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Lev livet.
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BPA står for muligheten til å leve livet. Helt og fullt.
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Nå har det vært høy aktivitet i
LFS en tid. Vi i hovedstyret har
hatt møte, deltatt i møter og
andre aktiviteter og lagt planer
for høsten.

SLAGORDET er et opplysningsblad
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Bladet kommer ut 4 ganger i året.
Meninger som kommer til uttrykk,
representerer ikke nødvendigvis
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med henvisning til Slagordet.
Redaktøren forbeholder seg retten
til å forkorte innlegg.
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Vel overstått sommerferie!

Øverst på prioriteringslisten
står lokallagene. Årsmøtet
vedtok, som kjent, å opprette
en pool hvor lag med god
økonomi kan betale inn
midler. Lokallag med svak
økonomi kan søke om midler
til konkrete prosjekter fra
pool’en.
Vi ser allerede en lovende
utvikling her. I tillegg til at
lokallag kan få økonomisk
hjelp, vil vi i hovedstyret også
støtte opp på andre måter.
Målet er at alle lokallag skal bli
like gode!
I denne forbindelse planlegges
også en del stormøter i hele
landet. LFS Østfold refererte
fra sitt vellykkede stormøte i

mai i forrige nr. av Slagordet.
Vi mener dette er en god måte,
både å pleie medlemmer på og
å verve nye.
LSF har inngått avtaler om
deltakelse i to store prosjekter
som er meget interessante.
Det ene er MR-angio og rafi av
intrakranielle arterier. Dette vil
bli viktig for å kunne påvise
blant annet aneurismer i
arteriene på et tidlig stadium.
Vi stiller forventninger til dette
prosjektet som inngår i
«Tromsøundersøkelsen».
Det andre prosjektet er en
pilotstudie om innovativ
rehabilitering og samhandling
på sykehus og i kommunene i
en tidlig fase etter hjerneslag.
Dessverre er det altfor ofte slik
at hjerneslagrammede må
vente på tilbud om adekvat
rehabilitering etter utskriving
fra sykehus. Dette har LFS
påpekt mange ganger, og
denne pilotstudien kan bli
verdifull for arbeidet vårt.
Slagordet har fått «ny drakt».
Først og fremst har denne
endringen en økonomisk
bakgrunn – men det er også
spennende å prøve noe nytt.
Vi håper du vil like det
«nye» Slagordet!

DRD

Ny giv – og fortsatt liv
TEKST: MAJ LINDHOLT. FOTO: DRD

Det handler om Slagordet som hovedstyret måtte innse ble så dyrt å
produsere og sende ut at alternativene måtte på bordet. Nedleggelse –
eller fortsatt liv med en giv?
Noe måtte gjøres
LFS-leder Roger Amundsen er en handlingens
mann. Han vet at mange medlemmer setter
pris på medlemsbladet til LFS. For noen i vårt
grisgrendte land er det kanskje den eneste
kontakten med landsforeningen. Følgelig
innhentet han flere tilbud og festet seg ved
DM reklame og design AS (DRD) som inneholdt flere interessante og lovende elementer.
Særlig interessant var forslag om et nytt
format som ville kunne redusere portoutgiftene en god del.
Resultatet har du i hendene. Et blad i litt
mindre format, men med flere sider! Starten
på pluss åtte sider er forsiktig. Med tilsig av
annonser vil det kunne bli flere sider, hvis
tilgangen av redaksjonelt stoff øker.

Våre nye medarbeidere!

Vår nye samarbeidspartner
-Velkommen, sier designer Weronika Jagiello,
som tegner denne utgaven av Slagordet, i
døråpningen til kontoret i 7. etasje i en bygård
i Oslo. De første prøvesidene skal diskuteres.
Kontorlokalet er enkelt, hyggelig og velutstyrt
med godt teknisk utstyr. Et par Slagordsider
lyser på en av skjermene. Noen ideer og
muligheter luftes. – Vi har god erfaring med
full konseptet annonser-layout-trykk- utsending,
forsikrer daglig leder Ragnar Madsen, og viser
flere hyllemeter med blader og hefter firmaet
har laget for andre kunder.

i artikler – er virkelig verdt å arbeide videre
med redaksjonelt. Likeledes hvordan
medlemsblad kan anvendes i vervekampanjer!
LFS vil jo gjerne ha med flere av de mange
potensielle medlemmene ute i landet. Bare for
å nevne noen av mulighetene vår nye samarbeidspartner ser.

Det ser lovende ut. Rådene om hvordan man
selger annonseplass på innhold – altså temaer

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

4

Entusiasmen til våre nye samarbeidspartnere
er smittende. Den faglige kompetanse synes
betryggende. Slagordet har med en ny giv fått
en ny sjanse til forlenget liv – utover å oppleve
25 års jubileet i 2016.
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Trenger du et lite byrå
med store løsninger?
Vi er stolte over å kunne overta ansvar for layout,
produksjon og annonsesalg for Slagordet.
Det føyer seg inn i rekken av tilsvarende oppdrag
for mange foreninger og medlemsorganisasjoner.
Våre tilbud for øvrig:
-Idé, layout og produksjon av ALT innenfor trykk
-Idé, layout, utvikling og drift av websider
-Diskusjonspartner når du skal realisere dine
kommunikasjons- og marketingplaner.

Vi er raske på labben og holder et prisnivå
som ikke skremmer. Prøv oss!

www.drd.no
post@drd.no
tlf. 928 48 402

Rehabilitering av hjerneslag på Fram helserehab
• Intensivt håndtreningsprogram
(CIMT)
• Trening med logoped
• Døgn- eller dagtilbud – kort ventetid

Med Mot til å Mestre

Vi tilbyr et tilrettelagt treningstilbud gjennom
individuell oppfølging med det tverrfaglige
teamet, gruppeaktiviteter, undervisning,
samtaler og veiledning.
Kontakt oss hvis du har spørsmål på 6715 2928.
Henvisning sendes fra din fastlege, manuell
terapeut, kiropraktor eller sykehuslege.

Balansetrening

Individuell behandling

Fram helserehab
Rykkinnveien 100, 1349 Rykkinn
www.framhelse.no
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Roger tar alltid telefonen
I over fire år nå har Roger Amundsen besvart anropene som kommer inn
til vakttelefonen til Landsforeningen for Slagrammede. Etter selv å ha hatt
tre hjerneslag og to hjerteinfarkt, vet Roger Amundsen hva han skal svare
når fortvilte pårørende ringer.

TEKST: BRYNHILD FJELD. FOTO: TORE FJELD

I over fire år nå har Roger Amundsen besvart
anropene som kommer inn til vakttelefonen
til Landsforeningen for Slagrammede. Etter
selv å ha hatt tre hjerneslag og to hjerteinfarkt,
vet Roger Amundsen hva han skal svare når
fortvilte pårørende ringer.
– De er fortvilet. De vet ikke hva de skal gjøre.
Mannen deres har fått slag og ligger på
sykehuset. De trenger noen å prate med,
noen som vet hva dette handler om, forteller
Roger Amundsen.
Noen dager ringer 20–25 personer, ofte
pårørende som er i sjokk fordi ektefellen har

Roger Amundsen.

havnet på sykehuset med hjerneslag. Roger
forteller dem at kommer til å gå bedre, men
det vil ta tid. Han forteller sin egen historie,
han har hatt hjerneslag han også, og det er det
ingen som kan se på ham nå. Alt er ikke svart.
– Etter at vi har snakket sammen, sier mange
at de har fått bedre svar av meg enn det legene
har gitt dem. Det er en god attest å få.
Sprer riktig informasjon
Roger Amundsen var en av pådriverne for å få
startet vakttelefontjenesten til LFS for fire år
siden. Han har gjort det til sin livsoppgave å
spre riktig informasjon om sykdommen, både
til de som rammes og samfunnet for øvrig.
I tillegg til å svare på vakttelefonen reiser han
rundt og holder foredrag for helsepersonell,
lag og foreninger og andre interesserte.LFS,
som er en landsforening i Norges Handikapforbund, har for tiden 1284 medlemmer.
Medlemstallet er på ingen måte representativt
for hvor mange som får slag i Norge.
Hvert år rammes flere enn 15 000 nordmenn
av hjerneslag, like mange som det er som får
hjerteinfarkt. Det er en myte at slag er en
gammelmannssykdom; 25 prosent er under 65 år.
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– Stadig flere yngre rammes. Noen er mer
genetisk disponert enn andre, men mye
kommer også av livsstil. Overvekt, stillesitting,
høyt blodtrykk, stress og en generell usunn
livsstil. Dette er risikofaktorer for å få hjerneslag, i likhet med andre hjerte- og karsykdommer.
Hjerneslag er den største årsaken til uførhet
blant nordmenn, nummer to-årsak til innleggelse i sykehjem og vår tredje største dødsårsak. Likevel vet mange lite om hvilke symptomer de skal se etter, og sykdommen har lav
status sammenlignet med for eksempel
hjerteinfarkt og kreft.
Rammet som 49-åring
Roger var 49 år gammel, gift, pappa og arbeidsnarkoman da han fikk hjerneslag første
gang. Han var ikke typen som passet på seg
selv, sa alltid ja til alt og var dårlig til å lytte til
egen kropp. Nå er han flinkere til å ta vare på
seg selv, blant annet ved å sørge for å få nok
hvile.
– 40 prosent av dem som får hjerneslag, blir
skilt etterpå. Noen hadde sikkert blitt skilt
uansett. Det sier noe. Det er ikke lett å være
familien til en som har hatt hjerneslag.
Personen kan forandre seg veldig. En ting er de
fysiske tingene, som at man blir lammet og får
problemer med å gå. Noen klarer ikke å snakke
ordentlig. Man kan få problemer med hukommelsen. Noen forandrer helt personlighet, blir
oppfarende og sint.
Han mener det er en stor fare for at mange blir
isolerte og faller utenfor samfunnet etter et
hjerneslag. Det er på mange måter en skambelagt sykdom, det er ingen som skryter av at de
har hatt hjerneslag.
– Når du er på sykehuset blir du tatt godt vare
på, det er fagfolk på alle fronter som passer
på deg. Problemet er når du kommer hjem
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Hjerneslag den største årsaken til
uførhet blant nordmenn, nummer
to-årsak til innleggelse i sykehjem
og vår tredje største dødsårsak
igjen etter noen dager. Rehabiliteringstilbudet
til slagpasienter er en skam. For å komme
tilbake og fungere, er det helt avgjørende at
rehabilitering og opptrening begynner med
en gang. Nå kan det gå seks–sju måneder før
rehabilitering starter, det er alt for lenge å
vente, mener Roger.
Tok ni måneder
Etter hans første hjerneslag tok det ni måneder
før Roger klarte å fungere noenlunde igjen. Det
krevde beinhard jobb fra hans side med å trene
seg opp. Hele høyre side var lammet etter slaget.
– Jeg tvang meg selv til å bruke høyrehånda,
selv om den bare hang slapt ned. Det gikk
gradvis, men jeg klarte å fungere. Selv i dag har
jeg mange usynlige mén som du ikke ser. For
eksempel får jeg spasmer i armer og bein, og
jeg vet aldri når det skjer. Det gjør at jeg kvier
meg for en del ting, for eksempel å gå trapper.
Når jeg får spasmer, har jeg ingen kontroll, sier
han.
I tillegg til å være leder i LFS jobber Roger som
selger i et renholdsfirma, der han har fått en
arbeidsavtale som gjør at han jobber så mye
han kan, på egne premisser. Nettopp dette med
tilknytningen til arbeidslivet er viktig for unge
slagrammede.
– Det er lett å bli isolert og falle utenfor
arbeidslivet etter et slag. Mange arbeidsgivere
vil helst ikke ha en slagrammet tilbake, de vet
ikke helt hvordan de skal forholde seg til det.
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Men med tilrettelegging kan veldig mange
komme tilbake i jobb igjen, og det betyr veldig
mye både for den enkelte og for samfunnet.
Det er ikke sånn at du skal avskrives selv om
du har hatt et slag.
Rask behandling
Det å komme raskt til legebehandling er helt
avgjørende for å begrense skadeomfanget etter
et hjerneslag.
– Senest innen tre timer bør du komme til lege,
det er veldig viktig. Har du mistanke om at du
eller noen du er sammen med har fått et slag,
må du ringe 113 med en gang. AMK-sentralen
vet hvilke symptomer de skal se etter, det er
bedre å ringe en gang for mye enn å ikke ringe,
poengterer Roger.
Da han selv fikk hjerneslag, merket han at han
fikk en dundrende hodepine som ikke ga seg.
Han kjørte bil da det skjedde, og kjørte inn til
siden for å komme seg igjen. Etter en stund
kjørte han videre og gikk inn til dem han skulle
ha et møte med. Han merket plutselig at synet

og hørselen ble borte, og kort tid etterpå gikk
han i bakken.
Roger mener slag er så vanlig at alle bør kjenne
til symptomene. FAST-regelen er en rettesnor
for raskt å påvise hjerneslag. LFS-lederen
formaner også hver enkelt om å bli flinkere til
å passe på seg selv og sin egen helse.
– Gå til legen! Sjekk blodtrykket, tenk på helsa
di. Folk sender bilen og sykkelen på service,
men har ikke vært hos lege på mange år. Hva er
egentlig viktigst, bilen eller kroppen din?
Artikkelen er tidligere offentliggjort
i Handikapnytt.

VELKOMMEN!
SLAGKAFÉ I OSLO
Etter gode erfaringer med slagkafé i mail og juni, inviterer
LFS Oslo og Akershus igjen til slagkafé på Sagene Samfunns
hus, Kristiansands gate 2 (vis a vis Sagene kirke) første onsdag
i hver måned mellom kl. 12.00 og kl. 14.00. Aktuelle datoer:
7. oktober, 4. november og 2. desember.

SLAGKAFÉ I LILLESTRØM
LFS Oslo og Akershus inviterer spesielt medlemmer og pårørende i Akershus nord til slagkafé på
Lillestrøm Bo- og behandlingssenter, Alexander Kiellandsvei 9, Lillestrøm. Oppstartsmøtet var
1. september. Aktuelle datoer: 6. oktober, 3. november og 1. desember. Åpningstid kl. 12.00-14.00.

TEMAMØTER
LFS Oslo og Akershus planlegger tre nye temamøter på Lærings- og mestringssenteret på Bærum
sykehus. Nærmere opplysninger sendes ut før hvert møte.
Videre planlegges en ny busstur til Charlottenberg i november.
LFS Oslo og Akershus gleder seg til å møte deg på våre aktiviteter denne høsten!
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Når unge får hjerneslag
De siste 20 årene har det vært en dramatisk økning i antall tilfeller av
hjerneslag i aldersgruppen 20-64 år i Norge. Hvor mange av disse som
hører til den yngste delen av denne aldersgruppen, sier de offisielle tallene
ingen ting om. Anniken Krosby (21) var en av dem.
TEKST OG FOTO: JONAS GRAN THORSTEIN

Den 20. november i fjor våkner Anniken
Krosby (21) grytidlig. Tallene på klokkeradioen
lyser 05.00. Hun føler seg svimmel og kvalm.
Svimmel på en helt annen måte enn hun noen
gang har vært. Alt roterer mot høyre. Da hun
stabber seg ut av sengen, klarer hun ikke å
hindre kroppen i å gå til høyre. Hun setter
kursen mot dodøren, men går rett
i veggen.
Anniken gjør som de fleste andre ville gjort.
Tenker at hun er syk, og legger seg ned i
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sengen igjen for å sove. Men svimmelheten
bare fortsetter. Hun føler at hun svever
over sengen.
”Er jeg død?” spør hun kjæresten, Thomas.
– Nei, legg deg til å sove nå, svarer han.
Hun legger seg til å sove. Thomas blir liggende
å tenke gjennom spørsmålet og lurer på hva
hun egentlig mener.
Anniken forklarer at hun føler seg kvalm og
svimmel, og at hun ikke klarer å gå rett. Hun
er nummen i hele høyre side av kroppen. Det
er merkbart at hun sliter med taleevnen.
SLAGORDET NR. 3 ℅ 2015
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Omkring ti prosent av de 15.000 som rammes av
hjerneslag i Norge er 49 år eller yngre.
Tilfeldigvis er Thomas interessert i helse og
sykdomstegn og ønsker å gjøre en test på
Anniken. Han tester gripeevnen hennes og om
hun klarer å sette pekefingeren på nesetippen.
Det er ikke tvil om at noe er galt. Thomas
foreslår å ringe etter ambulanse med en gang,
men Anniken syntes det ville være å overdrive
situasjonen. Likevel plukker han opp telefonen
og ringer.
Denne samtalen viste seg i ettertid å være
langt viktigere enn noen forsto på det tidspunktet.
– Legene sier rett ut at Thomas i det øyeblikket
kan ha reddet livet mitt. Det er jeg, og kommer
alltid til å være, evig takknemlig for. Det er en
klisjé å si det, men jeg føler nesten at jeg
skylder han hele livet mitt.
Andelen yngre øker
Redaktør i ”Slagordet”, tidsskriftet for Landsforeningen for slagrammede, Maj Lindholt
forteller at det er svært vanskelig å finne
detaljerte tall over slagpasienter, fordi pasientstatistikk ikke er allment tilgjengelig. Det er
likevel ingen tvil om at andelen yngre som
rammes av hjerneslag øker.
Omkring ti prosent av de 15.000 som rammes
av hjerneslag i Norge er 49 år eller yngre. Det
vil si at det er mellom 1000 og 1200 i denne
aldersgruppen som får slag hvert år. Antall
slagtilfeller i aldersgruppen 20-64 år har økt
med hele 25 prosent siden begynnelsen av
1990-tallet.
– Dette er høyere tall enn noen gang, og det ser
dessverre ut til å fortsette å øke, sier Lindholt.
SLAGORDET NR. 3 ℅ 2015

Til tross for at det ikke er mulig å innhente
konkrete tall for en lavere aldersgruppe er det
tydelig at det er svært få i 20-årsalderen som
rammes av hjerneslag.
Nå kan det være natta om noen timer
Anniken blir hentet i ambulanse og kjørt til
legevakten. Det blir utført noen få tester før
legene forstår at hun må sendes videre.
Anniken blir fraktet til Ullevål Universitetssykehus.
– Det var da jeg begynte å forstå at dette var
alvorlig. Jeg ble lagt på båre, og i full fart kastet
inn i ambulansen. Det var blålys og høy fart.
På Ullevål blir det gjennomført en rekke
tester. Deriblant en CT-undersøkelse for å
avklare om hun har hjerneblødning. Først da
ordet hjerneblødning blir nevnt forstår
Anniken alvoret.
– Jeg tenkte bare det verste. ”Shit. Nå kan det
være natta om noen timer”, forteller Anniken.
Det viser seg at det ikke er snakk om noen
hjerneblødning. Nok en mulig årsak til
symptomene er utelukket.
Det konkluderes med at Anniken har hatt et
drypp. Hun får blodfortynnende medikamenter og jevnlige tester hvert 15. minutt viser etter
hvert at hun er på bedringens vei.
Færre dør av hjerneslag
Anniken er en av ytterst få som blir rammet av
hjerneslag i så ung alder. En blodpropp hadde
satt seg i hjernen. Heldigvis har vi i dag mer
kunnskap om hjerneslag, og langt større
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mulighet til å redde rammede, enn vi hadde for
bare 25 år siden. Statistisk sentralbyrå opplyser
at fra 1988 til 2012 sank andelen som døde av
hjerneslag fra 82 til 37 per 100 000 innbyggere.
Anniken fikk blodfortynnende tidlig nok, og
blodproppen ble løst opp.
– Hadde jeg lagt meg til å sove igjen den
morgenen er det ingen som vet om jeg hadde
våknet igjen. Eller om jeg hadde våknet opp
med en hjerneskade. Thomas er helten som
reagerte så fort.
Det er en tøff påkjenning å gå gjennom en slik
prosess og Anniken ble totalt tappet for energi.
– Jeg husker at jeg var ekstremt sliten både
psykisk og fysisk. Hadde det ikke bra i det hele
tatt. Men min største bekymring var familien
og kjæresten som var rundt meg hele tiden.
– Du bekymret deg mer for dem enn for ditt
eget liv?
– Ja, jeg gjorde det. Det var så vondt å se dem
stå og gråte og være så redde. Jeg fortalte dem
hele tiden at jeg hadde det bra. Selv om det
var løgn.
Bivirkning av P-piller
Legene slet med å finne årsaken til at Anniken
fikk et drypp. Hun er slank, sprek og har en
sunn livsstil. Blodet hennes var det heller ingen
feil med. I ettertid har hun fått vite at det mest
sannsynlig var P-pillene som forårsaket dette.
– Det er jo kjent at P-piller kan føre til drypp,
og det var sannsynligvis det som skjedde med
meg. Jeg var maks uheldig.
En blodpropp i benet ble pumpet opp til
hjertet. Derfra ble den, på mest uheldig vis,
presset gjennom et hull i hjertet som ikke skal
være der. Den ble så ledet opp til hodet hvor
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den til slutt låste seg i lillehjernen.
Anniken har nå sluttet med P-Piller, og
anbefaler alle hun prater med å gjøre det
samme. Det har nærmest blitt en hjertesak for
henne. Hun trykker hendene godt inntil
brystet. Budskapet er klart. Ikke overse mulige
bivirkninger av P-piller!
– Det er dessverre for lite kunnskap rundt
P-piller og mulige bivirkninger av disse. Selv
om sjansen er utrolig liten for å få blodpropp
er det en enormt stor risiko å ta. Jeg kommer
aldri til å starte med P-piller igjen og håper at
andre kan ta lærdom av mine opplevelser.
Snakk med legen
Redaktør Maj Lindholt ønsker verken å
anbefale eller fraråde kvinner å bruke p-piller.
Hun peker imidlertid på at man gjør lurt i å
være føre var.
– Er du blant de 6-8 prosentene av norske
kvinner som har en historie med blodpropp i
familien må du ta en prat med legen om hva
slags prevensjonsmiddel som egner seg for
deg. For p-pillen er ikke gunstig da, sier Maj
Lindholt.
Har du hatt hjerneslag, hjerteinfarkt, drypp,
eller lider av alvorlig migrene, leversykdom
eller kreft som kan påvirkes av hormoner skal
du heller ikke bruke p-piller.
Enormt takknemlig
Når Anniken skal forsøke å sette ord på
hvordan opplevelsen og alle inntrykkene har
påvirket henne i etterkant av hendelsen tar
hun en lang tenkepause.
Det merkes at hun henter ord fra dypt inne i
hjertet.
– Jeg har blitt flinkere til å si at jeg er glad i de
personene jeg bryr meg om. Samtidig er jeg
enormt takknemlig. Takknemlig for alt.
SLAGORDET NR. 3 ℅ 2015

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!

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

STAND

Funkisdagen 2015

NHFU arrangerer årlig «Funkisdagen» - i år 22. august i Bergen.
TEKST OG FOTO: ESBEN MADSEN

Vi ankommer på Festplassen i Bergen by
kl. 11.00 for å rigge oss til for en lang formiddag
på Funkisdagen som skal vare fra kl. 12 til 17.
Festplassen møter oss med et mylder av
mennesker og unge og eldre funksjonærer i
røde og blå trøyer for å hjelpe alle bidragsytere
til dagen. Vi blir anvist plass til vår stand i regi
av Hordaland med leder Hans Henrik Tøsdal
i spissen.
LFS landsstyre, Roger Amundsen, Randi Nesje,
Marius Korsell og Esben Madsen, skal hjelpe
til med alt vi kan og være aktive på standen,
sier vår leder Roger Amundsen. Standen er vel
forberedt og rigges fort opp. Underholdning til
riggingen er lydprøver for artistene som skal
spille. Alejandro Fuentes er ikke fornøyd og vil
øke lyden på sangmikkene. Sandra Lyng
Haugen stiller i rød kjeledress og synger som
om det er konsert på lydprøven.
Konferansier Jørgen Foss innleder åpningen
på den store scenen dagen i kjent og entusiastisk stil. APs ordførerkandidat Marte Mjøs
Persen holder åpningstalen. Konserten
starter umiddelbart med Nation of the Soul.
Arrangøren skal ha ros for den artistgallaen vi
opplever. Det hele blir virkelig en hyllest til
den akustiske gitaren med David i Casa Murilo
i spissen, som også holdt en intimkonsert på
hotellet fredag kveld.
Alt i alt en konsert med høy kvalitet til glede
for besøkende og oss på standene. Jørgen Foss
introduserer også diverse konkurranser i
pausene mellom artistene. Politikerne får
prøve seg på hinderløype og rullestoltestkjøring. På standen har vi hyggelige samtaler
SLAGORDET NR. 3 ℅ 2015

Roger Amundsen besøkte standene til politikerne, her AP.

med slagrammede og interesserte for vårt
arbeid. Våre giveaways går unna og heldigvis
vårt infokort: Ring 113 umiddelbart ved
kjennetegn på hjerneslag. Lær FAST reglen!
Roger Amundsen besøker politikernes
stander. Tema er faren for storstilt nedleggelse
av rehabiliteringsinstitusjoner og kommunereformen med flytting av hjelpemiddelsentralene fra stat til kommune som bekymrer
oss alle.
Dagen avsluttes med en oppvisning på
rullestolbasket. De konkurrerende er mer
treffsikre på kurven enn du ser i landets
høyeste basketdivisjoner.
Vi pakker slitne og fornøyde standen sammen
kl. 17.00. Vi er enige om at NHFU må hedres
for å ha gjennomført en slik dag som også må
ha vært en opplevelse for besøkende fra
Bergen by.
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Det er ikke for sent å bli bedre

Effektiv rehabilitering
etter hjerneslag og traumatisk hjerneskade
Vi tilbyr unike rehabiliteringsprogram Treningen er støttet av skandinaviske
med intens fysisk trening og språk- og leger, fysioterapeuter og logopeder
taletrening i Spania og Sverige.
som er spesialister i nevro-rehabilitering.
Forskningsstudier og våre resultater
viser at vesentlige forbedringer kan
oppnås, selv mange år etter at skaden
har oppstått.

Velkommen!

OFVSPPPTIMA

NeuroOptima Forsk Rehab AB
Tel. 0046 40 400 950
kundservice@neurooptima.com
www.neurooptima.com/no

STAND

Stand på Arendalsuka

TEKST OG FOTO: FREDDY ULVSETH

Fredag 14 august 2015 deltok LFS-Agder ved Ole Christian Stray og Freddy
Ulvseth på standen til NHF under Arendalsuka.
Med oss hadde vi med våre triker (trehjulssykkel) for å vise at ved å fjerne 26 års regelen,
kan også de eldre få søkt om aktivitetshjelpemidler, som for eksempel sykkel. Ved å sykle
kommer man seg i bedre form og orker mer,
noe som igjen kan bidra at en kommer tilbake
i jobb. Folk ville gjerne prøvesitte og høre mer
om syklene også! Vi var også klare på dette
med kommunereformen og at kommunene
ikke må overta hjelpemiddelsentralen.

Det ble en lang dag, 8 timer på beina tar på,
men Ole og Freddy holdt ut til dagen var
omme!

Det var en jevn strøm med folk som passerte
og flere la merke til syklene og kommenterte
disse, dermed var praten i gang!
Vi fikk også skrevet ned noen navn på
personer som vi skal følge opp i ettertid.

SLAGORDET NR. 3 ℅ 2015

En velutstyrt og synlig stand!
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HJELPEMIDDEL

Mollii elektrodress
Mollii er en elektrodress som bruker kroppens egne ressurser til å redusere
spastisitet og muskelspenninger. Den gir elektrisk stimulering gjennomet
spesialdesignet klesplagg som bistår kroppen med avslapning, økt bevegelse,
funksjon og aktivitet.
TEKST: VERONICA K. ASTRUP. FOTO: BARDUM AS

Resultatene er overbevisende og effekten viser
bedre livskvalitet gjennom; bedre søvn, mindre
smerter, bedret tarmfunksjon og bedre funksjon
(i affisert side ved slag).
Elektronisk stimulering
Elektronisk stimulering er en veletablert
medisinsk teknikk som brukes for å redusere
spastisitet og gi økt bevegelsesutslag i berørte
ledd. Dette vil gi en bedre funksjon i hverdagen.
Behandling med enkle elektroder er tidkrevende.

Elektrisk stimulering med Mollii er en metode
der aktuelle muskelgrupper i under- og
overkropp stimuleres samtidig. Prinsippet
med å redusere spastisitet ved hjelp av
elektrisk stimulering bygger på et samspill
mellom muskler som kalles reciprok inhibering,
dvs at når én muskel stimuleres til kontraksjon vil antagonisten (den «motarbeidende»
muskel) slappe av for ikke å motarbeide
bevegelsen. Elektrodene utplasseres på
utvalgte muskelgrupper. Stimuleringen
reguleres av en ekstern kontrollenhet der
spenning og hvilke muskler som aktiveres
avgjøres ut i fra den enkeltes sykdomsbilde.
Utprøving av metoden skjer alltid i sammen
med medisinsk personell/sertifiserte fagpersoner, men siden kan personen selv eller
sammen med en pårørende/omsorgsperson
aktivisere stimuleringen ved en av/på knapp.
En veldig positiv opplevelse med Mollii
Freddy Ulvseth (40) ble rammet av slag for fem
år siden. Han har prøvd ut elektrodressen hos
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Freddy sykler fornøyd i Mollii-dress.

leverandøren i Norge, Bardum AS. Etter en
liten undersøkelse med fysioterapeut Kai
Konnerup, ble kontrollenheten programmert
og individuelt tilpasset til Freddy.
Mollii sitter tett på kroppen, og du har på både
bukse og jakke. Kontrollenheten kobles til ved
hjelp av magneter, og er veldig enkel å få på
plass.
- Dette var en veldig positiv opplevelse.
Med litt hjelp fikk jeg på meg elektrodressen.
Den sitter på som en tights, og var ikke
ubehagelig å ha på. Da strømmen ble koblet
på, kjente jeg en liten kribling. Det kilte litt på
stedene der det var elektroder.
- Jeg hadde på Mollii mens jeg gikk og syklet.
Det tok ikke lang tid før venstre armen min
(slag-armen) ble mer avslappet. Normalt ved
sykling i motbakker og steder der jeg må ta i
litt for å komme opp og frem, pleier slagarmen å bli anspent og står i spenn i høyde
SLAGORDET NR. 3 ℅ 2015
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med magen/brystkassa. Etter ca. en times tid
kjentes kroppen mer avslappet og slag-armen
hang ned på siden istedenfor på magen. Et
tegn på at spastiseten var så godt som borte.
Mer avslappet i kroppen
- I etterkant av prøvingen merket jeg at jeg var
mer avslappet i hele venstresiden. Slik var det
utover kvelden også, og til og med neste dag
når jeg syklet Styrkeprøven fra Eidsvoll til Oslo
var slag-armen/venstresiden fortsatt god og
avslappet.
Jeg sitter igjen med en god opplevelse av
utprøvingen. Jeg kjente ingen ubehag verken
under eller etter prøvingen, kun en mer

avslappende følelse i venstre siden.
God effekt – ingen tvil
- Etter kun å ha testet Mollii én gang fikk jeg
et inntrykk av effekten på den, og det er uten
tvil at den har en god effekt. Kanskje mer for
noen enn for andre, for min del var det størst
effekt i armen, men det er også den som er
mest spastisk.
Jeg kan trygt anbefale Mollii til andre med
muskelspenninger og spastisitet. Jeg får
gåsehud av å tenke på virkningen etter en
liten time, og hva dette kan gjøre for meg og
mange andre.

NHFs Gullnål til Randi Nesje
Nyheten om at Randi Nesje skulle få NHFs høyeste utmerkelse, Gullnålen,
ble mottatt med glede på landsmøtet i år. Meget fortjent!
Begrunnelsen var:

Randi Nesje og Roger Amundsen.

Randi Kristin Nesje har vært
aktiv innen arbeidet for
funksjonshemmede i mange
SLAGORDET NR. 3 ℅ 2015

år. Hun har hatt ett utall av
tillitsverv både innen NHF
regionalt og sitter i og har
sittet i flere offentlige utvalg
både gjennom diagnoseforeninger og utnevnt av Helsedirektoratet. Som styremedlem
– nestleder og leder innen
LFS har hun gjort et formidabelt arbeid. Hun har til tider
vært limet i organisasjonen,
når andre sviktet, var det
Randi som holdt restene av
organisasjonen sammen og
fikk den på fote igjen.
I de siste årene, har hun på

tross av egne plager, deltatt
aktivt i arbeidet for NHF /
LFS, stilt opp på messer –
i møter og ikke minst som
samtalepartner for mennesker
i en vanskelig livs situasjon.
Randi er fortsatt aktiv i LFS,
og står på valg til en ny
periode i LFS sitt hovedstyre.
Randi Nesje deltok ikke på
landsmøtet, og fikk gullnålen
overrakt av LFS-leder Roger
Amundsen. Økonomiansvarlig Hans Henrik Tøsdal
foreviget begivenheten.
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Sommertur til Rindal
LFS Trøndelag
TEKST: AASE LIAN FOTO: HILDE ANDRESEN

Otnesbrygga og Elstadsamlingen.

Til tross for at kalenderen viste at det var
sommermåned viste barometeret 6 plussgrader den 6. juni. Dessuten var det regn,
regn og atter regn hele dagen. Været la ingen
demper på humøret og forventingene hos de
33 medlemmene som ble med på turen.

Vi satt varmt og godt i de behagelige setene i
den flotte bussen til vår faste og trivelige
sjåfør, Jon-Normann Tviberg. Han transporterte oss trygt og sikkert hele dagen.
Rindal ligger i nabofylket vårt: Møre og
Romsdal. I Rindal besøkte vi Landsem
ski-museum. Der fikk vi nystekte vafler,
rabarbrakake, kaffe og omvisning. Vi som har
levd en stund, husker nok mange av våre
ski-legender som tok den ene seieren etter den
andre både i Norge og i utlandet, alle hadde da
Landsem-ski på bena.
Vi fikk høre at Rindal har blitt kåret til den
beste kommunen å bo i når det gjelder
kommunale tjenester, blant annet.

Heldagstur.
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Neste stopp var Otnesbrygga der forfatter
Anne-Karin Elstad hadde utstilt samlingen
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LOKALLAG

På Rindal skimuseum.

sin. Hun har blant annet skrevet “Folket på
Innhaug” og boka “Maria Maria” der hun satte
ord på hvordan hun opplevde å få slag og
tiden etterpå. Dessverre var tilgjengeligheten
til huset dårlig, så flere turde ikke gå inn, men
de fikk utførlig referat fra de som ble med på
omvisningen.

Etter en innholdsrik dag med hodet fullt av
nye inntrykk tok vi farvel og ser fram til neste
tur som skal gå til Røros i slutten av august.

Etter en deilig lamme-middag med tilbehør
(kortreist mat) på Valsøytunet satte vi kursen
hjemover.
Som vanlig ble det utlodning ombord i bussen,
og vårt muntrasjonsråd Åse Meslo, fikk satt
lattermusklene våre i funksjon.
Den forholdsvis lange hjemturen gikk greit
da det ble servert morsomme historier. En
liten spørrekonkurranse satte også hjernen
i aktivitet.
SLAGORDET NR. 3 ℅ 2015

Middag på Valsøytunet.
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Temadager på Asker og
Bærum sykehus
LFS Oslo og Akershus arrangerer i samarbeid med Avdeling for geriatri,
slag og rehabilitering ved Asker og Bærum kommune og Lærings- og
mestringssenteret på Bærum sykehus temadager for slagrammede og
deres pårørende ca. fire ganger pr. år.
Vinteren 2015 arrangerte vi temadag for slagrammede og våren 2015
arrangerte vi vårt første temamøte som hadde fokus kun på de pårørende.
TEKST: JUDITH OLSEN

Temadag 1
Onsdag 25. februar var temaet ”Kognitive
vansker etter hjerneslag”. Vi ønsket med
denne temadagen å rette fokus på kognitive
utfordringer etter hjerneslag. Mange slagrammede sliter med å motta og bearbeide
informasjon, huske det som er blitt sagt eller
være generelt oppmerksomme. Dette kalles
ofte ”usynlige utfall” fordi det ikke er så synlig
for omgivelsene.
Vi var så heldige at vi fikk psykolog Jan Egil
Nordvik, Sunnaas sykehus, til å være foredragsholder. Han snakket om hva kognitiv svikt er,
behandlingsmuligheter og forskningsresultater.
Nordvik har lovet å komme tilbake på et
senere temamøte og prate mer om kognitive
skader og hukommelse.
Som vanlig startet vi temadagen med deilige
påsmurte rundstykker, kaffe/te og frukt.
Og også denne gangen var det full sal – mellom
40 og 50 slagrammede og pårørende.
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Temadag 2
Torsdag 7. mai ble det for første gang arrangert
temadag bare for pårørende til slagrammede.
Det var også denne dagen fullt lokale og stor
interesse for temaet ”Å være pårørende”.
I invitasjonen sto det ”Fokus for denne temadagen er pårørende og deres spesielle situasjon når deres nærmeste rammes av hjerneslag. Hjerneslag oppstår plutselig og innebærer ofte store endringer i livet. Først sjokket,
angsten og usikkerheten, så etter hvert mer
ansvar og rolleendring i familien. Hvordan
kan man ta vare på seg selv som pårørende i
en slik situasjon?”
Programmet for dagen var:
• En pårørende vil dele sine erfaringer
• ”Omsorg og egenomsorg i pårørenderollen”
ved psykolog Monica Prydz, Senter for
mestring og forebygging (SEMFO)
Den pårørende delte sine opplevelser fra da
hennes mann uventet ble rammet av hjerneslag. Hun fortalte om tiden som fulgt og fram
til dagens status. Det var mange som nikket
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Alltid fullt hus på temadagene! Foto: Maj Lindholt.

og kommenterte og følte at dette hadde de
også opplevd.
Det føltes godt for mange å få dele og kjenne
seg igjen i en livssituasjon som snudde opp
ned på livene deres.
Psykolog Monica Prydz, Senter for mestring
og forebygging (SEMFO), tok opp temaene
«Pårørenderollen – ressurs og risiko – egenomsorg, selvstøtte, grensesetting».
Pårørende som ressurs er veldig viktige.
Involvering av pårørende kan:
• Redusere faren for tilbakefall
• Føre til færre symptomer
• Bedre sosial fungering
• Gi økt opplevelse av mestring og tilfredshet
Pårørende som risikofaktor:
Mange pårørende har det strevsomt og
vanskelig.
• Krisereaksjon
– ofte utsatt for gjentatte kriser
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Traumer
Sorg
Frykt for å miste
Bekymring for fremtiden
Skam og skyld
Endret selvfølelse og selvtillit
Mangel på overskudd
Mangel på sosial kontakt
Nedprioritering av egne behov
Redusert sosialt nettverk
Økonomiske vansker
Roller – representant, omsorgsgiver,
kunnskapskilde

Hva er sorg?
• Sorg er en i hovedsak emosjonell reaksjon
på å miste noe verdifullt.
• En normal og naturlig menneskelig opplevelse for å kunne bearbeide tap – ikke
en sykdom.
• En prosess der man skal tilpasse seg og
gjenoppbygge en ny virkelighet og skape
ny mening.
• De fleste tilpasser seg og lærer seg å leve
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PSYKOLOG MONICA PRYDZ, SENTER FOR
MESTRING OG FOREBYGGING (SEMFO) SEMFO ER ET
LAVTERSKELTILBUD RETTET MOT FOREBYGGING AV
PSYKISKE VANSKER
Målgruppe:
• Voksne (18-30 er prioritert målgruppe)
bosatt i Bærum
• Lettere til moderate vansker
• Ca. 5 timer individuelt
• Ulike kurs
• Tilbud:
– Søvnkurs
– Belastningsmestring (KIB-kurs)
– Mindfulnesskurs
– Psykologtjeneste
– Støttesamtaler
Kontaktinformasjon: tlf. 67 50 41 79

med sorgen uten profesjonell behandling.
• Tilpasningen kan ta måneder til år og
varierer mellom mennesker og kultur.
Egenomsorg og selvstøtte
• Dere spør hvordan jeg som hennes ektefelle
har det. Det har ingen spurt om før, men jeg
vil helst ikke svare på det, for da blir jeg svak
og begynner å grine. Jeg må være sterk.
Det er hun som gråter. Barna har blitt vant
til det. Tenk om jeg også skulle begynne å
gråte, da hadde de blitt redde.
Egenomsorg og selvstøtte:
• For å hjelpe andre må man hjelpe seg selv.
– Kjenne etter ”hvordan har jeg det?”
– Tørre å gi det plass og gi uttrykk for det,
sette grenser.
– Lage gode avtaler uten dårlig samvittighet, faste tider, planlegge, legge
til rette.
– Emosjonell regulering, pusteanker, her
og nå fokus.
– Fortsette å gjøre hverdagslige aktiviteter.
– Aktiviteter kan være en tilde til glede og
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mestring som er viktig i en vanskelig
periode – hvilke aktiviteter gir deg påfyll?
Rettigheter til egen verdighet:
1. Jeg har rett til å reagere når jeg føler
meg krenket.
2. Jeg har rett til å ta vare på meg selv.
3. Jeg har rett til å ta en pustepause og
tenke meg om.
4. Jeg har rett til å si nei uten å måtte be
om unnskyldning.
5. Jeg har rett til å ha en mening og
uttrykke den.
6. Jeg har rett til å forandre mening.
7. Jeg har rett til å gjøre feil og selv ta ansvar
for konsekvensene.
8. Jeg har rett til å si ”jeg vet ikke”, eller ”jeg
forstår ikke” uten å skamme meg for det.
9. Jeg har rett til å forholde meg til andre
uten å være avhengig av om de liker
meg eller ikke.
10. Jeg har rett til å bedømme om jeg er
ansvarlig for å finne løsningen for andres
problemer.
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Droppfot og overstrekking i kneet

ToeOFF Combo
®

ToeOFF Combo er laget spesielt for
behandling av overstrekking i kneet i
kombinasjon med droppfot. Combo er
en forlengelse som monteres på en
ToeOFF eller en BlueROCKER.
Den unike konstruksjonen gjør at
droppfotskinnen og Combo-delen
enkelt kan koples sammen.

Vil du vite mer?
Kontakt oss på
23 23 31 20 eller
info@camp.no

www.camp.no

www.camp.no

NYTT FRA HOVEDSTYRET

Nytt fra Hovedstyret
Hva har skjedd siden sist?
Hans Henrik Tøsdal har vært på landsmøte i
NHF og ble valgt inn som vara, men rykket opp
som styremedlem.
Randi Nesje er blitt med i styret i Bodø/
Nordland distriktet og prøver å få til et
samarbeid med flere organisasjoner for å dele
et styre i regionen på tvers av flere diagnoseforeninger som mangler nok folk til å danne
et styre.
Esben Madsen har vært foredragsholder på
slagkurs i regionen. Han deltar i et prosjekt for
mobil bevegelse. I tillegg deltok han på
landsmøte i NHF.
Freddy Ulvseth har blitt medlem av styret
i NHF i Agder og har aktivisert Agder regionen
ved å holde stands for å møte potensielle
nye medlemmer. Han sto på stand under
Arendalsuka.
Roger Amundsen har vært i møte med NAV.
Han har å besøkt sykehusene i Oslo/Akershus
og holdt foredrag for ansatte på slagavdelingen
på Ahus samt deltatt på landsmøtet i NHF.
Han var i møte med Vestfold om sammenslåing/samarbeid med Buskerud. Styret mener
det kan være en positiv løsning og informerte
lokallaget om at de kan søke om oppstartspenger fra pool’en vår.
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Tilskudd fra Helsedirektoratet
LFS har mottatt tilskudd stort kr 275.000 til
prosjektet «Hjerneslag i alle faser». Tilskuddet
skal finansiere redigering og opptrykk av heftet
og annet informasjonsmateriell.
Søknad: Extrastiftelsen
LFS har søkt om kr 700.000 i støtte til et toårig
prosjekt for å bedre kunnskapen om slag hos
fastlegene.
Søknad: Legat midler til
opplysningsarbeid
LFS har søkt om kr 300.000 i støtte til opplysningsarbeid om hjerneslag.
Logoped mangel
Slagrammede har rettigheter på logoped,
men det er flere som opplever å ikke få tilgang
til logoped. Bakgrunnen er at det er mangel
på logopeder i landet. Kommunene nedprioriterer dette.
LFS har sendt skriv vedrørende logopedmangelen i Norge til Helsedepartementet ved
statsråd Bent Høie med kopi til NTB.
Stormøte i LFS Oppland
Hovedstyret har fått en forespørsel fra LFS
Oppland om å arrangere stormøte sammen
med LFS Sentralt på Lillehammer. Roger
Amundsen og Esben Madsen kontakter LFS
Oppland for videre samtaler rundt dette.
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LIKEPERSONER

LIKEPERSONER
LFS ØSTFOLD
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
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
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Marius Korsell (slagrammet og pårørende)
Tlf. 959 74 359
e-post: marius.korsell@gmail.com
Esben Madsen (slagrammet)
Tlf. 930 90 982
e-post: em@avantor.no
Judith Olsen (slagrammet)
Tlf. 906 33 320
e-post: olsenfamilien@hotmail.com
LFS BUSKERUD
B. Morten Kristiansen
(slagrammet)
Tlf. 906 51 824
e-post: b.morten.kristiansen@hotmail.com
LFS VESTFOLD
Tore Fredriksen (slagrammet)
Tlf. 452 50 533
e-post: tfredrik@live.no
Arne Mjåland (slagrammet)
Tlf. 901 98 305
e-post: firehjuling@gmail.com
Torill Mjåland (pårørende)
Tlf. 412 92 296
e-post: styx5@hotmail.com
LFS TELEMARK
Anne Heie (slagrammet)
Tlf. 916 15 614
e-post: lfsheie@hotmail.com
Mette Johansen (slagrammet)
Tlf. 926 31 195
Vibecke Selliken (slagrammet og pårørende)
Tlf. 988 22 576
e-post: vibeckesel@msn.com
Edle Sørum (slagrammet)
Tlf. 906 85 067/926 63 913
e-post: edleoghelge@hotmail.com
LFS AGDER
Ellen Helene Skaar (slagrammet)
Tlf. 481 36 975
e-post: ehskaar@online.no
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LIKEPERSONER
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 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
Merethe Tømmerås (slagrammet)
Tlf. 976 20 199 e-post: mereven@yahoo.no
Åse Meslo (pårørende)
Tlf. 901 23 907
Randi Osmundnes (pårørende)
Tlf. 924 30 958
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Robert Vevang (slagrammet)
Tlf. 975 29 225
LFS NORDLAND
Annbjørg Hansen (pårørende)
Tlf. 992 35 827
e-post: annbjorg48@hotmail.com
Harald Hansen (slagrammet)
Tlf. 992 35 827 e-post: har6@online.no
Ole Mikal Heien (slagrammet)
Tlf. 481 34 166 e-post: oveheien@hotmail.com
Rita Gåsland (slagrammet)
Tlf. 988 84 163
Randi Nesje (pårørende)
Tlf. 916 98 355 e-post: rknesje@online.no
LFS TROMS
Torbjørn Bårdsen (slagrammet)
Tlf. 908 59 268
e-post: stortua@online.no
Hans-Erik Jensen (slagrammet)
Tlf. 909 74 052
e-post: h-ejens@online.no
Liv Jensen (pårørende)
Tlf. 951 95 464
e-post: h-ejens@online.no
Paul Magnussen (slagrammet)
Tlf. 930 68 836
Hilde Richardsen (slagrammet)
Tlf. 901 78 576
e-post: hildjori@hotmail.com
LFS FINNMARK
Liv Ellinor Hammer (pårørende)
Tlf. 906 29 940
e-post: liveliham@yahoo.no
Willy Jakobsen (slagrammet)
Tlf. 920 71 281
e-post: willjakk@hotmail.no
Anne-Grethe Rostad (slagrammet)
Tlf. 472 81 124
Ture Sjøkvist (slagrammet)
Tlf. 468 00 454
e-post: tures@online.no
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Husk Slagrammedes
minne- og forskningsfond!

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
som vil videresende den til ditt
nærmeste lokallag.

JA – jeg vil abonnere på
SLAGORDET!
Navn: ..............................................
Adresse: ..........................................
Postnr: ............................................
Sted: ................................................
Betales av:
Navn: ..............................................
Adresse: ..........................................
Postnr/sted: ...................................
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Formålet til Slagrammedes minneog 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: ............................ Mobilnr: ..........................................
Fødselsår: ............................ Slagrammet?
Ja
Nei
Pårørende ?
Ja
Nei Interessemedlem?
Ja
Nei
Sett kryss der det passer

Få den rett i postkassa 4 ganger i året!
Bestillingen sendes:
LFS
Postboks 9217
Grønland
0134 Oslo

SLAGordet

Fire utgaver i året.
Abonnementspris kr. 100,Abonnementet løper til det blir sagt opp
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HOVEDSTYRET

Leder
Roger Amundsen
Svaleveien 1, 1929 Auli
Mob. 489 99 797
rogeramu@start.no
Sekretær
Freddy Ulvseth
Høylandsvegen 49,
4700 Vennesla
Mob. 976 36 169
Ulvsth@atea.no

Nestleder
Randi Nesje
Storvollen 50, 8015 Bodø
Tlf. 75 51 60 58
Mob. 916 98 355
rknesje@online.no
Økonomiansvarlig
Hans Henrik Tøsdal
Nygårdsmyren 1, 5165 Laksevåg
Mob. 918 66 074
hans@avantic.no

Styremedlem
Esben Madsen
Heggelibakken 71, 0374 Oslo
Mob.930 90 982
esbenmadsen54@gmail.com

DIREKTE NUMMER TIL LFS:

489 99 797

LOKALLAG OG KONTAKTPERSONER
LFS Østfold
Leder: Randi Overaa
Gamle Glomboveien 1
1678 Kråkerøy

LFS Buskerud
Kontakt: Roger Amundsen
Mob: 489 99 797
rogeramu@start.no

Tlf: 47 65 83 50
aoberg@getmail.no

LFS Vestfold

LFS Oslo og Akershus
Leder: Odvar Jacobsen
Myrvangvn. 21A, 1344 Haslum
Tlf: 907 48 521
odvar.jacobsen@bama.no
LFS Hedmark
Leder: Heidi Myrvold
Møllevn. 85, 2224 Austmarka
Tlf. 916 88 093
heidi_myrvold@live.no
LFS Oppland
Leder Kirsten Engen
L. Nittersv. 1, 2817 Gjøvik
Tlf: 924 50 739
kirsten_1946@yahoo.no

Leder: Arne Mjåland
Hystadvn. 224
3230 Sandefjord
Tlf: 901 98 305
firehjuling@gmail.com
LFS Telemark
Leder: Trond Egil Pedersen
Ørstvetjordet 33, 3943 Porsgrunn
Mob: 995 34 021
tro.p@online.no
LFS Agder
Leder: Freddy Ulvseth
Høylandsvegen 49, 4700 Vennesla
Mob. 976 36 169
Freddy.Ulvseth@atea.no

LFS Hordaland
Leder: Hans Henrik Tøsdal
Nygårdsmyren 1, 5165 Laksevåg
Tlf. 918 66 074
hans@avantic.no
LFS Rogaland
Kontakt: Roger Amundsen
Mob. 489 99 797
E-post: rogeramu@start.no
LFS Sogn og Fjordane
Kontakt: Roger Amundsen
Mob. 489 99 797
E-post: rogeramu@start.no
LFS Møre og Romsdal
Kontakt: Roger Amundsen
Mob. 489 99 797
E-post: rogeramu@start.no
LFS Trønderlag
Leder Hilde Andresen
Øvre Flatåsvei 33b,
7079 Flatåsen
Tlf. 90 69 88 84
lfs.tronderlag@hotmail.no
www.lfstrondelag.com

LFS Nordland
Leder Randi Nesje
Storvollen 50, 8015 Bodø
Tlf. 916 98 355
rknesje@online.no
LFS Troms
Leder: Liv Jensen
Sommarfjøsvegen 52
9020 Tromsdalen
Mob. 951 95 464
LFS Finnmark
Leder: Willy Jakobsen
Kommandantvn. 10,
9950 Vardø
Tlf. 920 71 281
willjakk@hotmail.no
HJERNESLAGRAMMEDE BARN

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

Rehabilitering av hjerneslag
og traumatisk hjerneskade
gjennom avtale med Helse Sør-Øst
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 svelg- og 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, gågruppe, 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 opphold.

CI terapi
Skogli tilbyr også CI terapi - en intensiv treningsmetode for å trene
opp hånd- og armfunksjon etter et hjerneslag.
Kurset er et 3 ukers gruppeopphold og arrangeres to ganger årlig.
Målet med treningen er å:
• Øke oppmerksomheten mot den svake armen/hånden
• Bruke den svake armen i alle aktiviteter der dette er naturlig og hensiktsmessig
• Bedre arm/håndfunksjon i aktiviteter som er viktige for deltakeren
• Øke selvstendighet og mestring av daglige aktiviteter
Henvisning:
Fastlegen eller andre som kan henvise til spesialisthelsetjenesten.
Tilbudene 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

Returadresse:
LFS
Pb 9217 Grønland
0134 Oslo

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

