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Det har vært og er spennende
å gå over til et nytt format
slik det er gjort med
SLAGordet nå. Fremdeles
er vi i en innkjøringsfase og
jobber kontinuerlig for å få
medlemsbladet så attraktivt som mulig – både hva
innhold og design angår.
Vår nye medarbeider, DRD,
er heldigvis en inspirasjonskilde i tillegg til å gjøre
jobbene med layout,
annonsesalg, trykk og
utsending. Si gjerne din
mening om bladet på
telefon eller epost eller
brevpost. Jeg ønsker å vite
mer om hva du vil lese om
i SLAGordet!
Noe av det som gleder en
redaktør mest, er når
medlemmene skriver om
opplevelser, utvikling eller
oppdagelser av hjelpe-

midler eller annet de vil
dele. Og lokallag som
forteller om hva de holder
på med enten det er
møteprogram, turer eller
opprettelse av brukerkontor
ved nærmeste sykehus.
Slagkafeer later til å være
populært, og SLAGordet
kan brukes til å annonsere
kommende datoer, tidspunkt og sted.
En stor inspirasjonskilde er
å møte LFS-medlemmer. Jeg
var noen timer på likepersonkurset i november og ble
– igjen – inspirert av å møte
folk jeg hadde truffet i ulike
sammenhenger i LFS og å
møte nye. Så mye energi og
humør er smittende! Når
jeg nå har fått egen spalte i
bladet, håper jeg på kontakt
med stadig flere av dere.
Tusen takk til alle dere som
har bidratt til SLAGordet i
år! Ønsker dere en koselig
jul- og nyttårsfeiring, og vel
møtt til et nytt, aktivt og
utfordrende LFS-år 2016.

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

LEDEREN HAR ORDET

Roger
Amundsen
Leder

GodJul

Kjære leser!
2015 er snart historie. Det har vært et travelt og
positivt år. Vi har hatt stor fokus på lokallagene
og ser nå – til vår store glede – at flere lokallag
enn før driver veldig bra. Jeg er veldig stolt av
styret, og denne høsten må jeg fremheve Esben
Madsen og Hans Henrik Tøsdal som verdifulle
støttespillere i en hektisk periode. Likespersonarbeidet har hatt høy prioritet. Nye, forbedrede
retningslinjer for likepersoner er utarbeidet
og sendes til lokallagene. I november deltok
17 deltakere på likepersonkurs. Kurs blir også
holdt utover 2016.
Vi i hovedstyret opplever at stadig flere sykehus
og institusjoner tar kontakt for å be oss kommer
og informere om hjerneslag. Dette er en stor
anerkjennelse og et svært prioritert område som
vi vil fortsette å satse på.
En spesiell opplevelse har vært å delta ved en
disputas. Høyskolelektor Tina Taule fra Institutt
for global helse og samfunnsmedisin disputerte
12. november for ph.d.-graden ved Universitetet
i Bergen med avhandlingen: “Stroke rehabilitation in the context of early supported discharge.
Quantitative and qualitative aspects of daily life
after mild-to-moderate stroke”. (Avhandlingen
belyser ulike sider ved dagliglivet hos pasienter
som har hatt et hjerneslag av lett til moderat
alvorlighetsgrad, er skrevet tidlig ut fra sykehus
direkte til eget hjem og har mottatt rehabilitering av innsatsteam i kommunen.) Hun avla
faktisk den første doktorgraden ved Haukeland
sykehus! Taule LFS har bidratt i arbeidet med
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doktoravhandlingen, og ved disputasmiddagen
takket hun oss tydelig og nydelig i talen sin.
Hyggelig og nyttig – for det var mange fremtredende personer i helseNorge der som ble
oppmerksom på oss eller minnet om oss!
I november ble jeg oppnevnt som medlem av
fagrådet til Norsk hjerneslagregister (se side 7).
Nå ser vi i hovedstyret ser fram til 2016. I tillegg
til satsingen på lokallag og likepersoner,
kommer vi til å ha fullt fokus på de to store
prosjektene som er igangsatt i år: «Mot
fastlegene» og «Er du FAST nok?».
«Mot fastlegene»-prosjektet er ikke noen
mistillitserklæring overfor fastlegene, men et
prosjekt med formålet å øke kunnskapsnivået
om hjerneslag hos fastlegene våre. «Er du FAST
nok?» skal bevisstgjøre folk på symptomer på
slag og at de som får slike, må skaffes medisinsk
hjelp øyeblikkelig.
Nå er det bare en ukes tid igjen til jul og
vi innstiller oss på feriedager og julehygge.
En fin tid for å lade batteriene til fornyet
innsats. Etter nytt år reiser en stor gruppe
LFS-medlemmer tur til Lanzarote. Vi gleder oss!
Alle våre lesere og samarbeidspartnere ønskes
en riktig god jul. Takk for samarbeidet og
innsatsen i året som er på hell.
Velkommen til ny giv i 2016!
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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 med slagforeningene i Norge 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

Nyttig verv til LFS-leder!
TEKST: MAJ LINDHOLT

Nå er det offisielt, LFS-leder Roger Amundsen er valgt inn i fagrådet til
Norsk hjerneslagregister.
Fagrådet har en fagrepresentant fra hver av
helseregionene (to fra Helse Sørøst), en fra
Kunnskapssenteret, en fra Riksstroke (det
svenske registeret), en fra dataleverandøren
HEMIT, tre fra sekretariatet og nå en fra LFS!
Rådet har fire årlige møter som kan suppleres
med to telefonmøter. - Dette er et veldig nyttig
verv for LFS, sier Roger Amundsen. Vi får
tilgang på informasjon som er viktig for
organisasjonen. LFS ser meget positivt på
dette. Det viser at i har gjort en jobb som
holder mål og er blitt lagt merke til.

Leder for fagrådet er Bent Indredavik ved
St. Olavs Hospital i Trondheim. Han forteller
at fagrådets viktigste oppgave er å avgjøre hva
som skal registreres i registeret. Det gjelder
både selve innholdet og hva som skal rapporteres derfra til fagfolk, sykehus, pasienter,
brukere og myndigheter. – Her vil pasienterfaring være meget nyttig, og vi ser frem til
gode innspill fra LFS-lederen så registeret kan
rapportere på de forhold som de slagrammede
mener er viktigst.

En slagrammet forteller
Ågot Valle heter jeg og med meg har en av sønnene mine, Frode, som kan
hjelpe meg hvis jeg står fast. Jeg har vært stortingsrepresentant for SV og
Hordaland. Som politiker hadde jeg alltid ordet i min makt. Verbal har jeg
alltid vært.
Men så ble alt snudd på hodet, jeg fikk slag.
Etter slaget kunne jeg nesten ikke få fram et
ord , bare ja og nei. Etter hvert ble jeg bedre og
bedre. Men det har ikke kommet av seg selv!
Jeg har trent hardt.
Å ha afasi betyr mange ting. Noen snakker
med få ord, andre snakker langsomt og må
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«stotre seg» innimellom osv. Men det som vi
strever med er språkproblemer. Før jul fikk jeg
god hjelp på Sunnaas sykehus. Tre ukers
intensiv taletrening. Jeg vil takke spesielt
logopedene og særlig Silje Merethe Hansen for
oppfølginga. Håper at vi får dette til i Bergen.
Det må ikke gå både vinter og vår. Det har vi
ikke tid til!!!
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Det er for få logopeder i Norge, dere er en
mangelvare i Bergen og omegn! Men tar jeg
feil, skulle dere vært i helsesektoren og ikke i
skolesektoren? Jeg må bare spørre. Jeg må si
som Frank Becker, overlegen på Sunnaas, de
som får slag må unngå å få det i sommerferien!
Jeg skal fortelle om det jeg opplevde på
Sunnaas, med Melanie Kirmess og CIST.
Vi hadde flere kort som vi skiftet på etter tur,
og de mest vanskeligere tok vi etter hvert.
Logopedene hadde sin plan som de fleste
fulgte. Vi var tre i gruppa. Jeg var med to tøffe
mannfolk. De andre var også tre. Vi ble filmet
av Melanie.
Jeg opplevde store forandringer mens jeg var
på Sunnaas. Og det ble bedre etter at jeg kom
heim. Men betingelsen er at jeg fortsetter med
å forbedre meg. Ellers går det ikke. Jeg er spent
på hvordan logopedene, Tonje og Ingvill på
voksenopplæringa, vurderer hvordan det er.
Jeg var fysioterapeut og etter hvert barnefysioterapeut. Jeg bodde i Norheimsund, til jeg
flyttet til Bergen i 1988. Jeg har tre sønner og
fire barnebarn. Den ene er jente, den eldste,
er for tida på folkehøgskole i Molde. Frode,
Rune og Are er gode sønner som stilte opp jeg
fikk slag i oktober i 2011. Det var genetisk, i
hvert fall velger jeg og tro det. Min far fikk slag
da han var bare 52 år gammel og døde.
Jeg har alltid vært aktiv, de som kjente meg
som barn, sa at jeg var aktiv og initiativrik.
Jeg har vært fysioterapeut og barnefysioterapeut i de kommunale tjenester i Bergen og i
Norheimsund. Jeg har derfor god bakgrunn for
alt jeg har uttalt meg om. Både som fysioterapeut og slagpasient kan jeg med sikkerhet si at
trening hjelper. Å trene er livet mitt. Jeg trener
hver dag, og det har jeg alltid gjort. Jeg har
afasi og vil alltid ha afasi, det har jeg avfunnet
meg med. Men taleevnen min blir bedre og
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bedre fordi jeg trener målbevisst. Jeg trener
ved å lese aviser, snakke høgt av en lettlest bok.
Det er skjønnlitteratur eller krim. Ipad og pc
er ofte mine følgekamerater. Og jeg må
innrømme at jeg er innom Facebook ofte.
Jeg savner engelsken og fransken min. Jeg
lærte engelsk flytende som ung utvekslingselev i Texas. Fransk lærte jeg da vi fikk fransktimer på Stortinget. Hver sommer dro jeg til
Aix-Provence for ta språktimer. Min intensjon
er å lære meg engelsk og fransk på nytt. Det
gikk tapt etter slaget.
Yngve, mannen min; vi har en utfordring til
våre myndigheter. Ta vare på framkommelighet over alt. Ta vare på de gående og på
rullestolbrukere. Det kan ikke ofte sies nok.
Spesielt til byen Bergen. Jeg tar sjanser når jeg
beveger meg i byen. For rullestolbrukere er det
viktig å ha fremkommelighet. Da må fortauer
og gatelegemer være intakt og ikke ligne
terrengbaner.
Vi er ofte ute i sentrum i rullestolen. Da prater
vi med folk, men jeg blir ofte glemt. Også av
butikkekspeditører. De henvender seg til
Yngve, ikke til meg. Kanskje av to grunner:
(1) De forventer at Yngve svarer for meg.
(2) De står i sin i fulle høyde mens jeg sitter
og blir ignorert. Da reiser jeg meg og så de skal
se meg.
Å gi opp har aldri vært noe alternativ for meg.
Livet er fordømt vanskelig, men det er viktig å
være åpen og nysgjerrig. Jeg har fått en ny
utfordring i livet og det ikke bare enkelt. Men
det nytter ikke å se seg tilbake. Livet rammet
meg. Men den er litt annerledes.
(Manus fra talen til Afasiforum i Bergen er
tilrettelagt for Slagordet (red.anm.)
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FOR DE USYNLIGE
VANSKENE
Har du utfordringer med å huske,
planlegge eller kommunisere?

Vi har teknologien som kan hjelpe deg med å huske
gjøremål og strukturere hverdagen, eller med å forenkle
kommunikasjonen med omverdenen. Ta kontakt med oss,
->ŏ((,0#(&a-(#(!-)'*--,!|Ì&&0>,"$&*'#&,
kan søkes gjennom NAV Hjelpemiddelsentral.

Tlf: 22 12 14 50
mona@cognita.no
www.cognita.no

Cognita AS
Oscarsgate 7
0352 Oslo

INVITASJON

Til pårørende!
Hei, hvordan har DU det? Ja, jeg spør deg som nettopp er blitt pårørende til
en slagrammet. Det er mange som ikke tenker på oss, men det finnes
veldig mange av oss. Når en som står oss nær får slag, så blir det mye oppmerksomhet rettet mot den syke. Vi trenger også omsorg, for når en blir
syk så rammes tross alt hele familien.
TEKST: HELLE KRISTIN ULVSETH, PÅRØRENDE

Mange ganger når den syke blir innlagt,
blir det økt fokus på den som har fått slaget.
Vi føler ofte at vi pårørende ikke blir sett.
Selvfølgelig skal de ta seg av den som er blitt
rammet. Alt vi ønsker at de også kan inkludere
de rundt. Ingen spør om du har det bra, om du
har lyst å prate eller tilbyr oss en matbit.

Hva med omsorgslønn i en periode,
for det er jo den pårørende som gjør
mye når den syke kommer hjem.
Vi har lyst til at det skal komme noen støtteordninger for den slagramma samt de i
nærmeste familie. Familien er utrolig viktig
for den som nettopp er blitt syk. Det kan være
motiverende å trene seg opp igjen. Kampen
for å overleve, kampen for å komme tilbake til
der man var. Mange vil ha familien sin der, og i
dag finnes det ingen støtteordninger for de
pårørende. Om vi kan få reduserte priser på
parkeringen eller spise mat sammen?
Hva med omsorgslønn i en periode, for det er
jo den pårørende som gjør mye når den syke
kommer hjem. Tenk hvor mye vi penger vi
sparer helse Norge for hvert år. Istedenfor så
må vi gå til legen å få sykmelding. På min
sykmelding sto det at jeg var psykisk ustabil,
var jeg det da? Jeg var jo bare pårørende som
ville hjelpe min mann. Slik at han skulle få en
trygg hverdag, for han var redd for å være
alene. Tenk om han skulle få en ny blødning.
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Han var engstelig for at det skulle skje igjen.
Dermed var det trygt når jeg var sammen med
han. I tillegg var det jo flaut at andre skulle
hjelpe han å dusje o.l. Vi spurte om vi kunne få
hjelp til husvask, men da fikk vi beskjed om at
det kostet den gang 350 kr pr time. Det endte
opp med at man gjordet selv på toppen av alt
det andre man gjorde fra før.
Det er nok en grunn at flere pårørende velger å
bryte forholdet med den slagrammede, det blir
for mye.

Det finnes en gruppe på Facebook, den heter
Pårørende til slagpasienter og er kun for
pårørende. Her er vi nærmere 150 personer, og
alle pårørende er velkommen. Vi håper vi ser
DEG der, og husk å ta vare på deg selv.
Hun har også blogget litt om det å være
pårørende til en slagrammet:
https://freulv.wordpress.com/2015/10/12/
parorende-til-slagrammede/

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

Annonse

HJELPEMIDDEL

Trapperullator: AssiStep er innretningen som
ventes å hjelpe mange med nedsatt bevegelse.
Halvor Wold, Ingrid Lonar og Eirik Gjelsvik
Medbø imøteser stor interesse fra institusjoner
og private hjem.

Hjelp til å gå i og trene
i trapp hjemme
Oppfinnsomme gründere lanserer nå en innretning som gjør det lettere å
gå i trappen hjemme. Flere kan også ta i bruk trappen som treningsapparat
med hjelp av AssiStep.
TEKST: BJØRN LØNNUM ANDREASSEN FOTO: ASSISTEP

Per Even Bjørnevåg ble rammet av slag for
snart to år siden. Da den første AssiStep ble
montert ved Egge helsetun i Steinkjer, brukte
han lite tid på å skjønne hvordan den fungerer.
– Helt genialt, en sånn vil jeg ha hjemme hvis
NAV aksepterer søknaden min! Dere kunne
satt på en krok for å henge for eksempel en
pose på, men den fungerer meget godt, sier
han fornøyd til de som står bak innovasjonen.
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“Trappe-rullator”
Da Halvor Wold og Eirik Gjelsvik Medbø var
tenåringer så de besteforeldrene streve med å
gå trapper. Nå vet de at hver fjerde person over
65 år sliter med dette. Wold og Medbø møttes
som NTNU-studenter over problemet til
besteforeldrene. Innretningen de lanserer,
minner om rullestolheiser vi har sett montert
i trapper, med skinne på veggen. Men i stedet
for rampe for rullestol er et gelender montert,
og fremdriften er brukerens egen maskin.
Håndtaket kan man støtte seg på og trekke seg
opp etter, i den hastigheten man ønsker.
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Wold og Medbø møttes som NTNU-studenter over
problemet til besteforeldrene
De har fått Ingrid Lonar med på laget, og
kaller AssiStep for Nordens første trapperullator. – Heretter bør heis bare være en
nødløsning, mener trekløveret.

– Ambisjonen er at alle som har et varig behov
for trapperullatoren kan søke om den hos NAV.
Et annet ekstrapoeng er at den kan både
forebygge og hindre skader, forklarer Medbø.

Grundig
De tre har siden 2012 systematisk samlet
argumenter og analysert behov for å komme
frem til den beste løsningen som en del av
sivilingeniørstudiene ved NTNU.

Tall fra Statistisk Sentralbyrå som viser at
30 000 mennesker skades i trapp årlig. Enda
verre er at 50 personer dør av fall i trapp hvert
år i Norge.
– Vi samarbeider allerede med firma som
monterer utstyret hjemme hos folk eller på
institusjoner, sier Wold, og snart lanseres
Assistep i utlandet.

– Vi har utviklet det slik at det skal være mulig
å bruke AssiStep med bare én hånd, for de
slagrammede. Apparatet skulle være enklest
mulig og tilpasset brukernes behov. Mange
hjelpemidler ser ikke bra ut og kan virke
stigmatiserende. Derfor har vi prøvd å lage
noe som både ser bra ut og fungerer enkelt og
godt, sier Wold smilende.
– Vi har testet ut trapperullatoren blant
besøkende på et dagsenter, forsetter Wold og
poengterer at å gå i trapp er veldig god trening
for mange.
– Å gå i trapp er den beste fysiske aktiviteten
man kan ha i hjemmet, og vår løsning vil være
til stor hjelp for «eldrebølgen» som kommer,
ikke bare i Norge.
Ingrid Lonar er fornøyd med tilbakemeldingene fra brukerne; – Det er gøy å høre så
utvetydig positive tilbakemeldinger!
NAV og utlandet
AssiStep blir å få tak i gjennom NAV. Mange
forskjellige brukere har ifølge oppfinnerne
testet ut trapperullatoren på flere rehabiliteringssentre.
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– Genialt: Slagrammede Per Even Bjørnevåg bruker få
sekunder på å lære seg å bruke AssiStep ved Egge helsetun i
Steinkjer.
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KURS OG MØTER

LIKEPERSONKURS MED PERSPEKTIV
TEKST OG FOTO: MAJ LINDHOLT

20.-21. november deltok 17 LFS-medlemmer fra hele landet på likepersonkurs på
Gardermoen under ledelse av Esben Madsen og Roger Amundsen. Temaene dekket
likepersonenes roller i ulike sammenhenger som i møter med slagrammede, ved
brukerkontorer og meget mer. Fokus ble også satt på de ulike behovene slagrammede
og pårørende kan ha, og at det kan være hensiktsmessig å ha egne grupper for de to
kategoriene. Linda Åsheim fra NHFs hovedkontor orienterte om forbedringer i
utdanningen av likepersoner i NHF-systemet, mens Bianca Bernhoft Løkkeberg ga
innblikk i saksassistanse fra frivillig (SAFF). Kurset var det første av flere som skal
arrangeres under nye regler for likepersonvirksomheten.

NHF INVITERER TIL JOBBVERKSTED
Velkommen!
NHF gjentar suksessen og inviterer til nytt jobbverksted. Målgruppene er personer
med fysisk funksjonsnedsettelse som ønsker å jobbe. Tidspunkt er 10.-13. mars 2016.
Siste plasstildeling er
1. mars. Verkstedet holdes på Quality Airport Hotel Gardermoen.
Egenandel kr 1.500.
Vil du vite mer? Ring 24 10 24 00 eller send en epost til nfh@nhf.no
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Kan personer med nedsatt funksjonsevne få reduserte symptomer etter opptrening og behandling i varmt klima? På Lanzarote er det stabilt og behagelig
klima, men hva er gode helsereiser?
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!

KURS OG MØTER

SLAGKAFÉ 2016. VELKOMMEN!
OSLO
Den første onsdag i hver måned kl. 12-kl. 14 på Sagene
Samfunnshus, Kristiansandsgate 2 (vis a vis Sagene kirke).

AKERSHUS NORD/LILLESTRØM:
Den første tirsdag i hver måned kl. 12-kl. 14 på Lillestrøm
Bo- og behandlingssenter (LIBOS), Alexander Kiellandsgate 9,
Lillestrøm.

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

TEMA

Afasi
Ågot Valle holdt tale på Afasiforum i Bergen og ga Slagordet manuset
for å dele med andre. For å utdype begrepet afasi gjengis her fra Tema 8 i
SlagForum, et temahefte utgitt av LFS.
De fleste med afasi reagerer mentalt og
intellektuelt som før. Derfor er afasi en
frustrerende skade for den rammede og for de
nærmeste pårørende. Vet man mer om hva
afasi medfører, kan problemene bli lettere å
forholde seg til.
Generelt: Vansker med forståelsen øker når
setningene blir sammenhengende lange, når
flere personer er engasjert i en samtale eller
ved mye bakgrunnsstøy. De fleste med afasi
trenger lenger tid enn andre på å analysere det
de leser eller hører. Mange sliter med å finne
riktige ord og kan f.eks. si «den tingen du leser
tiden med» istedenfor ordet «klokken». Noen
kan bare produsere fraser som «Hei», «Morn»
eller «Ha det!» fordi slike uttrykk brukes ofte
og derfor fester seg lettere. En ukjent kan

imidlertid lures til å tro at vedkommende
forstår og snakker ganske bra.
Noen personer med afasi bruker ofte «fyord».
Det kan føles ubehagelig, men for personen
med afasi betyr de ikke noe. Andre kan ha
nedsatt oppmerksomhetsspenn og derfor
problemer med å veksle mellom å lytte og å
snakke o.l.
Enkelte slagrammede med afasi synes å ha
endret personlighet. Oftest er det en forsterkning av personlighetstrekk som eksisterte
også før slaget. Dessuten vil en slagrammet
uten afasi også være utsatt for de samme
endringene i personlighetstrekk som gjelder
alle slagrammede, i særdeleshet de som har
skade i venstre hjernehalvdel.

Roger Amundsen fylte
60 år 8. desember!
Slagordet gratulerer!

SLAGORDET NR. 4 ℅ 2015
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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

LOKALLAG

Aktivteter i Tromsø
TEKST OG FOTO: MAJ LINDHOLT

Det skjer mye i Tromsø. Møter med kommunale representanter,
stand, treffsted på UNN og pårørendetilbud. Lokallagsleder Liv Jensen
er entusiastisk. LFS-leder Roger Amundsen har stilt opp.
Godt møte med kommunen
– Vi hører en del om forskjeller i rehabiliteringstilbudene her fra medlemmene, forteller
Liv Jensen, og LFS ba om et møte med
kommunen for å diskutere og fortelle om hvor
viktig riktig rehabilitering er for slagrammede.
Alle slagrammede har ikke samme behov, men
alle har behov. Og det er viktig at den starter
tidlig. 28. oktober hadde Roger Amundsen,
sekretæren i LFS Troms og jeg møte med tre
representanter fra Tromsø kommune,
etatsleder. Aud-Helene Dragland, avdelingsleder. Reidun Beate Holm og fysioterapeut
Døgnrehab. Pål Beckman.
– Vi snakket om kommunale tilbud som
døgn- og hverdagsrehabilitering og mye mer.
SLAGORDET NR. 4 ℅ 2015

Det var viktig for oss å presentere hva LFS
mener for vårt syn er basert på pasienterfaring.
De hadde nok hatt mest fokus på rehabilitering i hjemmet. Jensen er fornøyd med møtet.
– Det er jeg også, samtykker Roger Amundsen,
da vi forlot rådhuset fikk vi høre at kommunens
representanter virkelig var med på det vi
snakket om – og den følelsen var gjensidig. Her
ligger det an til et fruktbart samarbeid framover.
Stand
Aktiviteten 28. oktober var ikke over etter
møtet med kommunen. Hele styret i LFS
Troms og Roger Amundsen holdt stand på et
av byens kjøpesentre.
– Vi delte ut 1-1-3-kortet og brosjyrer og
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Liv Jensen og Roger Amundsen.

opplevde at folk tok i mot. I tillegg kom så mange
og snakket med oss om sine forskjellige historier
som slagrammet eller pårørende, sier Liv Jensen,
som synes det er fint å snakke med folk.
– Likepersonarbeidet er noe jeg virkelig
brenner for, forteller hun, og gleder seg til å
delta på LFS-kurset i november.
Pårørendegruppe
LFS Troms har etablert pårørendegruppe i
Tromsø. De er blitt en fast gjeng på 8-10
personer som møtes hver sjette uke.
– Noen ganger har vi et opplegg, sier Liv
Jensen, andre ganger går vi tur, spiser et
måltid eller drikker kaffe og prater sammen;
utveksler erfaringer.
– Det er veldig givende, understreker hun
som selv er pårørende.
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Liv Jensen har observert at pårørende søker
seg til gruppen omtrent ett år etter at en
nærstående er blitt slagrammet. Da er den
travleste tiden med sjokk, sykehusinnleggelse
og rehabilitering over. Den slagrammede
forventes tilbake til hverdagen og det er tid for
å vurdere hvor store endringer slaget medførte for framtiden. Da kan det være godt å
møte andre pårørende.
Møtested på sykehus
Det jobbes også med å få et kontor igjen på
UNN Tromsø.
– Vi har vært inne og jobber for å komme
tilbake, avslutter Liv Jensen. Mye byråkrati å
overvinne, men vi i LFS er optimister!
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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

LOKALLAG

Med LFS Trøndelag
på Rørostur
Helga 28.-30. august var det duket for LFS Trøndelags årlige weekendtur,
og årets reisemål var Røros. Lørdag var det innlagt tur til Funäsdalen i
Sverige med muligheter for handel.
TEKST: INGAR LIEN FOTO: HILDE ANDRESEN

I solveggen.

29 glade medlemmer gikk om bord i turbussen fra Arctic Buss ved Moholt storsenter
i Trondheim. Denne gangen var turen lagt om
Selbu og Tydal og over fjellet til Brekken og
videre til Bergstaden. Etter en times kjøring
ble det kaffestopp i Selbu, der to av lagets
medlemmer stilte altanen til disposisjon som
rasteplass. Etter inntak av kaffe, horn,
pizzaboller og diverse kaffebrød, ble vertskapet med på turen videre. Det ble guiding
underveis og reisefølget fikk innføring i
det meste av store, små, og noen helt uvesentlige severdigheter.
SLAGORDET NR. 4 ℅ 2015

Etter at formiddagen bød på sommerens
verste regnvær i Selbu, ble det oppholdsvær da
LFS-følget kom til bygda, og på turen over
fjellet kom også sola, og det ble en kort stopp
på veien mellom Stugudal og Brekken. Denne
veien går gjennom viktige beiteområder for
tamrein, og vi fikk se mange av dem underveis.
Denne veien er noen mil lenger enn om du
kjører til Støren og oppover Gauldalen, men
det varvel verdt omveien.
Vi ankom Røros Hotel ved 18-tiden, og sjekket
inn før vi fikk servert hotellets nydelige
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Boccaiaspill.

middagsbuffet. Utover kvelden var vi samlet i
hotellets lobby, der det også var musikk av et
enmannsorkester. Noen av oss dristet seg også
ut på dansegolvet utpå kvelden.
Etter frokosten lørdag, ble det busstur til
utlandet. Vår faste sjåfør gjennom mange år,
Jon Normann Tviberg, tok oss med til Funäsdalen,
et populært sted for ski- og snøscooterturisme
i Härjedalen. Der ble det anledning til shopping på Coop og Systembolaget, og vi registrerte at en del av følget var ute på «kvotejakt», På vei tilbake ble det en liten kaffestopp
på naturrasteplassen i Tänndalen, som har en
idyllisk beliggenhet ved en foss. Der er det
også toalett tilgjengelig for rullestolbrukere.

24

Styret sier takk for en fin tur.
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Lunchstopp.

Hygge i baren.

Tilbake på hotellet i Røros fikk vi servert lunsj,
og vi hadde ettermiddagen til fri disposisjon.
Etter nok en god middag var vi samlet i
hotellets bar i sokkeletasjen. Der ble det
mange gode samtaler, noen gode historier og
selvsagt åresalg med masse gevinster. Nye
vennskapsbånd ble knyttet, og gamle kjente
ble enda bedre kjent. Det er et utrolig godt
samhold i foreningen, og vi har et styre som
står på for medlemmenes beste.

skulle spise lunsj før vi tok på hjemvei.
Dermed ble det boccia og kaffe utenfor
hotellet. Slagrammede, pårørende, assistenter
og styremedlemmer kjempet side om side i
«Røros open». En verdifull og trivelig dyst før
vi satte oss i bussen og startet på veien tilbake
til Trondheim. Vi tok oss tid til en kort stopp
ved Eafossen i Holtålen, før siste etappe mot
byen.

Søndag var det utrolig flott sensommervær på
Røros, og vi hadde god tid, i og med at vi

Nok en flott og vellykket LFS-tur var over, og vi
ser frem til neste års utflukter.

Vi støtter Landsforeningen for slagrammede:

ALDERSPENSJONAT
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NYTT FRA HOVEDSTYRET

Nytt fra
Hovedstyret
Hva har skjedd siden sist?
Roger Amundsen har deltatt på møter med
Solås, Skogli, Brøttum, Bakke, ved disputas i
Bergen, Tromsø kommune, LFS Buskerud og
hatt diverse møter i Oslo. Hans Henrik Tøsdal
har deltatt på møte i Odda i forbindelse med
HIAF-prosjektet. Esben Madsen har jobbet
med likepersonprosjektet. Freddy Ulvseth er
kontaktperson overfor BarnsBeste på SSHF.
Status for Lanzaroteturen
Det er 65 deltakere! Hovedstyret leier inn en
godkjent sykepleier som kan bistå ved behov.
Valg av ambassadør til NHFs
strategi- og utviklingsprosjekt
Valg av ambassadør til NHFs strategi- og
utviklingsprosess LFS innstiller Hans Henrik
Tøsdal som vår ambassadør.
Likepersonsarbeidet fremover
Esben Madsen orienterte. Styret innstiller
Marius Korsell som medlem av ressursgruppen for likepersoner i NHF.
Slagordet
Utviklingen av medlemsbladet er i tråd med
styrets vedtak. Tilbakemeldingene på nytt
format har vært positive.
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God Jul
Ny slagforening LHL
Roger Amundsen orienterte fra møter han
har hatt med LHL og om deres planer.
Styret forholder seg positivt til LHL sin
slagforening og sikter på samarbeid med dem
på de punkter som er mulig, for eksempel
store prosjekter.
FremdriftIPad-prosjektet
Fremdriften er tilfredsstillende og neste
hovedtstyremøte vil bli et Ipad-møte!
Brukerkontor på sykehusene
Roger Amundsen informerte om at flere og
flere sykehus oppretter brukerkontor.
AMK-prosjektet
Esben Madsen orienterte. Rapport vil bli
sendt til alle styremedlemmer for gjennomgang og bearbeidelse.
Ledersamling
Ledersamlingen 2016 avholdes 12.-13. mars
på Gardermoen.
Workshop i Helsedirektoratt
LFS var invitert til workshopen med tema
“Om ansvar og oppgaver etter kommunereformen”
30. november. Marius Korsell deltok.
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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. 988 05 753
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 Tømmerdal (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
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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
SLAGORDET NR. 4 ℅ 2015

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: ...................................

SLAGORDET NR. 4 ℅ 2015

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

Nestleder
Randi Nesje

Styremedlem
Esben Madsen

Svaleveien 1, 1929 Auli
Mob. 489 99 797
leder@hjerneslag.org

Storvollen 50, 8015 Bodø
Tlf. 75 51 60 58
Mob. 916 98 355
nestleder@hjerneslag.org

Heggelibakken 71, 0374 Oslo
Mob.930 90 982
styremedlem@hjernslag.org

Sekretær
Freddy Ulvseth
Høylandsvegen 49,
4700 Vennesla
Mob. 976 36 169
sekreter@hjerneslag.org

Økonomiansvarlig
Hans Henrik Tøsdal
Nygårdsmyren 1, 5165 Laksevåg
Mob. 918 66 074
okonomi@hjerneslag.org

DIREKTE NUMMER TIL LFS:

489 99 797

LOKALLAG OG KONTAKTPERSONER

LFS Østfold
Leder: Randi Overaa
Tlf: 476 58 350
aoberg@getmail.no

LFS Buskerud
Kontakt: Roger Amundsen
Tlf: 489 99 797
leder@hjerneslag.org

LFS Hordaland
Leder: Hans Henrik Tøsdal
Tlf. 918 66 074
hans@avantic.no

LFS Nordland
Leder: Randi Nesje
Tlf. 916 98 355
rknesje@online.no

LFS Oslo og Akershus
Leder: Odvar Jacobsen
Tlf: 907 48 521
odvar.jacobsen@bama.no

LFS Vestfold
Leder: Arne Mjåland
Tlf: 901 98 305
firehjuling@gmail.com

LFS Rogaland
Kontakt: Roger Amundsen
Tlf. 489 99 797
leder@hjerneslag.org

LFS Troms
Leder: Liv Jensen
Tlf. 951 95 464

LFS Telemark
Leder: Trond Egil Pedersen
Tlf: 995 34 169
tro.p@online.no

LFS Sogn og Fjordane
Kontakt: Roger Amundsen
Tlf. 489 99 797
leder@hjerneslag.org

LFS Hedmark
Leder: Heidi Myrvold
Tlf: 916 88 093
heidi_myrvold@live.no
LFS Oppland
Leder Kirsten Engen
Tlf: 924 50 739
kirsten_1946@yahoo.no

LFS Agder
Leder: Freddy Ulvseth
Tlf: 976 36 169
Freddy.Ulvseth@atea.no

LFS Møre og Romsdal
Kontakt: Roger Amundsen
Tlf. 489 99 797
leder@hjerneslag.org
LFS Trønderlag
Leder Hilde Andresen
Tlf. 906 98 884
lfs.tronderlag@hotmail.no
www.lfstrondelag.com

LFS Finnmark
Leder: Willy Jakobsen
Tlf. 920 71 281
willijakk@hotmail.no
HJERNESLAGRAMMEDE BARN
Foreldrekontakt:
Merethe Meland
Tlf. etter kl. 20.00:
483 04 898
meme@thorheim.no

HAR DU HATT HJERNESLAG ELLER
TRAUMATISK / ERVERVET HJERNESKADE?
Rehabiliteringssenteret Nord-Norges Kurbad har rehabiliteringstilbud
for personer med hjerneslag / hjerneskade i tidlig fase, eller senfølger
av disse, innen følgende ytelser:
REHABILITERING AV SENFØLGER ETTER HJERNESLAG ELLER TRAUMATISK
/ ERVERVET HJERNESKADE
For 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

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

