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Kjære leser!
På lederkonferansen i vår
oppfordret LFS-leder lokallagene til å sende invitasjoner til
møter/arrangementer til
Slagordet. Jeg velger å nevne
det også her, for medlemsbladet er en viktig arena for å
fortelle om planene framover.
Selvfølgelig tas også referater
og reportasjer i mot med takk
og glede. Det er viktig å vise
hvor dyktige dere er i lokallagene til å gi medlemmene gode
og nyttige opplevelser. Imidlertid bør ikke medlemsbladet
brukes til å se bakover, men
også til å se framover! Send inn,
ta kontakt! Fristen for nr. 3 er
15. august og bladet sendes ut
15. september.
I dette nummeret presenteres
vårt nye prosjekt «Er du FAST
nok?». Prosjektleder Roger
Amundsen ønsker hele
«slagfamilien» med på laget

for her er det mange spennende
muligheter.
Slagordet er meget takknemlig
for at dr. David Russell har tatt
seg tid til å informere om et av
de viktige temaene fra den 3.
nasjonale hjerne og hjertekonferansen i vår. Denne gang er
temaet trombektomi eller
fisking av blodpropper.
Takk også til Dag Hongve som
har sett nærmere på kvalitetskrav til bassengvann! Bakgrunnen er uttalelser om bassenget
på Casas Heddy etter årets
LFS-tur.
Lokallagsnytt er alltid fint
lesestoff. Mange finner inspirasjon og tips når de leser hva
som gjøres i andre lokallag.
Det største laget i LFS, Oslo og
Akershus, har medlemsvekst
og høy aktivitet.
La oss nyte sommermånedene
og lade batteriene!

GOD SOMMER!

LEDEREN HAR ORDET

Roger
Amundsen
Leder

Kjære leser!
Juni er et godt tidspunkt for oppsummering av
aktiviteter. I dag er jeg særlig inspirert av en flott
samling for pårørende i regi av Hovedstyret og
lokallaget i Oslo og Akershus. Denne samlingen
kan du lese om på side 10. Både denne samlingen
og en i Kristiansand i april, viser at behovet for
et møtepunkt for pårørende er stort. Dette må
lokallagene og Hovedstyret satse på.
Året startet med en kjempetur til Casas Heddy
på Lanzarote med hele 66 deltakere. Ny tur i
2017 utlyses på side 17. Vi ønsker like stor
oppslutning innen påmeldingsfristen 29. august.
Medlemmer av Hovedstyret har besøkt flere
lokallag i forbindelse med årsmøtene.
Deltakelse på årsmøter er høyt prioritert. Både
viktig og veldig hyggelig å treffe tillitsvalgte og
andre medlemmer, og hvordan vi kan bli bedre
for medlemmene vurderes fortløpende. Kanskje
opprettes et kontor sentralt i Oslo.
Vi i Hovedstyret har også i vår deltatt på mange
arenaer, delt ut vårt materiell og fått god
respons. HIAF-heftet vårt betraktes som det
aller beste på sitt område, sier helsepersonell.
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Jeg har, sammen med Esben Madsen, deltatt på
det første møte i Hjernerådet etter oppnevningen.
Mer om arbeidet i Hjernerådet kommer i
Slagordet nr. 3.
Det legges også stadig større vekt på enhetlig
informasjonsmateriell til bruk i hele LFS-landet.
Ny brosjyre er i bruk, det samme er nøkkelring
med handlevognpollett m.m. Å slå sammen
hjemmesidene våre til én brukervennlig nettside
arbeides det også med.
Mye tid i vår er brukt på å forberede prosjektet
«Er du FAST nok?». Dette prosjektet er høyt
prioritert, og vi venter oss mye av det. Kommunikasjonsbyrå velges snart. Du kan lese om det
på side 5. Noter 18. august, da holdes motivasjonskurs på Gardermoen for lokallagene!
Hovedstyret ønsker deg en fin sommer og en
god ferie – før en hektisk og spennende
LFS-høst!

GOD SOMMER!
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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

PROSJEKT

Er du FAST nok?
TEKST OG FOTO: MAJ LINDHOLT

Et viktig og spennende prosjekt i regi av Landsforeningen for slagrammede
(LFS) og Norges Handikapforbund (NHF) med støtte av Gjensidigestiftelsen
er startet.
Formål
Formålet med prosjektet er å bidra til at antall
hjerneslag går ned. I dag er hjerneslag den
tredje største dødsårsaken i Norge. Det er også
den sykdommen som skaper flest uføretrygdede. Den rammer dessuten mange unge og
yngre. Følgelig er det viktig å forebygge blant
annet i aldersgruppen 30-55 år. I tillegg skal
selvfølgelig prosjektet informere om den
riktige måten å reagere på når et hjerneslag
inntreffer. Å komme under behandling så raskt

Roger Amundsen på vei mot nytt prosjekt.

som mulig er helt avgjørende både for å
overleve og for å bli frisk etter slaget.
Prosjektet vil bli videreført utover 2016.
– Målsettingen er å bruke dette prosjektet til å
bygge kompetanse og engasjement i LFS og
NHF-familien, understreker Roger Amundsen.
Dette er et prosjekt som kan skaffe oss flere
støttespillere. Det kan også gi nye arenaer å
operere på for våre mange dyktige og engasjerte tillitsvalgte. Her kan nevnes likepersonarbeid, påvirkningsarbeid og utvikling av
flere prosjekter.
Prosjektgruppe
Prosjektet ledes av LFS-leder Roger Amundsen.
Delprosjektledere er Ellen Trondsen og Carl
Pedersen fra NHF. Styringsgruppen har disse
medlemmene: Roger Amundsen, Ellen Trondsen,
Carl Pedersen, Hans Henrik Tøsdal og
Elisabeth Wollebeck.

FAST-regelen
F
A
S
T

Fjes: ansiktslammelse, smiler skjevt.
Arm: lammelse i arm
Språk: språkforstyrrelse, finner ikke ord, utydelig tale.
Tid: viktig å komme raskt til sykehus.

SLAGORDET NR. 2 ℅ 2016
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KONFERANSE

3. nasjonale konferanse
om hjertet og hjernen
TEKST: MAJ LINDHOLT ILLUSTRASJON: DAVID RUSSELL

I årets første utgave av SLAGordet informerte professor og overlege David
Russell, Nevrologisk avdeling, Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet,
nytt om screening for artrieflimmer og planlagt pakkeforløp for hjerneslag.
Denne gang informerer han om fisking av blodpropper (trombektomi) som
var også et meget interessant tema på konferansen.

Store blodpropper i hjernen bør
fjernes med trombektomi (fisking)
Flere studier har i 2015 vist at fisking av
blodpropp ved akutt hjerneinfarkt gir bedre
gevinst enn blodfortynnende behandling,
innleder professor og overlege David Russell,
Store internasjonale organisasjoner har endret
sine anbefalinger i tråd med dette. Også i
Norge jobbes det nå med implementering av
metoden som standardbehandling for pasienter med påviste propper i hjernearteriene.
«Tid er hjerne», understreker han. Det er
ingen tvil om at tidligst mulig rekanalisering
av en tett arterie er grunnleggende for å
redusere hjerneskaden ved akutt hjerneinfarkt.
Intravenøs blodfortynnende behandling ble i
2003 godkjent som basal akuttbehandling i
Norge og gis innen 4,5 timer etter symptomstart. Men effekten av intravenøs blodfortynnende behandling er begrenset. Der det er
store propper som tetter større hjernekar, er
behandlingseffekten bare ca. 30 prosent.
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Hvordan foregår behandlingen?
Bruk av mekanisk trombektomi (se illustrasjon
på side 6) for behandling av akutt hjerneinfarkt innebærer fysisk fisking av blodproppen som hindrer oksygentilførselen til den
delen av hjernen som den tette arterien
forsyner. Dette er et behandlingsalternativ ved
større blodpropper i hjernen. Det er nå aktuelt
å tilby mekanisk trombektomi rutinemessig
til pasientene der trombolyse (blodoppløsende
behandling) ikke har gitt tilfredsstillende
resultat eller ikke lar seg gjennomføre for eksempel når pasienten står på blodfortynnende
medikamenter. Trombektomi fisking) er en
meget effektiv behandling for utvalgte pasienter
med okklusjoner av store hjernearterier.
Effekten er sterkt tidsavhengig. Behandlingen
bør derfor starte så tidlig som mulig og senest
innen 6-8 timer. Hjernen taper 2 millioner
celler per minutt!
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Som hovedregel startes det først intravenøs
trombolyse etter vanlig rutine, men man
avventer ikke effekten av dette før man går
videre med trombektomi.
Hva skjer på sykehuset?
Det første døgnet blir pasienten overvåket
nøye i slagenheten. Man måler blodets
oksygenmetning og gir om nødvendig tilskudd
av oksygen, sørger for tilstrekkelig intravenøs
væsketilførsel, måler temperatur som senkes
hvis pasienten har feber, følger med på
blodtrykket og sørger for at dette er mest
mulig optimalt for hjernens blodtilførsel.
Videre følges hjerterytmen. Tiltak iverksettes
dersom denne blir for rask eller uregelmessig.
Blodsukkernivået følges, det er viktig at dette
ikke blir verken for høyt eller lavt de første
døgnene. Blodfortynnende behandling gis
både ved medikamenter og ved å få pasienten
raskt opp av sengen.
– De første døgnene følger samme fokus.
Tidlig rehabilitering er viktig. Ved å få pasientene opp av sengen, helst i stående stilling og
enda bedre til å gå, forebygges blodpropper i
bena med eventuell blodpropp i lungene som
komplikasjon. Dermed forebygges tendenser
til lungebetennelse som er en trussel for
pasienten de første par ukene. Det gir bedre
sluttresultat av de nevrologiske symptomene
og «utfall» som lammelser og balansesvikt.
– Svelge- og språkvansker må heller ikke
glemmes, sier David Russell. Mange slagpasienter har svelge- og språkvansker.
Feilsvelging kan de første dagene føre til at
mat havner luftveiene og dermed gi alvorlig
lungebetennelse.
Oppsummering
For å kunne ta hånd om slagpasienter i
akuttfasen og løse oppgavene i forhold til
akuttbehandling, trengs et god tverrfaglig
SLAGORDET NR. 2 ℅ 2016

Trombektomi – fisking av blodpropp.

samarbeid, understreker dr. Russell. Han
nevner observasjon, forebygging og behandling av komplikasjoner og følgetilstander samt
stimulering, mobilisering og opptrening.
Det tverrfaglige samarbeidet er en av de
sentrale faktorene i forskningsbasert slagenhetsbehandling. Organiseringen av akuttbehandlingen må ivareta slikt samarbeid.
Det sikrer at treningen blir funksjonell og
oppgaverelatert, så den omfatter daglige
aktiviteter som forflytning, personlig stell,
påkledning, toalettbesøk, spising, språk og
kommunikasjon. Teamet bør bestå av lege,
sykepleier, fysioterapeut, ergoterapeut,
logoped, sosionom, (nevro)psykolog, synsterapeut o.a.
Pasientene motiveres til egenaktivitet, men
får veiledning og hjelp ved behov. Hele teamet
har ansvar for tilretteleggingen og stimulere
pasienten til egeninnsats med trening syv
dager i uken.
Funksjonsrettet trening med høy intensitet
bør starte tidligst mulig, helst første døgn slik
at eventuelle tapte funksjoner gjenvinnes og
komplikasjoner unngås. Treningen må tilpasses individuelt. I samarbeid med pasient
og eventuelle pårørende bør det settes klare
mål for funksjonstreningen. – Formålet er jo
at pasienten skal blir mest mulig selvhjulpen!
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Munnmotorisk trening
- for bedre tale og spisefunksjon

Munnmotorisk trening etter slag
•
•
•
•
•

Har du lammelser i leppe, tunge eller kinn?
Smiler du skjevt?
Plages med sikling?
Vansker med å snakke tydelig?
Hoster på tynn drikke eller lett for
å svelge vrangt?
• Ansiktsstivhet?
• Munnpuster, sitter mye med åpen munn?
• Sensorisk nedsatt følelser i tunge, leppe
eller kinn?

Grunleggende intensiv munnmotorisk
trening kan gi bedre funksjon for:
•
•
•
•
•
•
•

Spising og drikke
Svelg
Sikling
Talen
Mimikk
Sensibilitet
Munnhygiene

www.letsip.no
Letsip AS er et nytt norsk firma som utvikler treningshjelpemiddel for bl.a slagpasienter.
Letsip har direkte fokus på opptrening av slagpasienter og brukes nå på flere sykehusavdelinger i Norge og Danmark. Produktene har blitt prøvd ut på mange forskjellige pasientgrupper som f.eks slag/traumer, parkinson sykdom, MS, CP, facialisparese, dysartri, dysfagi,
tungedeviasjon og sensorisk nedsatt funksjon. Letsip AS har fått støtte av Innovasjon Norge,
Inkubator bedrift i ÅKP. Alle produktene er Internasjonalt Patent Pending. NAV-godkjent
hjelpemiddel for barn og unge.

Se på TV eller
les avisen samtidig
som du trener.
Lett å bruke!

KONFERANSE

Årets lederkonferanse
TEKST OG FOTO: MAJ LINDHOLT

Tradisjonen tro avholder LFS lederkonferanse i mellomår uten årsmøte.
12. -13. mars samlet Hovedstyret og lokallagenes representanter seg på
Olavsgaard i Akershus fylke.
Årsmøte m.m.
Leder i Hovedstyret, Roger Amundsen, ønsket
velkommen før han gjennomgikk organisasjonstekniske saker – blant annet årsmøtegjennomføring og krav i denne sammenheng.
– Bare betalende medlemmer – altså de som
betalte kontingent året før, har stemmerett,
understreket han. Årsregnskaper og årsberetninger må fremlegges. Leder og økonomiansvarlig skal velges separat. Hovedstyret vil
ha kopi av innkalling til årsmøter – for vi vil
gjerne delta!

Noen av deltakerne på lederkonferansen..

Han minnet om at alle større arrangementer,
det vil si arrangementer som koster kr 50.000
eller mer, skal godkjennes av regionstyrene.
Innkalling til medlemsmøter, slagkafeer og
andre arrangementer samt referater fra
styremøter bes sendt både Hovedstyret og
Slagordet.
Synliggjøring
LFS møter konkurranse i organisasjonsverdenen. Derfor er synliggjøring av organisasjonen
stadig mer viktig. Hovedstyret ønsker å satse
på profileringsutstyr med felles uttrykk, sa
Roger Amundsen. En ny, felles vervebrosjyre
kommer snart. En ny informativ roll-up er
ferdig. Like visittkort er viktig, og produksjonen
blir økonomisk fordelaktig når alle bruker
samme mal og bestiller hos samme leverandør. Klistremerker som blant annet kan
brukes på konvolutter er en annen måte å
synliggjøre oss. Nøkkelringer med handlevognSLAGORDET NR. 2 ℅ 2016

Fra v.: Roger Amundsen og Odvar Jacobsen med ny
LFS-roll-up!

polett en tredje. Noen lag har fremdeles svak
økonomi, de kan søke poolen!
Nettet er også en arena for synliggjøring.
Hovedstyret arbeider med én webadresse
– slag.no. Lokallagssidene planlegges uendret.
En mulighet er å opprette en Facebook-side
med informasjon, men uten debattforum.
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Temakveld for pårørende
TEKST OG FOTO: MAJ LINDHOLT

Pårørende trenger et forum hvor de kan lære mer, utveksle erfaringer og
lytte til hverandre. Det er konklusjonen etter en vellykket samling LFS og
LFS Oslo og Akershus arrangerte 2. juni.
Faglig påfyll
– Det er en forventningsfull forsamling,
konstaterte lokallagsleder Odvar Jacobsen før
han ga ordet til innlederen, psykolog Espen
Edvardsen ved Avdeling for kognitiv rehabilitering, Sunnaas Sykehus HF. Kveldens tema var
«Følelsesmessige endringer etter ervervet
hodeskade».
Ulike skader oppstår etter hvor slaget rammer.
Derfor ga hanen oversikt over hjernens
funksjonsområder. – Hvorfor har vi følelser?
inviterte Edvardsen de pårørende inn i
foredraget. De behøvde ikke flere invitter. For å
kommunisere og overleve. For ellers ville livet
blitt «flatt». Å kunne glede seg og sørge. Mange
pårørende sørger og føler skam over sorgen.
En naturlig reaksjon, beroliget psykologen,
som også advarte mot å bli for lenge i sorgen.
Sorg er som en cd i reolen. Den kan tas fram i
blant, men bruk ikke repeattasten på den.
– Er det mulig å trene opp følelser? Edvardsen
trakk litt på det; Det er mulig å kompensere for
tapte funksjoner. Slagrammede kan lære å
innse når det er passende å vise følelser som
empati. At det er greit å spørre sine nærmeste
hvordan de har det.
«Hva tenker jeg om meg?»
Spørsmålet er viktig for den slagrammede for
å takle sykdomsopplevelsen og endringene.
Å ikke lenger definere seg bare ut fra jobb.
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Espen Edvardsen.

Å ikke lenger makte eller ønske samme
fritidssysler. Hva er igjen av meg før slaget?
Hva er pasientens verdier og hvordan kan man
fremdeles leve i tråd med dem? Dette er også
viktig for pårørende. De har fått en hjem en
person som kanskje ikke gleder seg over de
samme tingene som før, husker dårligere, blir
fortere sint, gråter mye eller benekter at noe er
forandret. Dette kan føre til endrede roller i
familien, skjevdeling av oppgavene, nye
strukturer i hverdagen. Og her er de pårørende
som føler at de burde være så glade fordi han/
hun lever, men føler sorg og savn, og får dårlig
samvittighet. – En helt naturlig reaksjon, sa
Edvardsen, som også var tydelig glad for å
kunne fortelle at nyere forskning viser at det
ikke er forutbestemte faser i sorgprosessen.
Altså ikke bekymre deg for å bli deprimert,
det er ikke obligatorisk å bli det!
SLAGORDET NR. 2 ℅ 2016
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Gode råd
Familiens evne til å stå i vanskelige situasjoner
uten å bukke under er avgjørende. De som
mestrer dette best, har gode nettverk, opprettholder rutine, guts til å kreve fra hjelpeapparatet, åpen kommunikasjon og godt samhold før
slaget. Pårørende trenger pusterom; slektning,
venn eller nabo som kan være hos den slagrammede iblant. Å tenke annerledes om
opplevelser kan hjelpe. Familien som likte å gå
på ski fra hytte til hytte i påsken, gjorde det.
De bodde på én hytte, gikk tur med den slagrammede på dennes premisser – og gikk egne
turer når han/hun hvilte ut. Vinn-vinn for alle!

Fullt hus!

Satsingsområde
Pårørende har behov for å snakke med
hverandre og med fagpersoner. LFS satser på
å utvikle pårørendesamlinger flere steder.

En samling ble holdt i Kristiansand i april.
Denne junikvelden i Oslo deltok også representanter for LFS Nordland, Telemark og Trøndelag
for å forberede seg til samlinger i egne områder.

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

DE YNGRE

Lever på nåde i egen
familie etter slag
I sammenheng med LFS-tilbudene: av pårørendekvelder, slagkafeene for
både slagrammede og pårørende samt FAST-nok prosjektet som fokuserer
sterkt på aldersgruppen 30-55 år, er det naturlig å bringe følgende artikkel
som viser hvor sårbare de yngre slagrammede kan være. Tittelen er hentet
fra forskning.no og er en informasjon, ikke et forsøk på å gi pårørende
dårlig samvittiget!

Unge som rammes av slag er spesielt sårbare.
De sliter med å komme tilbake i jobb og har
problemer med å mestre livet som mor og far.
– Oppfølgingen i kommunene er for dårlig,
mener forsker.
Småbarnsfaren
En småbarnsfar i sin beste alder. Han er gift og
har en god, men krevende jobb. Han har ett
barn og venter sitt andre. Så går alt i svart.
Han får hjerneslag, men overlever. De første
månedene går med til opptrening. Han blir
beskyttet og ivaretatt av familien og spesialisthelsetjenesten.
Men etter hvert melder hverdagen seg.
Kravene om å fungere som normalt – hente og
levere i barnehagen, lage middag, være med på
aktiviteter og komme seg tilbake på jobb. Du
ser jo helt fisk og normal ut.
Men det er bare utenpå. For personer med
hjerneslag er det vanlig å få problemer med
hukommelsen og konsentrasjonen. De er ofte
trøtte selv om de har sovet i mange timer. De
kan ha problemer med språk og tale. Mange
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sliter med angst og depresjoner og får problemer med sosiale relasjoner.
Svært sårbare
-De er veldig sårbare, særlig de som har små
barn. Overgangen til arbeidslivet og familielivet er svært vanskelig. Mange opplever
skilsmisse og noen opplever at de ikke klarer å
opprettholde kontakten med barna sine, sier
Randi Martinsen. Hun er førsteamanuensis og
instituttleder ved Institutt for sykepleie ved
Høgskolen i Hedmark, og har intervjuet 52
personer i arbeidsfør alder (18-67 år) som har
hatt hjerneslag. Noen ble fulgt opp i halvannet
år. Historien over er hentet fra disse intervjuene.
Også andre studier har påpekt denne sårbare
gruppen, blant annet i en studie «Sykepleien»
har skrevet om som har sett på forekomsten av
depresjon blant hjerneslagpasienter. Forskerne
konkluderer med at depressive symptomer
etter hjerneslag kan være en sorgreaksjon.
De ser at to utsatte grupper peker seg ut: Eldre
som lever alene og yngre som har forpliktelser
overfor arbeidsgiver, økonomi, familie og barn.
SLAGORDET NR. 2 ℅ 2016
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Etter hvert kommer kravene om å delta i familielivet.

Skaper flest uføre
I Norge rammes ca. 15.000 av hjerneslag hvert
år. Det er også denne sykdommen som skaper
flest uføre. De fleste er menn, men også
kvinner rammes av hjerneslag. Ca. 25 prosent
av de rammede er under 65 år. i følge en
internasjonal studie fra 2013 har antall
slagrammede økt med hele 25 prosent på
verdensbasis de siste 20 år. Risikofaktorene er
høyt blodtrykk og usunn livsstil. Om denne
trenden også gjelder i Norge, er usikkert.
Det flere forskere er enige om, er at så lenge
dødeligheten av hjerneslag går ned, vil
utbredelsen av pasienter med pleiebehov øke.
Martinsen mener det er viktig å få mer
kunnskap om denne gruppen fordi det er
mennesker som skal leve lenge med ganske
alvorlige ettervirkninger. – Vi må bli flinkere
til å finne metoder som forebygger og hjelper
dem til å mestre hverdagslivene, sier hun,
ikke minst å takle familielivet.
Å leve på nåde i egen familie
Familielivet går gjennom ulike faser, ifølge
forskeren. Rett etter hjemkomsten blir den
slagrammede konfrontert med sin egen
utilstrekkelighet og tatt godt vare på av
familien. Etter hvert kommer kravene om å
delta i familielivet. Dette kan være krevende,
og det utvikler seg et behov for å skjerme og
beskytte seg selv. Når utfordringene varer ved,
samtidig som kravene fra familien øker,
oppstår det behov for aksept for at man ikke
fungerer fullt ut som før. – Noen sa at de var
usikre på om familien ville holde ut, et tema
SLAGORDET NR. 2 ℅ 2016

som benevnes som «å leve på nåde i egen
familie», forteller Martinsen.
Forsømt av hjelpeapparatet
Gjennom forskningsprosjektet har Martinsen i
samarbeid med kolleger utviklet og utprøvd et
eget samtaleprogram som skal bidra til å
forebygge psykososiale problemer for slagrammede. Programmet består av åtte samtaler
i løpet av seks måneder. I hver samtale tar den
slagrammede opp problemer i tiden etter
hjerneslaget og hvordan de kunne mestre livet
bedre. – De vi snakket med, forteller at
samtalene var veldig viktige for dem. De fikk
hjelp til å forstå sin egen situasjon og dermed
mestre livene sine bedre, sier Martinsen. Hun
mener samtaleprogrammet fyller et tomrom i
helsetjenesten overfor denne gruppen, et
problem også andre studier har påpekt.
Er doktorgradsprosjekt ved Universitetet i
Tromsø har blant annet påpekt at slagrammede
og deres pårørende får for dårlig oppfølging.
I følge denne studien har samhandlingsreformen
medført at familien får mer ansvar enn før.
Tidligere fikk slagrammede være lenger på
sykehus og gjerne overført til rehabiliteringsinstitusjon etterpå. I dag rehabiliteres de
fleste hjemme.
«Hvis du spør meg. så fungerer det ikke»
Denne trenden bekreftes i Martinsens forskning. – Det går ofte greit mens pasienten er på
sykehus. Men der er de ikke så lenge. Når de er
utskrevet, blir de nemlig kommunens ansvar.
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Her ser vi at både kunnskapen og oppfølgingen er for dårlig, og at pasienten ikke får den
hjelpen han/hun trenger, spesielt hvis de ikke
har synlige fysiske symptomer, sier Martinsen.
I Norge har alle som har behov for sammensatte tjenester rett til å få utarbeidet en såkalt
individuell plan. Det vil si at du får en koordinator som sørger for å samle de ulike tjenestene du trenger. Kun én av Martinsens slag-

14

pasienter hadde fått en slik plan, og det først
ett år etter slaget.
To år etter uttrykte personen (21 år) seg slik: Det er veldig lenge siden vi hadde møte. Men
jeg har fortsatt den samme koordinatoren som
det forventes skal hjelpe meg når jeg lurer på
ting. Hun hjelper med telefoner og slikt, men
spør du meg, fungerer det ikke. Hun glemmer
SLAGORDET NR. 2 ℅ 2016
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... oppfølgingen av slagpasienter er
ikke god nok.

på en mye bedre måte, mener forskeren.
Innrømmer for dårlig tilbud
Statssekretær Anne Grethe Erlandsen (H) i
Helse- og omsorgsdepartementet innrømmer
at oppfølgingen av slagpasienter ikke er god
nok. Hun erkjenner også at overgangen
mellom spesialisthelsetjenesten og kommunen
er krevende for mange pasienter.
– Det er behov for å bedre både oppfølgingen
og organiseringen av tilbudet til disse pasientene. Vi er gode på akuttbehandling og
overlevelse, men må bli bedre på oppfølging og
rehabilitering, sier Erlandsen.
Hun mener likevel det er mye godt på gang;
blant annet reviderer Helsedirektoratet de
nasjonale retningslinjene for behandling og
rehabilitering ved hjerneslag.
– Direktoratet skal utarbeide et eget løp for
pasienter med hjerneslag etter modell fra
kreftområdet. Det skal sikre bedre oppfølging
og mer koordinerte pasientforløp.

å ringe. Hun har ikke mye kunnskap, så det er
ikke mye til hjelp. Sender jeg en epost, trenger
hun uker på å svare, og da er det bortkastet.
Martinsen mener det trengs et system som
fanger opp slagpasientene med en gang de
skrives ut fra sykehus.
– Men litt hjelp ville muligens flere ha kommet
tilbake i jobb og mestret livet som mor eller far
SLAGORDET NR. 2 ℅ 2016

I følge statssekretæren har regjeringen flere
arbeider gående angående pasienter som
har behov for hjelp fra flere ulike instanser.
Så kommer en veileder som skal sørge for at
kommunene etablerer koordinerende enheter,
tilbyr individuell plan og oppfølging.
(Kilde: forskning.no ved journalist Hege Breen
Bakken, (2015)).
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OM JOURNAL

Hvis journalen din holdes
som «gissel»
TEKST: FH-MAGASINET VÅR 2016

Hva gjør du hvis fastlegen tar din pasientjournal som «gissel»? Av og til
skjer det at en fastlege som går av med pensjon eller slutter av andre
grunner, ikke er fornøyd med betalingen for opparbeidet praksis. Det kan
skape problemer for pasienten!
Et medlem opplevde nylig at fastlegen
pensjonerte seg og at journalen hans ikke
fantes hos legen som hadde overtatt praksisen.
Hva gjør man da?
Bytter du selv fastlege, må du sørge for at
journalen overføres til din nye lege. Kontakt
din gamle fastlege og informer om hvor
journalen skal overføres. Du bør regne med å
betale et gebyr for dette.
Hvis det er fastlegen som slutter og/eller
pensjonerer seg, er det annerledes. Pasienten
følger nemlig legehjemmelen som er gitt fra
kommunen, ikke legen personlig. Hvis den nye
legen ikke har journalen, kan du klage til
kommunelegen.
En slik klage kom til Ski kommune for en tid
siden. Da en ny fastlege overtok praksisen til
en avtroppende fastlege i Ski, ville ikke
sistnevnte gi pasientjournalene til den nye.
I verste fall kunne dette gått utover
pasientenes sikkerhet! Kommunelegen måtte
ta saken opp med fylkeslegen i Akershus.
Svaret fra fylkeslegen var helt klart: – Det er
den nye fastlegen og ikke den som avslutter sin
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praksis, som har ansvaret for å overføre
personene til ny liste, og også informere
samtlige listepasienter om dette. Pasientopplysningene følger pasienten til ny fastlege, med
mindre pasienten selv skulle velge annerledes.
– Gammel fastlege kan ikke ta med seg
pasientjournalene uten videre. Da forsvinner
alle livsviktige opplysninger. Hvis det kommer
barn eller alvorlig syke inn, mister man tid hvis
man ikke har opplysningene, sa fylkeslege
Petter Schou i et intervju med om saken i
Østlandets Blad.
Fylkeslegen påpekte også at de får mange slike
saker på bordet. Som oftest er bakgrunnen
uenighet om hvilket beløp påtroppende lege
skal betale den avtroppende for å overta
praksisen. En fastlege får ikke selge praksisen
til høystbydende. Kvalifikasjonene avgjør
hvem som skal få overta som fastlege.
Vi som pasienter kan altså oppleve at en
fastlege tar journalene våre som «gissel» hvis
betalingen ikke synes god nok. Skulle du
oppleve dette, ta kontakt med kommunelegen!
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Tur til Lanzarote
16.01 – 30.01.2017

Da er vi klar for en ny tur til Casas Heddy
på Lanzarote! Avreise mandag 16. januar om
morgenen med retur sen kveldstid mandag
30. januar 2017. Reisen er fra/til Gardermoen.
Reise til/fra Oslo dekkes av den enkelte.
Pris for medlemmer med ledsager/assistent

kr 17 000,- per person

innkvartert i delt dobbeltrom inkl. full pensjon.
Tillegg for enkeltrom, pris kr 1 600,- (få rom).
Begrenset plass til egne rullestoler på flyet og
antall personer som må bæres om bord.
For å kunne opprettholde den fordelaktige
prisen er vi avhengig av et visst antall deltagere.
Hvis dette antallet ikke blir oppnådd innen
påmeldingsfristen, blir turen avlyst.

Ved kansellering fra vår side vil innbetalt depositum bli refundert i sin helhet.
Påmeldingsfrist: 29. august 2016
For ytterligere opplysninger om reisen og
påmelding kontakt:
Casas Heddy Norsk AS				
Telefon: 33 39 88 88
Storgaten 20, 3126 Tønsberg			
e-mail: stine@casasheddy.com
Kontakt i LFS: Roger Amundsen
mobil: 489 99 797
Eller logg deg på www.hjerneslag.com, gå til
reiser og fyll ut påmeldingsskjema der!

Utvidelse av oppholdet/alternativt fly fra Bergen
Som dere ser av annonsen, legges det opp til ny tur
til Casas Heddy på Lanzarote. Etter årets tur ønsket
flere tilbud om både 14 dagers og tre ukers tur.
Dette er mulig å få til, men på grunn av logistikken i
gruppereisen har ikke LFS kapasitet til å organisere
dette. Ta kontakt med salgskontoret til Casas Heddy
i Tønsberg for avtale om en eventuell tredje uke.
Kontaktinformasjon finner du i annonsen.
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Et annet ønske var at vi skulle organisere reise
direkte fra Bergen, men av samme grunn er det ikke
mulig innenfor vår avtale med Casas Heddy.
Hvis du organiserer reisen selv, er Casas Heddy
villig til å redusere totalprisen. Apollo flyr BergenLanzarote direkte, men da må du bestille reisen selv
og gjøre direkte avtale om ledig plass på hotellet fordi
flygningen går noe uten om de faste byttedagene på
Casas Heddy.
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TEMA

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
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OPPSKRIFT

Sunn nytelse!

Nøttekake med mørkt
sjokoladetrekk
Oppskrift: Ernæringsfysiolog Tine Mejlbo Sundfør, FH-magasinet.
Dette er en av de sunneste kakene du får. Masse mandler og hasselnøtter med mye sunt fett, mye
E-vitamin, kostfiber og kalsium og lite sukker. Kaken er dessuten uten mel og passer derfor bra
for de som har cøliaki og ikke tåler gluten.
Det går fint å halvere sukkermengden i
oppskriften hvis du ønsker mindre sukker.
Husk at egg i kaker også teller med i kolesterolregnskapet, hvis du må passe på det. Du skal
riktignok neppe spise hele kaken selv, men
hvis du ønsker det, kan du ta bort eggeplommen
på 2-3 av eggene og bare bruke eggehviten.
Det tar ca. 60 minutter å lage kaken.
Du trenger:
5 egg
200 g sukker
250 g hasselnøtter
250 g mandler
1 ts bakepulver
100 g mørk sjokolade
Fremgangsmåte:
Pisk egg og sukker til eggedosis. Jo lenger du
pisker eggedosisen, desto mer luftig blir kaken.
Mal hasselnøtter og mandler, gjerne i foodprosessor. Vend de malte nøttene og bakepulveret
inn i eggedosisen.
Hell røren i en rund form (26 cm i diameter)
og stek kaken midt i ovnen på 200 grader i
ca. 35 minutter.
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Smelt den mørke sjokoladen i vannbad og
smør dette utover kaken mens den ennå
er lunken.
Serveringstips:
Pynt med et par friske jordbær og et par
blader sitronmelisse. Server kaken med
fruktsalat eller biter av frisk frukt som
jordbær, kiwi, appelsin og/eller klementiner.
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Lev livet.

BPA står for:
• Muligheten for å definere sin egen hverdag
• Ta styring og delta aktivt i samfunnet
• Leve et fritt og selvstendig liv
• Ta ansvar for sin egen tilværelse
Ulobas BPA handler ikke om pleie og omsorg, men
om å ta kontrollen over sitt eget liv. Gi full likestilling
og mulighet til å delta på alle samfunnsområder slik
at hverdagen får en mening. BPA står for muligheten
til å leve livet – helt og fullt! Ta kontakt med oss på
www.uloba.no eller ring oss på telefon 32 20 59 10.

KOMMENTAR

Bassengvannet på Casas Heddy
TEKST OG FOTO: DAG HONGVE

I sin utmerkede beretning fra den særdeles vellykkede LFS-turen til
Casas Heddy i januar skriver Vigdis Thuv om stedets store utendørsbasseng
med deilig natursaltet vann. Jeg har hørt av andre gjester at de trodde det
var saltvann i bassenget. Dette er en misforståelse som sannsynligvis har
oppstått fordi de er blitt fortalt at salt er det eneste kjemikalet som brukes
i renseanlegget.
Saltet som brukes i renseprosessen kan gi
vannet en svak saltsmak, men konsentrasjonen er betydelig lavere enn i sjøvann. Formålet
med saltet er likevel ikke å gjøre vannet salt.
Saltet doseres når vannet pumpes gjennom et
filtrerings- og renseanlegg. Her er det et
elektrolyseanlegg som spalter saltet slik at det
dannes klorgass. I vannstrømmen like etter
elektrolyseenheten er det montert en føler
som måler klorkonsentrasjonen slik at det
ikke produseres mer enn det som skal til for å
holde en jevn klorkonsentrasjon som sikrer
god badevannskvalitet. En fordel med denne
metoden som kalles elektroklorering, er at
renseanleggsoperatørene slipper risikabel
håndtering av klorbeholdere.
Badebasseng på Kanariøyene skal etter loven
holde samme gode vannkvalitet som i Norge,
og må tilfredsstille krav i EUs badevannsdirektiv. Dette stiller ufravikelige krav til hvor høye
konsentrasjoner som kan tillates av bakterier
som er vanlig i avføring fra mennesker.
Kloring av vannet hjelper til å beskytte de
badende fra bakterier som kan gjøre dem
syke. Men de badende har også et ansvar for å
bidra til å holde bassenget rent og sunt.
Uhygienisk oppførsel øker bakterieinnholdet i
bassenget og gjør det vanskeligere for kloren å
virke som den skal. Når et basseng brukes av
badende vil vannet aldri være helt fritt for
avføringsbakterier, men en tilstrekkelig
klorkonsentrasjon holder bakterienivået
under direktivets grenseverdi. Er ikke
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Bassengtrim.

badevannet tilstrekkelig renset, kan det lett
føre til mage-/tarminfeksjon. Noen bakterier
kan også gi urinveis-, øye- eller hudplager. En
amerikansk studie av vannkvalitet i svømmebasseng konkluderte med at de badende ofte
forurenser vannet, hovedsakelig er fordi de
ikke dusjer grundig nok før de går i vannet.
I anonyme spørreundersøkelser blant svømmere innrømmer 20 prosent at de noen
ganger tisser i bassenget med vilje. Ifølge
Folkehelseinstituttet tisser mange i bassenget
på grunn av en ukontrollerbar refleks i
lukkemuskelen. Amerikanske helsemyndigheter sier at urin og svette, og ikke klor, er
grunnen til øyeirritasjon i forbindelse med
bassengbad.
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Ny leder i LFS Telemark
Laget hadde sommeravslutning 9. juni med en
tur til Kjærra Fossepark i Lardal i Vestfold.
Her kan man vandre mellom gamle historiske
fiskeinnretninger nesten uten å se et menneske,
nyte den fantastiske naturen med elven som
kaster seg ut i de trange fossefallene. Det er en
natur som ingen tror finnes i Vestfold før de
ser det ved selvsyn. I Kjærra Fossepark finnes
flere skulpturer laget av kunstneren Trond
Fredriksen. LFS Telemark arrangerte også tur
til dette stedet for to år siden.

www.karlsens.no. Foto: Debrafoto

Årsmøtet i Skien i mars valgte Vibecke
Selliken til leder for ett år. Hun var sekretær
forrige år. Ny sekretær er Anne Iversen.
Nestleder ble Helge Haugen. Økonomiansvarlig Aashild Haugen. Styremedlemmer
er Anne Heie og Vidar Osvald Haugen.
Varamedlemmene heter Mette Johansen,
Tron Tofsland og Harald Johnsen.

otofarbeD :otoF .on.sneslrak.w w w
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Primær- og senrehabilitering

av hjerneslag
og traumatisk hjerneskade
gjennom avtale med Helse Sør-Øst
Tilbudet retter seg mot voksne pasienter som er i behov av rehabilitering etter hjerneslag og traumatisk hjerneskade.
Vi tilbyr døgnopphold (3-4 uker) og rehabiliteringen tilpasses ut i fra den enkeltes rehabiliteringsmål og ressurser.
Noen av aktivitetene foregår i gruppe (frokostgruppe, samtalegruppe, trimgruppe, tur og undervisninger).
tillegg får pasienten individuell oppfølging av f.eks ergoterapeut, fysioterapeut, sykepleier, lege,
logoped, synspedagog, sosionom, ernæringsfysiolog, ortopediingeniør
og rehabiliteringsassistent.
Pårørende har mulighet for å delta under oppholdet.
Vi samarbeider også med ulike slagforeninger som driver
likepersonsarbeid som yter informasjon og bistand.
Henvisning:
Direkte fra sykehus eller primærlege

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

LFS Hedmark

Mandagstrim på Liermoen
TEKST OG FOTO HEIDI MYRVOLD

I april var snøen borte, og vi i LFS Hedmark
kunne igjen riste liv i trimgruppa vår. Vi møtes
hver mandag klokka 11.00 på parkeringa ved
badeplassen på Liermoen. Vi går en times tid
og etterpå har vi fruktpause som en “gulrot”
og litt sosialt prat. Kjempefine stier/veier å
gå, og om du trenger rullator eller rullestol
for å ta deg frem, er det fine veger og stier for
det også.

Har du lyst til å være med oss
så er du hjertelig velkommen.
Ta gjerne kontakt med Heidi på
tlf. 916 88093 slik at vi veit om at
du kommer.

Glimt fra tur og fruktpause.
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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

LFS Oslo & Akershus
i medvind
TEKST OG FOTO: MAJ LINDHOLT

Kvintetten fra Oslo Brassband ble godt mottatt!

Roger Amundsen, Hanne Grimstvedt,
Odvar Jacobsen og Esben Madsen ved
møtelederbordet.

Det hadde snødd og blåst denne siste marsdagen, men alle påmeldte
fant veien til Scandic hotell på Helsfyr i Oslo for å delta på årsmøtet.
Regionkontorleder i NHF Øst, Hanne Grimstvedt ledet møtet effektivt
og profesjonelt.
Medlemsvekst
Lokallagsleder Odvar Jacobsen kunne slå fast
at «vi må ha gjort noe riktig». Laget, som er
det største i LFS, har hatt medlemsvekst i
2015, som også var det mest aktive året siden
omstarten i 2010. Mye av medlemsveksten
skyldes opprettelsen av slagkafeer. Nå driver
lokallaget tre kafeer i Asker, Oslo og på
Lillestrøm. Styret jobber veldig bra sammen.
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Aktivitetstilbud
LFS OA har et fint samarbeid med Læringsog mestringssenteret ved Bærum Sykehus HF.
Dette går i hovedsak ut på å avholde åpne
temadager hvor forskjellige sider ved å ha
hatt slag tas opp. Disse dagene er svært
populære og samler gjerne fulle hus! I 2015
var det fire temadager.
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LOKALLAG

Slike arrangementer er populære og en viktig
del av vårt likemannsarbeid.
Laget samarbeider også med Ahus (Akershus
Universitetssykehus) på Lørenskog om
nevrologisk rehabilitering.

kursene dekkes av LFS OA. Kursene gir
kunnskap om organisatorisk arbeid og innsyn
i vårt arbeid.

To medlemsturer sto på programmet i fjor.
Båttur til Kiel og «Juletur» med buss til

Nærmere halvparten av medlemmene i LFS
OA bor i Oslo. Foreningen har derfor et
naturlig nært samarbeid også med NHF Oslo.
To styremedlemmer er med i prosjektet
SAFF-linja (Saksassistanse fra frivillige), som
går ut på å hjelpe medlemmer og andre med
søknader og klagesaker innen pasientrettigheter samt kommunale helse- og omsorgstjenester. Tjenesten er åpen hver torsdag
kl. 13.00-kl.16.00. Sakassistenter besvarer
telefon og eposter til saff.oslo@gmail.com.

Charlottenberg inkludert lunsj og middag.
Turene tilbys både slagrammede og deres
pårørende. Når denne utgaven av Slagordet
går i trykken, går vårens Kieltur av stabelen!
- Slike sosiale arrangementer er populære og
en viktig del av vårt likepersonarbeid, understreker økonomiansvarlig Roger Amundsen.
Likepersonarbeid
LFS OA har god dekning på dette området.
Nesten alle styremedlemmene er godkjente
likepersoner. Dette arbeidet er noe av det
viktigste foreningen gjør. Det kan være godt
for både slagrammede og deres pårørende å
snakke med noen som har erfaring med å ha
hatt slag eller/og i å være pårørende til en
slagrammet. LFS OA deltar på «Møteplassen»
på Ahus. Dette er et likepersonprosjekt hvor
flere diagnoseforeninger stiller opp for å gi
pasienter og deres pårørende råd og veiledning.
Samarbeid
Som forening tilsluttet Norges Handikapforbund er det naturlig å ha et godt samarbeid
med forskjellige ledd i organisasjonen, skriver
styret i årsberetningen for 2015. LFS OA er
organisatorisk tilknyttet NHF Øst. I 2015 ble to
av våre styremedlemmer, Esben Madsen og
Robert Fostaas, valgt inn i hovedstyret der.
NHF Øst holder en rekke kurs som er åpne for
våre medlemmer. Kostnader knyttet til
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Styret 2016-2017
Valgene på årsmøtet fulgte valgkomiteens
innstilling. Nestleder Esben Madsen, økonomiansvarlig Roger Amundsen og styremedlem/
sekretær Marius Korsell var ikke på valg. Nytt
styremedlem for to år ble Elisabeth Wollebeck.
Odvar Jacobsen ble gjenvalgt som leder for to
år. Dag Hongve og Robert Fostaas ble valgt til
varamedlemmer for ett år.
Oslo og Akershus er et geografisk stort
område. Valgkomiteen har funnet fram til
tillitsvalgte fra ulike steder i området, og slik
skal det være.
Hygge og nytte
Etter et effektivt årsmøte innledet Roger
Amundsen til debatt om hva foreningen bør
jobbe med framover. Medlemmene fremmet
flere ideer som styret vil vurdere framover. En
kvintett fra Oslo Brassband underholdt med
fengende toner før møtet ble avsluttet med
gode smørbrød og hyggelig prat rundt bordene.
SLAGORDET NR. 2 ℅ 2016

En rehabiliteringsinstitusjon
i spesialisthelsetjenesten
Våre behandlingsteam fokuserer på mestring og
motivasjon slik at du kan oppnå bedre funksjonsnivå.
Vi fokuserer på muligheter fremfor begrensninger.
Vi tilbyr:
�
�
�
�

Spesialisert rehabilitering i tverrfaglige team
Intensive behandlingstiltak som er individuelt tilpasset
Veiledning, kunnskap og mestring i trygge rammer
Bred rehabiliteringskompetanse

Du kan lese om våre
rehabiliteringtilbud og aktiviteter på:
www.bakke-rehabilitering.no

Senter for Mestring og

Rehabilitering

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.

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. 900 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
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
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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: ...................................

SLAGORDET NR. 2 ℅ 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: ..........................................
fødselsdato: ............................ 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: Hans-Erik Jensen
Tlf. 909 74 052
h-ejens@online.no

LFS Telemark
Leder: Vibecke Selliken
Tlf: 988 22 576
vibeckesel@msn.com

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

LFS Finnmark
Leder: Liv Ellinor Hammer
Tlf. 906 29 940
liveliham@yahoo.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

