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Kjære leser!
Et nytt år er godt i gang. Når
årets første medlemsblad lages,
er deltakerne på årets første
medlemstur vel framme på
Casas Heddy på Lanzarote
og nyter sol og varme. Hoved
styret har hatt årets første
styremøte, og lagene har
startet vårsesongen.
I år fyller LFS 30 år og er mer
vital enn noensinne. Jubileet
markeres i mai. Hovedarrange
mentet er en stor konferanse
om hjerneslag på Auditoriet på
Rikshospitalet i Oslo. Arrangør
er LFS Oslo/Akershus. Våre
fremste fagfolk innleder om
flere relevante aspekter. Hoved
målgruppen er kommunale
helsearbeidere som må overta
slagrammede når de skrives ut
av sykehus. LFS håper å kunne

fylle hele Auditoriet slik
lokallaget gjør når de arran
gerer temadager på læringsog mestringssentre.
Selvfølgelig er jubileumsmiddag
og mønstring av stands i
Drammen under planlegging.
Det blir fyldig dekning av
jubileet i Slagordet nr. 2.
I dette nummer presenteres
konferanseprogrammet. To
fagartikler om henholdsvis
rehabilitering og munnhelse er
relevant lesestoff i forbindelse
med konferansen.
Jeg ønsker dere en god vår og
ser fram til å få mye godt stoff
til bladet!

Forsidefoto: LFS jubileum; Glade arrangører av jubileumkonferansen!
Fra v. Marius Korsell, Odvar Jacobsen, Roger Amundsen og Esben Madsen.
Foto: Ivar Kvistum, Handikapnytt.
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Kjære leser
I skrivende stund er jeg på medlemsturen
vår til Casas Heddy på Lanzarote. Rett
etter hjemkomsten lanseres vår neste
kampanje: Reis deg etter slaget!
Kampanjematerialet er filmbasert og mer
om dette kan du lese på sidene 6-7. Det er
veldig viktig at alle lokallagene i LFS deltar
i kampanjen for å spre mer informasjon
om slagrammedes behov. Dere gjorde en
fantastisk innsats med forrige kampanje.
Det er lov å ønske og håpe at dere gjør det
samme i år!
Når vi først nevner Casas Heddy som det
har vært knyttet noe usikkerhet til etter
salget for en tid siden, kan det bare sies
at her er det like bra som før! Vi har det
kjempefint – selv om været kunne vært
enda bedre.
I fjor høst inngikk LFS samarbeidsavtale
med Norges Taxiforbund. Nå har vi også en
avtale med Den norske tannlegeforening!
Formålet med begge avtalene er å øke
kunnskapene om slag, og derfor kunne gi
bedre og bredere tilbud til slagrammede.
Les om den viktige munnhelsen på side 16
og fellesmarkeringen på Munnhelsedagen
20. mars. Igjen, lokallag, vi håper dere
stiller opp!

At LFS er 30 år i år, er en begivenhet som
skal markeres. Jubileumskonferansen
holdes i Oslo onsdag 23. mai, se side 8.
Fredag 25. mai er det ledersamling. Lørdag
26. mai et stort arrangement på Strømsø
torg i Drammen og jubileumsmiddag om
kvelden. Nærmere informasjon sendes
lokallagene i god tid.
Med konferanse og torgarrangement er
dette jubileet mer «utadvendt» enn for
eksempel 25 års jubileet. Noe skyldes nok
at det er ledersamling denne gangen, ikke
årsmøte. Men det er også en utvikling og
bevisstgjøring i at arrangementene som
går i LFS-regi skal være til medlemmenes
beste. Jeg er sikker på at disse jeg har
skrevet om her, blir gode og nyttige for
mange og at de har verdi både på kort
og lang sikt og at dere igjen gjør en
fantastisk jobb!
Velkommen til en hektisk og givende
LFS-vår!

MEDLEMSTILBUD

l.ANOSFOR1:HINO€H FOR 11.ACRAMMEO!

www.sJag.no
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Medlemstilbud som lindrer smerter
Landsforeningen for slagrammede og Expain samarbeider om å bruke innovativ
teknologi for å redusere muskel- og leddplager.
Som medlem i LFS får du 1000 kr i rabatt på fotmassasjeapparat og 200
kr i rabatt på nakkemassasjeapparat.

Expain Relax Neck & Shoulders

LANZAROTE!

CASAS
HEDDY
lsesenter
Ferie & he

- Oppladbar nakke- og skuldermassasje
- Infrarød varme
- Pent norsk design

1 UKE FRA 10.890,HELPENSJON INKLUDERT

Avreiser hver uke
i perioden september - april

«Denne nakkemassereren hjelper meg å komme
gjennom hverdagen!» Advokat Stang
Veil. pris kr 999,Medlemspris kr 799,-

Expain Relax Legs

- 9 massasje- program for
legger og føtter
- Regulerbar varmeinnstilling
- Elektrisk stimulering (TENS)
« TENS

sirkulasjons-teknologien
trener musklene i leggene ved d
aktivere og avs/oppe musklene.
Dette gjør at blodsirkulasjonen i
leggene og føttene
bedres. » Lege, Pål E. Storås.

Veil. pris kr 2.999,
Medlemsprls kr 1.999,-

På Casas Heddy er bygninger og utstyr tilpasset slik at du
som g jest kan nyte din ferie. De ansatte har lang erfaring
og gir god individuell service.
Kompetente norske sykepleiere er klare til assistanse
dersom akutte helseproblemer skulle oppstå og dyktige
fysioterapeuter tilbyr behandling etter høy standard.
Bestill din neste reise til Casas Heddy hos Vitalreiser!

Slik gjør du:
Gå til www.expajn.no og legg produktene du ønsker i handlekurven.
Bruk referansekoden LFSl000 (fot) eller LFS200 (nakke) i kassen.
Betal med kort via Klarna. Fri Frakt og 30 dagers angrerett.
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Casas Heddy er et praktfullt ferieanlegg, beliggende i
utkanten av den populære badebyen Puerto del Carmen
på Lanzarote. Her kan du nyte din helsereise med trening,
velvære og opplevelser i trygge, sosiale omgivelser.
Hotellet er godt tilrettelagt for bevegelseshemmede og har
gode HC-rom.

Direktefly fra Oslo hver mandag
i perioden oktober - april!
www.vitalreiser.no
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PÅ CASAS HEDDY
FINNER DU:

• Treningstilbud
• Velværetilbud

• Tilg jengelig fysikalsk avdeling med dyktige
fysioterapeuter
• Tilg jengelige sykepleiere
• Tilg jengelig treningsrom / trimrom
• Trening / underholdning / aktiviteter
• Helpensjon med frokost, lunch og middag,
vin eller øl, samt vann er inkludert
• Opphold i rom med aircondition og varme,
senger med dyner, eget bad og terrasse eller balkong

Reis deg etter slaget!
AV: SUZANNE SCHØNKOPF

I slutten av februar lanserer Landsforeningen for slagrammede (LFS)
informasjonskampanjen «Reis deg etter slaget». En prosjektgruppe i LFS
har siden sommeren jobbet med produksjon av nytt filmbasert
informasjonsmateriale, med støtte fra Extrastiftelsen.
-Hva er det heter igjen? hvisker Jeanette
Kvernvik til moren, når hun ikke finner
ordet under intervjuet.
-Gråtlabil, sufflerer mamma som er
med som moralsk støtte og sjåfør.
Jeanette har tatt turen fra Skien til Oslo for
et opptak med filmprodusenten Bravissimo.
Sammen med to andre slagrammede; Øyvind
Gerhardsen og Heidi Halvorsen fra Oslo/
Akershus, har hun sagt ja til å dele sine
erfaringer med andre, slik at flere kan
få b
 edre hjelp til rehabilitering.

-Det er viktig at slagrammede blir bevisst
sine egne behov og tar aktiv del i egen rehabili
tering, forteller Hilde Andresen fra Trondheim.
Hun er kommentarstemmen i de syv nye
filmene som blant annet viser hva slagrammede
kan gjøre for å sikre seg god rehabilitering.
I filmene viser våre modige hovedrolle
innehavere hva de har av problemer etter
slaget og hvordan de med god rehabilitering
har kommet tilbake til et godt hverdagsliv.
- Det har vært steintøft, men det hjelper,
forteller for eksempel Heidi.

Jeanette Kvernvik fikk slag for 6 år siden og forteller i filmen både om fatigue og temperamentsutfordringer.
Mamma Elin Lynger er med som statist.

- Motivasjon er ekstremt viktig. Du må ville det
selv, understreker Øyvind.
Fastlege Kamran Butt (som også er Heidis lege
«i virkeligheten») er med i filmen som fag
person. Han formidler fakta og viser gjennom
scenene hvordan LFSs nye huskeliste er et godt
verktøy for både ham og pasienten. Heidi har
krysset av i listen hvilke problemer hun har.
Det hjelper legen å gå i dybden og oppfatte
hvor skoen trykker.
Når slagrammede ser filmene vil de bli mer
bevisst på egne problemer, og med hjelp av
LFSs huskeliste, vil det bli lettere for legen å
skrive en god søknad om rehabilitering av
ulike slag.
-Gjennom prosjektet håper vi at kvaliteten
på søknadene blir bedre, forteller LFSs leder
Roger Amundsen. I dag blir 50% av alle
søknader avslått og det ville vi gjøre noe med.
-Etter lanseringen kan man se alle filmene og

Heidi Halvorsen og dr. Kamran Butt diskuterer LFSs huskeliste i filmen «Reis deg etter slaget».
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laste ned huskelisten fra www.slag.no. For å
markedsføre informasjonen, vil vi gjennom
vinteren publisere korte videosnutter på
Facebooksiden til Landsforeningen for
slagrammede, som leder folk videre til
kampanjens landingsside hvor materialet
er samlet.
-Vi håper at mange følger oss på Facebook
og at mange vil DELE statusoppdateringene
sammen med en personlig kommentar, sier
Freddy Ulvseth fra Kristiansand, som er
ansvarlig for nettkampanjen. Det gjør at
Facebook vil spre det slik at det kommer
høyt opp i nyhetsstrømmen, og det er bra
for å markedsføre informasjonen som vi
tror vil være til veldig god hjelp for mange
slagrammede!
Utover vinteren og våren vil LFSs lokallag
arrangere stands og informasjonsmøter rundt
om i landet. Alle er velkomne til aktivitetene
i lokallagene til LFS! Følg med på slag.no!
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LFS 30 år:
Jubileumskonferansen – en stor
fagkonferanse om hjerneslag
TEKST: MAJ LINDHOLT FOTO: IVAR KVISTUM, HANDIKAPNYTT

LFS fyller 30 år og markerer det med en stor konferanse. 23. mai inviteres
medlemmer og kommunale helsearbeidere til fagkonferanse i Auditoriet på
Rikshospitalet i Oslo. Målsettingen er å fylle samtlige 400 plasser. Hovedmål
gruppen er kommunale helsearbeidere.
LFS jubileum; Glade arrangører av jubileumkonferansen! Fra v. Marius Korsell, Odvar Jacobsen, Roger Amundsen og
Esben Madsen.

Flere kommunale oppgaver
-Det er ingen tilfeldighet at de kommunale
helsearbeiderne er særlig invitert, forteller
Odvar Jacobsen som er leder for LFS Oslo/
Akershus (LFSOA), lokallaget som har ansvaret
for å arrangere konferansen.
– Stadig mer av rehabiliteringen skal ut av
spesialisthelsetjenesten og over til kommune
ne som ikke er klare til å ta imot pasienter og
oppgaver. Det er svært viktig at de blir oppda
tert på ny forskning, utdyper styremedlem i
LFSOA, Marius Korsell.
Roger Amundsen, som både er leder for
Hovedstyret i LFS og styremedlem i LFSOA,
legger til at LFS her gir kommunale helsearbei
dere muligheten til å lytte til de aller fremste
innen fagkompetanse på forebygging, behand
ling og rehabilitering. Når LFS feirer jubileum
med en fagkonferanse, reflekterer det hva

foreningen har arbeidet mye med gjennom
sine 30 år.– Vi har vært og er stadig delaktige i
flere prosjekter og blir mye brukt som
samarbeidspartner for fagmiljøene, sier
Amundsen.
30 aktive år
Informasjonsdeling
LFS har drevet og driver et omfattende
informasjonsarbeid rettet mot slagrammede,
pårørende, helsepersonell og myndigheter.
Informasjonsnettstedet slag.no er en av
kanalene. Utallige hefter og brosjyrer har vært
produsert. Tillitsvalgte og menige medlemmer
er dyktige til å stille opp på stands over hele
landet både ved sykehus og på torg. Like
mannsarbeidet drives målrettet og systema
tisk, og mange møteplasser for slagrammede
og/eller pårørende. Slagkafeer er blitt en stor
suksess!

Pårørende
Familien til slagrammede blir også rammet av
slag, sies det ofte. Når den slagrammede
skrives ut etter endt behandling, opplever de
pårørende ofte store forandringer. Årsakene
kan være både fysiske og/eller kognitive skader
og det kan være vanskelig å takle for partner
og eventuelle barn. LFS har innsett at mange

Roger Amundsen
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Odvar Jacobsen

av de pårørende har fått store oppgaver og
ekstra belastninger, noe det har vært liten
oppmerksomhet rundt. Denne innsikten har
medført tiltak for pårørende – for i LFS fører
innsikt til handling! De siste par årene har flere
lag hatt egne møter for pårørende og arrange
rer egne kurs for dem.

Esben Madsen

Marius Korsell
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Program (foreløpig)
18.00:
18.05:
18.20:
18.40:
19.00:
19.15:
19.35:
19.55:
20.15:
20.30:

Skogli Helse- og
Rehabiliteringssenter AS
har vært CARF-akkreditert
siden 2010

Velkommen ved Arne Lein, forbundsleder NHF
LFS i 30 år, Hva vi har fått til ved Roger Amundsen, styreleder LFS
Hvordan forebygge slag ved David Russell, professor Nevrologisk avdeling UiO og
overlege Rikshospitalet og OUS
Hva er best akuttbehandling av slag anno 2018 ved Christian Lund, overlege
Rikshospitalet
Pause 15 min.
Pakkeforløp hjerneslag, ved Bent Indredavik, professor NTNU og overlege, St. Olavs
Hospital
Nasjonale retningslinjer for rehabilitering av slag, ved Frank Becker, medisinsk fagsjef
Sunnaas Sykehus HF og førsteamanuensis Avdeling for fysikalsk medisin og
rehabilitering, UIO
Spill deg bedre, ved Truls Johansen, ergoterapeut Sunnaas Sykehus HF
Munnhelse hos slagrammede, ved Lene Hystad Hove, førsteamanuensis kariologi
og gerodontologi UiO
Takk for i dag, ved Odvar Jacobsen, Leder LFS OA

Primær- og senrehabilitering
av hjerneslag og traumatisk hjerneskade
samt CI-terapi gjennom avtale med Helse Sør-Øst
Hjerneslag
Vi tilbyr døgnopphold (3-4 uker),
og rehabiliteringen tilpasses ut i fra den
enkeltes rehabiliteringsmål og ressurser.
Noen av aktivitetene foregår i gruppe
(utegruppe, samtalegruppe, trimgruppe,
tur og undervisning).
I tillegg får pasienten individuell oppfølging
av f.eks ergoterapeut, fysioterapeut, psykolog,
sykepleier, lege, logoped, synspedagog,
sosionom, ernæringsfysiolog, ortopediingeniør
og rehabiliteringsassistent.

Konferansier: Jørgen Foss, kontorleder NHF Oslo

Pårørende kan delta under oppholdet.
Vi samarbeider også med ulike slagforeninger
som driver likepersonsarbeid som
yter informasjon og bistand.

CI-terapi
Skogli tilbyr også CI terapi, en intensiv
treningsmetode for å trene opp håndog 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 til begge tilbudene:
Fastlegen eller andre som kan
henvise til spesialisthelsetjenesten. 18-års grense.

Marius Korsell og Odvar Jacobsen
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Skogli Helse- og
Rehabiliteringssenter AS
Fredrik Colletts veg 13, 2614 Lillehammer
Telefon inntak: 61 24 92 00 - skogli@skogli.no - www.skogli.no
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Slagenheten på
St. Olav 25 år!
TEKST: AASE LIAN, FOTO: HILDE ANDRESEN

I 1992 ble slagenheten på St. Olavs hospital i Trondheim etablert.
I den forbindelse ble det avholdt et jubileumsseminar i høst.
I 1992 ble slagenheten på St. Olavs hospital
i Trondheim etablert. I den forbindelse ble
det avholdt et jubileumsseminar i høst.
Tre av medlemmene i LFS var invitert til å
delta på jubileet; Leder i hovedstyret Roger
Amundsen, leder i LFS Trøndelag Hilde
Andresen og tidligere leder i LFS Sør-
Trøndelag Aase Lian.

Avdelingsoverlege på slagenheten, professor
Bent Indredavik åpnet seminaret ved å fortelle
om Slagenhetens historie 1992-2017. Han
fortalte at Slagenheten ble opprettet fordi et
forskningsprosjekt hadde vist at pasienter
med akutt hjerneslag hadde større sjanse til å
overleve, til å bli selvhjulpne og til å få bedre
livskvalitet dersom de ble samlet i en spesial
avdeling ned dyktige helsearbeidere som

Bent Indredavik holdt velkomsttalen på seminaret.

sammen representerte en bred faglig
kompetanse. Slagenheten ved St. Olav
har vært en pioner i arbeidet med å
bedre behandlingstilbudet for de som
rammes av hjerneslag.
Dette tiltaket har hatt stor betydning
for behandlingstilbudet som nå gis
slagpasienter både nasjonalt og
internasjonalt. Tiltaket/behandlingen
har også vist at utgiftene ble betydelig
redusert. Slagenheten ved St. Olav er
den eldste landet, og er nå også den
største, avsluttet han.
Mange prominente personer fra innog utland hadde flere gode innlegg.

Aase Lian og Bent Indredavik har hatt et godt, mangeårig samarbeid.

Roger Amundsen innledet om arbeidet til LFS.
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Alle hadde rosende ord om
prosjektet. Roger Amundsen
fortalte om LFS der han blant
annet sa at når man kommer ut fra
sykehus er en slik forening grei å
ha. Da får man snakke med andre
som har opplevd omtrent det
samme. En slik kontakt er litt
betryggende, mente Amundsen.

Historien om Slagenheten
KILDE: STOLAV.NO

Vi var også invitert til å delta på
festmiddagen om kvelden. Det var
en stilig tilstelning med mange
gode og morsomme taler.

Et forskningsprosjekt gjorde at Slagenheten ble opprettet i 1992.
Jubileumsenheten var først i verden med å dokumentere at
slagenhetsbehandling redder liv.

Roger Amundsen og Aase Lian
på jubileumsfesten

Effektiv rehabilitering
etter hjerneslag og traumatisk hjerneskade
Fysisk trening og språk- og
taletrening i Spania og Sverige
NeuroOptima Forsk Rehab AB
Tel. 0046 40 400 950
kundservice@neurooptima.com
www.neurooptima.com/no
14

Det er ikke for sent
å bli bedre

Slagenheten, eller mer korrekt Avdeling for
hjerneslag, markerte sitt 25-årsjubileum fredag
3. november med et jubileumsseminar der
fokus var ulike faser i behandlingen av et
hjerneslag.

nasjonalt og internasjonalt, forteller Indredavik.
– Helsedirektoratet anbefaler at alle pasienter
med akutt hjerneslag bør behandles i slag
enhet. Verdens helseorganisasjon har også
klare anbefalinger om slagenhetsbehandling.

Enheten ble dannet i 1992, med fast tilhold
i 9. etasje av den gamle høyblokka fra
begynnelsen av.

Bent Indredavik er avdelingssjef ved Avdeling
for hjerneslag.

– Slagenheten ble opprettet fordi vi i et
forskningsprosjekt hadde vist at pasienter
med akutt hjerneslag hadde større sjanse til
å overleve, til å bli selvhjulpne og til å få bedre
livskvalitet, dersom de ble samlet i en spesial
avdeling, sier Bent Indredavik.
– Det var naturligvis avgjørende med en bredt
sammensatt gruppe av ulike profesjoner, som
sykepleiere, hjelpepleiere, leger, fysio
terapeuter, ergoterapeuter og logopeder, som
til sammen dannet en bred faglig kompetanse,
sier Indredavik.
Slagenheten i Trondheim var først i verden til å
dokumentere at slagenhetsbehandling redder liv.
– Dokumentasjonen har hatt stor betydning for
behandlingstilbudet som gis slagpasienter, både

SLAGORDET NR. 1 ℅ 2018

SLAGORDET NR. 1 ℅ 2018

Avdeling for hjerneslag har gjennom disse 25
årene gjennomført en rekke forsknings
prosjekter for å framskaffe mer kunnskap.
Dette har ført til ytterligere bedring av
behandlingsresultatene og mer enn 12 000
pasienter med akutt hjerneslag er behandlet.
Avdelingen er fortsatt i utvikling og persona
lets entusiasme beskrives som en suksess
faktor. Fra 1. september i fjor overtok enheten
ansvaret for behandling av alle pasienter med
akutt hjerneslag fra Orkdal-regionen og fra
2018 vil Avdeling for hjerneslag og Nevrologisk
avdeling etablere et nært samarbeid slik at alle
pasienter med akutt hjerneslag ved St. Olavs
Hospital samles og behandles i slagenheten.
– Dette vil gi gode forutsetninger for videre
utvikling av slagbehandlingen ved St. Olavs
hospital, sier Bent Indredavik.
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OM MUNNHELSE
TEKST: TONJE CAMACHO

En tredjedel av de slagrammede opplever redusert tannhelse etter slaget,
men bare fem prosent av de slagrammede får informasjon om tannstell
under rehabiliteringsperioden. Munnhelse er så å si fraværende både
i politiske pakkeforløp og i oppfølgingen etter slaget.
I forbindelse med Munnhelsedagen 20. mars
ønsker Den norske tannlegeforeningen (NTF)
og LFS å synliggjøre dette problemet slik at
slagpasienter kan få den informasjon og
oppfølgning de trenger og har krav på.
Økt risiko
Slagpasienter har økt risiko for å få problemer
med munnhelse på grunn av nedsatt førlighet,
lammelser og medikamentbruk.
Nedsatt funksjon kan gjøre det vanskelig å
betjene tannbørsten uten hjelp. Lammelser i
ansikt, munn og tunge kan bidra til at den
naturlige renselsesprosessen i munnen etter
måltidene forsinkes slik at tennene utsettes
for påvirkning av matrester og syre over lengre
tid. Mange slagrammede bruker flere medika
menter som kan føre til munntørrhet, noe som
kan gjøre det vanskelig å spise, drikke, snakke
og fungere sosialt i tillegg til at redusert
spyttproduksjon fører til dårligere rensing av
munnhulen og økt risiko for hull i tennene
(karies).
Munnhelsen i rehab
-For de pasientene det gjelder, kan manglende
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oppfølging av munnhelsen gå kraftig utover
livskvaliteten, sier president i tannlege
foreningen, Camilla Hansen Steinum. Tann
legene må i mye større grad inkluderes i den
tverrfaglige oppfølgingen i rehabiliterings
fasen og munnhelse må med i faglige retnings
linjer og politiske pakkeforløp. Det er også
viktig at pasienter og pårørende får god nok
informasjon om forebygging. LFS-leder Roger
Amundsen følger opp: - Det er viktig at alle
slagpasienter tar kontakt med tannlege på et
tidlig stadium i rehabiliteringsfasen, og at
tannhelsepersonell er med i den tverrfaglige
oppfølgingen. Munnhelsen er viktig for
livskvaliteten både for næringsinntak og rent
sosialt. God munnhelse kan også forebygge
infeksjoner som kan bidra til nye slag. Et
tannlegebesøk kan derfor forebygge mange
problemer.
Samarbeidet mellom NTF og LFS forventes å
føre til økt fokus på munnhelsen og bedre
informasjon til flere slagrammede og
pårørende. – Vi venter oss mye positivt
i denne forbindelse, smiler Amundsen.

SLAGORDET NR. 1 ℅ 2018

Gode råd ved munntørrhet:

Gode råd for god munnhelse:

• Tygg sukkerfri tyggegummi eller
pastiller.

• Bruk tannstikker, tanntråd eller
mellomromsbørste mellom tennene.

• Spis mat som krever tyggemotstand
og stimulerer spyttkjertlene.

• Begrens sukkerinntaket gjennom mat
og drikke.

• Begrens inntaket av sukker- og
syreholdig drikke.

• Spis regelmessige måltider og unngå
småspising mellom måltidene.

• Gå regelmessig, helst to ganger i året
til tannlege eller tannpleier hvis du er
plaget med munntørrhet.

• Begrens inntaket av sure drikke som
brus, lettbrus, juice og lignende.

• Skyll munnen ofte med vann,
eventuelt sug på isbiter.

• Spør tannlegen din om preparater
som kan fungere smørende og/eller
spyttstimulerende (gel, spray,
sugetabletter osv).

SLAGORDET NR. 1 ℅ 2018

• Puss tennene to ganger daglig med
myk tannbørste og fluortannkrem.

• Bruk vann uten smak som tørstedrikk.
• Besøk tannlegen regelmessig for å
oppdage forandringer som krever
behandling.
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Vi vet for lite om rehabilitering
TEKST: TEKST: KIM HANNIBAL HANNISDAL,
KOMMUNIKASJONSDIREKTØR, SUNNAAS SYKEHUS HF
(PUBLISERT KRONIKK I WWW.DAGENSMEDISIN.NO 07.12.17)

Mennesker i rehabilitering er godt mediestoff, men feltet er på merkelig
vis frakoblet helse- og forskningsdebatten ellers. Oppmerksomheten retter
seg sjelden mot muligheter og utfordringer som trenger offentlig debatt.
NRK om Sunnaas
For kort tid siden sjekket NRKs Helene Sandvig
inn på Sunnaas sykehus. Hun ga et godt bilde av
hverdagen ved Norges største spesialsykehus for
rehabilitering og fysikalsk medisin. Håpet er at
slike programmer kan vekke større interesse for
hva rehabilitering er.
Medieyndling
Det er en takknemlig oppgave å lede
kommunikasjonsarbeidet ved Sunnaas. Vi
har jevn pågang fra medier som ønsker å lage
historier om sykehusets pasienter, deres skader
og innsats for å vinne tilbake funksjoner de helt
eller delvis har mistet.
Det dominerende sjangergrepet er «sterke»
historier om enkeltmennesker. Dette er viktige
historier. Jeg ser likevel en oppgave å legge
grunnlag for også annen omtale, slik at befolk
ning og beslutningstakere får et mer sammen
satt bilde.
Hva er det jeg savner? Mer saksrettet oppmerk
somhet om temaer vi kjenner igjen fra helse
sektoren ellers.
Frakoblet
Min fartstid på Sunnaas har vart i bare halvannet
år, men jeg har jobbet med helsepolitiske
spørsmål i det offentlige og for legemiddel
industrien siden midt på 1990-tallet. Gjennom
yrkeslivet har jeg kommet tett på helsepolitiske
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debatter rundt lik rett til behandling uansett
bosted, alder, kjønn og sosial bakgrunn. Offent
lige diskusjoner om behandlings- og forsknings
gevinster ved å samle og dyrke høyspesialisert
ekspertise på visse sykehus; om hvorvidt
finansieringsordningene fremmer samhandling,
utvikling av tilbudet brukerne og politikerne
ønsker – og om nødvendigheten av bedre
forskningsbelegg for effekten av behandlings
tiltak. Det kan skyldes brillene jeg har på, men
jeg gjenfinner lite av dette i min nye arbeids
hverdag. Jeg oppfatter at viktige problem
stillinger som rehabilitering står i, er delvis
frakoblet helsedebatten ellers.
Prioritering
La meg ta et eksempel: Innen kreftkirurgien
debatterer vi om visse inngrep på pasienter med
brystkreft og prostatakreft bør utføres ved
sykehus der kirurgene har spesielt gode ferdig
heter fordi de opererer mye. Det bør også være
relevant med en debatt, gjerne med bred
mediedekning, om hvor barn med komplekse
hjerneskader oppstått etter sykdom eller ulykker
bør få rehabilitering. Sunnaas og fagmiljøet ellers
har selv ansvar for å bringe problemstillinger
som dette frem i lyset. Dersom rehabilitering går
under radaren i den alminnelige helsedebatten,
er det brukerne som blir skadelidende.
Rehabilitering handler om å fullføre verket som
er påbegynt i behandlingen av skadens akuttfase.
Livet er reddet, nå skal det leves.
SLAGORDET NR. 1 ℅ 2018

Se “Helene sjekker inn på Sunnaas sykehus” på NRK.no

Fragmentert
Rehabilitering foregår i samspill mellom spesia
list- og kommunehelsetjenesten, brukeren selv
og pårørende, Nav, arbeidsgiver, skole og frivillig
sektor der brukeren bor. Mange profesjoner er
involvert. Eksempelvis består et behandlings
team på Sunnaas sykehus normalt av lege,
sykepleier, psykolog, helsefagarbeider, fysio
terapeut, ergoterapeut, logoped og sosionom.
Ettersom rehabilitering er ment å hjelpe men
nesker til et videre liv etter skade, utføres den av
ulike aktører med forskjellig ansvar. Det er både
rehabiliteringens styrke og dens svakhet. Det er
mange om å ha eierskap til rehabilitering: Fra
Sunnaas som yter høyspesialisert behandling
– til hjemmesykepleien i en liten kommune.
Dermed kan den lett fremstå som lite gripbar og
uten identifiserbar eier. At bildet virker fragmen
tert, må ikke skygge for oppmerksomhet om
rehabiliteringens utfordringer og muligheter.
Kommunene skal ta større ansvar for rehabili
tering. Det er det tverrpolitisk enighet om. Men
vi savner en debatt om hvilke oppgaver og ansvar
spesialisthelsetjenesten fortsatt skal ha, og hvem
som bør gjøre hva for at pasienten skal få
best hjelp.

deler av helsevesenet avgjør hvilke metoder og
legemidler som skal brukes. Det bør være like
selvfølgelig når det gjelder rehabilitering, men
slik er det ikke.
Hva er samfunnets betalingsvilje for å bringe
en kvinne med hjerneskade etter sykdom eller
ulykke til et funksjonsnivå som gjør henne i stand
til å klare seg selv? Hva kan hjemkommunen
spare på sitt pleie- og omsorgsbudsjett, og hva
er samfunnsgevinsten på lang sikt hvis hun kan
gjenoppta skolegang eller arbeidet? Vi mangler
forskning, vi mangler svar.
Velferdsstatens bærekraft er tema i regjeringens
perspektivmelding og samfunnsdebatten.
Satsing på rehabilitering kan åpenbart bidra til
å løse noen av utfordringene. Men vi vet for lite,
og oppmerksomheten i offentligheten orienterer
seg sjelden mot slike spørsmål.
Helene Sandvig var mer enn velkommen til
Sunnaas. Vi er stolt av sykehuset hun viste frem.
Nå inviterer vi også andre til å sjekke inn – om
enn i overført betydning for en dekning med
større tematisk bredde egnet til å plassere
rehabilitering nærmere kjernen av samfunns
debatten om helse, forskning og velferd.

Kunnskapsbrist
Kunnskap om effekt av behandlingsformer og
deres kostnadseffektivitet er sentralt når andre
SLAGORDET NR. 1 ℅ 2018

19

LOKALLAG

LOKOALLAG

Julebord i LFS Trøndelag
TEKST AASE LIAN, FOTO HILDE ANDRESEN

Da 46 medlemmer ankom festlokalet iført
finstasen og medbrakte det gode humøret, ble
vi møtt med deilig varm gløgg. Dette var deilig
etter å ha kommet inn fra den snøløse vinter
kulden.
Den tradisjonelle juletallerken smakte godt, og
vi skålte høflig med hverandre og praten gikk
livlig.
Vår dyktige leder, Hilde Andresen, ble overrakt

en orkideplante som takk for innsatsen hun
gjør for laget.
Etter en munter utlodning spilte Tømmerda
lens Trio opp til dans. Da var det flere som ble
danseløver. Med eller uten rullestol.
Allting har en ende. Det hadde også denne
festen. Utpå kvelden takket vi pent for oss og
dro hvert til vårt etter atter en hyggelig stund
sammen med likesinnede.
Mange danseløver

Tømmerdalens trio

Deilig juletallerken!
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Lokallagsstyret
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Kaker og kaffe smakte.
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LFS Hedmark:
Førjulsopplevelser!
TEKST OG FOTO HEIDI MYRVOLD

LFS Hedmark fikk tildelt 15 000 kroner fra Extrastiftelsen til opplevelsestur
for slagrammede!
26. november reiste vi 16 mann på tur til
Gammelvāla i Brunnskog i Sverige på gammel
dags julemarked. En helt fantastisk opplevelse
med 130 utstillere med alt fra granbarbukker
til gammeldags julepynt. Vi koste oss veldig
med julbuffet før vi reiste i privatbiler hjem
over igjen.

Opplevelsen sluttet ikke der. Men siden mange
av slagrammede sliter hvis det blir for mye på
en gang, fortsatte vi opplevelsen vår 3. desem
ber da vi dro på Glenn Miller Show.
Vi føler virkelig at vi har fått to fine førjuls
opplevelser som vi lever lenge på.

Koselige hus på julemarkedet.

Denne kjerringa var til salgs.
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Ivrige turdeltakere.
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LFS Oslo og Akershus:
Er du slagrammet eller pårørende?
Da har vi gleden å invitere deg på en av våre
slagkaféer i Asker og Lillestrøm mellom
kl. 12.00 og 14.00 eller i Oslo mellom
kl. 18.00 og 20.00
Formålet med dette er å få et fast møtepunkt
hvor slagrammede og pårørende kan møtes for

erfaringsutveksling og hygge. Vi håper at dette
kan bli en fin sosial aktivitet og at vi kan treffes
her fast hver måned. Det vil bli enkel servering.
For nærmere opplysninger kontakt:
Roger Amundsen: 489 99 797 eller
Odvar Jacobsen: 907 48 521

Lillestrøm
Cafe Flisbyen,
Måsan Aktivitetssenter,
Kjerulfsgate 38 (LIBOS),
kl. 12.00-14.00.

Asker
Hasselbakken, Askerveien 47,
Asker sentrum,
kl. 12.00-14.00.

Oslo
Sagene Samfunnshus
(vis a vis Sagene kirke)
kl. 18.00-20.00.

Tirsdag 2. Januar
Tirsdag 6. Februar
Tirsdag 6. Mars
Tirsdag 3. April
Tirsdag 8. Mai
Tirsdag 5. Juni

Onsdag 3. Januar
Onsdag 7. Februar
Onsdag 6. Mars
Onsdag 4. April
Onsdag 2. Mai
Onsdag 6. Juni

Onsdag 3. Januar
Onsdag 7. Februar
Onsdag 7. Mars
Onsdag 4. April
Onsdag 2. Mai
Onsdag 6. Juni.
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SLAGSPESIALISTEN MED DEN HELHETLIGELØSNINGEN!

LØSNINGER FOR DEG SOM HAR SLAG!

KONTAKT OSS FOR Å FÅ VITE MER:SaeboStep

www.cypromed.no –Vikaveien 17, 2312 Ottestad –Telefon 62 57 44 33 –service@cypromed.no

SaeboStim M

Strømhanske for
og arm - muligg
spastisitet over ti

SaeboMas M

Armstøtte som ka
slik at man lettere
Gjør det enklere å
kjøkkenbenken e

EnEnlelte,tj,ujsutsetrebrabradrr droppfoppfoto-to-rotortsoeSaeboGlove
se–mul–muligigjggjørøfrofror
kokmfomforotartbaelbelgagangengeututenensksiknine.nne.TiTilplapsasesesenkenkeletlt
ekeksistisetrerndeendefoftoøt yø.y. WalkAide

LØSNINGER FOR DEG SOM ER RAMMET AV SLAG!

Hjelpemiddel for
Armstøtte som kan festes i bordplate – avlaster muskulaturen slik
håndledd, slik at
at man lettere kan bevege armen. Gjør det enklere å utføre
dagligdagse aktiviteter i hjemmet eller på
arbeidsplassen. å bruke
Muliggjør
Bioservo SEM Glove™
har vi produkter s
Aktiv gripehanske som kan bidra til økt selvstendighet for
SaeboMas Mini

Slagkafé på Gjøvik
LFS Oppland ønsker slagrammede og pårørende velkommen til «slag
kaffe» den første mandagen i måneden på kafeen i Storgata 10 på Gjøvik.

SLAGSPESIALISTEN MED DEN HELHETLIGELØSNINGEN!
SaeboGlove

Et aktivt ganghjel
kan redusere dro
hjelp av elektrisk

Hjelpemiddel for hånd – bidrar til å strekke ut fingre og stabilisere
håndledd, for økt gripe og slippefunksjon. Bedrer håndfunksjon til
daglige gjøremål. I tillegg til Saebo Glove har vi produkter som
Saebo Stretch, Flex og Reach.

Bildet ble tatt mandag 5. februar. Der ble det
snakket om ”løst og fast”. Utvekslet gode og
dårlige erfaringer den enkelte hadde etter
”slaget”. De lærer av hverandre. Det er viktig å
komme ut og sammen med andre i samme
situasjon. Alt er ikke likt, men mye er det. For
mange er det sosiale samværet nyttig, og ikke
minst koselig, forteller innsender Leif-Erik
Engen. For mer informasjon, kontakt gjerne
Kirsten M Engen på 924 50 739.
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pasienter med nedsatt gripefunksjon. Hansken tilfører brukeren
ekstra gripekraft og styres av sensorer i fingrene som
programmeres etter individuelle behov.

WalkAide

SaeboStep

Et aktivt ganghjelpemiddel for pasienter med droppfot. Reduserer
utfordringene ved droppfot og gjenopprette en gangfunksjon ved
hjelp av funksjonell elektrisk nervestimulering.

KONTAKT
KONTAKTOSSOSSFOFORRÅÅFÅFÅVIVITETEMER:MER:

En lett, justerbar d
SaeboStep
komfortabel gang
En lett, justerbar droppfot-ortose – Enkel å betjene med en hånd.
Gir en stabil fotavvikling. Tilpasses enkelteksisterende
eksisterende fottøy. fottø
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SLAGSPESIALISTEN MED DEN HELHETLIGE LØSNIN

SLAGSPESIALISTEN MED INDIVIDTILPASSEDE LØSNINGER!

KONTAKT OSS FOR Å FÅ VITE MER:

KONTAKT OSS FOR Å FÅ VITE MER:
www.cypromed.no – Vikaveien 17, 2312 Ottestad – Telefon 62 57 44 33 – service@cypromed.no

LIKEPERSONER

LIKEPERSONER

Velkommen til
Spania og Albir!
Fysiakosreiser tilrettelegger et
optimalt opphold for deg.
- Vi prioriterer trygghet og trivsel.
- Vi henter deg på flyplassen i Alicante,
og står til tjeneste under hele oppholdet.
- Bo og behandlingsted på leilighetshotellet
La Colina, med norske terapeuter.
- Utleie av hjelpemidler gjennom
Fysiakos Omsorgstjenester.
- Trivelig sosialt samvær og utflukter.

Ta kontakt med oss for et tilrettelagt tilbud.
Tlf (norsk): 0047 468 42 366
Tlf (spansk): 0034 628 870 070
E-Mail:
fysiakosreiser@gmail.com

Fysiakosreiser AS er medlem av
Reisegarantifondet.

W W W. F YS IAKOS .CO M

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
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@outlook.com
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
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Judith Olsen (slagrammet)
Tlf. 900 33 320
e-post: olsenfamilien@hotmail.com
Øyvind Gerhardsen (slagrammet)
Tlf. 993 99346
oyvindger@yahoo.no
Aud Manger (pårørende)
Tlf. 917 05 754
audmanger@gmail.com
Arvid Ruus (pårørende)
Tlf. 915 40 937
arvid@ruusnet.no
Elisabeth Wollebek (slagrammet)
Tlf. 928 92 211
eliswoll@gmail.no
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
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LIKEPERSONER
LFS AGDER
Freddy Ulvseth (slagrammet)
Tlf. 97 63 61 69
e-post: freddy.ulvseth@atea.no
LFS HEDMARK
Eva Dehli (slagrammet og pårørende)
Tlf. 902 96 926 e-post: evadehli@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
Ove 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 ℅ 2018

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

Fondets formål er å yte tilskudd til
vitenskapelig forskning, informasjon om hjerneslag og følgene av
dette, opplæring av personell som
jobber blant/for hjerneslagrammede.
Støtte kan sende på bankkonto
0540.08.35502 eller via vipps på
Minnefondet #24743.
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.
350,- pr år. Øvrige medlemmer i samme hustand kr 175,-.
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

HOVEDSTYRET

Leder
Roger Amundsen

Økonomiansvarlig
Hans Henrik Tøsdal

Styremedlem
Marius Korsell

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

Nygårdsmyren 1, 5165 Laksevåg
Mob. 918 66 074
okonomi@hjerneslag.org

Birch Reichenwalds gate 2E,
0483 Oslo
Mob. 959 74 359
marius.korsell@gmail.com

Nestleder
Hilde Andresen

Styremedlem
Ove Mikal Heien

Varamedlem
Elisabeth Wollebek

Øvre Flatåsveg 33 B,
7079 Flatåsen
Mob. 906 98 884
nestleder@hjerneslag.org

Svenskveien 135, 8610 Mo i Rana
Mob. 481 34 166
oveheien@hotmail.com

Høysletta 15, 1400 Ski
Mob. 928 92 211
eliswoll@gmail.com

Sekretær
Freddy Ulvseth

Styremedlem
Vibecke Selliken

Varamedlem
Randi Nesje

Høylandsvegen 49,
4700 Vennesla
Mob. 97 63 61 69
sekreter@hjerneslag.org

Kragerøgata 9c, 3730 Skien
Mob. 988 22 576
vibeckesel@msn.com

Storvollen 50, 8015 Bodø
Mob. 916 98 355
rknesje@online.no

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 Oslo og Akershus
Leder: Odvar Jacobsen
Tlf: 907 48 521
odvar.jacobsen@outlook.com

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 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 Telemark
Leder: Vibecke Selliken
Tlf: 988 22 576
vibeckesel@msn.com
LFS Agder
Leder: Freddy Ulvseth
Tlf: 97 63 61 69
Freddy.Ulvseth@atea.no

DIREKTE NUMMER TIL LFS:

LFS Sogn og Fjordane
Kontakt: Roger Amundsen
Tlf. 489 99 797
leder@hjerneslag.org
LFS Møre og Romsdal
Kontakt: Roger Amundsen
Tlf. 489 99 797
leder@hjerneslag.org
LFS Trønderlag
Leder Hilde Andresen
Tlf. 906 98 884
lfs.trondelag@gmail.com
www.lfstrondelag.com

LFS Nordland
Leder: Randi Nesje
Tlf. 916 98 355
rknesje@online.no
LFS Troms
Leder: Hans-Erik Jensen
Tlf. 909 74 052
h-ejens@online.no
LFS Finnmark
Leder: Liv Ellinor Hammer
Tlf. 906 29 940
liveliham@yahoo.no
HJERNESLAGRAMMEDE BARN
Foreldrekontakt:
Merethe Meland
Tlf. etter kl. 20.00:
483 04 898
meme@thorheim.no

489 99 797
30
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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

ALFES - DET NYESTE INNEN ELEKTRISK DROPP-FOT ORTOSE

ALFES Fotløftsystem er utviklet for å hjelpe deg med dropp-fot til å gå mer naturlig og med

bedre hastighet, stabilitet og selvtillit. Den avanserte ALFES-teknologien gir små, elektriske

impulser til nerver og muskler for å løfte foten, slik at man får økt mobilitet og en bedre

gange. ALFES kan også benyttes til passiv trening mens du sitter eller ligger.
- Oppladbart batteri, trenger ikke byttes. Ny batteriteknologi.

- Systemet leser underlaget og tilpasser seg deretter.
- Fungerer uten sensor i skoen.

- Styres med enkel liten fjernkontroll.
- Valgfri elektrodetype; myke behagelige bomullselektroder eller tradisjonelle gel-elektroder.

- Løfter foten like mye med mindre strøm og gir derfor mindre ubehag.
- Er tilnærmet usynlig under vanlige klær
- Enkel å plassere på benet

Ønsker du å prøve ALFES, ta kontakt med ditt ortopediske verksted eller oss på
Alfimed as.

Telefon: 31 29 68 86
info@alfimed.no
www.alfimed.no

