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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

LEDEREN

Roger Amundsen
Leder

Kjære leser
Vel overstått sommer!
Hvis du vil ha en tidlig sommeropplevelse
neste år, bla fort fram til side 7 og les om
medlemsturen til Lanzarote fra 18. mars
til 1. april 2019. Å få en forsmak på
sommeren allerede i mars, virker da veldig
bra. Du er hjertelig velkommen, meld deg
på med en gang!
Vi legger mye arbeid i å gjøre stadig flere
mennesker kjent med Slagappen. Den er
allerede en suksess, noe du kan lese mer
om på side 11, men vi har ikke nådd alle
som kan ha nytte av den enda.

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

Hovedstyret har vedtatt at vi skal være
mer ute hos lokallagene og jobbe sammen
med dem. Som ledd i dette planlegges
to stormøter tidlig våren 2019 i Bergen
og Trondheim.
Som vanlig deltar vi aktivt i flere råd
og utvalg. Her kan nevnes at vi deltar
i arbeidet med fase 2 i de nasjonale
retningslinjene for pakkeforløpet for slag
sammen med Helsedirektoratet.
I november blir det en studietur til
Danmark da vi er kommet langt i dette
arbeidet.

Rehabiliteringskonferansen i Kristiansand
er et årlig arrangement som LFS inviteres
til. I år gikk den av stabelen 10.-11.
september. Hilde Andresen, Freddy
Ulvseth og jeg deltok med stand.
Hele fire foreninger arbeider for slagrammede i Norge. I september hadde vi et
fellesmøte og ble enige om samarbeid.
Det er lovende og vi ser fram til neste
møte allerede i oktober.
Det er alltid spennende å få nye ledere
i NHF, og ekstra spennende når det er en
ny generalsekretær som kommer «utenfra». Sunniva Ørstavik har overtatt etter
Arnstein Grendahl. Hun er 51 år ung og
har tidligere vært likestillings- og diskrimineringsombud i seks år, generalsekretær
i Rådet for psykisk helse og spesialrådgiver
i Uloba. Jeg møtte henne på en NHFkonferanse og fikk et godt inntrykk av
et positivt og engasjert menneske som
jeg ser fram til å samarbeide med. En
varm takk til Arnstein for et kjempefint
samarbeid gjennom mange år og for
god støtte til LFS og meg.
God høst med mye godt slagarbeid!!

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!
Jeg håper du har hatt en god
sommer og er klar for slagarbeid igjen!
Alle lokallag er i aktivitet igjen
nå. Det er veldig fint å gi spalteplass for presentasjon av «PÅ 3
HJUL MED LFS VESTFOLD»!
Sykkelgruppa er et flott og
spenstig tiltak – vi følger med
videre! LFS Trøndelag har vel
egentlig ikke hatt sommerfri.
De har også i år tilbud i alle
månedene. Omtrent samme
tilbud som i fjor, men nye
bilder fra nye, ferske opplevelser. Slagkafeer og bassengtrening ser ut til å være populært
denne høsten også.
Hjelpemidler er viktig. I nr. 2
presenterte vi flere, blant annet
Slagappen. Den er allerede blitt
en kjempesuksess. Les mer om
det annet sted i bladet.

Noe av suksessen med Slagappen er at den kan brukes av
slagrammede som mister
taleevnen. I dette nummer
presenteres et kommunikasjonsmiddel for slagrammede
som mister deler av eller hele
taleevnen. Dette er ikke nytt,
men vel utprøvd og effektivt.
Har du hørt eller lest om Grid
eller Cognitass? Hvis ikke, har
du muligheten til å lese om
dem i dette bladet.
Lykke til med slagarbeidet
i høst og husk at intet arrangement er helt ferdig før dere har
sendt noen ord om det og et
foto til Slagordet!

PASIENTREISER har fått
nytt nasjonalt åttesifret nummer.
Det nye nummeret er 915 05 515.

Forsidefoto: Arne Mjåland
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AASESJUBILEUM
HJØRNE

AASES
MEDLEMSTUR
SIDE

Tur til Lanzarote

Aases hjørne!
Empati
Empati defineres ofte som ”evnen til å kunne
sette seg inn i andre menneskers situasjon”.
Å være empatisk er ikke det samme som å ta
over den andres bekymringer og gjøre dem til
sine egne.
Et empatisk menneske makter å ta andres
lidelse i øyesyn og se dens vesen i stedet for å
la seg oppsluke. Det handler ikke om å unngå
å la seg påvirke, men om å beholde seg selv og
skape rom for endring.
Trening stimulerer hjernen
Trening er så mangt. Det handler ikke bare
om joggeturer og masse strekk og tøy. En halv
times spasertur daglig når været tillater det,
i det tempoet du selv finner behagelig. Det er
helse i hvert skritt. Det å være på tur gjør
kroppen glad. Beveg deg så ofte du kan.
All aktivitet er helsegevinst, både fysisk og
mentalt. Det er særlig godt voksne mennesker
som ser ut til å tjene på mer bevegelse. Reis
deg ofte. Du tenker bedre når du står oppreist.
Eldrebølgen!
Jeg slumret i stresslessen og fantasien tok
meg. Eldrebølgen er over oss, og vi har ikke
finfølelse nok til å forlate denne jammerdalen
før vi nærmer oss 100 år.
Jeg fantaserer og ser meg selv liggende svak
og avkreftet i sykesengen. På mitt nattbord
står en monitor, en skjerm og et tastatur som
lyser. Plutselig dukker en sykepleier frem på
skjermen og snakker til meg: ”Hvordan har
du det i dag, frue?”
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18.03 – 01.04. 2019

Stemmen sier så videre:
Trenger du medisin………….tast 1
Er du tørst……………………… tast 2
Er du sulten………………….tast 3
Skal du på toalettet…………..tast 4

Da er vi klar for en ny tur til Casas Heddy på Lanzarote!
Avreise mandag 18. mars om morgenen
med retur sen kveldstid mandag 1. april.

Jeg taster 4 med skjelvende hånd.

Reisen er fra/til Gardermoen.
Reise til/fra Oslo dekkes av den enkelte.

Svaret kommer: «Det er for øyeblikket stor
trafikk på avdelingen. På grunn av innsparing
har vi kun to pleiere på avdelingen hvor det er
40 pasienter. Vi skal hjelpe deg så fort vi kan.
Du står som nr. 16 i køen! Vennligst vent.»
Og ventemusikken er: «Kom mai du skjønne
milde ...»
Ja, ja, det gikk mot sommer.
Musikken stopper og stemmen bryter inn: «Du
står nå som nr. 13 i køen. Vennligst vent.»
Og så: «Kom mai du skjønne milde».
En vakker sang, men …
Etter en time er det for sent … Hvilken tast
skal jeg trykke på for å bli vasket og få skiftet
til rent sengetøy?

Pris for medlemmer med ledsager/assistent:

kr 20.145,- per person

innkvartert i delt dobbeltrom inkl. full pensjon
og drikke til lunsj og middag (mineralvann, øl og vin).
Tillegg for enkeltrom, pris kr 2 500,- (få rom).
Begrenset plass til egne rullestoler på flyet og
antall personer som må bæres om bord.
For å kunne opprettholde den fordelaktige prisen er vi avhengig av et visst antall deltagere.
Hvis dette antallet ikke blir oppnådd innen påmeldingsfristen, blir turen avlyst.
Ved kansellering fra vår side vil innbetalt depositum bli refundert i sin helhet.

Det vet jeg ikke, men jeg rykker jo stadig
framover i køen!

Påmeldingsfrist: 15. november 2018

”Kom mai du skjønne milde”

For ytterligere opplysninger om reisen og påmelding kontakt LFS:
Roger Amundsen: mobil: 489 99 797, e-mail: rogeramu@start.no
Eller logg deg på www.slag.no, gå til reiser og fyll ut påmeldingsskjema der!

SLAGORDET NR. 3 ℅ 2018
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HJELPEMIDDEL

SLAGAPPEN

SUKSESS-SLAGAPP
EKSPORTERES
TEKST OG FOTO: MAJ LINDHOLT

SlagAppen, som Slagordet skrev om mai, er lansert ute og lastes ned en masse
-Vi var på Arendalsuka, og der var det 150-200
nedlastinger per dag i fem dager, stråler
LFS-leder Roger Amundsen. For tiden kjøres
det stand over hele landet.
Neste steg er å lansere SlagAppene i Sverige
og Danmark i samarbeid med slagforeningene
der. I nabolandene vil det koste noen kroner
å laste den ned. LFS har en avtale med Slag AS
om at noen prosent av omsetningen tilfaller
oss, forteller Amundsen forventningsfullt.
Målet i Norge er at alle skal laste den ned.
Ettersom den har en videofunksjon som gjør
at Falck kan se deg og vurdere tilstanden din.
Dette gjør Slagappen mer effektiv for slagrammede enn for eksempel 1-1-3-appen. Alle kan
bruke den og den er gratis!
-Som jeg sa i forrige nummer av Slagordet, er
LFS veldig stolt av samarbeidet om Slagappen
med Slag AS. Slagappen bidrar til at de som
mister taleevnen ikke er avhengig av andre
for å få hjelp, poengterer LFS-lederen.
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SLAGAPPEN er en helt ny og unik nødtjeneste,
skreddersydd for å få slagrammede raskest
mulig til riktig sykehus. Av de 12.000 som
rammes av slag årlig,, mister ca. halvparten
taleevnen helt eller delvis. Med Slagappen
kan du kommunisere med nødsentral uten
taleevne.
VI VET HVOR DU ER. Når du sender nødmelding, finner Falck alarmservice deg med
GPS-sporing.
VIDEOSAMTALE. Etter mottatt nødmelding,
kan Falcks personell opprette videosamtale
eller chat med deg for å få oversikt over
situasjjonen din og omgivelsene rundt deg.
Ved CHAT kan Falcks personell stille deg enkle
spørsmål som du kan besvare ved å trykke ja
eller nei på.
DØGNÅPEN ALARMESENTRAL. Falcks
alarmsentral er bemannet med trent personell
hvis eneste oppgave er å kartlegge din nødsituasjon og sende deg til riktig sykehus i tett
kontakt med AMK (113).

SLAGORDET NR. 3 ℅ 2018
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HJELPEMIDLER
JUBILEUM

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

Primær- og senrehabilitering av hjerneslag
og traumatisk hjerneskade
Rehabilitering
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.

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.

Hjelpemidler for voksne
som mangler språk
TEKST: MAJ LINDHOLT FOTO: HILDE FALCK-ANDERSEN

Du kan få hjelpemidlene via NAV, men vet du
om dem? Hjelpemidler til mennesker som har
nedsatt eller manglende taleevne eller kognitiv
svikt. Tilpasset den enkeltes kommunikasjonsevne og behov. Etter å ha lest artikkelen om
Grid3 og Cognitass måtte Slagordet bare se
dem og besøkte hovedkontoret til Cognita as
i Oslo.

organisere hverdagen med varsler når noe skal
gjøres og for å få oversikt over dagen og hva
som skal skje.

Mona Falck Lines er gründer og daglig leder
i Cognita som er et firma med ti ansatte. Hun
er tydelig på at hjelpemidlene ikke er nye og at
det følgelig ikke er derfor de omtales i Slagordet. Tvert imot har de vært i bruk i flere år, og
man vet at de virker. De videreutvikles etter
hvert som moderne teknikk gjør det mulig.

Alle som får et hjelpemiddel av denne typen
vil ha behov for assistanse til tilrettelegging.
Pårørende, venner, en logoped eller andre kan
hjelpe til.

Møte- og utstillingsrommet minner om en
elektronisk utstilling. Her er brett, laptoper
og tv’er i spennende forening. – Det er hjelpemidler som kan støtte når hjernen snubler,
sier hun. Noen hjelpemidler bistår i kommunikasjonen med andre, med andre ord hjelper
den slagrammede med å få fortalt nettopp det
han/hun vil si. Andre midler kan brukes til å

Bærbare passer kanskje ikke like godt for alle
– derfor er det mulig å få stasjonære. Det er
lettere med stasjonære maskiner for å slippe
å tenke på lading og nett tilgang.

- Det er viktig at personlige hjelpemidler
fungerer som de skal og blir brukt til sitt fulle
potensial, understreker Mona Falck Lines.
Derfor stiller vi i Cognita med opplæring,
tilpasninger og support når brukerne trenger
det. Ta kontakt så finner vi sammen den
optimale løsningen for deg!

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

SLAGORDET NR. 3 ℅ 2018
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HJELPEMIDLER

En verdig samtale
TEKST: RANDI NØRSTEBØ FOTO: MAJ LINDHOLT

Mona dem

onstrerer!

Det at du ikke kan snakke betyr ikke at du ikke har noe å si. Tenk om du nærmest
over natten mistet evnen til å si det du vil. At du fortvilet spør om noen har måkt
hyttetaket. Men dine nærmeste tror du spør om vann eller jus.
Det er mulig å få til en voksen og verdig
samtale også etter at ordene forsvinner.
Gründer Mona Falck Lines i Cognita ønsker å
tilby flere voksne med afasi hjelp til dialog ved
hjelp av skreddersydde, bærbare talemaskiner.
Finner ordene gjennom kontekst
Hvert år får 4.000 diagnosen afasi i Norge. Hver
fjerde slagpasient ender opp uten mulighet til
å snakke. Tradisjonelt har denne pasientgruppen brukt hjelpemidler tilpasset barn og den
viktigste hjelpen har vært opptrening med
logoped. Men Mona og kollegaene i Cognita
ønsker å hjelpe afasipasienter til raskt å kunne
dele det de har på hjertet ved hjelp av en
alternativ vei til ordene. Ideen er å systematisere ordene til brukeren gjennom kontekst
som er skreddersydd for hver enkelt bruker,
slik at det er lett å finne riktig tema og ord.
Hjelp til å beholde identiteten
“Hei. Jeg heter Gerd. Jeg kommer fra Oslo’’, sier
stemmen fra maskinen som Mona holder fram.
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Grid 3 ligner en iPad, og er programmert for
en godt voksen bruker. Stemmen fortsetter;
”Jeg har jobbet med regnskap i mange år. Jeg er
gift med Sondre. Vi har tre voksne barn. I april
2014 fikk jeg hjerneslag. Hjerneskaden førte til
at jeg har fått afasi. Jeg forstår hva du sier, men
vær snill å snakke langsomt”.
Det å møte nye mennesker og ikke kunne
fortelle hvem du er og hva du har gjort, kan
være forferdelig, forklarer Mona, og fortsetter:
En som har fått afasi er som regel en voksen
person som opplever dette plutselig. Du har
et helt liv bak deg.
Du er professor i matematikk. Du har skrevet
en bok om det. Men plutselig kan du ikke
snakke om det lenger, illustrerer hun. Derfor
kan slike standardinnledninger tilpasset hver
enkelt bruker være en fin måte å starte et nytt
bekjentskap på.
Alle lurer på hvorfor du ikke kan snakke. Folk
kan bli litt skeptiske når du kommer med en
SLAGORDET NR. 3 ℅ 2018

maskin. Det er så viktig å få presentert seg når
du møter nye mennesker. Det handler om å få
ta med seg identiteten sin, og ikke bare være
den som ikke kan snakke. Får du fortalt
sykehushistorien din så blir folk interesserte,
er du i gang, smiler Mona.
Skreddersøm
Tilbake til han som er bekymret for at snøen
skal knekke taket på hytta som han er så glad i.
La oss kalle han Oskar. Kona ser at han er
bekymret for noe. Men hvordan få tak i temaet
han sitter og tenker på?
Mona har utviklet og formidlet hjelpemidler
siden 1985 og vet mye om hvor mye som må til
for å utvikle et godt produkt. Først arbeidet
hun med hjelpemidler for barn med ulike
funksjonshemminger.
Tradisjonelt har de med afasi fått hjelpemidler
tilpasset nettopp barn.
Der vil metoden være å først lære begreper og
SLAGORDET NR. 3 ℅ 2018

så legge begreper i kategorier.
Men for en med en oppstått skade er kanskje
linken til kategoriene borte, forklarer Mona.
Det er ikke nødvendigvis slik at hytta ligger
under bygninger. Og at bilen ligger under
kjøretøy, forklarer gründeren. Derfor kan det
hende at de med afasi ikke får utnyttet disse
hjelpemidlene.
Ordleggingsstrategi etter kontekst
Med årenes løp tenkte hun at det måtte være
mulig å lage et kommunikasjonshjelpemiddel
tilpasset voksne. Mona satte i gang med et
møysommelig kartleggingsarbeid. Hun valgte
ut 30 personer med afasi som hun fulgte tett.
I mer enn to år kartla hun dialogen disse
hadde med pårørende og logopeder og kom
med forslag på hjelpemidler de kunne prøve.
Hun fikk se hva som fungerte. Etter hvert ble
det klart at løsningen måtte være å lage
ordleggingsstrategien etter kontekst: Hvis du
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HJELPEMIDLER
JUBILEUM
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HJELPEMIDLER

leter etter smør, så vil du ikke finne det under
matvarer, men under kjøleskap. For de vet at
smøret er i kjøleskapet!
Hvor er ordene?
Hvordan hjelpe Oskar å finne fram til hytta og
snøen?
For et funksjonshemmet barn kan starten på å
snakke være å lære seg symboler. Men for en
voksen som får afasi er det ikke sikkert
symboler fungerer. Det kan være like abstrakt
som tekst. Noen med afasi klarer å finne fram
til ordene bare man bytter ut symbolene med
klare bilder. Noen med afasi klarer også å finne
fram ved hjelp av kategoriene. Men for mange
er det nødvendig å tenke på en helt annen
måte. Ved hjelp av kontekst, forklarer Mona
Falck Lines.
Grid 3 kommer med et ferdiglaget startoppsett som utgangspunkt, men den som lager

programmet må kjenne brukeren godt. Mona
fant ut at ordene kan deles inn i tre hovedkontekster: Handler ordet om meg, om noe inne,
eller noe ute?
Deretter fylles programvaren på med ord og
tema som passer til brukeren.
Pårørende har forklart at hytta er viktig for
Oskar, så den ligger lett tilgjengelig under ord
som handler om noe ute. Der ligger hytta!
Cognitass Afasi 22’’
Det har tidligere vært en holdning at hjelpemidler ikke fungerer så godt for mennesker
med afasi. Det ønsker Mona å motbevise med
Cognitas kommunikasjonshjelpemidler: Jeg
har vært ute og truffet mange med afasi som
mestrer hjelpemidler godt og som får gitt
uttrykk for en del av det de ønsker å si. Jeg pleier aldri å si at de klarer å si alt, for det får de
ikke til med et hjelpemiddel. Men det er viktig
å komme på temaer å prate om, sier hun.

Hun brenner for å gjøre pårørende oppmerksomme på hjelpemidlene som finnes slik at
de kan prøve de på sine.
Vi ønsker å tilby løsninger som fungerer over
lang tid. Det er mulig å kommunisere bedre
og Cognitas hjelpemidler kan være til hjelp.
Derfor det er så viktig å få ut
informasjon om alle hjelpemidlene som
finnes, avslutter Mona.

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
Kontakt:
Mona Falck Lines
mona@cognita.no

ikasjon!

Ja til kommun

Armstøtte som kan fe
at man lettere kan bev
dagligdagse aktivitete

Bioservo SEM Glove™
Aktiv gripehanske som
pasienter med nedsat
ekstra gripekraft og st
programmeres etter in

EnEnletle,tju, jsutestrebrabradrr droppfoppfoto-t-rotrtsoes–Ee –Enknekleålbeå betjetnjenmee med denenhåhånd.nd.
GiGir ernenstastbaibl fiol ftoatvavikliknlig.ng.TilTpilapsase esnekneklteltkeskistiestrernedendefoftoøtyø.y.

LØSNINGER FOR DEG SOM ER RAMMET AV SLAG!
SaeboMas Mini

SaeboGlove

Hjelpemiddel for hånd
håndledd, for økt grip
daglige gjøremål. I till
Bioservo SEM Glove™
Aktiv gripehanske som kan bidra til økt selvstendighet for
Saebotilfører
Stretch,
Flex og
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!

WalkAide

Et aktivt ganghjelpem
utfordringene ved dro
hjelp av funksjonell el

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 LØSNIN
www.www.cycpyrpormeomed.dn.ono–Vi–Vikakvaevieinen171,72,3213212OtOttetsetsatdad–T–Telelfeofnon626257574 43 3–s–serevrivceic@e@cycpyrpormeomed.dn.ono
SaeboStep

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

mundsen

Lines og Tor Christian Gud
Hilde Falck-Andersen, Mona Falck
innom.
var
t
orde
var på jobb i Cognita da Slag
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En lett, justerbar drop
Gir en stabil fotavvikli

SLAGSPESIALISTEN MED INDIVIDTILPASSEDE LØSNINGER!

SLAGORDET NR. 3 ℅ 2018
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Fellesmøte
for slagforeningene i Norge
TEKST OG FOTO: ROGER AMUNDSEN

Tirsdag 4. september var en merkedag for «slag-Norge».

En rehabiliteringsinstitusjon
i spesialisthelsetjenesten
Våre behandlingsteam fokuserer på mestring og
motivasjon slik at du kan oppnå bedre funksjonsnivå.
Vi fokuserer på muligheter fremfor begrensninger.
Fra venstre: Marita Lystad Bjerke LHL, Hogne Jensen Afasiforbundet, Tommy Skar LHL,
Marianne Bodin Afasiforbundet, Magnar Aukrust Norsk forening for slagrammede og Roger Amundsen LFS.
Foran: Hilde Andresen LFS.

Alle de fire slagforeningene møttes i NHFs
lokaler på Galleriet i Oslo. - I dag hadde vi et
samarbeidsmøte med LHL Hjerneslag, Norsk
forening for slagrammede, Afasiforbundet og
Landsforeningen for slagrammede. Møtet ble
satt i gang av LFS, og det ble meget vellykket.
Alle var enige om å samarbeide om ting som
gjelder oss alle. Det ble også avtalt å få i gang
et slagforum, som alle foreninger skal delta i.
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Videre ble vi enige om at alle skulle
ta dette med til sine hovedstyrer for
behandling. – Dette høres veldig spennende
ut, synes LFS.
Det ble avtalt et nytt møte i oktober
i LFS sine lokaler.

SLAGORDET NR. 3 ℅ 2018

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 mer om våre

rehabiliteringtilbud
aktiviteter på:
Du
kan lese om og
våre
www.unicare.no Unicare
Bakke AS, på:
rehabiliteringtilbud
og aktiviteter
Iddefjordsveien 885, 1765 Halden I 69 17 26 00
www.bakke-rehabilitering.no
eller ring 69 17 26 00

Senter for Mestring og

Rehabilitering

LOKALLAG

LOKOALLAG

Ny sykkelgruppe
i LFS Vestfold

Klubbjakken, det finnes
også caps, trøye og bukse.

TEKST OG FOTO: ARNE MJÅLAND

Høsten 2017 ble det bestemt at LFS Vestfold skal starte opp en sykkelgruppe
for slagrammede og andre funksjonshemmede. Sykkelgruppen heter:
PÅ 3 HJUL MED LFS VESTFOLD.
Sykkelgruppens målsetting:
- Være med på å øke interessen for sykkel
blant mennesker med nedsatt funksjonsevne.
- Være med å lage en felles sykkelglede og en
felles mestringsopplevelse ved å møtes og
trene i sammen med andre funksjonshemmede, ungdom og eldre.

Slagrammet kvinne trener på tohjuling.

Flyeren til
sykkelgruppen.

- Være med å gi en meningsfylt aktivitet
og hverdag.
- Gi råd og veiledning.

Slagrammet mann gjør seg klar for tur.

Sykkelgruppen har felles sykkeltreninger i
Bugården i Sandefjord. Vi driver også med
sykkel opplæring.
Syklene som brukes vanligvis er ligge/sitte
sykler som er spesial tilpasset slagrammede
og andre funksjonshemmede. Disse syklene
har som oftest tre hjul. Noen sykler også på
tohjulsykkel.
Gruppen er åpen for slagrammede og andre
funksjonshemmede, med nedre aldersgrense
på 15 år.
Sykkelgruppen har sin egen sykkel drakt,
noe vi har fått til med hjelp av sponsor!
Sykkelgruppen samarbeider med Resykkel
klubb.
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Hvordan kan du skaffe seg en sykkel?
Da må du kontakte ergoterapeut eller fysioterapeut, som hjelpe til med prøving av sykkel
og søke for deg. Får du innvilget sykkel som
hjelpemiddel, må du betale en egenandel til
Nav på kr 4.000.
Sykkelgruppa kan ordne prøving av sykkel.
Vil du vite mere om sykkelgruppa, kontakt oss
på tlf. 901 98 305 eller på firehjjuling@gmail.com
PÅ 3 HJUL MED LFS VESTFOLD er også på
Facebook.
SLAGORDET NR. 3 ℅ 2018
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LFS Oslo/Akershus
To tilbud om bassengtrening
TEKST: ELISABETH WOLLEBEK

Treningstilbud i varmtvannsbasseng
på Finstadtunet i Ski
FVi starter opp et treningstilbud i vår regi
på mandager på Finstadtunet i Ski med
oppstart 20. august. Tidspunkt er kl.11.3012.30 og partiet blir ledet av instruktør fra
Plexusklinkken. Det vil bli lagt spesielt fokus
på balanse og bevegelighet Finstadtunet nåes
greit med offentlige kommunikasjonsmidler
(tog/buss) og det er gode parkeringsmuligheter
utenfor.

Treningstilbud på Bøler bad
Stor-Oslo Helsesportslag har et treningstilbud
i varmtvann på Bøler Bad på onsdager mellom
kl. 20-22.00 med eller uten instruktør.

Velkommen til
Spania og Albir!

Her er avgiften kr 700 i tillegg kommer
obligatorisk medlemsavgift til Helseportslaget
på kr 300. Inkludert i medlemsavgiften er at
man kan delta på sittende styrketrening ved
Idrettshøyskolen på Sogn på mandager
mellom kl. 19.00-20.00.

Fysiakosreiser tilrettelegger et
optimalt opphold for deg.

Egenandel er kr 500 pr halvår. Det er begrenset
med plasser så her gjelder «førstemann til
mølla».

For nærmere info og påmelding: Magnhild
Elgethun, 900 53 409.

- Vi prioriterer trygghet og trivsel.
- Vi henter deg på flyplassen i Alicante,
og står til tjeneste under hele oppholdet.

For nærmere info og påmelding: Elisabeth
Wollebek, 928 92 211.

- Bo og behandlingsted på leilighetshotellet
La Colina, med norske terapeuter.

Nytt fra LFS Østfold

- Utleie av hjelpemidler gjennom
Fysiakos Omsorgstjenester.
- Trivelig sosialt samvær og utflukter.

TEKST OG FOTO: RANDI OVERAA

Styret i Østfold har hatt en tung vinter og vår,
men takket være våre flinke slagkafeverter og
resten av styret har vi gjennomført vårprogrammet som planlagt. Rett før jul mistet vi
Mira Johannessen som satt i festkomiteen. I
februar mistet vi Thor Espenes som var
styremedlem i flere år. Og nå i mai mistet vi
vår nestleder Finn Trones som også var aktiv i
styret i mange år. Vi savner dem alle tre både
som gode venner og for deres gode innsats for
LFS Østfold. Vi lyser fred over deres gode
minner.
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Kjenner det er tungt å ”komme i gang” nå når
høstprogrammet skal gjennomføres. Vi ønsker
alle en fin høst med godt slagarbeid for
slagrammede og deres pårørende.
Finn Trones og
Randi Overaa
på stand for LFS.

SLAGORDET NR. 3 ℅ 2018

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
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LFS Trøndelag
Aktiviteter vår-sommer 2018
TEKST OG FOTO: HILDE ANDRESEN

En sommer er nå snart over og i Trøndelag har
vi som resten av landet hatt mange varme og
fine sommerdager. Nå ser vi tilbake på den fine
trøndersommer som har gått, og vi har i år
som tidligere somre gitt våre medlemmer
ekstra tilbud til uteaktivitet i sommermåneden.
Dette har som formål å skape gode opplevelser
sammen, forhindre isolasjon, og skape et godt
sosialt miljø for våre medlemmer.
Søndag 3 juni dro vi på vår årlige dagstur, som
i år gikk til Hitra. Det ble en fin dag der vi fikk
mange gode opplevelser sammen. Les mere
om denne turen i innlegget fra Ingar Lien.
En mandagskveld i juni treftes medlemmer og
pårørende på en spiseplass litt utenfor
Trondheim sentrum. Der kom det ca. 20 som
fikk en trivelig kveld sammen. Dette er et
veldig populært tiltak, og vi ser dette er med
på å øke trivsel og samholdet blant våre
medlemmer.
Senere i juni møttes vi på Granåsen skianlegg
der vi treftes ved hytta som ligger idyllisk til.
Der ble det tid til gode samtaler i godt selskap
med LFS venner, en tur rundt på skianlegget
ble det også, og noen tok trappene opp på
toppen av hoppanlegget. Tøffe trøndere uten
høydeskrekk!

ligger vakkert ved Trondheimsfjorden. Vi fikk
også tid til en god rast ved restauranten Lille
Skansen. En nydelig ettermiddag ved Trondheimsfjorden i flott sommervær.

Vakre Haukvannet.

I august møttes vi for en tur til Haukvannet
som ligger i idylliske til i bymarka. Der er det
tilrettelagte stier rundt vannet, så det er enkelt
for oss alle å ta seg fram.
I skikkelig trøndersk møkkavær var vi bare tre
stykker som trossa vær og vind og tok veien
dit, så det ble kaffekos i hytta Hauka som ligger
ved vannet. Det ble en trivelig formiddag for
oss som møtte opp.
På våre aktiviteter har det vært greit oppmøte,
og ekstra fint å se at nye medlemmer deltar på
våre arrangementer, for vi vet at det er viktig
både for slagrammede og deres pårørende å
komme i kontakt med likesinnede. Det er med
på å bryte isolasjonen, hindrer depresjon og
kan bidra til økt selvbilde.

«Ut å spis» alltid like trivelig!

Granåsen.

Nå pakker vi snart kofferten og drar til
Østersund for vår årlige helgatur. Da skal vi
nyte helgen på Quality Park Frøsøn med full
pensjon. Det vil bli god tid til sosialt samvær,
nydelig mat på hotellet og forhåpentligvis
mange gode opplevelser for oss alle i LFS
Trøndelag.

I juli møttes vi for en ettermiddagstur til
Skansen. Der er det tilrettelagte stier som

22

Ingar og Åse på toppen uten
høydeskrekk!

Skansenpromenaden.
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Nekka Fætn ga oss et innblikk i hvordan dagliglivet
langs kysten var rundt 1920.

LFS Trøndelag
Hjorteforing på Hitra

Det er en spesiell opplevelse når hjorten
spiser fra hånda di.

TEKST OG FOTO: INGAR LIEN

LFS Trøndelag la årets dagstur til Hitra. Der ble dagen innledet med et besøk
hos DalPro, der blant annet foring av hjort sto på programmet.
Tradisjonen tro arrangerte LFS Trøndelag også
i år dagstur for sine medlemmer og i år var
Hiitra turmålet. Første stopp var hos bedriften
DalPro. DalPro AS er en vekstbedrift beliggende i Hitra og Frøya kommuner. Bedriften har
ca 45 deltakere og 20 ordinært ansatte. I tillegg
til dette har de deltakere pr jobbklubb og Kompetansepluss-opplæring. Hovedavdelingen
ligger i Hammerstaddalen på Hitra. Der driver
de gård med hjorteoppdrett, villsauhold og
vedproduksjon, gårdsmat, sommervedlikehold
og småindustri. I tillegg tilbys også arbeid/
arbeidsutprøving ved kontor og kantine. På
Siholmen på Frøya har de eget vaskeri godt
tilpasset hver deltaker. Bedriften er kjent over
hele landet for sine produkter av hjortekjøtt,
og de har gårdsmatutsalg på gården.
Hjorteforing
Vi ankom Hitra akkurat i tide for å få være med
når hjorten skulle fores, og da en av de ansatte
ringte i bjella kom en del av flokken til foringsplassen for å få mat. Vi fikk være med å legge
ut kraftfor til dyrene, og de mest folkevante av
dem spiste gjerne rett fra hendene våre. Det er
en spesiell opplevelse når en hjort uts fra
hånda di. Mens foringen pågikk, oppdaget
vi en villsau som hadde kommet seg ut av
innhegningen. Noen av oss ble engasjert i å
prøve å få den inn igjen, men denne gangen
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gikk det ikke, verken med kvinnelist eller sunt
bondevett. Vi fikk deretter servert gårdens
egne hjortekarbonader til lunsj, og etter et
besøk i gårdsmatutsalget ble bussens bagasjerom fylt opp med hjorteskav, hjortekarbonader, spekepølse og andre delikatesser,
Skipsforlis og dagligliv
Turen gikk videre til Fillan og Kystmuseet.
Der fikk vi se utstillingen om Russerforliset.
I 1760 forliste det russiske marinefartøyet
Jedinorog utenfor Hitra og hele besetningen
på 120 mann omkom. Vi fikk også møte
«Folket i Flatvika», representert ved sladderkjerringa Nekka Fætn, som ga oss et innblikk
i dagliglivet ved kysten for ca 100 år siden.
Besøket på Hitra ble avrundet med en laksemiddag på Hjorten Hotell, før hjemturen med
vår faste busstransportør Arctic Buss.

Da matklokka klang var hjorteflokken klar for mat.

Åse Meslo Kleveland prøvde med kvinnelist å få sauen
tilbake til innhegningen, men heller ikke det lyktes.
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Sommeravslutningen
i LFS Hedmark
TEKST OG FOTO: HEIDI MYRVOLD

Tradisjonen tro så ble sommeravslutningen
til LFS Hedmark også i år avholdt på Castrum
med godt oppmøte. Medlemmene koste seg
med litt sosialt rundt bordet utover kvelden.
En sosial og vellykket sommeravslutning.

LFS Hedmark
tilbyr bassengtrening
Høstens bassengtrening er hver tirsdag
i terapibassenget på Kongsvinger sykehus
kl. 17.00.
Har du lyst til å være oss, så ta kontakt
med Heidi på tlf. 916 88 093.
Gratis for våre betalende medlemmer.
Veldig godt og så lett å trene
i det varme vannet!

God stemning på sommeravsluningen!

Effektiv rehabilitering
etter hjerneslag og traumatisk hjerneskade
Fysisk trening og språk- og
taletrening i Spania og Sverige
NeuroOptima Forsk Rehab AB
Tel. 0046 40 400 950
kundservice@neurooptima.com
www.neurooptima.com/no
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Det er ikke for sent
å bli bedre
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LFS ØSTFOLD
Richard Johansen (slagrammet)
Tlf. 930 69 682
Bodil Ruden (pårørende)
Tlf. 905 08 144
Gunn Aagaard (slagrammet)
Tlf. 920 99 642
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
Øyvind Gerhardsen (slagrammet)
Tlf. 993 99346
oyvindger@yahoo.no
SLAGORDET NR. 3 ℅ 2018

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
LFS AGDER
Freddy Ulvseth (slagrammet)
Tlf. 97 63 61 69
e-post: freddy.ulvseth@atea.no
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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
Ingar Lian (pårørende)
Tlf. 412 15 208
Torbjørn Krogstad(pårørende)
Tlf. 988 55 513
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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
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Husk Slagrammedes
minne- og forskningsfond!

Ring

800 300 61
Har du behov for rehabilitering, kan
du ringe koordinerende enhet for
habilitering- og rehabilitering på
dette grønne nummeret.

Det er altså gratis å ringe
uansett hvor du bor i Norge!

Medlemskap
i LFS ?
Fyll ut kupongen til
høyre, og send det til:
LFS
Postboks 9217
Grønland, 0134 Oslo

som vil videresende den til ditt
nærmeste lokallag.

eller meld deg inn på
www.slag.no
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.
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
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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

