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Sikre deg
Casas Heddys
populære jule- og
nyttårsfeiring
nå!

LANZAROTE!

CASAS HEDDY
Ferie & helsesenter
1 UKE FRA

10.045,-

HELPENSJON INKLUDERT

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.
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.

Avreiser fra Oslo og Bergen hver uke i
perioden september – april.
Vi er til stede på flyplassene ved alle avganger
for å assistere med innsjekk og bagasje.

www.vitalreiser.no
Tlf. 56 57 47 50

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
• Opphold i rom med aircondition og varme,
senger med dyner, eget bad og terrasse eller balkong

Roger Amundsen
Leder

Kjære leser
Det har gått slag-i-slag det første halvåret
i 2018. Forrige leder skrev jeg mens jeg var
på medlemsturen på Lanzarote!
23. januar inngikk LFS samarbeidsavtale
med Slag AS og fire måneder senere er
SlagAppen tilgjengelig! Lett å betjene og
gratis! Det er spesielt fint å kunne fortelle
at den nå er gratis etter at den opprinnelig
var annonsert som en abonnementstjen
este. At alle skal kunne bruke appen uten
å tenke på utgifter, er veldig viktig for oss
i LFS. SlagAppen kan redde liv og begrense
skade ved slag også for deg som ikke kan
snakke med noen på 113. Via SlagAppen
kan hjelpepersonell se deg, finne ut hvor
du er og hente deg. Dette gir både trygghet
og økt frihet! Du kan lese mer om den på
sidene 19 og 20. Jeg benytter anledningen
her til å oppfordre alle til å laste den ned.
Man vet ikke når man kan få bruk for den.
LFS har store forventninger til dette
hjelpemiddelet og er stolt over samarbeidet med Slag AS.
LFS har endelig fått medlemmer fra
minoritetsgrupper. Det er kjempebra og
viktig. Jeg er allerede invitert til moskeen
på Grønland i Oslo! LFS planlegger
stormøte med minoritetsgrupper.
De ønskes velkommen!

LFS har markert munnhelsedagen
sammen med Den norske tannlegeforening. Det er nødvendig med bevisstgjøring
om at munn/tenner faktisk er en del av
vår totale helse og at helsetilstanden
i munnen påvirker resten av kroppen.
Denne saken har vært tatt opp av andre
tidligere uten at det er skjedd noe særlig,
men nå har LFS tatt saken.
Det har vært helt fantastisk å delta i
markeringen av 30 årsjubileet til LFS.
Den store konferansen vår ble godt besøkt,
og jeg må rose arrangementskomiteen
– lokallaget i Oslo/Akershus – for en
kjempegod jobb.
På Lederkonferansen 2018 ble arbeidet
rettet mot det som skal skje, om samarbeid og fellesskap. Å styrke felleskap i LFS
gjør organisasjonen stadig mer slagkraftig.
Å møte alle dere entusiastiske tillitsvalgte
er god inspirasjon.
LFS har medlemmer, men ikke lokallag i
Buskerud. Etter den flotte og godt besøkte
standen vår i slutten av mai, er det håp om
at jeg kan få avløsning som kontaktperson!
LFS er i vekst hva medlemmer angår, og
det er jeg veldig stolt av. Det er jeg også av
alle som bidrar i det viktige arbeidet for
slagrammede og pårørende. LFS er ikke
et enmannshow. Resultatene fremkommer
gjennom samarbeid og stor innsats fra
gledelig mange.
Vi gleder oss over alt det positive som
har skjedd allerede i år og ser fram til en
aktiv høst. Men først:
God sommer!

Kjenner du noen med

DROPFOT?

Personer med dropfot trenger ofte støtte
for å bedre balansen, føle seg trygge og
opprettholde aktiviteten.
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Kjære leser!
Nå har LFS både markert og
feiret sine første 30 år. Det
har vært en glede å delta.
Konferansen var meget
interessant innholdsrik
og profesjonelt gjennomført.
At så mange valgte konferansen framfor uteliv en varm
sommerkveld, sier mye om
hvor interessant programmet
framsto som. Og det ble like
bra som antatt – LFS leverer!
Å stå på stand i fire timer en
tropedag, krever sine menn
og kvinner. LFS gjennomførte
med stil. Nå er det mange flere
i Drammen og omegn som er
blitt kjent med oss.
Etter den eksternt rettede
innsatsen var en stilfull og
hyggelig – men ikke overdådig
middag vel fortjent for tillitsvalgte fra hele LSF-landet, som
Forsidefoto: Getty.com

hadde gjennomført lederkonferansen 2018.
Ovennevnte kan du lese mer
om i bladet.
Jeg takker alle som leverer
redaksjonelt stoff til Slagordet.
Dere blir stadig flere, og det er
slik det skal være! Å skrive om
lokale arrangementer er en
treffsikker måte å dele erfaringer og inspirere på. Når ett lag
får til noe, kan andre lag også!
Neste nr. av Slagordet kommer
ut 15. september. Stoff må
sendes meg innen 25. august.
Det mest aktuelle tema er
eventuelle planer for høsten
– og gjerne bilde og noen ord
om arrangementer i sommermånedene.
Ha en riktig god sommer!
PASIENTREISER har fått
nytt nasjonalt åttesifret nummer.
Det nye nummeret er 915 05 515.
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LFS jubileumskonferanse

Hjerneslag i alle faser
TEKST OG FOTO: MAJ LINDHOLT

Christian G. Lu

nd.

Hele 135 personer prioriterte konferansen som ble arrangert
på Rikshospitalet i Oslo 23. mai. Helt imponerende
en varm sommeraften!

Velkommen
Leder for LFS Oslo/Akershus, Odvar Jacobsen,
ønsket velkommen til kunnskapsoverføring til
nytte for framtiden. Hvilket var virkelig aktuelt
fordi svært mange av deltakerne var unge!
Jørgen Foss, kontoregionleder i NHF Oslo,
ble presentert som møteleder. Han ga ordet
til fungerende forbundsleder, Magnhild
Sørbotten, som gratulerte varmt. – Det er et
privilegium og en glede å få ønske velkommen
til denne konferansen. NHF er stolt over å ha
LFS på laget. LFS har gått foran hva gjelder
behandling, rehabilitering og forebygging.
NHF er imponert over at lokallaget Oslo/
Akershus klarer å arrangere en så stor og faglig
tung konferanse. NHF ønsker lykke til med
jubileet og de neste 30 år.
Utenom programmet kom statsråd Bent Høie
på en videoskjerm med gratulasjon og ros for
arbeidet LFS har gjort og stadig er i gang med.
Høie sa at LFS er en viktig del av den revolusjonen som er skjedd på hjerneslagområdet.
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LFS i 30 år, hva har vi fått til
LFS-leder Roger Amundsen stilte ikke spørsmål om hva LFS har fått til. Han fortalte om e
t stadig mer omfattende og målrettet informasjonsarbeid mellom slagrammede, mellom
slagrammede og pårørende og med helsepersonell. Etter å ha deltatt i 15 av de 30 årene
og de fleste som tillitsvalgt, vet han hva han
snakker om. Tidligere var det stengte dører
når vi ville snakke med noen på sykehus.
I dag ringer de oss!

otten.

Magnhild Sørb

LFS prøver å tilby det de slagrammede vil ha.
Nå tilbyr vi to årlige turer til Casas Heddy på
Lanzarote.
LFS har mange eksterne samarbeidspartnere.
Samarbeidsavtalen med Norges Taxiforbund
medfører for eksempel at det nå kommer
nakkeputer med kjennetegnene på slag
i alle taxier!
Roger Amundsen.
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Terje S. Johans

en med SuperM

ario.
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Lene Hystad H

ove.

Om pakkeforløp.

Et viktig budskap.

Hva er best akuttbehandling av slag
anno 2018
Overlege Christian G. Lund ved Nevrologisk
avdeling, Oslo Universitetssykehus, kalte
hjerneslag et slag om hjernen. Det gjelder å
begrense skade. Pasienten må komme fort til
en slagenhet, gjennomgå en grundig under
søkelse og få relevant behandling. Her utgjør
CT og MR en pågående revolusjon fordi de
kan klassifisere hjerneslaget. Dermed blir
behandlingsvalget sikrere.
Det jobbes med organiseringen og logistikken
i forbindelse med slag fordi tidsvinduet er så
viktig i slagtilfeller. Et prosjekt er slagambulanse
i Østfold og et annet CT på Ål Sjukustugu.
Pakkeforløp
Bent Indredavik som er avdelingsleder for
slagenheten ved St. Olavs Hospital, professor
ved NTNU og faglig leder i Norsk Hjerneslag
register (NHR) gratulerte med de 30 år, fortalte
at han har forsket på hjerneslag i 32 år og
innledet om kommende pakkeforløp.
I pakkeforløp må det identifiseres hva som bør
gjøres, hva som faktisk blir gjort og dermed
hvilke forbedringsmuligheter som foreligger.
NHR får resultater fra alle sykehus som
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behandler slag og oppdaterer sin side to
ganger ukentlig. Offentliggjøring har den
effekt at det blir store forbedringer.
Da helseminister Bent Høie bestemte at
pakkeforløp for slagrammede skal implementeres i år, var den eneste muligheten å legge
dette arbeidet til NHR.
Nasjonale retningslinjer for
rehabilitering
Slag er en diagnose, men funksjonsnivåene til
slagrammede kan være meget forskjellige –
både synlige og usynlige, forklarte førsteamanuensis Frank Becker ved Sunnaas sykehus HF.
For eksempel: En pasient med redusert
gangfunksjon kan ikke gå i trapper. Pasienten
kan gjennomgå oppgaverelatert trening
(styrketrening (trene utfall)) og gangtrening.
Mulig hjelpemiddel er trappeheis.
Gode prosesser, god organisering og helhetlig
tilnærming er helt nødvendig.
Becker understreket hvor viktig håp er.
Konen til en slagrammet fortalte om den
uendelige smerten den første tiden etter at
en lege hadde sagt at mannen hennes ville
SLAGORDET NR. 2 ℅ 2018

bli lenket til sengen på en institusjon. Men så
snakket hun med en rehabiliteringslege som
ga henne håpet tilbake. Nå er mannen hjemme
hos henne igjen og klarer seg fint også uten
hjemmesykepleien. Det var jeg som kunne gi
henne håpet tilbake, sa Frank Becker med et
stort smil.
Spill deg bedre
Spesial ergoterapeut Truls Sveløkken Johansen
ved Sunnaas sykehus HF har hatt SuperMario
3NES som favoritt lenge. Fordelen ved å trene
med spill er at man blir så oppglødd og spiller
lenge. Dermed gir spill mye nyttig mengde
trening. Man må velge riktig dataspill i forhold
til funksjonen som skal trenes. Se gjerne på
www.spilldegbedre.no som er et spillbibliotek
hvor du kan finne det du kan spille og det du
har behov for.
Munnhelse hos slagrammede
Dette er et viktig område som det først nylig
er blitt bredere oppmerksomhet rundt.
Førsteamanuensis Lene Hystad Hove ved
Universitetet i Oslo sa at det er flere årsaker
til at munnhelsen kan påvirkes etter slag.
Lammelser i munnhulen og nedsatt førlighet
i hånd/arm kan gjøre tannpussen vanske
ligere. Slagrammede får ofte mange
SLAGORDET NR. 2 ℅ 2018

medikamenter som ikke er tannvennlige.
Protese er ikke nødvendigvis et godt alternativ
for slagrammede – nedsatt oral motorikk kan
gjøre det vanskeligere å holde en protese på
plass.
Det gis for lite informasjon om tannstell under
behandlingen. Bare 5 prosent opplyste å ha
fått det. Men hele en tredel av de slagrammede
rapporterte at de opplevde redusert tannhelse
etter slaget.
Daglig munnhygiene er viktig for hele kroppen. Munnhelsen og helse generelt påvirker
hverandre gjensidig.
Vær oppmerksom på at det er noen støtte
ordninger som kan være nyttige for slag
rammede:
HELFO pkt 14,
C1: pasienter innlagt på sykehjem.
C2: Pasienter som mottar hjemmesykepleie
en gang i uken i tre måneder
Jørgen Foss ledet konferansen med en sjelden
blanding av stoppeklokke og ustoppelig sjarm.
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Skogli Helse- og
Rehabiliteringssenter AS
har vært CARF-akkreditert
siden 2010

Primær- og senrehabilitering av hjerneslag
og traumatisk hjerneskade

Lederkonferansen 2018
Vi vil, vi kan og vi skal!

Rehabilitering
TEKST OG FOTO: MAJ LINDHOLT

Vi tilbyr døgnopphold (3-4 uker).
Rehabiliteringen er individuelt tilpasset ut i fra
den enkeltes rehabiliteringsmål og ressurser.
Noen av aktivitetene foregår i gruppe utegruppe, samtalegruppe, trimgruppe,
tur og undervisning.
Deltakerne får individuell oppfølging av f.eks
ergoterapeut, fysioterapeut, psykolog, sykepleier,
lege, logoped, synspedagog, sosionom, ernæringsfysiolog, ortopediingeniør og rehabiliteringsassistent.
Pårørende kan delta under oppholdet.
Vi samarbeider også med ulike slagforeninger
som driver likepersonsarbeid som yter
informasjon og bistand.

LFS avholder årsmøte annet hvert år og lederkonferanse i mellomårene.
Medlemsverving, samarbeid og satsingsområder var hovedtema.

CI-terapi
Skogli tilbyr CI terapi, en intensiv treningsmetode for å trene opp hånd- og armfunksjon
etter et hjerneslag.
Kurset er et 3 ukers gruppeopphold
og arrangeres ﬁre 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.
• Det kreves noe aktiv funksjon
i håndledd/ﬁngre.
Henvisning til begge tilbudene:
Fastlegen eller andre som kan
henvise til spesialisthelsetjenesten. Skogli har avtale
med Helse Sør-Øst.

Skogli Helse- og
Rehabiliteringssenter AS
Fredrik Colletts veg 13, 2614 Lillehammer
Telefon inntak: 61 24 92 00 - skogli@skogli.no - www.skogli.no

Medlemsverving
LFS har stigende medlemstall, men det er
plass til mange flere. Effektive tiltak er å vise
fram LFS på stand og invitasjon til slagkafé/
temakafé. Å bruke noen kroner på annonse i
lokalavisen har ofte vært vel anvendte midler.
LFS må være der pasient og pårørende er, for
eksempel rehabiliteringssentre.

LFS har inngått samarbeidsavtale med
Vital Reiser og er blitt agent for TUI.
Satsingsområde
LFS skal arbeide for å verve de unge
slagrammede.

Samarbeid
LFS ønsker å videreutvikle det interne samarbeid, og vil nedsette en ressursgruppe på tvers
av lagene.
Da LFS/LFSOA arrangerte jubileumskonferansen i Oslo, var det med bistand fra NHF
sentralt og NHF Oslo. Lokallag kan trekke
på regionkontorene i NHF.
Hva samarbeid med andre slagforeninger
angår, vil det skje der det er naturlig.
Et eksempel er felles opprop mot at yngre
pasienter skal på gamlehjem.

SLAGORDET NR. 2 ℅ 2018

God deltakelse og godt humør på
lederkonferansen!lederkonferansen!
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Jubileumsmiddagen
TEKST OG FOTO: MAJ LINDHOLT

En lekker kuve

rt!

Etter konferansen på Rikshospitalet og stand i
Drammen var tiden inne for intern feiring av
30 årsjubileet. Roger Amundsen ønsket
velkommen til bords i en pent pyntet sal på
Scandic Ambassadeur Hotell i Drammen.
Spesielt velkomne var selvfølgelig Aase Lian
og Ellen Trondsen som har vært med siden
starten. En varm takk fikk alle som hadde
deltatt på standen og de som hadde jobbet
med hotellet før middagen. Ordet ble gitt til
Atle Haglund, styremedlem i NHF Oslofjord
Vest, som var kveldens toastmaster. Hans
første oppgave var å melde at statsråd Bent
Høie gratulerte på video.
Et kunstnerisk innslag kom etter forretten
– unge Ranja sang to fantastisk vakre sanger
som berørte tilhørerne sterkt. En av sangene
handlet rett og slett om å feire livene våre.
Ellen Trondsen overbragte gratulasjoner fra
forbundsleder i NHF, Arne Lein. LFS har
utviklet seg fra å være en samling glade
amatører til å bli en helproff organisasjon. Det
sier en del når en travel minister tar seg tid til
å gratulere, understreket hun. Mange tidligere
ledere og andre ildsjeler ble nevnt, og Roger
Amundsen fikk stor honnør for sitt unike
engasjement. Framhevet ble også at LFS er
blitt kjent for stor kompetanse og derfor er
blitt den foreningen som blant andre Helsedirektoratet henvender seg til i faglig sammenheng. I LFS er det frivillig arbeid hver dag
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– vi ser at de folka gir seg aldri!
Neste taler var Aase Lian som har hatt både
redaktørverv og andre verv i LFS. Hun fikk slag
i 1974, trente seg intenst opp igjen og savnet
en forening for slagrammede. Noe av det hun
har lært, sa hun, var å ikke bruke krefter på det
en ikke får gjort noe med. Et eksemplar av det
aller første Slagordet ble vist fram – en 8 siders
A4 stensil. Aase er blitt en godt voksen dame
som fremdeles skriver i Slagordet!

Aase Lian, Roger Amundsen
i et alvorlig sekund.

og Atle Haglund

Ellen Trondsen har
mange gode minner
fra 30 år med LFS.

Den første kvinnelige leder i LFS var Randi
Nesje. Hun sitter fremdeles i Hovedstyret, men
i dag som varamedlem. Randi gjennomgikk
historien til LFS på video. Utviklingen er
eventyrlig!
Ranja sang vidu

nderlig vakker

Vibecke Selliken gratulerte fra NHF Oslofjord
Vest. Hun takket også for nytten hun har hatt
av LFS personlig både som slagrammet og
pårørende. Uten LFS hadde jeg vel sittet i
sofaen, sa hun.
Atle Haglund som hadde loset alle vel gjennom måltidet, avslørte at Hans Henrik Tøsdal
hadde sølt på slipset sitt og måtte takke for
maten. Det gjorde han på det mest utsøkte
bergenske vis!
God mat og drikke, vakker sang, passe lange
og poengterte taler i hyggelig selskap. LFS får
det til!

Hans Henrik Tøsdal
serverte godord om maten.

Vibecke S
e
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lliken gra
tulerte o

g takket.
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Rollupene til NHF og LFS ble lagt merke
til sammen med trapperullatoren.

Jubilerer med stand
i Drammen
TEKST OG FOTO: MAJ LINDHOLT

LFS feiret sine første 30 år blant annet med stand
på Bragernes torg i Drammen lørdag 26. mai.

Termometeret viste tropetemperatur
i området, men det la ingen demper på
aktiviteten til de mange som sto på standen,
eller responsen til de gledelig mange som
besøkte standen. Her var det mye informasjon
å få samt tilbud om å få målt blodtrykket på
stedet! – Vi ble lagt merke til, konkluderte
Roger Amundsen.
Sammen med det flotte standteltet til LFS
sto to samarbeidspartnere, HEPRO AS og
Slagappen.
HEPRO hadde satt opp «trapperullatoren»
AssiStep, og demonstrerte villig hvordan den
kan benyttes av folk som har problemer med

å gå i trapper. Faktisk kan AssiStep ikke bare
gjøre trappen til noe som kan mestres, men et
verktøy til å få mer mosjon. Det er flere
trygghetselementer i håndtaket. Den passer for
alle aldre, yngste bruker er 6 år, eldste 95. Les
gjerne både artikkelen utviklerne har skrevet
i Slagordet og hjemmesiden www.AssiStep.no
LFS er stolt av vårt tette samarbeid med
Slagappen, sier Roger Amundsen, og fremhever
at denne appen bidrar til at de som mister
taleevnen ikke er avhengig av andre mennesker rundt seg for å få akutt helsehjelp lenge.
Slagappen er tilknyttet Falcks alarmsentral.
Lørdag var det ekstra stas – appen var
sertifisert! Les mer på www.slagappen.no.

Å sette opp stand er arbeidskrevende!

Alt klart! Odvar Jacobsen og Freddy Ulvseth.
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Trond gjorde en fantastisk innsats med å dele ut materiell.
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Randi Osmundnes og Åse M. Klevland demonstrerte
blodtrykksmåling i friluft!
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Unge gründere gjør
det tryggere å gå i trapper
TEKST: HALVOR WOLD

De hadde besteforeldrene som hadde problemer med å gå trappene.
Dette trigget tre unge gründere i Trondheim til å utvikle et nytt hjelpemiddel
som gjør det mulig å gå trygt i trappen og bidrar til å opprettholde gangfunksjon
og muskulatur.
Hjelpemidler er for mange helt nødvendig for å
klare seg i hverdagen. Målet med disse må være
at brukeren får en bedre hverdag og beholder
eller forbedrer funksjonene de har.
I Trondheim har tre unge gründere satt fokus
på problemstillingen og utviklet en trappeassistent som gir mulighet for sikker trening under
rehabilitering, men ikke minst gir mange muligheten til å bo hjemme lengre uten å måtte
flytte soverommet i stua eller bygge om boligen.
Mange faller
I Norge skades 30 000 personer hvert år fordi
de faller i trappa, og ca. 80 prosent av disse er
over 65 år (kilde: ssb.no). Dette var bakgrunnen da studentene Eirik Medbø, Halvor Wold
og Ingrid Lonar ved Entreprenørskolen på
NTNU ønsket å forhindre fall i trapp høsten
2011.
Etter å ha utviklet og gjort pilotutprøvinger
med 4-5 prototyper i 2013 og 2014 kom
Trappeassistenten endelig på markedet i 2015.
Året etter ble de første hjemmemonteringene
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gjort via NAVs Hjelpemiddelsentral. I dag har
gründerne levert over 300 produkter, fra
Honningsvåg i nord til Østerrike i sør, og i
Norge er ca. 30 prosent av hjemmebrukerne
slagrammede personer.
En av disse brukerne er Kjell Groven (72) fra
Trondheim. Han ble rammet av et hjerneslag
17.mai 2017, og har i flere år fått gradvis større
utfordringer med å gå i trappa i sitt eget hjem.
– Jeg merker at styrken i beina har blitt
gradvis verre de siste årene. Det samme med
balansen. Reaksjonen er også dårligere, så det
resulterer i at jeg faller en del. Jeg har ikke tall
på hvor mange ganger jeg har falt, men det er
mer enn jeg kan telle på to hender.
At det skulle være tre tidligere studenter som
løste Kjells utfordring med å gå i trapp var
kanskje ikke åpenbart – og det var tilfeldig at
han oppdaget AssiStep:
– Etter at jeg fikk slaget og startet med
opptrening søkte jeg litt rundt på nettet selv
for å finne ut hva jeg kunne gjøre med trappene
SLAGORDET NR. 2 ℅ 2018

hjemme. Vi bor over tre plan, så jeg er helt
avhengig av å komme meg mellom etasjene
for å kunne bo hjemme.
Både Kjell og fysioterapeuten var enig om at
det å holde kroppen i aktivitet var kjempeviktig for at han skulle kunne opprettholde
gangfunksjon og muskulatur. En trappeheis
ble derfor ikke ansett som en god løsning siden
den ville gjøre han mer passiv.
– Jeg så på nettet at det var flere utprøvingsutgaver av AssiStep montert opp i Trondheim,
så jeg dro til en av disse sammen med fysioterapeuten min for å prøve det ut. Det gikk veldig
bra, og vi søkte derfor om AssiStep via Hjelpemiddelsentralen og fikk det montert opp
hjemme kort tid etter.
– Hadde det ikke vært for at vi fikk på plass
denne løsningen så hadde nok alternativet
vært å flytte til en omsorgsbolig – noe verken
jeg eller kona hadde lyst til.

– Jeg forsøker å trene 2-3 ganger per dag,
med oppreisning, gå sidelengs, og gå opp og
ned trappa i hjemmet mitt. Etter to uker der
jeg har bodd på ett plan merker jeg jo at
kroppen har blitt mye dårligere, fordi jeg ikke
får den nødvendige treningen for benmuskulaturen.
– Det var derfor tøft å komme hjem igjen
og starte den vanlige treningsrytmen.
Trappetrening brukes i forbindelse med
rehabilitering og er en god treningsform for
å bevare funksjon i beina også i eget hjem. Det
er i dag montert over 70 utprøvingsutgaver av
AssiStep rundt om i hele landet, og gründerne
oppfordrer derfor alle interesserte til å ta
kontakt for å avtale utprøving i sitt nærområde.
Besøk www.assistep.no for mer info.

Trening og sikkerhet
I samarbeid med ergo- og fysioterapeutene
i Trondheim kommune og ved St. Olavs
hospital har Kjell et fast treningsopplegg som
han forsøker å følge. Nå i mai hadde Kjell og
kona derimot vært i sommerhuset på Fosen
sammenhengende i 14 dager. Der bor de på
ett plan, og han fikk derfor ikke gått i trapp
på flere uker.
SLAGORDET NR. 2 ℅ 2018
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SLAGAPPEN

ANNONSE

LFS er stolte av vårt tette
samarbeid med SlagAppen,
sier Roger Amundsen, og
understreker at det er viktig
for LFS at den er gratis for
brukerne. Alle skal kunne
bruke denne appen uavhengig
av egen økonomi. Vi er svært
fornøyd med at dette er blitt
mulig.

En gratis livredder!
TEKST: SLAGAPPEN.NO/MAJ LINDHOLT
FOTO: FREDDY ULVSETH/SLAGAPPEN

26. mai ble SlagAppen klarert for bruk. Både Slag AS og LFS var stolte da appen
kunne presenteres i forbindelse med lederkonferansen og 30 års jubileet
LFS mener SlagAppen representerer en liten
revolusjon i arbeidet for å få slagrammede
til behandling så snart som mulig. 12 000
personer får slag i Norge hvert år, 7 500 av
disse mister taleevnen helt eller delvis. Uten
taleevne eller andre til å hjelpe deg i umiddelbar nærhet vil det være vanskelig å ta kontakt
med 113. Har du hatt slag eller er i risikosonen
anbefaler LFS deg å bruke SlagAppen. Da ser
hjelpemannskapet deg selv om du ikke kan
si noe særlig fornuftig!
Med SlagAppen får du tilgang til følgende
funksjoner:
• Mulighet til å sende nødmelding døgnet
rundt, året rundt.
• SMS varsel til dine pårørende ved sendt
nødmelding.
• Sikkerhet og trygghet for at nødmelding
blir korrekt og hurtig håndtert av Falck
Global Assistance.
• Rask avklaring av din situasjon gjennom
videosamtale eller chat-funksjon.
• Mulighet til å legge inn informasjon om
de stedene du oppholder deg ofte, slik at
ambulansepersonell kan finne deg raskt.
Det kan være informasjon om hvilken etasje
du arbeider eller bor, om bomveier på hytta,
eller at naboen har nøkkel til leiligheten din.
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• Mulighet til å legge in informasjon om
tidligere helsetilstand eller medisinbruk.
Dette er skreddersydd for å få deg til riktig
sykehus så raskt som mulig. Riktig sykehus
betyr et sykehus som kan gjennomføre
livreddende slagbehandling.

SlagAppen bidrar til at de som
mister taleevnen ikke er
avhengige av andre mennesker
rundt seg for å få akutt
helsehjelp, slik som i dag,
understreker han. Vi mener
SlagAppen vil føre til raskere
behandling, og dermed
forhåpentligvis kan avverge
varige mén og eventuelle
dødsfall. I tillegg mener vi at
SlagAppen vil gi økt trygghet
og livskvalitet til personer som
har fått slag tidligere og
mennesker i risikosonen. LFS
anbefaler SlagAppen!

Roger Amundsen og Kristian F. Nørstenes signerer samarbeidsavtalen, med Marius Korsell og Karl Fredrik Nørstebø som
tilskuere.

Og gir hverandre hånden på det!

Slik ser den ut!

Bakgrunnen for SlagAppen

I 2015 får 56-årige Karl Fredrik Nørstenæs problemer med å prate da han sitter alene
på stamkafeen og nyter lunsj. Karl Fredrik har fått slag. Hvert minutt er nå viktigere enn
noen gang tidligere i livet. Heldigvis la folk la merke til at han oppførte seg litt annerledes
og fikk sendt ham til sykehus. Det gikk greit med Karl Fredrik, og han lever godt i dag, men
årsaken var tilfeldigheter og flaks. Han brukte tiden etter slaget til å tenke gjennom
mulige løsninger som gir mye bedre odds til andre i samme situasjon.
50 prosent av alle slagrammede mister taleevnen helt eller delvis. Mange blir forvirret
og ofte delvis lammet. I en slik situasjon er det vanskelig eller umulig å ringe 113 hvis
man er alene.
Løsningen til Karl Fredrik ble SlagAppen. En helt ny tjeneste i samarbeid med Falck
Global Assistance og Landsforeningen For Slagrammede (LFS), sier daglig leder
Kristian F. Nørstenes i Slag AS, firmaet som ble etablert for å utvikle og drifte SlagAppen.

SLAGORDET NR. 2 ℅ 2018
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LFS Oslo/Akershus
Årsmøte

Takket ble også en vennlig og myndig
møteleder. Årsmøtet ble tradisjonen tro
ledet av Hanne Grimstvedt, kontorleder
i NHF Øst som LFSOA organisasjonsmessig
er tilknyttet. Hun bekreftet for øvrig det gode
samarbeidet med NHF Øst og NHF Oslo.

TEKST OG FOTO: MAJ LINDHOLT

Rekordstort oppmøte på årsmøte? Medlem som ber om tillitsverv?
Det er LFS Oslo og Akershus, det!

Marius Korsell ble takket av Roger Amundsen.

Høy aktivitet i 2017
Fem temamøter med ulike sider ved å ha fått
slag på Bærum sykehus. Møtene er åpne for
alle, men to av dem var spesielt innrettet mot
pårørende. Fullt hus hver gang! Laget samarbeider også med Ahus om nevrologisk
rehabilitering.
Slagskole ble startet i samarbeid med Slag
avdelingen på Bærum sykehus. Opplegget er
at slagrammede og deres pårørende innkalles
til et møte tre måneder etter utskrivelse fra
sykehuset. Personer fra rehabiliterings
tjenesten informerer om tjenestene slagrammede og pårørende kan få. De tre samlingene
i 2017 fikk så god mottakelse at tilbudet
videreføres i 2018. LFSOA deltok i utarbeid
elsen av programmet og betalte lunsjen
Tre slagkafeer - på Sagene i Oslo, på Lillestrøm
og i Asker – er blitt populære møtesteder. Det
er plass til enda flere både på Sagene og i
Lillestrøm. Et forsøk på oppstart i Ski strandet
grunnet lavt frammøte. ‘
Laget er godt dekket med godkjente likepersoner. Dermed kan LFSOA delta på «Møteplassen» på Ahus. Dette er et likepersonsprosjekt
hvor flere diagnoseforeninger deltar og gir
pasienter og pårørende råd og veiledning.
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Interessant temakafé

To medlemsturer ble arrangert – et cruise
til Kiel og en førjulstur til Charlottenberg.
Populære og sosiale tilbud!
Styremedlemmene i laget har også verv både
i LFS sentralt og i Handikapforbundet. Hvilket
medfører flere møter i tillegg til fjorårets sju
styremøter.
Valg
Styret hadde foreslått å utvide styret med et
styremedlem. Bakgrunnen var selvsagt høyt
aktivitetsnivå og behov for mer arbeidskapasitet. Årsmøtet sa ja. Da var det behov for en
kandidat til – og Jannicke Sunde meldte seg
med klar røst. Etter valgene har LFSOA
følgende styre: Leder Odvar Jacobsen, nestleder Esben Madsen, økonomiansvarlig Roger
Amundsen, de fire styremedlemmene Elisabeth Wollebek, Øyvind Gerhardsen, Robert
Fostaas og Bente Flæten Amundsen. 1. vara
er Arvid Ruus, 2. vara Jannicke Sunde.
Takk
Avslutningsvis ble Marius Korsell takket for
stor innsats i styret og for at han fremdeles vil
hjelpe til. Han var den eneste som gikk ut av
styret.
SLAGORDET NR. 12 ℅ 2018

TEKST OG FOTO: ØYVIND GERHARDSEN

Onsdag 2. mai var det Temakafe på Sagene
Samfunnshus i Oslo. Temaet var ”Fatigue
- Trettbarhet etter hjerneslag”. Som foredragsholder hadde vi fått Ingrid Johansen Skogestad
til å komme til oss. Hun er utdannet sykepleier, har en master i klinisk sykepleievitenskap,
er PhD-stipendiat og arbeider primært med
forskning rund fatigue.
Temaet var tydeligvis av stor interesse, for det
kom 27 stykker for å høre om emnet og hygge
seg med kaffe og vafler. Mange er opptatt av
temaet, og hun kunne fortelle at fatigue er den
hyppigste ettervirkningen etter et hjerneslag.
Det finnes ikke noen medisin eller god
oppskrift for å bli kvitt det. Det beste rådet var
å lære seg å leve med det og ta nødvendige
pauser og planlegge dagen for å unngå stress.
Ellers ble det nevnt at det aldri er noen ulempe
å trene og holde seg i så god form som mulig.
SLAGORDET NR. 2 ℅ 2018

Ingrid Johansen Skogestad innleder.
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Moro på stand

TEKST OG FOTO: ØYVIND GERHARDSEN

I mars holdt Hedda Kise et foredrag om
«Barn som pårørende» på Temadag på Bærum
sykehus, arrangert i samarbeid med LFS Oslo/
Akershus og Lærings - og mestringssenteret på
Bærum sykehus. En del slagrammede og mange
pårørende var tilstede og lyttet og deltok aktivt i
det som ble en interessant og gripende stund.
Hedda Kise har selv erfaring som pasient med
små barn som pårørende og delte sine erfaringer
med de fremmøtte.

LFS Oslo/Akershus holdt
stand på Sagene 5. mai.

SaeboMas Mini

KONTAKT OSS FOR Å FÅ VITE MER:
SaeboSt
SaeboStepep
www.cypromed.no –Vikaveien 17, 2312 Ottestad –Telefon 62 57 4 3 –service@cypromed.no
Hedda Kise deler erfaringer.

Armstøtte som kan festes i bordplate – avlaster muskulaturen slik
at man lettere kan bevege armen. Gjør det enklere å utføre
dagligdagse aktiviteter i hjemmet eller på arbeidsplassen.

Bioservo SEM Glove™
Aktiv gripehanske som kan bidra til økt selvstendighet for
pasienter med nedsatt gripefunksjon. Hansken tilfører brukeren
ekstra gripekraft og styres av sensorer i fingrene som
programmeres etter individuelle behov.

LFS Agder
Bowlingtreff for unge

EnEnletle,tju, jsutestrebrabradrr droppfoppfoto-t-rotrtsoes–Ee –Enknekleålbeå betjetnjenmee med denenhåhånd.nd.
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LØSNINGER FOR DEG SOM ER RAMMET AV SLAG!
SaeboMas Mini

Flott stand som ble godt besøkt
og glade arrangører.
Fotograf er Jørgen Foss,
regionkontorleder i NHF Oslo

TEKST OG FOTO: FREDDY ULVSETH

SaeboGlove

Hjelpemiddel for hånd – bidrar 13.
til åapril
strekke
ut fingre
ogAgder
stabilisere
arrangerte
LFS
et Bowling og burgertreff på Lucky Bowling
håndledd, for økt gripe og slippefunksjon.
Bedrer
håndfunksjon
i Kristiansand for å dra i gang litt til
sosial aktivitet for unge og unge voksne.
daglige gjøremål. I tillegg til Saebo Glove har vi produkter som
Bioservo SEM Glove™
Aktiv gripehanske som kan bidra til økt selvstendighet for
Saebotilfører
Stretch,
Flex og Reach. I tillegg til unge slagrammede inviterte vi
pasienter med nedsatt gripefunksjon. Hansken
brukeren
Armstøtte som kan festes i bordplate – avlaster muskulaturen slik
at man lettere kan bevege armen. Gjør det enklere å utføre
dagligdagse aktiviteter i hjemmet eller på arbeidsplassen.

ekstra gripekraft og styres av sensorer i fingrene som
programmeres etter individuelle behov.
SaeboGlove

SLAGSPESIALISTEN MED INDIVIDTILPASSEDE LØSNINGER!

NHFU til å delta for å være litt sosiale
sammen.

WalkAide

Vi ble 13 personer som startet med å bowle
i 1,5 time. Det
ble både
«striker»
og «spares»,
Et aktivt ganghjelpemiddel for pasienter
med
droppfot.
Reduserer
noen kastet på vanlig måte, mens andre valgte
utfordringene ved droppfot ogågjenopprette
en gangfunksjon ved
bruke de tilpassede rampene som de hadde.
hjelp av funksjonell elektrisk nervestimulering.
Rullestol var ingen hindring, lokalene er godt
tilrettelagt for rullestolbrukere.

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.

WalkAide

SaeboStep

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

KONTAKT
KONTAKTOSSOSSFORFORÅÅFÅFÅVIVITETEMER:MER:
SLAGSPESIALISTEN MED INDIVIDTILPASSEDE LØSNINGER!
www.www.cycpyrpormeomed.dn.ono–Vi–Vikakvaevieinen171,72,3213212OtOttetsetsatdad–T–Telelfeofnon626257574 43 3–s–serevrivceic@e@cycpyrpormeomed.dn.ono
SaeboStep

Etterpå trakk vi inn i eget rom hvor vi

En lett, justerbar droppfot-ortose
Enkelgod
å betjene
meddet
envar
hånd.
fikk–servert
mat og drikke,
god
stemning
og
praten
fløt.
Alle
var
vi
enige
Gir en stabil fotavvikling. Tilpasses enkelt eksisterende fottøy. om

En lett, justerbar droppfot-ortose – Enkel å betjene med en hånd.
Gir en stabil fotavvikling. Tilpasses enkelt eksisterende fottøy.

at dette var kjempegøy, og må gjentas.

Følg med på LFS Agders Facebook side for neste invitasjon til bowling treff.

SLAGSPESIALISTEN MED INDIVIDTILPASSEDE LØSNINGER!

KONTAKT OSS FOR Å FÅ VITE MER:
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«Aases hjørne»!
En liten trønderhistorie:

LFS Hedmark
Slagkafeer og årsmøte
TEKST OG FOTO: HEIDI MYRVOLD

Et godt voksent ektepar drev et lite gårdsbruk
i ei lita bygd i Trøndelag.
En kveld da de satt i stua reiste Ola seg og sa:
«Nå går æ på loftet og skjøt mæ”.» Oline, som
satt i gyngestolen med strikketøyet, reagerte
ikke. Hun bare fortsatte å strikke.
Ola gikk ut i kottet og hentet børsa. Så trampa
han opp trappa til loftet. Der åpna han vinduet
og skjøt et skudd i lufta. Så satte han seg ned

og venta på om kjerringa kom opp for å sjå
åssen det sto til. Men, nei da - ingen kjerring
kom. Etter et par timer tok han børsa under
arma og trampa ned trappa til stua. Der sitter
Oline fremdeles med strikketøyet.
Hun gløtter på han over brillekanten og sier
tørt: «TRAFF DU ITJ?»

Februar
SPå Slagkafeen vår i februar fikk vi besøk av
fysioterapeut Petter Blegen fra Cypromed som
fortalte oss om og demonstrerte medisinske
hjelpemidler for oss. Han viste oss hjelpemidler vi ikke engang visste at fantes! Veldig
mange hos oss skal nå prøve ut disse: Walk aid
for de med dropfot og hansker for de som
plages med sammenknyttet hånd slik at de
kan få rettet ut fingrene og gripe tak i ting.
Veldig opplysende for oss, så dette besøket
var vi veldig fornøyde med.

Effektiv rehabilitering

Mars
Årsmøte i Hedmark ble avholdt den 7.mars
i Promenadens lokaler på Kongsvinger. Det var
veldig koselig at Marius Korsell fra hovedstyret
deltok.
Kun sekretær/nestleder var på valg. og
Eldbjørg stilte sporty opp og tok gjenvalg.
Tusen takk for det!
April
På Slagkafeen vår i april var det godt oppmøte
med både nye og gamle deltagere.
Vi utvekslet litt erfaringer og praten gikk livlig
rundt bordet. Leder Heidi Myrvold informerte
om søknadene hun hadde sendt til de forskjellige stiftelsene. Så får vi bare se om vi er med
blant de heldige.

etter hjerneslag og traumatisk hjerneskade
Styret i LFS Hedmark består av kasserer May Krogstad,
styremedlem Bjørn Dybendal, revisor Audhild Riegels,
sekretær/nestleder Eldbjørg Kilen og leder Heidi Myrvold.

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

Fullt hus!

Det er ikke for sent
å bli bedre
Hjelpemidlene som skal prøves ut.
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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
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: leder@slag.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
Judith Olsen (slagrammet)
Tlf. 900 33 320
e-post: olsenfamilien@hotmail.com
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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. 2 ℅ 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.

eller meld deg inn på
www.slag.no
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
lleder@slag.no

Nygårdsmyren 1, 5165 Laksevåg
Mob. 918 66 074
okonomi@slag.no

Birch Reichenwalds gate 2E,
0483 Oslo
Mob. 959 74 359
marius@slag.no

Nestleder
Hilde Andresen

Styremedlem
Ove Mikal Heien

Varamedlem
Elisabeth Wollebek

Øvre Flatåsveg 33 B,
7079 Flatåsen
Mob. 906 98 884
nestleder@slag.no

Svenskveien 135, 8610 Mo i Rana
Mob. 481 34 166
ove.mikal@slag.no

Høysletta 15, 1400 Ski
Mob. 928 92 211
elisabeth@slag.no

Sekretær
Freddy Ulvseth

Styremedlem
Vibecke Selliken

Varamedlem
Randi Nesje

Høylandsvegen 49,
4700 Vennesla
Mob. 97 63 61 69
sekreter@slag.no

Kragerøgata 9c, 3730 Skien
Mob. 988 22 576
vibecke@slag.no

Storvollen 50, 8015 Bodø
Mob. 916 98 355
randi@slag.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: Tron Tofsland
Tlf: 456 32 102
ttofslan@online.no
LFS Agder
Leder: Freddy Ulvseth
Tlf: 97 63 61 69
Freddy.Ulvseth@atea.no

DIREKTE NUMMER TIL LFS:

489 99 797

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@slag.no
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

KONTAKT@SLAG.NO
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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 som har dropp-fot til å gå mer naturlig og
stabilt, med bedret selvtillit og trygghet. 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.
- Løfter foten like mye med mindre strøm og gir derfor mindre ubehag.
- Systemet leser underlaget og tilpasser seg deretter.

- Fungerer uten sensor i skoen.

- Styres med en enkel liten fjernkontroll.
- Ingen løse elektroder.

- Er tilnærmet usynlig under vanlige klær.

- Enkel å plassere riktig på benet. Lett og ta av og på.
Ønsker du å prøve ALFES, ta kontakt med ditt ortopediske verksted
eller Alfimed AS på telefon 31 29 68 86 eller info@alfimed.no

Slemmestadveien 45
3470 Slemmestad
www.alfimed.no

