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Kjære leser!
Tusen takk til alle dere som har
bidratt med redaksjonelt stoff
til Slagordet i år. Dere har
be+vist at LFS er en lands
forening med høy aktivitet og
gode tilbud til medlemmene.
Forhåpentligvis fortsetter dere
i 2018-årgangen – og flere
kommer med. Det kan gjøres
enkelt, ta et bilde og send det
til meg! Selvsagt må anled
ningen nevnes, men en lang
reportasje er ikke alltid
påkrevet. Mange lag har
julebord/juleavslutning på
programmet i desember. Flotte
anledninger å fotografere!
For å nevne to anledninger:
LFS Hordaland holder førjuls
treff/julebord på Stord Hotell
21. november. «En kjekk
tradisjon» skriver laget på sin
egen hjemmeside i forbindelse
med påmeldingen. LFS Oslo/
Akershus arrangerer dagstur til
Charlottenberg 23. november.

I tillegg til fordelaktige innkjøp,
blir det to fellesmåltider. Her
kombineres det nyttige og
hyggelige. Herfra må det vel
komme bilder til Slagordet?!
Neste år blir det en god del stoff
i forbindelse med at LFS runder
de første 30 år. Kanskje noen av
dere var med på stiftelsen? I så
fall hører jeg gjerne fra dere.
Når dere får lokale program
poster som slagkafeer, kurs og
andre arrangementer klare,
fortell meg om dem. Slagordet
når alle og er et greit sted å
informere om det som skal skje.
I tillegg til omtalen av arrange
menter som er gjennomført,
selvfølgelig.
Ønsker dere alle en fin advents
tid, hyggelig jul- og nyttårs
helger samt et aktivt LFS-
jubileumsår 2018!
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Et informasjonssted som LFS nå skal delta
på, er neste hefte til helsefagarbeidere.no.
Det heftet skal handle om slag.
Kjære leser
Vi i hovedstyret har holdt høyt tempo også
i høst. Vi arbeider med flere prosjekter.
«Reis deg etter slaget»-prosjektet, som jeg
skrev om i Slagordet nr. 3, er i full gang
med egen prosjektgruppe samtidig som
det sysselsetter hele hovedstyret.
Lanseringen finner sted på nyåret.
Samarbeidsavtaler er viktige. LFS har
inngått to nye. I samarbeid med Den
norske tannlegeforeningen (NTF) skal
vi informere om tannhelseproblemene
mange slagrammede opplever og
refusjonsordninger som eksisterer, men
ikke er allment kjente. Et vanlig problem
er munntørrhet på grunn av medisiner,
med derpå følgende tannkjøttsykdommer.
LFS deltar med stand på tannlege
foreningens arrangementer framover.
Hans Henrik Tøsdal og jeg deltok på
landsmøtet til Norges Taxiforbund i
oktober hvor vi betjente stand i tre hele
dager og delte ut store mengder LFS-
materiell. Vi har inngått et samarbeid som
skal resultere i at alle drosjer i Norge får
nakkeputer med FAST-regelen og LFS-logo
i løpet av 2018. Det ser vi fram til!

Slagenheten ved St. Olavs Hospital i
Trondheim er fylt 25 år og det ble feiret
med en interessant og flott konferanse og
festmiddag fredag 3. november. Jeg holdt
foredrag på konferansen.
Dagen etter arrangerte LFS Trøndelag
pårørendesamling i Trondheim. Det var
fint å få delta og møte mange pårørende
samt å få anledning til å holde en inn
ledning for dem.
LFS har hatt en medlemstur til Albir i
Spania. L’Albir er en liten spansk turistby
som ligger ca. 65 km nord for Alicante og
130 km sør for Valencia, og var opprinnelig
havneområdet til L’Alfaz del Pi. Vi var
26 personer som tilbragte 14 dager der,
og alle var fornøyde!
Neste medlemstur går til Casas Heddy
29. januar – 12. februar. Med 33 påmeldte
går turen i henhold til plan. Imidlertid
har vi plass til flere! Så etternølere:
Ta kontakt med meg på 489 99 797.
Dette er årets siste utgave av Slagordet,
og en god anledning til å takke dere alle for
god innsats og hyggelige samarbeid i 2017.
De beste ønsker for jul og nytt år – vel
møtt til 2018!
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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

SLAGORDET NR. 4 ℅ 2017

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,
vin eller øl, samt vann er inkludert
• Opphold i rom med aircondition og varme,
senger med dyner, eget bad og terrasse eller balkong
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Opp av senga etter hjerneslag
KILDE: FORSKNING.NO, ANDERS REVDAL, JOURNALIST NTNU

Pasienter som har opplevd hjerneslag, er mye mer utsatt for utmattelse
enn andre. Men løsningen er ikke å bli liggende i senga.

Mens én av tre lider av utmattelse tre måneder
etter et hjerneslag, er andelen bare én av ti
blant andre i samme alder. Det viser en ny
studie fra NTNU basert på Den tredje helse
undersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT3).
Utmattelse (fatigue) beskrives som «konstant
trøtthet som ikke er relatert til nylig anstren
gelse og som ikke går over ved hvile».
Forskerne tror den høye forekomsten av
utmattelse hos pasienter som nylig har hatt
hjerneslag, kan skyldes at de som rammes av
slag, generelt har dårligere helse enn andre.
Også tidligere studier har vist at utmattelse er
vanlig blant pasienter som har hatt hjerneslag,
og at utmattede slagpasienter har lavere
livskvalitet og dør tidligere enn andre slag
pasienter.
– Det ser ut til at tidligere utmattelse og nye
smerter etter slaget er de viktigste årsakene til
at så mange pasienter har utmattelse etter et
hjerneslag, forteller lege Anne Hokstad. Hun
tar doktorgraden ved NTNU og St. Olavs
Hospital og er en av forskerne bak studien.
I likhet med tidligere studier viste også denne
at depresjon var en viktig faktor som kunne
forutsi utmattelse etter et hjerneslag.
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utmattelse, men også kan skyldes at personer
med utmattelse har høyere sannsynlighet for å
tilbringe mye tid liggende. Utmattelse kan også
være en effekt av for eksempel skadene på
hjernen eller komplikasjoner og søvn
problemer som følge av hjerneslaget.
Sykdom før hjerneslaget kan ha betydning
Hele 84 prosent av slagpasientene hadde
annen alvorlig sykdom (høyt blodtrykk,
hjertesvikt, hjerteinfarkt, lungesykdom,
nyresykdom, diabetes, kreft eller bindevevs
sykdommer) før de fikk hjerneslag, og 25

prosent hadde tre eller flere av sykdommene.
I kontrollgruppa hadde ikke mer enn 66
prosent slik sykdom, og bare 11 prosent
hadde tre eller flere.
– At pasientene var sykere enn andre på
samme alder også før de ble rammet, er
sannsynligvis også en årsak til at forekomsten
av utmattelse er høyere i etterkant av et
hjerneslag. Dette har vi imidlertid ikke fått
undersøkt grundig nok i denne studien,
forteller Hokstad.

– Viktig å unngå inaktivitet
Fra 11 norske lokalsykehus inkluderte
forskerne 257 pasienter som hadde hatt slag
i løpet av de siste 14 dagene. Hver av dem ble
matchet med en HUNT3-deltaker av samme
kjønn og alder. Spørsmålet til deltakerne var:
«Føler du deg stort sett sterk og opplagt eller trøtt
og sliten?»
Alle som rapporterte 5 eller høyere på en skala
fra 1 til 7 ble ansett for å være utmattet.
Det motoriske aktivitetsnivået til pasientene i
rehabiliteringsperioden etter slaget hadde
ingen vesentlig betydning for risikoen for
utmattelse tre måneder senere, men det var en
trend til at jo mer tid pasientene tilbragte i
senga, desto høyere var risikoen.
– For å redusere utmattelse tror vi det er viktig
å unngå for mye inaktiv tid i senga i akuttfasen
og dessuten ha fokus på å behandle smerte,
depresjon og andre faktorer som kan ha
innvirkning på at pasienten opplever fatigue.
I tillegg tror vi at tilpasset fysisk aktivitet kan
være viktig, forteller Hokstad.
Hun understreker at sammenhengen mellom
utmattelse og tid i senga ikke nødvendigvis
viser at sengeleie etter hjerneslag fører til
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Nasjonal hjerneslag
konferanse 2018
Neste hjerneslagkonferanse blir i Fredrikstad 26. til 27. april 2018.
Sykehuset Østfold Kalnes ved slagavdelingen på nevrologi
er arrangører av konferansen i 2018.
Tittelen på konferansen blir Fra etablert praksis til ny forskning.
Konferansen holdes på Quality Hotell Fredrikstad.

SLAGORDET NR. 4 ℅ 2017
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KOMMUNIKASJON

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

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.

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

KILDE: AFASIFORBUNDET I NORGE | WWW.AFASI.NO

Det kan være svært krevende å ha samtaler med afasirammede om deres
egen helse og livssituasjon. Ofte er man avhengig av å bli supplert av en
pårørende. Men studier viser at helsepersonell henvender seg til pårørende
i større grad enn det den afasirammede setter pris på – og i større grad enn
nødvendig.

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.

Bedre kommunikasjon
mellom personer med
afasi og helsepersonell

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.

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

Helsedirektoratet påpeker at bruker
medvirkning er en lovfestet rettighet som
kan gjøre tilbudene til den enkelte bedre.
Reell brukermedvirkning for personer som har
kommunikasjonsvansker krever kompetanse
hos helsepersonell. Fagpersonen må takle en
uvant situasjon, og må kunne sikre at informa
sjonen man har oppfattet stemmer med
virkeligheten.

kan gjøre at vi ikke oppfatter det slik, og at
vi derfor undervurderer den afasirammedes
meninger og kunnskap om egen helse og eget liv.

For å lykkes, er det en forutsetning at man
setter av mer tid enn vanlig til en samtale med
en person med afasi. Ha alltid papir og blyant
tilgjengelig. Bildemateriell kan være til hjelp
for å beskrive for eksempel smerter og
medisiner. Studier antyder at helsepersonell
faktisk bruker kortere tid på samtaler med
afasirammede enn med hjerneslagrammede
uten afasi – kanskje fordi de hatr mindre
forventninger om å lykkes med å gjennomføre
en samtale.

Selv med all verdens hjelpemidler og gode
råd kan man ikke lykkes hver gang. Men små
suksesser, og ikke minst at du tør å prøve, kan
bety mye for den enkeltes livskvalitet.

For å få til god kommunikasjon må de afasi
rammede oppleve at helsepersonell forstår
at de er tilregnelige og har kunnskap og
meninger om sin egen situasjon, selv om
de ikke kan uttrykke alt de vil.

Afasirammede har som regel bevart mange
kognitive og sosiale ferdigheter – men afasien
SLAGORDET NR. 4 ℅ 2017
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Mye overtid øker risiko for
hjerneslag
KILDE: FORSKNING.NO, ANNE LISE STRANDEN, JOURNALIST

Hver dag får 40 personer i Norge hjerneslag.
Jobber du veldig mye? Da kan du være mer
utsatt, ifølge en ny studie. Forskerne fant at de
som jobbet over 55 timer i uken hadde 33
prosents høyere risiko for å få slag enn de med
normal arbeidsuke på 35-40 timer. Forskerne
fant en tydelig kobling mellom lange arbeids
dager og slag. Hjerneslag skyldes hjerneblød
ning eller blodpropp i hjernen. Studien er en
gjennomgang av 25 studier med til sammen
600 000 deltakere fra Europa, USA og Australia.

– Studien er det sterkeste bevis vi hittil har sett
på at det kan være en sammenheng mellom
arbeidsmengde og økt risiko for hjerneslag.

Stress og inaktivitet
Professor David Russell ved Nevrologisk
avdeling ved Oslo universitetssykehus kaller
studien meget viktig. Han har selv forsket mye
på hjerneslag.

Elleve timer per dag
I den nye studien fant forskerne at risikoen
øker jevnt og trutt jo mer deltakerne jobbet
over 40 timer i uken.

Spesielt på grunn av størrelsen med data fra
mer enn 600 000 menn og kvinner, sier Russell
til forskning.no.
– Mekanismene bak er usikre, men fysisk
inaktivitet og stress kan være viktige årsaker,
sier han.

Spesielt økte risikoen ved å jobbe mer enn
elleve timer per dag. Eller mer enn 17,5 timer
overtid i uken. Forskerne fant at de som jobbet
over 55 timer i uken hadde 33 prosents høyere
risiko for å få slag enn de med normal arbeids
dag på 35-40 timer.
Farlige stresshormoner
Forskerne kan ikke peke på hvorfor lange
arbeidsdager er så farlig.
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Men forskerne kan ikke utelukke at de som
jobber mye, har andre risikofaktorer som også
spiller inn.
Stillesitting er ikke bra
Forskerne har justert resultatene for fysisk
aktivitet, men ikke for om de yrkesaktive
hadde stillesittende jobber eller ikke.

Kan skyldes mer stress, ifølge svensk studie.

- Det er viktig at de med stor arbeidsmengde
kontrollerer om de har visse risikofaktorer
for hjerneslag, sier professor David Russell.
(Foto: Oslo Universitetssykehus)

blodpropp som kan føre til slag, sier professor i
epidemologi, Hugo Westerlund til SVT nyheter.
Han er medforfatter av studien.

– En mulig forklaring er at personer som har
lengre arbeidsdager også er mer stresset. Vi
vet at mye stresshormoner i kroppen øker
risikoen for å få tette blodårer og utvikling av
SLAGORDET NR. 4 ℅ 2017

– Stillesitting kan også være en medvirkende
årsak til den økte risikoen ifølge Westerlund,
som leder Stressforskningsinstituttet ved
Universitetet i Stockholm.
– I dag vet vi at det ikke er nok å være fysisk
aktiv i fritiden. Man må også unngå lange
perioder med stillesitting, sier han.
Forskerne har forsøkt å justere for så mange
andre faktorer som mulig, som kjønn, alder,
medisinske risikofaktorer og andre helse
forhold.
Mye arbeid over lang tid verst
Forskerne understreker at det tar lang tid før
risikoen for slag øker hos dem som arbeider mye.

– Mange arbeidsgivere må være bevisst på at
de kan gjøre seg medskyldige i at ansatte får
slag om de lar dem jobbe fryktelig mye, sier
Theorell.
I tillegg til risikoen for den enkelte yrkesaktive,
innebærer den forhøyede risikoen et betydelig
samfunnsproblem, påpeker han.
16 000 nordmenn får slag pr år
Ifølge Russell ved Oslo universitetssykehus
rammes 16 000 personer av hjerneslag i Norge
årlig, og mange av dem får et nytt slag rett
etterpå. Tilsammen har 60 000 nordmenn hatt
ett eller flere hjerneslag.
Hjerneslag er den største årsaken til uførhet og
til sykehusinnleggelse og den tredje hyppigste
årsaken til dødsfall på grunn av sykdom.
Det er også en av de viktigste årsakene til
alvorlig invaliditet i den vestlige verden som
skyldes sykdom. Og mens vi bruker 12 milliar
der årlig på rehabilitering av slagrammede
pasienter, bruker vi nesten ingenting på
forebygging.

– Har man arbeidet mye i perioder, kan
man unngå alvorlige fortettinger av årer hvis
man tar det roligere. Men om man forsetter
i samme takt over lang tid, kan stress føre til
stivere årer. Det kan dannes blodpropper
som siden fører til slag, sier Tores Theorell,
professor emeritus i psykososialmedisin
til SVT. Han er også medforfatter.

Kontroller disse risikofaktorene:
Professor Russell mener det er spesielt viktig at
personer med stor arbeidsmengde kontrollerer
om de har disse risikofaktorene for hjerneslag:
• høyt blodtrykk,
• atrieflimmer,
• røyking,
• diabetes,
• høyt kolesterol,
• stillesittende livsstil,
• overvekt
• innsnevring i halsens hovedpulsåre.

Han anbefaler at yrkesaktive som må jobbe
ekstremt mye, passer på å ta hvileperioder.
De bør ikke jobbe over 55 timer i uken i mer
enn to til tre uker i strekk.

Mange av disse risikofaktorene kan man gjøre
noe med, påpeker Russel og legger til at du kan
ha økt risiko hvis noen i familien din har hatt
drypp eller hjerneslag.

SLAGORDET NR. 4 ℅ 2017
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BPA engasjerte medlemmene
TEKST INGAR LIEN FOTO: HILDE ANDRESEN

Et tyvetalls medlemmer møtte opp på LFS Trøndelags medlemsmøte
5. oktober. Foredragsholder Stig Morten Skjæran fra Uloba fortalte om
sine erfaringer med BPA til en engasjert forsamling.
Skjæran er bosatt på Frosta, og fortalte om
hvordan BPA-ordningen fungerte i en distrikt
skommune. Han jobber for Uloba og er
samtidig bruker av BPA-ordningen, Han
fortalte om Uloba som organisasjon og deres
måte å organisere BPA-ordningen på. Han
forklarte også hvorfor han valgte å «veksle
inn» hjemmesykepleie, hjemmehjelp og
støttekontakt i borgerstyrt personlig assistent.
-En personlig assistent må være en person
man har god kjemi med. Du kan selv plukke ut
den er de personene som skal hjelpe deg. Jeg
anbefaler ikke å ansette noen med nære
relasjoner, selv om det ikke er forbudt, sa Stig
Morten Skjæran.

du skal kunne ta med assistenten dit du skal,
sa Stig Morten Skjæran.

bevart hemmelighet i mange kommuner, sa
Stig Morten Skjæran.

Kartlegge behovet
-Når du søker om BPA-ordning er det bosteds
kommunen som avgjør søknaden. Da får du et
gitt antall timer knyttet opp mot assistansebe
hovet. Da er det viktig å synliggjøre hele
behovet. Det er lett å glemme enkle ting når
behovet kartlegges, sa Skjæran.

Han poengterte også assistenes assistentenes
taushetsplikt, og ansettelsesforholdet.
-Du er selv arbeidsleder og kan styre din egen
assistent, men du slipper arbeidsgiveransvaret,
En borgerstyrt personlig assistent er ansatt
enten i Uloba eller i kommunen, svarte
Skjæran da det spørsmålet kom fra en av de
fremmøtte.

Han forklarte også hvilke rettigheter og plikter
du som bruker har, og som kommunen har.
Han kom også inn på reglene i forhold til alder
og hjelpebehov, og hva som må til for at
kommunen skal kunne avslå en søknad.
-BPA er billigere for kommunen enn summen
av andre tjenester, men er allikevel en godt

Kommunens rolle
Skjæran kom også inn på kommunens rolle i
BPA-ordningen, som nå er lovfestet for de som
har et hjelpebehov på mer enn 25 timer pr.
uke. Kommunen skal finansiere ordningen,
uansett om det er Uloba eller en annen
organisasjon, eller kommunen selv som
administrerer ordningen. Han påpekte også at
kommunen kan pålegge egenbetaling ut fra
inntekt og vedtakets størrelse, men også
maksbetaling.

Etter foredraget ble det en lang spørsmålsrun
de med en forsamling som var både interessert
og engasjert, før det ble servert kaffe med
bakverk fra Goman, og som vanlig åresalg og
trekning av mange fine gevinster.

-Prinsippet er at du selv bestemmer hvem, hva
de skal gjøre når de kommer på jobb, hvor
assistansen skal skje og når det skal skje.
Assistenten er knyttet til deg som person og
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Foto: Debrafoto

Glimt fra møtet – foredragsholderen til venstre.
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FLEKSIBEL
BEKLEDNING FOR DET
NORDISKE KLIMAET
T: 57 74 55 20 / post@oytex.no / www.oytex.no
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LFS Nordland i gang
igjen med ÅPNE MØTER
om hjerneslag

spørsmål. I det hele tatt var det mange
pårørende som tok ordet for å spørre om noe
eller fortelle fra egen situasjon.

hjelpeapparatet. Alle vi voksne som ser sånne
situasjoner bør være svært oppmerksomme
når barn blir pårørende.

Det var en person til stede som bare var 12 år
den gang moren fikk slag, som vi hadde en
privat samtale med, og det viser seg som så
ofte at skole og kommunehelsetjenesten bør
være oppmerksomme på dette og sette inn

I timene før møtet sto vi på et kjøpesenter på
stand og delte ut brosjyrer og pratet med folk
vi møtte, fortalte om møtet samme kveld og
informerte om fast-regelen.

TEKST RANDI NESJE FOTO TROND NEUBERG

Leder i LFSN Randi Nesje og slagsykepleier Lill Fygle ved sykehuset på
Gravdal, dro i gang et temamøte om hjerneslag på kommunestyresalen
på Leknes.
Det var satt fokus på pårørende og deres
problemer når en nærstående får hjerneslag.
Ikke minst om hvor viktig det er å lære om
disse «usynlige» skader for å forstå problemene.
Møtet ble holdt 26. oktober og det kom 35
personer, både pårørende og slagrammede.
Fra LFS Nordland var foruten leder også
styremedlem Karin Krogh og Trond Neuberg
til stede. Overlege ved medisinsk avdeling,

Bettina Heermann, holdt et godt og forståelig
innlegg om hjerneslag og de skadene som kan
oppstå, samt at hun var til stede og svarte på
spørsmål under hele møtet.

Godt oppmøte

Leder i LSFN Randi Nesje og Innleder overlege Bettina
Heermann

Ekteparet Venche og Roald hadde et glimren
de innlegg – han som slagrammet og hun som
pårørende. Og de fikk fortalt fra sine erfaringer
på en fin og god måte, og det kom mange

Rehabilitering av hjerneslag ved Unicare Fram

Vi tilbyr et tilrettelagt treningstilbud gjennom individuell oppfølging med det tverrfaglige teamet, gruppeaktiviteter, undervisning, samtaler og veiledning. Velkommen til oss!
•
•
•
•
•
•

Intensivt håndtreningsprogram (CI-terapi eller Saeboflex)
Logoped
LiteGait (vektavlastende gange-/ståtrening)
Kognitiv samtaleterapi
Trening/kartlegging av kognitive utfall
Speilterapi

Med mot til å mestre

•

Flott natur!
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Kontakt oss gjerne hvis du har spørsmål.
Ring oss på 67 15 29 28 eller send en e-post til inntak.fram@unicare.no.
Henvisning
sendes fra din fastlege, manuellterapeut, kiropraktor eller sykehuslege.
SLAGORDET NR. 4 ℅ 2017
unicare.no/rehabilitering | Unicare Fram as, Rykkinnveien 100, 1349 Rykkinn | 67 15 28 00
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LFS Vestfold:
Lager dokumentarfilm!
TEKST OG FOTO: ARNE MJÅLAND

Dette er en spesiell høst for oss i Vestfold. Vi har i de siste tre årene jobbet med
å skaffe midler igjennom legater, fylke, kommune og mange andre. Nå har vi
klart å få inn nok midler til å lage film!
Filmen heter «Sprenge grenser» og er en
dokumentarfilm. Den er laget av LFS Vestfold
i samarbeid med Media service A/S.
Dette er en film, der vi ønsker å vise hverdagen
til slagrammede og pårørende etter et hjerne
slag. Det er en film vi håper vi kan inspirere
og opp muntre andre i en vanskelig situasjon.
I skrivende stund ser vi fram til å ha premiere
med mange gjester!

kl. 15-17, og spiller shuffle board på Hvit
gården i Storgaten 25, Sandefjord. Shuffle
board er sosialt, morsomt og tilrettelagt
for rullestolbrukere.
Vi har slagkafé for slagrammede og pårørende
den første torsdagen i måneden på Sandefjord
medisinske senter (gamle Sandefjord sykehus)
fra Kl. 12.30. Vi anbefaler å komme på slagkafé.
Det er veldig hyggelig og ikke minst sosialt.

Men vi er aktive på mange andre områder.
I høst har vi hatt trening i varmtvannsbasseng.
Vi møtes fast annen hver uke, onsdag fra

Mer info om disse aktivitetene får du på
tlf. 901 98 305.

Bassengtrening. LFS Vestfold bruker elever fra
idrettslinjen ved Sandefjord videregående skole som
assistenter i vannet.

Den harde kjerne i LFS Vestfold klar til dyst på shuffle
board.
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Treffer du noen som
har DROPPFOT?
En del personer med
droppfot trenger ekstra
støtte for å opprettholde
balansen, orke å gå lengre og
føle trygghet.
I vårt produktsortiment for
droppfot finnes en rekke ulike
kompositt Ankel-Fot-Ortoser
(C-AFO) med ulik stabilitetsgrad.
Ypsilon®Flow er en av nyhetene.
Vi har flere ulike typer fordi
brukernes behov og diagnoser
er så ulike.
Felles mål er å få tilbake/
opprettholde styrke,
bevegelighet, balanse og
selvstendighet!

Les mer om Ypsilon®Flow
på camp.no!

SLAGORDET NR. 4 ℅ 2017

Vil du vite mer? Kontakt oss på
23 23 31 20 eller info@camp.no
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LFS Trøndelag: Helgatur til
Jegtvolden på Inderøy
TEKST AASE LIAN FOTO HILDE ANDRESEN

28 LFS-ere fra Trøndelag strålte omkapp med høstsola da vi entret bussen for å
bli med på årets helgatur. Som vanlig satt vi trygt og sikkert i bussen til vår
faste sjåfør i ti år, Jon Normann Tviberg. Hans turbuss er den eneste i sitt slag
nord for Dovre, og er utstyrt med det meste man kan forlange av en turbuss.
Etter en ferjetur over den blikkstille
Trondhjemsfjorden fra Flakk til Rørvik gikk
turen videre til Leksvik på Fosenhalvøya hvor
vi fikk en herlig lunsj på Krobua. Så bar det
videre til Mosvik og over den 1.010 meter
lange Skarnsundbrua. Vi kjørte gjennom et
vakkert kulturlandskap i Indrøy kommune i
Nord-Trøndelag. Høsten hadde så smått gjort
sitt inntok med flotte farger og klar luft. Vår
sjåfør var en utmerket guide med mye lokal
kunnskap. Han fortalte blant annet at den
veien vi nå kjørte på hadde fått ”de vakre veiers
pris”

rommene, fikk vi servert en herlig middag.
Resten av kvelden gikk praten lett og muntert.
Lørdag fortsatte det fine været, og vi startet på
en tur rundt på Inderøya med den lokalkjente
sjåføren som guide. ”Den gyldne omvei” blir
denne veien kalt og vi fikk oppleve et kultur
landskap og det brede spekteret av aktiviteter
kommunen hadde. Her var det mange
spesielle spisesteder, kunstverksted, slakteri,
gartneri, gårdsysteri og gårdshotell for å nevne
noen.

Vel framme til bestemmelsesstedet: Jegtvolden
Fjordhotell. Etter at vi var godt etablert på

På Jekta Fjellstue fikk vi besøk av John
Northug, far til Petter, Thomas og Even. Han
fortalte om guttenes oppvekst. Northug var

Idyll for røykegjengen.

Hagen ved Jektvolden Fjordhotell.
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John Northug får slag-trøye!

Mye sosialt samvær.

gårdbruker, og guttene var oppvokst med
fysisk arbeid på gården i Mosvik. De var tidlig
med i all slags idrett. Den digitale verden
hadde heldigvis ikke gjort sitt inntog da
guttene begynte å interessere seg idrett.
- Foreldre må ikke skyve, sa han, de må være
med å løfte!

han er fornøyd, og vil nå gi seg. Han har en god
jobb, med blant annet oppdrettsfisk, som han
liker. Even har også gjort det bra. Han har
kontroll, sier han. Det har aldri skjedd før at
tre brødre i samme konkurranse har gjort det
så bra som disse.

Tiden etter Petters ”fyllekjøring” var tung. Det
ble litt for mye mediaoppstyr, men etter hans
uforbeholdne beklagelse roet det seg. Så
begynte han å trene, trene og trene. Han har
alltid vært optimist. På et vis har han
”modnet” etter det han har opplevd.
Thomas har også hatt mange seiere. Han sier

Etter en god middag på hotellet hadde vi som
vanlig en underholdende utlodning.
Da vi startet på hjemturen, kom høstregnet. Vi
fikk ennå mere lokal guiding av sjåføren, og
turen ble også krydret med små morsomme
historier.
Vi er nå mange opplevelser rikere, og takker
atter en gang styret for et fint turopplegg.

Stilfull ramme rundt middagen på hotellet.

SLAGORDET NR. 4 ℅ 2017
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kan redusere droppfot og gjenopprette et ganglag ved
hjelp av elektrisk stimulering av musklene.

Et aktivt ganghjelpemiddel for fot– muliggjør at man
LFS OSLO OG AKERSHUS
SaeboStep
kan redusere droppfot og gjenoppret e et ganglag ved
SLAGKAFEER
En lett, justerbar droppfot-ortoseSaeboStim
– muliggjør for Micro
hjelp av elekgange
trisk stiutenmuleskirinngne.av musTilpassesklene.enkelt
komfortabel

Det er ikke for sent å bli bedre

LØSNINGER FOR DEG SOM HAR SLAG!
Oslo
Sagene Samfunnshus (vis a vis Sagene kirke)
den første onsdagen i hver måned kl. 12.00-14.00.

Strømhanske for sensor-elektrisk
Asker
Hasselbakken, Askerveien 47, Asker
sentrum,
og arm
- muliggjør økt motorisk
første onsdagen i hver måned kl. 12.00-14.00.

eksisterende fottøy.

SaeboSt
e
p
KONTAKT OSS FOR Å FÅ VITE MER:

Lillestrøm
Cafe Flisbyen, Måsan Aktivitetssenter,
Kjerulfsgate 38 (LIBOS),
første tirsdagen i hver måned kl. 12.00-14.00.

For nærmere opplysninger:
Roger Amundsen: 489 99 797 eller
Odvar Jacobsen: 907 48 521.

SLAGSPESIALISTEN MED DEN HELHETLIGELØSNINGEN!

SaeboMas Mini

Armstøtte som kan festes i bordplate – avlaster armen
slik at man lettere kan flytte hånden dit man ønsker.
Gjør det enklere å utføre daglige aktiviteter med over
kjøkkenbenken eller annet egnet arbeidsområde.

En let , justerbar droppfot-ortoSaeboGlove
se –muliggjør for
komfortabel gange uten skinne. Tilpas es enkelt
eksisterende fot øy. WalkAide

www.cypromed.no –Vikaveien 17, 2312 Ottestad –Telefon 62 57 44 33 –service@cypromed.no
LØSNINGER FOR DEG SOM HAR SLAG!

spastisitet over tid.

stimulering av hånd
funksjon og redusert

Effektiv rehabilitering

SaeboStim Micro

Strømhanske for sensor-elektrisk stimulering av hånd
og arm - muliggjør økt motorisk funksjon og redusert
spastisitet over tid.

Hjelpemiddel for hånd – bidrar til å strekke ut fingre og
hjerneslag
og traumatisk hjerneskade
håndledd, slik at man greier å etter
gripe og
slippe.
SaeboMas Mini
Muliggjør å bruke hånden til daglige oppgaver. I tillegg
Armstøtte som kan festes i bordplate – avlaster armen
har viditprodukter
slik at man lettere kan flytte hånden
man ønsker. som Saebo Stretch, Flex og Reach.
Gjør det enklere å utføre daglige aktiviteter med over
kjøkkenbenken eller annet egnet arbeidsområde.

SaeboGlove

Et aktivt ganghjelpemiddel for fot– muliggjør at man
resultater
kan redusere droppfot Forskningsstudier
og gjenopprette og
et våre
ganglag
ved
viser at vesentlige forbedringer kan
hjelp av elektrisk stimulering
av musklene.
oppnås, selv mange år etter at skaden

Hjelpemiddel for hånd – bidrar til å strekke ut fingre og
håndledd, slik at man greier å gripe og slippe.
Muliggjør å bruke hånden til daglige oppgaver. I tillegg
har vi produkter som Saebo Stretch, Flex og Reach.

SLAGSPESIALISTEN MED DEN HELHETLIGELØSNINGEN!
WalkAide

SaeboStep

Et aktivt ganghjelpemiddel for fot– muliggjør at man
kan redusere droppfot og gjenopprette et ganglag ved
hjelp av elektrisk stimulering av musklene.

KONTAKT OSS FOR Å FÅ VITE MER:

Vi tilbyr unike rehabiliteringsprogram Treningen er støttet av skandinaviske
med intens fysisk trening og språk- og leger, fysioterapeuter og logopeder
taletrening i Spania og Sverige.
som er spesialister i nevro-rehabilitering.
Velkommen!

har oppstått.

En lett, justerbar droppfot-ortose – muliggjør for
SaeboStep
komfortabel gange uten skinne. Tilpasses enkelt
NeuroOptima Forsk Rehab AB
En lett, justerbar droppfot-ortose – muliggjør for
eksisterende
fottøy.
komfortabel gange uten skinne. Tilpasses enkelt
Tel. 0046 40 400 950

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

SLAGSPESIALISTEN MED DEN HELHETLIGE
SLAGORDETLØSNINGEN!
NR. 4 ℅ 2017

SLAGSPESIALISTEN
MED DEN HELHETLIGE LØSNINGEN!
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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

kundservice@neurooptima.com
www.neurooptima.com/no
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Høsthilsen fra LFS Østfold

HJERNESLAG
– det årlige kurset i Hordaland

TEKST OG FOTO RANDI OVERAA
AV LFS HORDALAND

Hei alle slagvenner og pårørende i LFS- familien!
Slagarbeidet i Østfold går så det koster for
tiden! Vi er i gang med å starte vår 4. slagkafé,
denne gangen i Fredrikstad.
Vi sender en stor takk til våre gode
medhjelpere som gjør det mulig å drifte
alle kafeene.

I oktober hadde vi fellesmøte med Afasi
foreningen i Østfold. Det ble et vellykket
møte med 37 deltakere. En dame fra
NAV holdt foredrag.
LFS-Østfold ønsker alle en riktig god jul
og et godt nyttår!

Kurset «Om muligheter, og utfordringer og
mestring etter hjerneslag» ble arrangert
23.-24. oktober. Kurset er et samarbeid mellom
Lærings- og mestringssenteret i Helse-Bergen,
LFS og Rehabiliteringsklinikken på Nordås.
Senskader og utfall etter hjerneslag blir belyst
av erfarne fagpersoner som alle er involvert
i slagrammedes rehabiliteringsprosess.
I kursprogrammet vektlegges erfarings
kunnskap fra en som selv har «kjent slaget
på kroppen», samt en pårørenderepresentant.
Gruppediskusjoner/erfaringsutveksling er
svært viktig, og kurslokalene til LMS i Ulriks
dal 2 i Bergen er romslige, luftige og innbyr
til sosialt fellesskap.

Deltakelse til kurset rekrutteres fra
rehabiliteringsklinikkens pasienter, slag
avdelingen ved Diakonissesykehuset Haralds
plass og slagavdelingen på Haukeland Syke
hus, via LFS’ og NFS’s medlemslister, samt info
fra fastleger, fysikalske institutt og Bergen
kommunes innsatsteam. «Jungeltelegrafen»
er nyttig for at alle interesserte skal få mulig
het til å vite og lære om sin egen diagnose,
treffer fagmiljø og likesinnede.
Neste år vil det, om etterspørselen fremdeles
er tilstede, arrangeres tilsvarende kurs
Følg med informasjon fra LFS!

Fra det vellykkede fellesmøtet med Afasiforeningen.
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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@bama.no
Marius Korsell (slagrammet og pårørende)
Tlf. 959 74 359
e-post: marius.korsell@gmail.com
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Esben Madsen (slagrammet)
Tlf. 930 90 982
e-post: em@avantor.no
Judith Olsen (slagrammet)
Tlf. 900 33 320
e-post: olsenfamilien@hotmail.com
LFS BUSKERUD
B. Morten Kristiansen
(slagrammet)
Tlf. 906 51 824
e-post: b.morten.kristiansen@hotmail.com
LFS VESTFOLD
Tore Fredriksen (slagrammet)
Tlf. 452 50 533
e-post: tfredrik@live.no
Arne Mjåland (slagrammet)
Tlf. 901 98 305
e-post: firehjuling@gmail.com
Torill Mjåland (pårørende)
Tlf. 412 92 296
e-post: styx5@hotmail.com
LFS TELEMARK
Anne Heie (slagrammet)
Tlf. 916 15 614
e-post: lfsheie@hotmail.com
Mette Johansen (slagrammet)
Tlf. 926 31 195
Vibecke Selliken (slagrammet og pårørende)
Tlf. 988 22 576
e-post: vibeckesel@msn.com
Edle Sørum (slagrammet)
Tlf. 906 85 067/926 63 913
e-post: edleoghelge@hotmail.com
LFS AGDER
Freddy Ulvseth (slagrammet)
Tlf. 975 36 169
e-post: freddy.ulvseth@atea.no
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LFS HEDMARK
Eva Dehli (slagrammet)
Tlf. 902 96 926 e-post: evadehli@online.no
Hans Dyblie (slagrammet)
Tlf. 62 83 93 86 e-post: bjorg.dyblie@online.no
Heidi Myrvold (slagrammet)
Tlf. 916 88 093 e-post: heidi_myrvold@live.no
LFS OPPLAND
Kirsten Engen (pårørende)
Tlf. 924 50 739
e-post: kirsten_1946@yahoo.no
Gerd Garnes (slagrammet)
Tlf. 988 05 753
e-post: gerdgarn@online.no
Karin Føreland Nordli (pårørende)
Tlf. 906 11 649
e-post: karnor@online.no
LFS HORDALAND
Brit Thorland Gravdal (slagrammet)
Tlf. 412 65 482
e-post: britgravdal@yahoo.no
Frid Lundgren (slagrammet)
Tlf. 928 36 174
e-post: fridlundgren@hotmail.no
Hans Henrik Tøsdal (slagrammet)
Tlf. 918 66 074 e-post: hans@avantic.no
Britt Vik (pårørende)
Tlf. 959 37 806 e-post: britt.vik@sklbb.no
LFS TRØNDELAG
Hilde Andresen (pårørende)
Tlf. 906 98 884
e-post: hildandresen@hotmail.com
Merethe Tømmerdal (slagrammet)
Tlf. 976 20 199 e-post: mereven@yahoo.no
Åse Meslo (pårørende)
Tlf. 901 23 907
Randi Osmundnes (pårørende)
Tlf. 924 30 958
Robert Vevang (slagrammet)
Tlf. 975 29 225
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LFS NORDLAND
Annbjørg Hansen (pårørende)
Tlf. 992 35 827
e-post: annbjorg48@hotmail.com
Harald Hansen (slagrammet)
Tlf. 992 35 827
e-post: har6@online.no
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

Vi introduserer et nytt kateter for
menn der hver detalj gjør det enkelt
Sikkert
Gripehåndtaket forenkler innføringen og gir bedre kontroll.
Den tørre innføringshylsen gjør
at kateteret ikke berøres under
innføring.

Fleksibel tupp
Den fleksible katetertuppen gjør det
enkelt å navigere inn i urinrøret og
gir en skånsom kateterisering.

LFS TROMS
Torbjørn Bårdsen (slagrammet)
Tlf. 908 59 268
e-post: stortua@online.no
Hans-Erik Jensen (slagrammet)
Tlf. 909 74 052
e-post: h-ejens@online.no
Liv Jensen (pårørende)
Tlf. 951 95 464
e-post: h-ejens@online.no
Paul Magnussen (slagrammet)
Tlf. 930 68 836
Hilde Richardsen (slagrammet)
Tlf. 901 78 576
e-post: hildjori@hotmail.com
LFS FINNMARK
Liv Ellinor Hammer (pårørende)
Tlf. 906 29 940
e-post: liveliham@yahoo.no
Willy Jakobsen (slagrammet)
Tlf. 920 71 281
e-post: willjakk@hotmail.no
Anne-Grethe Rostad (slagrammet)
Tlf. 472 81 124
Ture Sjøkvist (slagrammet)
Tlf. 468 00 454
e-post: tures@online.no
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Privat
Etter tømming kan gripehåndtakene
skrus sammen igjen og produktet
legges tilbake i pakningen. Kastes i
vanlig avfall.

Bestill via

SMS

Hver detalj gjør det enkelt
SpeediCath Flex er det nyeste kateteret i
SpeediCath sortimentet for menn. Hvert
enkelt trinn i kateteriseringen gjør det
enkelt. For å bestille gratis prøver, ta
kontakt med oss på 22 57 50 00. Du
kan også bestille på www.coloplast.no.

send

kodeord kateter
til

26112

The Coloplast logo is a registered trademark of Coloplast A/S. ©2017-02. All rights reserved Coloplast A/S, 3050 Humlebaek, Denmark.

Husk Slagrammedes
minne- og forskningsfond!

Ring

800 300 61
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

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: ...................................
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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.
300,- pr år. Øvrige medlemmer i samme hustand kr 150,-.
Navn: .....................................................................................
Adresse: .................................................................................
Postnr/sted: ............................................................................
Epost: ............................ Mobilnr: ..........................................
Fødselsdato: ............................ Slagrammet? Ja
Nei
Pårørende? Ja
Nei		Interessemedlem? Ja
Nei
Sett kryss der det passer

Få den rett i postkassa 4 ganger i året!
Bestillingen sendes:
LFS
Postboks 9217
Grønland
0134 Oslo

SLAGordet

Fire utgaver i året.
Abonnementspris kr. 100,Abonnementet løper til det blir sagt opp
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HOVEDSTYRET

Leder
Roger Amundsen

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. 976 36 169
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

En rehabiliteringsinstitusjon
i spesialisthelsetjenesten

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@bama.no

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

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

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

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

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

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

DIREKTE NUMMER TIL LFS:

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

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

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

Du kan lese om våre
rehabiliteringtilbud og aktiviteter på:
www.bakke-rehabilitering.no
eller ring 69 17 26 00

Senter for Mestring og

Rehabilitering

Returadresse:
LFS
Pb 9217 Grønland
0134 Oslo

NYESTE GENERASJON ELEKTRISK DROPP-FOT ORTOSE

NESS L300 Fotløftsystem er utviklet for å hjelpe deg med dropp-fot til å gå mer naturlig og
med bedre hastighet, stabilitet og selvtillit. Den avanserte L300-teknologien gir små, elektriske
stimulanser til nerver og muskler for å løfte foten, slik at man får økt mobilitet og et bedre
ganglag.
- Oppladbart batteri, trenger ikke byttes.
- Systemet leser underlaget og tilpasser seg deretter.
- Styres med enkel liten fjernkontroll.
- Myke behagelige bomullselektroder istedenfor gel.
- Løfter foten like mye med mindre strøm og gir derfor mindre ubehag.
- Er mindre synlig under klær
- Enkel å plassere på benet.
Ønsker du å prøve NESS L300, ta kontakt med ditt ortopeditekniske verksted eller oss på
Alfimed as.
Telefon: 31 29 68 86
info@alfimed.no
www.alfimed.no

