. 2/2015
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LFS Trøndelag

Gruppetrening for slagrammede og
pårørende i Trondheim
Tekst og foto Hilde Andresen

Mageøvelser og knebøy.

Vi i LFS Trondheim
tenker nytt! Vi ønsker å gi
slagrammede et tilbud om
trening som avviker fra
den tradisjonelle.
Ensformighet og vedlikehold byttes ut
med variert og krevende trening med
fokus på mest mulig tilpasning til den
enkeltes behov. Samtidig ønsker vi at
pårørende også skulle få et treningstilbud som vil bidra til å gi dem styrke
og støtte i en krevende hverdag.
Vi inngikk et samarbeid med personlig trener André Eide, og han utarbeidet et gruppetrenings-opplegg som
våre medlemmer ville ha god nytte av.
Årsaken til at vi valgte Andrè Eide var
at vårt medlem Arne Osmundnes i
lang tid har trent hos han, og dette har
gitt så gode resultater at vi ønsket at
våre medlemmer også skulle få slikt
treningstilbud.
Fra den første treningsdagen i januar
2015, da det kun var fire personer
som møtte opp, til i dag der vi har ca.
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Styrketrening.

20 faste deltakere som er pårørende
og slagrammede, så ser vi at dette er
blitt en stor suksess. Vi har derfor vært
nødt til å leie inn en ekstra trener for
å sikre tett nok oppfølging og kvalitet
på treningen. Treneren er personlig
trener Elisabeth Eide.

ikke undervurderes. Mange opplever
en oppstemthet og mestringsfølelse
som gjør det lettere å takle smerte og
utfordringer. Bedre styrke og utholdenhet gjør det rett og slett lettere å
mestre hverdagen - akkurat som for
alle andre!

Hvordan foregår treningen:
Deltakerne er delt i to grupper.
Gruppe 1 behøver ekstra assistanse og
svært tett oppfølging. Der må treneren bytte på hvem som får hjelp, og i
tillegg er personlige assistenter med
som hjelpetrenere. Gruppe 2 trener
som en gruppe med ekstra hjelp når
det trengs.

Gruppetilhørigheten som oppstår
er med på å skape mer samhold og
trygghet. Hver enkelt blir tryggere
både på seg selv og på de andre i gruppa. Egen og felles mestring går hånd i
hanske, og alle motiverer hverandre til
å ta i litt ekstra når det er tungt.

Gruppe 1: Her trenes det i rullestolen
og på gulvet for de som kan. Bevegelighet, tøyning og styrketrening med
kroppsvekt, kosteskaft eller motstand
fra trener. På gulvet kan de for eksempel trene på å snu seg i liggende stilling,
komme seg opp av gulvet selv m. m.
Gruppe 2: De trener styrketrening,
utholdenhet, balanse m, m.
Et svært viktig resultat av treningen
er den psykologiske effekten - den bør

For ikke å glemme det sosiale aspektet ved det å jobbe sammen og streve
hardt mot et felles mål!
Trening funker - bli med!

Robert og Rune trener balanse.

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

Ko&Co / Foto: Christian Houge

Lev livet.

BPA står for muligheten til å definere sin egen hverdag.
Til å ta styring og delta aktivt i samfunnet. Borgerstyrt personlig
assistanse er verktøyet som bidrar til at funksjonshemmede
med assistansebehov kan leve frie og selvstendige liv, og selv
ta ansvaret for sin egen tilværelse.
Ulobas BPA handler ikke om pleie og omsorg, men om å ta
kontrollen over sitt eget liv. Det er gjennom full likestilling
og mulighet for deltakelse på alle samfunnsområder at
hverdagen får mening.
BPA står for muligheten til å leve livet. Helt og fullt.

LÆR OM ULOBAS BPA PÅ BPA.ULOBA.NO
ULOBA_188x266.indd 1

26/01/15
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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 person 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 person
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 person 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 person 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 person 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
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Slagkafé

Er du slagrammet eller pårørende?
Da har vi gleden å invitere deg på:

Slagkafé
Den første onsdagen i hver måned mellom kl: 12:00 og 14.00
Vi starter opp onsdag 2 september på Sagene Samfunnshus, vis a vis Sagene kirke.
Formålet med dette er å få et fast møtepunkt hvor slagrammede og pårørende kan møtes for
erfaringsutveksling og hygge. Vi håper at dette kan bli en fin sosial aktivitet og at vi kan treffes
her fast den første onsdagen i hver måned. Det vil bli enkel servering.

For nærmere opplysninger kontakt:
Roger Amundsen: 489 99 997 eller
Odvar Jacobsen: 907 48 521

Stormøte i Østfold!
Torsdag 28 mai avholdt LFS -Østfold stormøte i Råde. Overlege ved slagenheten
på St. Olavs hospital i Trondheim, Bent Indredavik, holdt foredrag om slag
og rehabilitering.
Tekst og foto Randi Overaa

Det var en lydhør forsamling
som lyttet til
foredraget på to
ganger 35
minutter, vi
tok en pause
Bent Indredavik var
foredragsholder.
midt i for å
trimme mage og
lattermusklene med standupkomiker
Krister Torjussen som ikke hadde

problemer med få frem latteren hos
våre gjester. Så hygget vi oss med prat
og kaffe med noe å bite i før LFS-sjefen sjøl, Roger Amundsen, fortalte om
LFS sine planer for kommende år.
Dessverre visste ikke fysioterapeutene
sin besøkelsestid. Vi hadde invitert
mange men kun én kom. Vi hadde
også besøk fra LFS Vestfold – fire
styremedlemmer. Veldig hyggelig å
ha dem på besøk! Vi hadde håpet på
full sal men får si oss fornøyd med
54 gjester.

En lydhør forsamling med Roger Amundsen
i front.

Tusen takk til alle som gjorde dette til
en fin kveld.
SLAGordet nr. 2/2015
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Mitt hjelpemiddel
Av Dag Hongve
dag.hongve@gmail.com

Som slagrammet med manglende
kontroll over venstre arm og bein er det
mange situasjoner i dagliglivet som ikke
kan løses uten hjelpemidler. Til tross for
ulike praktiske hjelpemidler som er tatt
i bruk etter tilbud/anbefaling fra mine
kommunale terapeuter, har jeg selv
funnet fram til noe som jeg regner som
mitt viktigste hjelpemiddel i hverdagen.
Dette er noe så enkelt som biter av ”
anti-skli” teppeunderlag (her kalt stoff)
Dette kjøpes i teppe/interiørbutikker
for en ubetydelig pris i form av runde
biter eller som metervare som en selv
klipper til.

Ved påkledning er det et problem at
i sittende stilling kan ikke det venstre kne bøyes slik at jeg rekker foten
med høyre hånd for å ta på sokker og
bukse. Jeg legger da en bit av stoffet
på høyre lår, og holder en annen bit
inne i høyre hånd, slik at jeg kan ta et
godt tak nederst på venstre tynnlegg
og legge det venstre beinet over det
høyre. Det spastiske venstre beinet blir
da liggende i stabil stilling så lenge det
trengs til påkledningen. En annen bruk
er til å ta på stram støttestrømpe på
beinet som lett hovner opp på grunn
av dårlig blodsirkulasjon. Min fysioterapeut sier at de fleste som bruker slike
strømper trenger hjelp av den kommunale hjemmetjenesten for å få dem
på, og hun syntes det var utrolig at jeg
kunne klare det selv med én hånd. Når
åpningen på strømpa er trædd inn på
foten med høyre hånd uten bruk av noe

hjelpemiddel, bruker jeg en bit av stoffet inne i høyre hånd slik at jeg får godt
tak til å dra og skyve strømpa videre
oppover. Et problem som jeg ennå ikke
har funnet noen god løsning på, er å få
strømpa av venstre fot uten hjelp.
En annen praktisk bruk av stoffbitene
er å legge dem på gulvet foran senga.
Dette gjør oppreisingen mye tryggere,
hvis gulvet skulle være glatt.

xxxxxxx

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
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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!
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Løfter foten når du går!!

Tlf:	
  62	
  57	
  44	
  33/	
  service@cypromed.no	
  
	
  

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

Hva har skjedd siden sist?
Roger Amundsen har vært på møte om hjelpemidler
sammen med Afasi-forbundet og på innspillsmøte
for pasient- og brukerforeninger og representanter i
regi av Sunnaas Sykehus, samt på høringskonferanse for somatisk spesialisering i Telemark.
Randi Nesje deltok på møte om revisjon av de
nasjonale retningslinjene for behandling og
rehabilitering. Hans Henrik Tøsdal har vært på møte
i Norges Handikapforbunds sentralstyre og på
årsmøtet til NHF Agder.
Esben Madsen har vært på møte i prosjektgruppen
for «Mobil bevegelse», på innspillsmøte i forbindelse
med FN-rapporten fra FFO og på informasjonsmøte
om Slagskole på Ahus.
Møte om rehabilitering/habilitering i NHF: Roger
Amundsen og Esben Madsen representerte LFS på
møtet 21. mai.
Morgendagens akuttmedisinske kjede;
Roger Amundsen og Esben Madsen deltok på møtet
6. mai. Amundsen holdt innlegg.
Prosjekt mot fastleger
Det er nedsatt en prosjektgruppe med Roger Amundsen,
Hans Henrik Tøsdal og Esben Madsen. Gruppen tar
kontakt med Bravissimo om videre framdrift.

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

Brukerkontorer
Styret forfatter brev til Helsedirektoratet vedrørende
retningslinjer for brukerkontorene ved sykehusene.

LFS BUSKERUD

Casas Heddy tur 2016
Reiseledere blir Roger Amundsen og Hans Henrik
Tøsdal. Annonsen (se side 3) sendes alle lokallag
med oppfordring om å gi egne tilskudd til reisen.

LFS VESTFOLD

LFS pins, Styret vedtok å kjøpe nye pins. Ansvarlig: leder.
Styremøte på nett
Leder orienterte om muligheter for å gjennomføre
styremøter på nett. Det krever innkjøp av relevant
utstyr til styremedlemmene. Innkalling og
dokumenter blir lagt i en drop-box. Leder kommer
tilbake til saken i neste styremøte.
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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
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

Rita Gåsland (slagrammet)
Tlf. 988 84 163
Randi Nesje (pårørende)
Tlf. 916 98 355 e-post: rknesje@online.no

LFS AGDER

LFS TROMS

Ellen Helene Skaar (slagrammet)
Tlf. 481 36 975 e-post: ehskaar@online.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 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
Karin Føreland Nordli (pårørende)
Tlf. 906 11 649 e-post: karnor@online.no

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

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

Bestill kort med
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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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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
Freddy Ulvseth
Høylandsvegen 49,
4700 Vennesla
Mob. 976 36 169
E-post: Freddy.Ulvsth@atea.no

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
Esben Madsen
Heggelibakken 71, 0374 Oslo
Mob. 930 90 982
E-post: esbenmadsen54@gmail.com

LOKALLAG OG KONTAKTPERSONER
LFS Østfold
Leder Randi Overaa
Gamle Glomboveien 1
1678 Kråkerøy
Tlf. 47 65 83 50
aoberg@getmail.no

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

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

LFS Agder
Leder Freddy Ulvseth
Høylandsvegen 49
4700 Vennesla
Mob. 976 36 169
E-post: Freddy.Ulvseth@atea.no

LFS Nordland
Leder Randi Nesje
Storvollen 50, 8015 Bodø
Tlf. 916 98 355
rknesje@online.no

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

LFS Troms
Leder: Liv Jensen
Sommarfjøsvegen 52
9020 Tromsdalen
Mob. 951 95 464

LFS Oppland
Leder Kirsten Engen
L. Nittersv. 1, 2817 Gjøvik
Tlf. 924 50 739
kirsten_1946@yahoo.no

LFS Rogaland
Kontaktperson: Roger Amundsen
Mob. 489 99 797
E-post: rogeramu@start.no

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

LFS Buskerud
Kontaktperson: Roger Amundsen
Mob. 489 99 797
E-post: rogeramu@start.no

LFS Sogn og Fjordane
Kontaktperson: Roger Amundsen
Mob. 489 99 797
E-post: rogeramu@start.no

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

LFS Møre og Romsdal
Kontaktperson: Roger Amundsen
Mob. 489 99 797
E-post: rogeramu@start.no

LFS Hedmark
Leder: Heidi Myrvold
Møllevn. 85, 2224 Austmarka
Tlf. 916 88 093
heidi_myrvold@live.no

LFS Trønderlag
Leder Hilde Andresen
Øvre Flatåsvei 33b
7079 Flatåsen
Tlf. 90 69 88 84
lfs.tronderlag@hotmail.no
Hjemmeside: www.lfstrondelag.com

HJERNESLAGRAMMEDE BARN
Foreldrekontakt:
Merethe Meland
Tlf. etter kl. 20.00: 77 09 72 36
meme@thorheim.no

SLAGordet nr. 2/2015
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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

