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Kan vi ønsker godt nytt år i
mars? Kanskje litt sent nå, men
i alle fall kan det ønskes
velkommen til en ny årgang av
SLAGordet! I år er det 25 år
siden medlemsbladet til LFS
utkom første gang!
I dette nummer er det fint å
kunne vise hvor fantastisk hele
65 deltakere hadde det på
medlemsturen til Lanzarote.
Å reise med en så tallrik gruppe
er en utfordring. Heldigvis var
turen meget vellykket, ga
mersmak for arrangøren og
planlegges gjentatt!
Flere lokallag presenterer
programtilbud for medlemmene. Veldig bra! SLAGordet
bør ikke utelukkende brukes til
å fortelle om det som har vært
arrangert, men også til

annonsering av hva som skal
skje. Jeg håper vi kan få et
nyttig og effektivt samarbeid
om fortelle leserne hva de kan
se fram til å delta på. De lagene
som ikke svarte denne gangen,
utfordres herved!
I nr. 4-2015 var det en artikkel
om behovene til pårørende.
Responsen på artikkelen har
vært meget god. Nå tilbyr
hovedstyret pårøredekveld(er).
Oslo og Kristiansand er allerede
under planlegging, men som
dere vil se, er det etterspørselen
som avgjør! Meld dere på
– og fortell gjerne om det i
spaltene våre!
Jeg ser fram til samarbeid og
samvær i 2016, og håper å høre
fra mange innen 15. mai som er
fristen for nr. 2.

Ha en fin påske og en
flott vår!

LEDEREN HAR ORDET

Roger
Amundsen
Leder

Kjære leser!
Det går mot vår og sommer. Ikke kan vi som var
på medlemsturen til Lanzarote i januar klage
mye på vinteren heller. I alle fall på Østlandet
sammenfalt årets vinter med tidsrommet for
Lanzarote-oppholdet.
Vi jobber med mange spennende prosjekter.
Flere av dem ble vedtatt igangsatt allerede før
årsskiftet, og nye kommer til. Det er også klart
er at vi kommer til å delta på enda flere
arrangementer ved helseforetak enn tidligere.
Hovedstyret har gjort vedtak om å bruke
lokallagene mer i år. Dette innebærer at vi vil
bidra mye mer økonomisk. Dette ble tatt opp
på Lederkonferansen 2016 på Gardermoen
den 12.-13. mars. Programmet er ikke ferdig i
skrivende stund, men vi legger vekt på at det
skulle bli både spennende og lærerikt.
Reportasje kommer i nr. 2.
I mai begynner møtevirksomheten i Norsk
hjerneslagregister som er ledet av Bent
Indredavik, professor ved NTNU, overlege ved
slagenheten ved St. Olavs Hospital i Trondheim
og æresmedlem i LFS Trøndelag. Jeg gleder meg
og har store forventninger til dette arbeidet.

LFS har gode erfaringer med ressurspersoner
i tillegg til tillitsvalgte. Nåværende styremedlem
Esben Madsen kom inn i LFS-arbeidet på
den måten. Nå har vi fått en henvendelse
igjen, Elisabeth Wollebek, stiller som ressursperson. Hovedstyret er glad for å få en medarbeider til, ønsker henne velkommen og ser
fram til samarbeidet!
Som dere ser i denne utgaven av SLAGordet,
tilbyr stadig flere lokallag Slagkafé. Min
oppfordring er å besøke kafeen i nærheten av
deg. Det er veldig hyggelig å møte andre i
samme situasjon enten en er slagrammet eller
pårørende.
Hovedstyret inviterer til Pårørendekveld
– les invitasjonen og ta kontakt! Vi er spent
på tilbakemeldingene!
Nå er det snart påskeferie. Vi får bruke fridagene
på en god måte og lade batteriene. En tidlig
påske gir nemlig tilsvarende tidlig pinse, så i
år er det ingen offentlige fridager mellom
17. mai og jul.

Riktig god påske
til dere alle!
SLAGORDET NR. 1 ℅ 2016
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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

LFS-TUR

Foto: Vigdis Thuv.

LFS medlemstur til
Casas Heddy på Lanzarote

TEKST: VIGDIS THUV

Hva er vel mer etterlengtet for oss vinterfrosne nordboere enn et par uker
under sydens varmende sol?! Gleden var derfor stor da dagen endelig kom
og vi kunne sette oss på flyet sørover. Vi, undertegnede og min mann Stig,
er ganske uerfarne når det gjelder denne type reiser, så det var veldig
betryggende å få være med LFS på tur.
Til Lanzarote
Den 4. januar var vi 65 reiseglade som møttes
på Gardemoen for utreisen. Her ble vi mottatt
av Roger med medhjelpere som hjalp oss med
registrering og merking av bagasje samt
innsjekking. Noe forsinket kom vi oss i luften
og etter en rolig og fin flytur på ca. 5, 5 timer,
kunne vi nyte synet av øya hvor vi skulle
tilbringe de neste to ukene.
På Lanzarote flyplass ble vi møtt av representanter fra Casas Heddy som tok vare på
koffertene våre til de ble levert på rommet, og
fulgte oss ut til hotellets egen buss. Etter en
utrolig effektiv og rask innsjekking og innlos
jering på rommene, ble vi invitert til middagsbufeet i spisesalen.
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Casas Heddy er et rehabiliteringssenter som er
eid og drives av Oslo Røde Kors. I hovedhuset
finnes resepsjon, spisesaler, peisestue, bibliotek, sykestue med sykesøster som har heldøgnstjeneste, bar og en stor flott overbygget terrasse.
Like ved hovedhuset ligger et stort basseng
med deilig natursaltet vann som holder fra
+25-30 grader. Der er flere fysioterapeuter som
tar imot klienter i store flotte treningsrom,
oppvarmet innendørs treningsbasseng
(+ 34 grader), fotterapeut, massør og frisør.
Så her mangler det ikke på tilbud.
Hotellrommene befinner seg i små bungalower med 3-4 rom i hvert bygg omkranset av
nydelige små parkanlegg og vakker beplantning. Hele anlegget ligger trygt til bak gjerder
og låste porter.
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Innbydende inngangsparti. Foto: Knut Eriksen.

Flott program
Første dag fikk vi bli kjent med området og
byen. Etter at hotelldirektøren hadde ønsket
velkommen, fikk vi en orientering av vår
reiseleder Gøril om fasiliteter, rutiner på

Jula varer helt til påske! Foto: Randi Nesje.
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hotellet og de aktivitetene vi kunne vente oss
under oppholdet. Så bar det med bussen på en
liten sightseeing tur gjennom byen.
Det er umulig å fortelle utfyllende om alle
utflukter og aktiviteter vi kunne være med på,
men det ble aldeles ikke tid til å kjede seg.
Dagene ble deilige med soling, svømming,
turgåing, trening og nydelige måltider. Bussturer i et fasinerende landskap og besøk i
nydelig små byer med trivelige handlegater
og restauranter.
Solen skinte stor sett fra en skyfri himmel og
temperaturen lå mellom 23 - 28 grader, helt
topp. Vi var særdeles heldig med været, som
var både varmere og tørrere enn det pleier å
være på denne årstiden.
SLAGORDET NR. 1 ℅ 2016
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Lærerikt
Det ble også tid til litt faglig input som
foredrag om ernæring samt om språktrening
ved hjelp av musikk.. Gøril fortalte om planter
og blomster på øya. LFS v/ Roger & co holdt et
infomøte om foreningens arbeid, og vi
diskuterte aktuelle tema. Når dagene gikk mot
kveld og alle var mette både i kropp og sinn,
benket vi oss ute på terrassen hvor de som
ønsket det, nøt noe godt i glasset. Vi hadde
allsang, quiz og ble underholdt av flinke folk
som sang og spilte spansk musikk, vi danset,
pratet, utvekslet erfaringer og knyttet nye
vennskapsbånd. Selvfølgelig ble det fortalt
mange, gode historier og mye latter - vi koste
oss skikkelig. En av servitørene overrasket
oss med fantastisk sang, hans tolking av
«Hallelujah» var nydelig.

Deilig å strekke ut i bassenget. Foto: Randi Nesje.

Da LFS ved Roger og Hans Henrik (Tøsdal (red.
anm.)) arrangerte tur for å spise på restaurant
La Canada i sentrum, ble det en højdare.
Vi var så mange som ville delta at vi måtte
deles opp i to grupper. Tusen takk til Roger
og Hans Henrik!
Vulkanøya
En av opplevelsene vi sent vil glemme, er
bussturen gjennom spektakulære Timanfaya,
Nasjonalparken, som består av vulkaner med
store og små krater og uendelige vidder av
lavastein, et skikkelig “månelandskap”. Det var
så utrolig fasinerende, og vår entusiastiske
guide Gøril ga en meget interessant historie
om vulkanøya Lanzarote. Under bakken syder
det av glødende lava, noe vi fikk demonstrert
da vi kom til utsiktsplassen og restauranten på
toppen. I et stort hull som var gravd i bakken,
ble det sluppet tørt gress som ble antent av
glødende lava og sprutet ut en høy ildsøyle.
Vi var glade for at vulkanene var rolige og
«sov» mens vi var der!
Service fra A til Å
Alt har en ende, også de fine dagene på Casas
Heddy. Avreisedagen var et faktum og det må
sies at det var litt tungt å vinke farvel, spesielt
til de seks heldige fra vårt reisefølge som
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Et paradis for golfere. Foto: Randi Nesje.

hadde mulighet til å forlenge ferien med en
uke eller to. Det sier vel litt om hvor godt vi
trivdes. Igjen må jeg berømme folkene på
Casas Heddy, de fulgte oss til flyplassen,
sjekket oss inn på flyet, sendte avgårde
bagasjen - og fulgte oss faktisk helt til flydøra!
En tryggere og bedre plass å være på kunne
ikke nervøse meg drømme om. Jeg liker ikke
store flyplasser. En varm takk til en flott og
dyktig gjeng på Casas Heddy, og en hjertelig
takk til Roger som arrangerte denne turen og
gjorde alt så enkelt og trygt for oss. Vi reiste
hjem med bagasjen full av gode opplevelser,
telefonnummer og adresser til nye venner - og
med et sterkt ønske om å få muligheten til å
være med på tur igjen om ikke så lenge.
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Takk fra to deltakere!
Så har vi vært med på enda en sydentur med
Slagforeningen. Vi er så begeistret for hvordan
dere ledet og avviklet denne turen som jo
hadde et høyt antall påmeldte – hele 60 stk.
hvorav ca. 25 rullestolpasienter.
Det ligger mye arbeid i å planlegge og gjennomføre en slik reise med handicappede, og vi
må bare få berømme dere to ledere for
hvordan dere sto på og holdt et våkent øye
med oss alle.
Vi føler oss så trygge og tatt godt vare på når vi
reiser med Slagforeningen.
Takk for flott tur og innsats!
Hilsen Berit og Svein Huseby.

Etterord fra leder
Dette var en fantastisk tur, med 66 reisende.
Det er i seg selv en utfordring med så mange
påmeldte. Men dette er vel en av de letteste
reisene jeg som reiseleder har vært med på.
Takk til dere alle som var med, dere gjorde så
denne turen ble så fin som den ble. Håper de
fleste av dere blir med på neste tur. (Som
allerede er under planlegging). Sender dere
invitasjon så fort det er klart.
Roger
Leder LFS.

HJELP TIL Å HUSKE,
PLANLEGGE OG
KOMMUNISERE

Ta kontakt med oss, så hjelper vi deg med å finne og tilpasse
en god løsning. Vi har teknologien som gjør det lettere
å huske gjøremål og strukturere hverdagen, eller å forenkle
kommunikasjonen med omverdenen.
Alle våre hjelpemidler kan søkes gjennom NAV Hjelpemiddelsentral.

Tlf: 22 12 14 50
mona@cognita.no

cognita.no

KONFERANSE

3. nasjonale konferanse
om hjertet og hjernen
TEKST OG FOTO: MAJ LINDHOLT

Mer enn 300 helsepersonell deltok på konferansen i Oslo i februar for å
lytte til og lære av hverandre.
Hjertet og hjernen er uløselig knyttet til
hverandre og deler mange risikofaktorer for
sykdom, presiserte professor og overlege
David Nevrologisk Avdeling, Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet, i forordet til konferanseprogrammet, og minst 25 prosent av alle
hjerneinfarkter er forårsaket av blodpropper
fra hjertet, oftest på grunn av atrieflimmer.
En interessant konferanse
Etter konferansen nevner Russell noen tema
som var særlig viktige og interessante; en
oppdatering av risikofaktorene med særlig
vekt på livstilendringer, at personer med
atrieflimmer har fem ganger større risiko for å
få hjerneslag enn andre, at det er nødvendig
med screening av alle eldre enn 65 år og at
fisking av store blodpropper har gunstig effekt.
Lansering av pakkeforløp for hjerneslag er
også en god nyhet. Screening for atrieflimmer
og pakkeforløp-planene utdypes her, mens
Slagordet bringer mer om fisking av store
blodpropper i nr. 2.
Screening for atrieflimmer
– Minst 150 000 nordmenn antas å ha atrieflimmer, hvorav 50 000 ikke vet det. Ca. 1/3 av
slagene, opp mot 5 000, kan være forårsaket av
atrieflimmer. En stor andel av disse kan forebygges med behandling av blodfortynnende
medisiner. Koblingen atrieflimmer og hjerne-
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slag må tas på alvor. Det fryktes en dobling av
hjerneinfarkt forårsaket av flimmer fram mot
2040, om vi ikke gjør noe, sier David Russell
engasjert og alvorlig.
Han understreker at på bakgrunn av disse
funnene, og fordi forekomsten av atrieflimmer
og risikoen for slag som følge av dette øker
med alderen, bør helsemyndighetene innføre
et nasjonalt tilbud om screeningløsninger for
atrieflimmer hos personer over 65 år.
– Det er også god helseøkonomi i dette, ifølge
Russell. Screening vil medføre at flere med
atrieflimmer diagnostiseres og får adekvat
behandling. Anslagsvis kan over 1 000 hjerneslag årlig forhindres med screening. Dermed
reduseres lidelse og død, samtidig som
betydelige helseøkonomiske gevinster oppnås.
Et godt eksempel er at etter en screening av 75
åringer i Sverige, kom Lars-Åke Levin, professor
i helseøkonomi ved Linköpings Universitet
fram til at for hver 1.000 personer som blir
screenet i den aktuelle gruppen, kan åtte
hjerneslag avverges!
Et hjerneslag koster samfunnet i gjennomsnitt
rundt 700 000 kroner, mens det koster ca. en
million kroner å screene 1 000 personer, en
god investering!
SLAGORDET NR. 1 ℅ 2016
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Planlagt lansering av pakkeforløp for
hjerneslag i løpet av 2016
Nevnes må også at Helsedirektoratet skal utarbeide pakkeforløp for pasienter med hjerneslag etter modell for kreftområdet. Et pakkeforløp er et standardisert pasientforløp.
Det vil sannsynligvis inneholde mer konkrete
angivelser av forløpstider, mener David Russell
ligger i planen. Pakkeforløp hjerneslag vil, i
motsetning til pakkeforløp kreft, også ha stort
fokus på å angi og monitorere forløpstider
etter at utredning og diagnostisering er utført.
Foreløpige undersøkelser tyder på at en av de
største potensielle farene for brudd i pasientforløpet er i overgangen mellom spesialist- og
primærhelsetjenesten.
LFS var tilstede med stand. LFS-leder Roger
Amundsen og styremedlem Esben Madsen
betjente standen, delte ut heftet «Hjerneslag
– hjem – hva nå» og nøkkelringer med pollett
for handlevogner. Begge nyttige på hver sine

områder. – Vi fikk snakket med mange om
LFS, delt ut hefter og nøkkelringer. Det var to
fine dager for markedsføring av LFS. I tillegg
var det spennende å besøke de mange
utstillerne i samme sal, oppsummerte de
tillitsvalgte.

Fra v.: LFS-leder Roger Amundsen og styremedlem
Esben Madsen.

www.hjerneslag.no

INTERVJU

LHL nå med slagfokus
TEKST OG FOTO: MAJ LINDHOLT

LHL Hjerneslag ble opprettet høsten 2015 som en organisasjon for slagrammede og deres pårørende. Helsepersonell kan også bli medlem.
Lokallagene til LHL fungerer også som lokallag for LHL Hjerneslag.
– Har LFS fått en konkurrent, Roger Amundsen? – Personlig er jeg ikke
bare glad for konkurranse, men når foreningen er et faktum, velger jeg å se
positivt på det. Det er bare bra at det settes enda større fokus på hjerneslag,
svarer LFS-lederen.

Roger Amundsen har vært invitert til flere
møter med tema hjerneslag av generalsekretær
i LHL, Tommy Skar.
– Disse møtene har vært meget nyttige,
forteller han, og hovedstyret i LFS er innstilt
på samarbeid på områder hvor det er naturlig.
Det siste møtet foreløpig var et nordisk møte
med representanter fra Sverige og Danmark.
Svært interessant! Vi knyttet kontakter og ser
fram til realisere det avtalte samarbeidet
med dem.
Tror du lokallagene i LFS bekymrer seg
over nok en hjerneslagforening?
– Det har de ingen grunn til! utbryter lederen
spontant, min anbefaling til alle lokallagene
våre er å fortsette med den flotte jobben de
har gjort hittil! Uten å tenke på eventuell
konkurranse. Jeg er kjempestolt av lokallagene
til LFS!
Litt pussig synes Roger Amundsen det er å
tenke på at Tommy Skar og han stort sett har
samme jobb, men forskjellen er at han får
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Roger Amundsen frykter ikke konkurranse fra LHL.

betalt og det gjør ikke jeg … Hvor var frivillig
Norge uten ildsjelene?!
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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

KURS OG MØTER

TEKST: MAJ LINDHOLT

SLAGKAFEER OG ANDRE ARRANGEMENTER

VELKOMMEN!

LFS AGDER
Slagkafeen i Kristiansand åpnet 12. januar og holder
åpent hele året med unntak av «feriemånedene» juni og juli.
Tirsdag 12. april kl. 17.00. Slagkafé
Tirsdag 10. mai kl. 17.00. Slagkafé
9. august kl. 17.00. Slagkafé
13. september kl. 17.00. Slagkafé
11. oktober kl. 17.00. Slagkafé
8. november kl. 17.00. Slagkafé
13. desember kl. 17.00. Julebord

Alle arrangementer holdes på Fylkeshuset i Kristiansand, Tordenskioldsgate 65 (det gamle
sykehuset). Vi disponerer et rom innenfor kantina. Er døren låst, ring leder på 976 36 169.
Vi kan stå gratis på Europark sine plasser utenfor Fylkeshuset mot et parkeringsbevis fra LFS
Agder. Dette utleveres før møtene.
Transport: Dere som ønsker å komme, men ikke har transport, ta kontakt så forsøker vi å få
til samkjøring.

LFS HORDALAND
Bergen

LFS Hordaland er på plass i «Slagkroken» på Nordåstunet rehabiliteringssenter onsdag 6. april og
onsdag 4. mai kl. 17.30-19.00. Er du i nærheten, under behandling eller pårørende, stikk innom
for en prat og en kopp kaffe!
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LFS OSLO OG AKERSHUS
Akershus vest: Asker

LFSOA inviterte til ny slagkafe onsdag 2. mars på Hasselbakken, Askerveien 47, sentralt i Asker,
og fortsetter den første onsdagen i hver måned framover. Enkel servering. Vi håper dette blir
like vellykket som det har vært i Oslo og på Lillestrøm! Lokalet er tilrettelagt for rullestolbrukere
og har parkeringsplasser for handikappede. For nærmere opplysninger kontakt
Judith Olsen, 900 33 320, eller Odvar Jacobsen, 907 48 521.

Akershus nord/øst: Lillestrøm

Den første tirsdagen i hver måned kl. 12.00-14.00 på Kafe Flisbyen, Måsan aktivitetssenter,
Kjerulfsgate 38, 2000 Lillestrøm.

Oslo

Slagkafeen som åpnet i fjor og ble en suksess, videreføres i år.
Den første onsdagen i hver måned kl. 12.00-14.00 på Sagene Samfunnshus,
Kristiansandsgate 2 (vis-a-vis Sagene kirke).

LFS HEDMARK
LFS Hedmark har varmtvannstrening hver
tirsdag mellom kl. 17.00 og kl. 18.00. Vi trener på
egenhånd med det hver enkelt trenger å trene på.
Vanligvis har vi vært 9-10 deltakere og det
er plass til flere!
Ta kontakt med Heidi Myrvold på 916 88 093
eller bare møt opp hvis du vil være med.

Slagkafé

Andre onsdagen i måneden kl. 17.00 i lokalene til Aktør på Kongsvinger. Velkommen!
Torsdager kl. 08.30-10.00 trener vi hos fysioterapeut Stian Brufladt. Her har vi egen «gruppe».
Kontakt Heidi Myrvold, 916 88 093 hvis du vil være med.
Når snøen forsvinner og det blir gangbart på Liermoen, møtes vi for en times gåtur igjen.
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KURS OG MØTER

LFS TELEMARK
Har allerede hatt to medlemsmøter i år, og inviterer her til flere arrangementer.
Alle møtene holdes i Lærings- og mestringsbygg 70, Telemark sykehus.
Torsdag 17. mars kl. 18.00. Årsmøte. Servering av litt varmmat og drikke.
Torsdag 7. april kl. 18.00. Innledning ved sykehuspresten som alltid har
noe å lære oss. Vanlig kafé og utlodning.
Torsdag 12. mai kl. 18.00. Program under utarbeidelse, sett av kvelden!
Vanlig kafé.
Torsdag 9. juni. Tur til Sverige og Kosterøyene. Det blir anledning til å
handle på båten. Flott lunsj på Koster! Egenandel pr. medlem kr 500.
Detaljert program kommer etter påmelding til Vibecke, 988 22 570.

Husk vår nystartede pårørende gruppe som har samling en gang pr. måned på LMS bygg 70.
Velkommen til en prat og en kopp kaffe! Kontakt Anne Iversen, 994 29 322.

LFS TRØNDELAG
Inviterer til

• Fredager kl. 12.00: Ukentlig gruppetrening for slagrammede/pårørende på Havstein
bo- og servicesenter. For mer info kontakt leder på 960 17 389.
• Månedlige treff for slagrammede/pårørende, kontakt leder på 960 17 389 for informasjon.
• Onsdag 16. mars kl. 19.00. Årsmøte på Valentinlyst bo- og servicesenter.
• Lørdag 4. juni byr vi på dagstur!

LFS ØSTFOLD
Slagkafé

Andre onsdag i måneden kl. 12.00-15.00 på Frivillighetens Hus, Parkveien 1 i Askim.
Det serveres kaffe og kaker til hyggelig samvær for slagrammede og pårørende. Leder for gruppa
er likeperson Bjarne Andersen, 920 46 635, og hans assistent Knut Trømborg.
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INVITASJON TIL PÅRØRENDEKVELD
Pårørende til slagrammet?

Vi i LFS ønsker å samle dere pårørende til en kveld hvor vi kan prate om deres erfaringer
som pårørende. Mange har opplevd helsevesenet på både godt og vondt, og med så mange
slagtilfeller som det er hvert år, kommer det til å bli mange pårørende etter hvert.
Disse ønsker vi også å hjelpe.
Tema for kvelden blir:
Hva kan LFS bidra med?
Kunne du/dere være interessert i å delta på en
av disse kveldene?
Vi kommer til å holde ett møte i Kristiansand
og ett møte i Oslo i løpet av våren.

Blir interessen stor nok fra andre deler av
landet, vil vi sette opp egne pårørendekvelder
der også.
Interessert?
Påmelding sendes til sekreter@hjerneslag.org
så vil vi komme tilbake med tid og sted.

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

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

Spørsmål om rehabiliteringstilbudet?
Kontakt oss på mail inntak@vikersund-kurbad.no
eller telefon: tlf. 32 78 15 00
Mer informasjon om rehabiliteringstilbudet og hvordan
du kan søke finner du på våre nettsider:
WWW.VIKERSUND-KURBAD.NO
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Nytt fra LFS Østfold
TEKST: RANDI OVERAA

Her i Østfold har det skjedd mye det siste året. Ikke bare har vi fått landets
eneste slagambulanse, men i oktober åpnet Norges mest moderne sykehus
her i Østfold på Kalnes i Sarpsborg.

Vi i Østfold ønsker alle våre slagrammede
venner og pårørende, hovedstyret og redaksjonen i Slagordet et riktig godt nyttår med
om masse godt slagarbeid!

otofarbeD :otoF .on.sneslrak.w w w

Til julebordet vårt inviterte vi Afasiforeningen.
Det ble en veldig hyggelig kveld sammen med
våre nye venner.

www.karlsens.no. Foto: Debrafoto

Vi i LFS Østfold har fått godt samarbeid med
Jeløy Kurbad, Bakke Senter for mestring og
rehabilitering og Fredrikstad kommunale
rehabiliteringsenhet, og vi har hatt flotte
medlemsmøter på alle tre stedene. På møtene
har vi benyttet oss av deres ekspertise og det
har vært nyttig og lærerikt for oss alle.

Sjekk ut vår nye nettbutikk på oytex.no
FLEKSIBEL
BEKLEDNING FOR DET
NORDISKE KLIMAET
T: 57 74 55 20 / post@oytex.no / www.oytex.no

FUNKSJONELLE KLÆR FOR RULLESTOLBRUKERE
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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 også med ulike slagforeninger 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

LOKALLAG

DET FØRSTE ÆRESMEDLEM
i LFS ØSTFOLD
TEKST OG FOTO: RANDI OVERAA

Bodil Ruden ble på medlemsmøtet i
Askim 30. september utnevnt til
æresmedlem i LFS Østfold. Bodil har
vært og er fortsatt et stort forbilde for
oss alle som driver med slagarbeid.
Den må ha store sko den som skal gå i
hennes fotspor. Hun er den som har
lengst fartstid i vår avdeling og har
fremmet vår sak på en imponerende
måte. LFS Østfold takker deg for ditt
arbeid og brennende engasjement for
slagrammede, kjære Bodil, og vi håper
vi får se deg på våre arrangementer i
mange år fremover.
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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
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Julebord i Trondheim
Tidlig i desember arrangerte LFS Trøndelag julebord for sine medlemmer,
der også pårørende og venner selvfølgelig var invitert. Det var 40 feststemte gjester som deltok og alle ble møtt av styremedlem Bente Storholm
som serverte velkomstdrikken varm gløgg.

TEKST OG FOTO: HILDE ANDRESEN

Menyen vart nydelig julemat som vår kokk/
styremedlem Merethe Tømmerdal hadde
laget. Vår faste musiker Per Arne Imbsen
spilte opp med taffelmusikk under middagen.
Senere på kvelden ble det dansemusikk, så
flere av oss fikk mulighet til å ta en dans og
rullestol var ingen hindring.
Vi har fast innslag med åresalg på kvelden, og
mange av våre medlemmer hjelper oss med å
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skaffe gevinster til dette. I tillegg hadde vi fått
flotte gevinster fra flere lokale bedrifter i
Trondheim. Vi er takknemlig for giverglede fra
alle medlemmer og bedrifter.
Det ble en herlig kveld med høy trivselsfaktor.
Nå er det bare å glede seg til nye trivelige
sammenkomster i LFS Trondheim.
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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.

Åpent for alle

Senteret er åpent
for alle. Utreise
hver mandag til
og med 18.4.16
Vi ønsker velkommen til ny
sesong sep.
2016.
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Indredavik innledet
i Trondheim
TEKST OG FOTO: AASE LIAN OG HILDE ANDRESEN

Da LFS Trøndelag avholdt åres første medlemsmøte 21. januar, hadde vi
besøk av Bent Indredavik som er professor og overlege ved Slagenheten
ved St. Olavs hospital i Trondheim.

Medlemsmøtet startet med at styret informerte oss om at vi dessverre hadde mistet et
kjært medlem og styremedlem, vår kjære Laila
Waldemarsen, døde i desember etter kort tids
sykdom. Vi mintes og hedret henne med ett
minutts stillhet.
Leder Hilde Andresen og Randi Osmundnes
informerte om treningstilbudet LFS Trøndelag
gir sine medlemmer. Dette er et tilbud om
trening som avviker fra den tradisjonelle
treningen. Ensformighet og vedlikeholdstrening byttes ut med variert og krevende trening
med fokus på mest mulig tilpasning til den
enkeltes behov. Samtidig kan pårørende ha et
treningstilbud som vil bidra til å gi de styrke
og støtte, i en krevende hverdag.
Fra første treningsdag i januar 2015, da det
møtte fire medlemmer, til i dag med ca. 20
deltakere, så ser dette ut til å ha blitt en
suksess.
Alle ble oppfordret til å komme på en uforpliktende prøvetime, og som Randi og Hilde
sa: – Trening funke, bli med!
SLAGORDET NR. 1 ℅ 2016

Leder Hilde Andresen ga ordet til Bent
Indredavik, og han åpnet med å si at nå ville
han lære av oss slagrammede, hvordan vi ville
at slagrammede skulle behandles.
Det vil nå utarbeides ny rehabiliterings-kunnskap. Blant annet skal det bli
nasjonale retningslinjer for logoped snarest
mulig i 2016, og ventetiden for rehabilitering
skal reduseres.
Vi kunne høre den berømte knappenåla falle
under hans innlegg, Vi var musestille og slukte
hvert ord fra denne kunnskapsrike mannen.
Høyt blodtrykk, sa Indredavik, er den viktigste
faktor for hjerneslag. Kolestrol er heller ikke
bra. Han anbefalte å spise mere fisk og grønt.
Ikke nøl med å ringe 113 var budskapet som
han ofte sier. På AMK-sentralen sitter det
velutdannede mennesker som skjønner at
dette haster. Celler svekkes når det blir
surstoffmangel i hjernen.

25

LOKALLAG

Stor deltagelse på medlemsmøte i Trøndelag.

Hjernen er formbar kunne han fortelle.
Cellene hjelper hverandre og kan danne nye
nervebaner ved å trene. Vi vil nå forske på
hvor fort man kan begynne å trene og hvilken
trening som er best.

trivelig og lystbetont avsluttet han, og håpet
han fikk komme tilbake neste år også, og at
han da hadde noe nytt å fortell om forskningen, og om eventuelle innslagene fra oss
slagrammede.

Å være hjemme er best, sa han. Trene derfra
2-3 ganger i uka. Å være hjemme i trygge
omgivelser påvirker hjernen. Trivsel er viktig.
Vi vil også forske på å utvikle hukommelse og
konsentrasjon.

Dette var et lite utdrag av hans interessante
innlegg.

Han roste LFS Trøndelag for tiltaket med
treningsgruppe. Trening under kyndig
veiledning sammen likesinnede er både

Dette var et møte vi ikke glemmer så lett, og
praten oss imellom gikk livlig resten av
kvelden over det vi nettopp hadde hørt.
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Etterpå svarte han på spørsmål, og satt
sammen med oss i kaffepausen.
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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
Randi Overaa (slagrammet)
Tlf. 476 58 350
e-post: aoberg@getmail.no
LFS OSLO OG 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: hildandresen@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. 1 ℅ 2016

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. 1 ℅ 2016

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
h-ejens@online.no

LFS Telemark
Leder: Trond Egil Pedersen
Tlf: 995 34 021
tro.p@online.no

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

LFS Finnmark
Leder: Willy Jakobsen
Tlf. 920 71 281
willijakk@hotmail.no

LFS Møre og Romsdal
Kontakt: Roger Amundsen
Tlf. 489 99 797
leder@hjerneslag.org

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

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 Trønderlag
Leder Hilde Andresen
Tlf. 906 98 884
lfs.tronderlag@hotmail.no
www.lfstrondelag.com

HAR DU HATT HJERNESLAG ELLER
TRAUMATISK / ERVERVET HJERNESKADE?
Rehabiliteringssenteret Nord-Norges Kurbad har
rehabiliteringstilbud for personer innen følgende ytelser:
SENFØLGER ETTER HJERNESLAG
ELLER TRAUMATISK / ERVERVET
HJERNESKADE

HJERNESLAG ELLER TRAUMATISK /
ERVERVET HJERNESKADE I TIDLIG
FASE

For deg som har senfølger etter hjerneslag eller
traumatisk / ervervet hjerneskade og har behov
for rehabilitering. Målet er funksjonsbedring, økt
kunnskap om tilstanden, økt mestring i hjemmesituasjon og tilpasset egentreningsprogram.
Individuelt opphold.

Vekt på tidlig og rask rehabilitering for deg
med hjerneslag i tidlig fase og har behov
for rehabilitering. Målet er funksjonsbedring,
økt kunnskap om tilstanden, økt mestring i
hverdagen og tilpasset egentreningsprogram.

GRUPPETILBUD:

INTENSIV GANGTRENING

INTENSIV HÅNDTRENING - CIMT

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

(CIMT = Constraint induced movement therapy)
Passer for deg som har senfølger etter
hjerneslag/hjerneskade med nedsatt funksjon i
arm/hånd. Målet er bedre håndfunksjon i ADLsituasjoner gjennom funksjonell trening og økt
mestring i hverdagen.

Individuelt opphold.

HENVISNINGSRUTINER

INTENSIV SPRÅKTRENING - CIST

Ta kontakt med fastlege, spesialist eller

(CIST = Constraint Induced Speech Therapy)

sykehus for å bli henvist til våre tilbud.

Passer for deg som har senfølger etter
hjerneslag/hjerneskade med tale-språk-vansker
på ulike nivå. Målet er bedre kommunikasjonsevne og økt 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

