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Vi er godt i gang med 2019!

CASAS
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Årets første hovedstyremøte er avholdt.
Mye arbeid legges nå i forberedelsen av
årsmøtet som går av stabelen 8.-10. mars
på Clarion Hotel Congress Oslo Airport.
Der skal vi ha fokus på prosjektet VEIEN
VIDERE FOR LFS. Det er viktig å sette mål
og stake ut kurs for det videre arbeidet.
Vi kommer tilbake til dette i neste
nummer av Slagordet.
Før årsmøtet tok vi oss tid til å stå på stand
et par dager. Den 7. nasjonale hjerneslagkonferansen fantsted på Oslo kongressenter 14.-15. februar. Da kom landets ledende
helsepersonell sammen for å øke kompetansen om hjerneslag på alle nivåer innen
helsevesenet og bidra til tverrfaglig samarbeid. LFS hadde stand sammen med
Afasiforbundet.LHL Hjerneslag hadde sin
stand ved siden av.

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 FINNER DU:
• Treningstilbud
• Velværetilbud
• Tilg jengelig fysikalsk avdeling med
dyktige fysioterapeuter
• Tilg jengelige sykepleiere
• Tilg jengelig treningsrom / trimrom
• Trening / underholdning / aktiviteter
• Helpensjon med frokost, lunch og middag
• Opphold i rom med aircondition og varme,
senger med dyner, eget bad og terrasse eller
balkong

Roger Amundsen
Leder

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.

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.

Snart reiser vi på medlemstur til Lanzarote. Det gleder vi oss til. I tillegg er det
hyggeligog spennendeå kunne tilby en tur
til Albiri Spaniai månedsskiftet oktober/
november –akkurat når klokken viser
vintertid, dagene blir kortere og den første

snøen kanskje kommer. Spenningselementet er å erfare om LFSere har lyst
på høsttur! Les mer om turen i denne
utgaven av Slagordet.
I forbindelse med årets Arendalsuke skal
vi samarbeide med Afasiforbundet og
LHL Hjerneslag om et felles arrangement
15. august. Det er for tidlig å presentere
detaljer rundt arrangementet, men vi
ønsker å fokusere på hvordan man ikke
bare skal overleve hjerneslag, men også
leve. Det er viktig å få et så meningsfullt og
godt liv som mulig etterpå. Norsk forening
for slagrammede har valgt å ikke være
med i Slagforum.
Mange lokallag markerte slagdagen i høst
med å stå på stand. Veldig bra! Nesten alle
lag arrangerer slagkafeer, som er gode
tilbud til både slagrammede og pårørende!
Møt opp! Å delta i LFS-aktiviteter gir mye
og motvirker isolasjon!
Ha en god og aktiv slagvår!

Kompetente norske sykepleiere er klare til assistanse dersom akutte helseproblemer skulle oppstå
og dyktige fysioterapeuter tilbyr behandling etter
høy standard.

www.vitalreiser.no Tlf. 56 57 47 50
NR. 1 - 2019

3

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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Vi har ulike typer skinner.
Brukernes behov og diagnoser
varierer, men felles mål er
å øke styrke, bevegelighet,
balanse og selvstendighet!

ABONNEMENT
Kan tegnes uten medlemskap,
kr 100 pr år.
KONTINGENT I LFS
Hovedmedlemskap kr 350
Husstandsmedlemskap kr 175
Tilleggsmedlemskap kr 40
SLAGORDET er opplysningsbladet
for Landsforeningen for slagrammede
(LFS) og kommer ut 4 ganger årlig.
Signerte artikler står for skribentens
egne meninger. Ettertrykk tillatt
med kildehenvisning. Redaktøren
forbeholder seg retten til å forkorte
innlegg.

Les mer om dropfotsskinner på camp.no!

UTGIVELSESPLAN 2019
15. februar, 15. juni, 15. september,
1. desember. Frist for innsendelse
av redaksjonelt stoff og annonser
er 3 uker før utgivelse.
ANNONSER OG PRODUKSJON
Cox Oslo AS
www.cox.no
Tlf. 92 84 84 02

Vil du vite mer? Kontakt oss på
23 23 31 20 eller info@camp.no

REDAKTØREN

LAYOUT OG TRYKK
www.polinor.no
OPPLAG
3000
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Maj Lindholt
Redaktør

Kjære leser,
Jul og årsskifte føles allerede
lenge siden. Januar ble slagordmåned, og det ble en god
måned. Møter med slagrammede er alltid givende og
tankevekkende. Samtaler og
epostutvekslinger med Rune
Almås Larsen om tiden etter
2011 har vært både triste og
gode. Trist når et ungt menneske får hjerneslag, godt når
dette unge mennesket klarer
å kjempe seg gjennom rehabilitering. Og attpå til understreke
at han har vært heldig og har
det mye bedre enn mange
andre! Jeg håper mange vil
hente inspirasjon til å stå på
med opptrening og nødvendig
rehabilitering. Det blir spennende å lese boken hans og
anmelde den i Slagordet.

LFS har årsmøte annethvert
år, og det er også spennende.
Hva vedtas som kan påvirke
arbeidet med Slagordet?
Jeg gleder meg til å møte igjen
tillitsvalgte fra hele LFS-landet.
Det er utrolig mange hyggelige
og dyktige tillitsvalgte i denne
organisasjonen.
Dere var kjempeflinke til å
sende inn redaksjonelt stoff til
bladet i fjor, og jeg håper dette
vil fortsette i år. Frist for neste
nummer er 1. juni.
Så må dere alle ha en fin
senvinter og vår!
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BEST FØR 2011
Siden februar 2011 har Rune Almås Larsen overlevd
hjerneslag og opplevd å skrive bok. Selvbiografien
med selvhjelpsinnslag, «Slagkraftige Rune»
kommer snart på markedet.
TEKST: MAJ LINDHOLT | FOTO: PRIVAT

Forfatter i arbeid: noterer på mobilen.

På rehab igjen
Det var blytungt å begynne på rehabilitering
med et mye dårligere utgangspunkt enn i 2011.
Rune fullroser både Valnesfjord Helsesportsenter (VHSS) i Nordland fylke og Hurdal
syn- og mestringssenter som drives av Norges
Blindeforbund i Akershus fylke. – Det er takket
være behandlingen ved disse sentrene jeg har
kommet så langt som jeg har til tross for alle
de store skadene jeg har fått! understreker
Rune, som er glad for og stolt over å ha
kommet seg ut av rullestolen og opp på beina
til tross for prognosene. Jeg har ofte fått
spørsmål om hvor pågangsmotet kommer fra.
Svaret er naturligvis: Jeg har ikke noe bedre
alternativ!

En vinterdag for åtte år siden fikk da 34-årige
Rune det første hjerneslaget. – Det var rett og
slett uflaks, forteller han, jeg har blodårer som
er disponert for sprekkdannelser. Han kom seg
på beina igjen og kunne blant annet delta i
Hårekmilen, en etappe i Alstahaug Maraton.
Tilbake på jobb var han i 2013.
Mer uflaks
Mer uflaks skulle komme. I mars 2013 ble han
rammet av et hjerneslag som var mye mer
massivt enn det første. Han måtte begynne
å bygge seg opp igjen på nytt med et meget
dårligere utgangspunkt enn i 2011. Følgelidelsene sto i kø. Venstresiden fungerte ikke.
Prognosen for å kunne gå igjen var nær ikke
eksisterende. I juni fikk han hjerneblødning
i forbindelse med en operasjon i beinlappen
etter en infeksjon. – Det var veldig deprimerende å ikke mestre noe og være så avhengig
av andre, sier Rune, fatigue og depresjon var
særlig slitsomt. Legen har listet opp mange
flere slitasjefaktorer – altså følgelidelser
– i forordet i boken hans.
6

Rune har tatovert «Best før 2011» på en av armene sine.
Galgenhumor hjelper!
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Trening av det kognitive
Det var etter all uflaksen i 2013 han bestemte
seg for å ta grep for å utfordre sine kognitive
utfordringer og startet et privat rehabiliteringsprosjekt for å systematisere og kategorisere store mengder informasjon i hodet sitt.
Prosjektet gikk ut på å skrive bok om erfar-
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Nyoperert og pleietrengende.
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På toppen av Aconcagua! i 2011.

ingene. – Hjernen føltes så ødelagt, minnes
Rune, jeg så for meg at hvis jeg fikk orden på
det kognitive, ville det fysiske komme etter.
Grunnet store funksjonsnedsettelser var
mobiltelefonen det eneste verktøyet jeg
behersket. All teksten i boken er derfor tastet
inn på telefonen. Tanker ble til ord. Ord dannet
setninger. Etter hvert ble jeg i stand til å
systematisere informasjonen som lå i hjernen.
Jeg hadde lyst til å dele den sterke historien
min med andre. Kunne det virkelig bli en bok?
Ja, det kunne det.
Rune understreker at han er heldig som
har et stort nettverk. Han har fått verdifull
og nødvendig hjelp med boken av mamma,
samboer og mange venner på områdene
8

Rune og Karl Einar poserer ved grensesteinen under Norge på tvers i 2018.

skrivetips, disposisjon, faktasjekking
og korrektur.
Arbeidet har både ryddet i hjernen og gitt
mestringsfølelse. Han var ikke helt sikker på at
det ville bli bok før den var i produksjon!
Mestring betyr mye
Mange slagrammede savner mestringsfølelsen
de hadde før. Rune Almås Larsen er intet
unntak. Han er utdannet siviløkonom med
fordypning i entreprenørskap og har en
bachelor i IT og en mastergrad i organisasjon
og ledelse ved et universitet i Australia. De to
sistnevnte gradene er han særlig stolt over å ha
klart – en dyslektiker som tar eksamener på et
fremmedspråk! Han jobbet med forskjellige
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prosjekter i næringslivet i Sandnessjøen før det
første slaget rammet. Etter 2013 har han selv
vært hovedprosjektet.
På fritiden har mestring også alltid vært viktig.
Den siste spontane utfordringen før det første
hjerneslaget var å bestige Aconcagua i Andesfjellene i Sør-Amerika. Å komme til topps på
det 6.962 meter høye fjellet var en stor personlig seier. Den ble ikke mindre av at det bare var
tre av ni deltakere som klarte det.
Nye prosjekter er tilpasset situasjonen. I 2014
gjennomførte han Alstahaug Maraton i
rullestol og til fots. Han ville krysse mållinjen
til fots. Med noe bistand av lillebror Yngve
klarte han det.
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Fire år senere, i fjor sommer, senere syklet han
Norge på tvers i parasykkelen sammen med
kameraten Karl Einar Kjeldsand på terrengsykkel. Mor, Beate Almås, kjørte følgebil, noterte
og fotograferte. Rittet ble gjennomført i regn
og kulde. Det gjorde mestringen enda bedre.
Rune har også vært på riding og grottevandring. I tillegg har han deltatt på snowboardkurs og meldt seg inn i Funkis Snowboardklubb. Den Oslobaserte klubben er for
snowboardkjørere med nedsatt funksjonsevne.
Her stortrives Rune. Han møter likesinnede og
er sammen med andre som har felles mål.
Lang overgang
— Overgangen fra å være en aktiv og selv9
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Rehabilitering
etter hjerneslag og
traumatisk hjerneskade

Lysømfintlighet avhjelpes med farget glass i brillene også innendørs!

Vi tilbyr intensiv rehabilitering i Spania med
erfarne fysioterapeuter, logopeder og neuropsykologer. Alle behandlinger er tilpasset den
enkeltes behov, muligheter og målsetting.
stendig mann til nesten over natten å bli helt
hjelpeløs og svært pleietrengende var en tung
virkelighet å våkne opp til, forteller 42-åringen.
Jeg syntes det var pinlig og flaut å måtte ta
imot hjelp til det meste. Etter hvert falt jeg ned
i en dyp depresjon. Veien ut av den gikk
gjennom å flytte mentale barrierer og gradvis
øke selvstendigheten. Å mestre dette, har gjort
underverker for selvtilliten. Det har vært en
møysommelig prosess som til nå har tatt fem
år. I dag er jeg så selvstendig at jeg klarer meg
alene hjemme noen dager, bare det blir
tilrettelagt litt. Jeg reiser også mye alene.
Fly går bra for jeg får assistanse på flyplasser.
Alt må ikke gå i full fart for denne aktive og
målbevisste mannen. – Jeg har fått tilbake litt
av livskvaliteten og bekjempet fatiguen ved å
10

søke sinnsro i bølgeskvulp og knitring fra bål.
Det er balsam for sjelen!
Yrkesaktiv
Rune Almås Larsen er kommet langt i rehabiliteringsprosessen ved å sette delmål og
hovedmål og arbeide hardt for å nå dem. Da
kan han kjenne på den gode mestringsfølelsen.
Han har et overordnet mål: Å komme tilbake
til arbeidslivet. Nå bruker han bokutgivelsen
som arbeidslivstrening. Han har etablert et
eget selskap som utgir boka og skal forestå
promotering og markedsføring selv. Rune
burde ha gode forutsetninger for å mestre
returen til arbeidslivet også. – Det gjelder å
ikke gi opp selv om det ser mørkt ut, sier han.
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Du installeres på et firestjernes hotel som ligger
rett ved stranden med en rekke gode tilbud:

· En fantastisk restaurant med stort tilbud
		 av middelhavsmat
· Tre bassenger, derav et oppvarmet utendørs
· Spa-avdeling med de herligste behandlinger

Hva sier våre gjester?
Rehabiliteringen har hatt
positiv effekt – 80%
Rehabiliteringen har forbedret
min livskvalitet – 70%
Jeg kan være mer selvstendig – 55%
Jeg vil anbefale rehabiliteringen
til andre – 90%

Alle suiter er tilpasset funksjonshemmede med
kjøkken, hverdagsrom, baderom og en stor terrasse.

www.optimarehab.se – tlf. 0046 8663 33 49
Optima Rehab er det nye navnet på NeuroOptima og Enriched Life.
Begge selskapene har lang erfaring med neurologisk rehabilitering i Spania.

AASES HJØRNE

SLAGDAGEN
JUBILEUM

AASES
HJØRNE!
Brev fra en trønder-m
or til
gutten sin som er på sk
ole i Oslo.
Kjære gu tte n mi n!
Kjære
gu tte n mi n!

Et sundt menneske
har 100 milliarder
hjerneceller
(på fagspråket heter det
nevroner)

Hver av disse har 25 ledd som
har 20 millioner molekyler
hver til å feste 1 000 billioner
inntrykk og opplysninger,
og alle disse molekylene
samarbeider.
Jeg har for lengst mistet
tråden - eller begrepet om disse astronomiske tall.
Men dette illustrerer
kapasiteten vår hjerne
har til å lagre data.
Og vi bruker bare en
mikroskopisk del av
hjernen vår.

Æ skr iv det te bre vet vel
dig sak te for æ vei t at du
Æ skr iv det
te bre vet veldig
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En rehabiliteringsinstitusjon
i spesialisthelsetjenesten
Våre behandlingsteam fokuserer på mestring og
motivasjon slik at du kan oppnå bedre funksjonsnivå.
Vi fokuserer på muligheter fremfor begrensninger.
Vi tilbyr:
�
�
�
�

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

P.S . Æ tenk t å sen d dæ
pæng,
menmen
konkon
voluvolu
tten
tten
varvar
allealle
rederede
klisklis
tratra
ig jen.
ig jen.

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

Senter for Mestring og

Rehabilitering
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FAGARTIKKEL

SaeboStep
WalEn lektAi, judsteerbar droppfot-ortose –muliggjør for

PARAPLYBEGREPET
LFS Oslo og Akershus:
Er du slagrammet eller pårørende?
HJERNESLAG
LOKALLAG

Da har vi gleden å invitere deg på en av våre

erfaringsutveksling og hygge. Vi håper at dette

slagkaféer om
i Askerhjerneslag,
og Lillestrøm mellom
kan bli en fin sosial aktivitet og at vi kan treffes
Det finnes flere uttrykk som brukes
men det
kl. 12.00 og 14.00 eller i Oslo mellom
her fast hver måned. Det vil bli enkel servering.
kl. 18.00 og
trengs ikke. Hjerneslag
er20.00
godt nok.
For nærmere opplysninger kontakt:
Roger Amundsen: 489 99 797 eller
Odvar Jacobsen: 907 48 521

Formålet med dette er å få et fast møtepunkt
KILDE: DEN NORSKE LEGEFORENING TIDSSKRIFTET FEBRUAR 2019,
hvor slagrammede og pårørende kan møtes for
HJERNESLAG AV KASHIF WAQAR FAIZ OG OLE MORTEN RØNNING.
Lillestrøm
Asker
Cafe Flisbyen,
Hasselbakken, Askerveien 47,
Måsan Aktivitetssenter,
Asker sentrum,
Kjerulfsgate 38 (LIBOS),
kl. 12.00-14.00.
kl. 12.00-14.00.

Hjerneslag er et paraplybegrep som brukes om
kliniske tilstander på grunn av en plutselig
forstyrrelse av blodsirkulasjonen i en del av
hjernen og omfatter hjerneinfarkt og hjerneblødning. Hjerneinfarkt skyldes redusert
blodtilførsel på grunn av en blodpropp (bombe
eller embolus) i en arterie eller en arteriole
eller en sjelden gang spasme i et kar eller en
okkulerende fortykket karvegg. Hjerneblødning skyldes ruptur av en arterie eller en
arteriole. Definisjonen er ikke entydig.
Apopleksi
Er en fornorsket variant av det greske ordet
apoplexia som kan oversettes med «å slå ned».
I seg selv er ikke apoplexia hjernespesifikt,
men en samlebetegnelse for plutselig, alvorlig
sirkulasjonsforstyrrelse som blodpropp eller
blødning i et organ. Hjerneslag kalles apoplexia cerebri.
Slagleger
Cerebral er noe som har med (stor)hjernen å

gjøre. Insult kommer fra de latinske ordene

Tirsdag 2. Januar
Onsdag 3. Januar
insultas (en fornærmelse)
og insultare
Tirsdag 6. Februar
Onsdag 7. Februar
(å angripe).
kan
tolkes som
Tirsdag
6. Mars Cerebral insult
Onsdag
6. Mars
Tirsdag
3. April på hjernen».Onsdag
4. April er upresist.
«et angrep
Uttrykket
Tirsdag 8. Mai
Onsdag 2. Mai
Bakgrunnen
for det er ikke
godt
beskrevet.
Tirsdag
5. Juni
Onsdag
6. Juni
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SLAGSPESIALISTEN MED DEN HELHETLIGELØSNINGEN!

LØSNINGER FOR DEG SOM HAR SLAG!

KONTAKT OSS FOR Å FÅ VITE MER:SaeboStep

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

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

Strømhanske for sensor-elektrisk
og arm - muliggjør økt motorisk
spastisitet over tid.

SaeboMas Mini

Armstøtte som kan festes i bordp
slik at man lettere kan flytte hånd
Gjør det enklere å utføre daglige
kjøkkenbenken eller annet egnet

EnEnlelte,tj,ujsutsetrebrabradrr droppfoppfoto-to-rotortsoese–mul–muligigjggjørøfrofror
kokmfomforotartbaelbelgagangengeututenensksiknine.nne.TiTilplapsasesesenkenkeletlt
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Onsdag 3. Januar
Onsdag 7. Februar
Onsdag 7. Mars
Onsdag 4. April
Onsdag 2. Mai
Onsdag 6. Juni.

LØSNINGER FOR DEG SOM
ER RAMMETi Sverige
AVSaeboGlove
SLAG!
pasientforeningen
er StrokeStroke
I Medisinsk ordbok er insult definert som
førbundet og det nasjonale
kvalitetsregisteret
På engelsk brukes stroke (et slag eller treff),
Hjelpemiddel
for hånd – bidrar til
SaeboMas Mini
«anfall, plutselig og alvorlig innsettelse av
Riksstroke.
men også apoplexy, cerebral insult, cerebroArmstøtte som kan festes i bordplate – avlaster muskulaturen slik
håndledd,
slik
at man greier å grip
at man lettere kan bevege armen. Gjør det enklere å utføre
sykdom».
vascular accident og brain attack, sistnevnte
dagligdagse aktiviteter i hjemmet eller på
arbeidsplassen.
Muliggjør å bruke hånden til dag
I Danmark brukes apopleksi, herav det
tilsvarer heart attack for hjerteslag. Stroke ble
Bioservo SEM Glove™
har vi produkter
som Saebo Stret
Aktiv
gripehanskekvalitetsregisteret
som kan bidra til økt selvstendighet
for
Ordet «slag» har mange betydninger; for
nasjonale
Dansk
Apopleksisannsynligvis introdusert som et synonym for
pasienter med nedsatt gripefunksjon. Hansken tilfører brukeren
ekstra
gripekraft
og styres av
i fingrene som brukes også.
eksempel å slå (et slag i ansiktet), noe som
register.
Stroke
ogsensorer
slagtilfælde
apoplexy på slutten av 1600-tallet. Bruken ble
programmeres etter individuelle behov.WalkAide
LFS
Oppland
ønsker
slagrammede
og
på
rørende
velkommen
til
«slagskjer plutselig (med ett slag), å bli rammet av
mer populær i 1960-årene. Akkurat som slag
SaeboGlove
kaffe»
første
mandagen
måneden
Et aktivt ganghjelpemiddel for fot
noe
(etden
hardt
slag),
å være ii god
formpå
(å kafeen
være i Storgata 10 på Gjøvik. på norsk har stroke flere betydninger.
Konklusjon
Hjelpemiddel for hånd – bidrar til å strekke ut fingre og stabilisere
håndledd,
for
økt
gripe
og
slippefunksjon.
Bedrer
håndfunksjon
til
i slag) eller en væpnet kamp (å vinne et slag).
Allerede for 2400 år siden
bleredusere
det viktigste
kan
droppfot og gjenop
daglige gjøremål. I tillegg til Saebo Glove har vi produkter som
I Bokmålsordboka
stårDer
også
betydningen
kjennetegnet
ved hjerneslag
I Sverige brukes også stroke for hjerneslag og
Bildet
ble tatt mandag 5. februar.
ble det
Saebo Stretch, Flex og Reach.
hjelp beskrevet,
av elektrisknemlig
stimulering av m
snakket
om ”løst
og fast”. Utvekslet
gode og
plutselig
lammelse,
for eksempel
hjerteslag
akutt
innsettende
nevrologiske
symptomer.
avløser gradvis det svenske slaganfall. LἄkarWalkAide
dårlige erfaringer den enkelte hadde etter
SaeboStep
eller dø
av slag.
IEtdag
vet vi i tillegg
at hjerneslag
alltid rammer
tidningen og Svenska Lἄkaresἄllskapets
aktivt ganghjelpemiddel
for pasienter
med droppfot. Reduserer
”slaget”.
De lærer
av hverandre. Det er viktig å
utfordringene ved droppfot og gjenopprette en gangfunksjon ved
komme ut og sammen med andre i samme
hjernen,
noe som ikke alltid
kommer
klart
kommité før medicinsk språkvård argumentEn
lett,
justerbar
droppfot-ortose
hjelp av funksjonell elektrisk nervestimulering.
situasjon. Alt er ikke likt, men mye er det. For
Slag erbrukes
avsamværet
Landsforeningen
frem på alle språk.
erte lenge mot bruk av stroke fordi ordet skulle SaeboStep
mange
det sosiale
nyttig, og ikke for slagramkomfortabel gange uten skinne. T
En lett, justerbar droppfot-ortose – Enkel å betjene med en hånd.
minst
koselig,
forteller innsender
mede
og Norsk
foreningLeifErik
for slagrammede. På
være vanskelig å bruke og unødvendig. Likevel
Gir en stabil fotavvikling. Tilpasses enkelteksisterende
eksisterende fottøy. fottøy.
Engen. For mer informasjon, kontakt gjerne
sykehus er det slagleger og slagsykepleiere ved
Hjerneslag på norsk er et unntak som bør
ble det innrømmet at stadig flere bruker det,
Kirsten M Engen på 924 50 739.
slagposter eller slagenheter. Akuttbehandling
bevares
i fagspråket.
Det anbefales
brukt
blant annet i stroketeam
og strokenheter.
FraMED
SLAGSPESIALISTEN
DEN
HELHETLIGE
LØSNINGEN!
SLAGSPESIALISTEN
MED INDIVIDTILPASSEDE
LØSNINGER!
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følges gjerne av slagrehabilitering.
istedenfor
varianter.
2003 aksepteres stroke i artikler.
Den
største
KONTAKT
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FOR Åandre
FÅ VITE
MER:

Slagkafé på Gjøvik
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INTERVJU

Hva med en sydentur
til høsten?
Bli med på Fysiakosreisen!

Velkommen til
Spania og Albir!

Når høst og vinter kommer igjen, ønsker Fysiakosreiser AS
at vi skal komme en tur til Albir i Spania.
Tidspunkt: 26. oktober til 9. november.

Fysiakosreiser tilrettelegger et
optimalt opphold for deg.

Vi flyr med Norwegian fra Gardermoen til Alicante t/r. Derfra kjøres
vi i buss til leilighetshotellet La Colina som ligger sentralt med kort
avstand til sandstranden i Albir. La Colina har også utendørsbasseng,
restaurant og bar.

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

Alle leilighetene er utstyrt med 1 eller 2 soverom samt kjøkken og bad.
Gratis Wi-Fi.

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

Pris for reise og 14 dagers opphold på La Colina med halvpensjon:

- Utleie av hjelpemidler gjennom
Fysiakos Omsorgstjenester.

Pris for en person i studioleilighet 18.600,-

Pr. person i leilighet med 2 soverom 15.800,-

Tilbud om utflukter og andre aktiviteter kommer.
Fysioterapi, velværebehandlinger og omsorgstjenester tilbys.

- Trivelig sosialt samvær og utflukter.

Turen bør være et høydepunkt før
vintersesongen 2019-20 kommer!
Påmelding innen 29. mars.
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

16

Fysiakosreiser AS er medlem av
Reisegarantifondet.

W W W. F YS IAKOS .CO M

Spørsmål og påmelding til
Roger Amundsen,
telefon 489 99 797 eller
epost rogeramu@start.no
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at man lettere kan bevege armen. Gjør det enklere å utføre
dagligdagse aktiviteter i hjemmet eller på arbeidsplassen.LOKALLAG

En let , justerbar droppfot-ortose –Enkel å betjene med en hånd.
BioservoSEM
Gir en stabiGlove™
l fotavvikling. Tilpasses enkelt eksisterende fot øy.

LOKALLAG

LFS HEDMARK

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

AV HEIDI MYRVOLD

Julebordet

SLAGSPESIALISTENStand
MED INDIVIpåDTILPASSEDE
LØSNI
N
GER!
slagdagen
SaeboGlove

Hege, Eldrid og Heidi
var i aksjon den dagen.

Hjelpemiddel for hånd –bidrar til å strekke ut fingre og stabilisere
håndledd, for økt gripe og slippefunksjon. Bedrer håndfunksjon til
Den internasjonale slagdagen ble markert med informasjonsmateriell. Det var veldig kaldt å
dagl
e gjøiremål
. I til tiegggrader,
til SaeboGl
ovedesto
har vi produkter
stand utenfor Extra. Mange gode samtaler og
ståigute
minus
men
artigeresom
veldig mange somLØSNINGER
ville ha informasjon!
atSLAG!
etterspørselen etter informasjonsmateriell
FOR DEG
INGER FOR DEG SOM ER RAMMET
AV Saebo
Stretch,
Pågangen var så stor at vi nesten gikk tom for
var så
stor.Flex og Reach.

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

SaeboMas Mini

som kan festes i bordplate – avlaster muskulaturen slik
Julebordet ble avholdt i desember i Promenadens lokaler på Kongsvinger. Det var en livat gjeng hvorArmstøtte
praten
at
man
lettere
kan bevege armen. Gjør det enklere å utføre
gikk livlig rundt bordet. Bunnpris på Kongsvinger hadde sponset oss med fin fruktkurv. Tusen takk!

LØSNINGER FOR DEG SOM
ER RAMMET AV SLAG!
WalkAide

dagligdagse aktiviteter i hjemmet eller på arbeidsplassen.

Vårprogrammet

Årets første slagkafe samlet en fin gjeng. Vi diskuterte
SaeboGlove
litt om hva vi vil gjøre utover vinteren og våren. Hjelpemiddel
Datoer for slagkafeer utover blir 3. april og
8. mai kl. 18.00 i Promenadens lokaler på
Kongsvinger. Nye og gamle brukere
ønskes velkommen.
Årsmøtet vårt blir den 7. mars kl. 18.00
også i Promenadens lokaler.

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

SaeboMas Mini
Bioservo SEM Glove™
Armstøtte som kan festes i bordplatefor
– avlaster muskulaturen slik
Aktiv gripehanske som kan bidra til økt selvstendighet
at man lettere kan bevege armen. Gjør det enklere å utføre
pasienter med nedsatt gripefunksjon. Hansken
tilfører
brukeren
dagligdagse aktiviteter
i hjemmet eller
på arbeidsplassen.
ekstra gripekraft og styres av sensorer i fingrene som
Bioservo SEM Glove™
programmeres etter individuelle behov.

Aktiv gripehanske som kan bidra til økt selvstendighet for
pasienter med nedsatt gripefunksjon. Hansken tilfører brukeren
ekstra gripekraft og styres av sensorer i fingrene som
programmeres
etter individuelle
behov.stabilisere
strekke
ut fingre
og

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

SaeboStep

En lett, justerbar droppfot-ortose– Enkel å betjene med en hånd.
WalkAide
Gir en stabil fotavvikling. Tilpasses enkelt eksisterende fottøy.
Et aktivt ganghjelpemiddel for pasienter med droppfot. Reduserer
daglige gjøremål. I tillegg til Saebo Glove har vi produkter som
Saebo Stretch, Flex og Reach.

WalkAide

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

hjelp av funksjonell elektrisk nervestimulering.

SLAGSPESIALISTEN MED INDIVIDTILPASSEDE LØSNINGER!
SaeboStep

En lett, justerbar droppfot-ortose – Enkel å betjene med en hånd.
Vi har fortsatt varmtvannstrening i bassenget
En lett, justerbar droppfot-ortose – Enkel å betjene med en hånd.
Gir en stabil fotavvikling. Tilpasses enkelt eksisterende
fottøy.
Gir en stabil fotavvikling. Tilpasses enkelt
eksisterende fottøy.
på Kongsvinger sykehuset hver tirsdag.
Vil du være med, så ta kontakt med Heidi
på telefon 916 88 MED
093.
Slagkafe i koselige omgivelser.
SLAGSPESIALISTEN
MED INDIVIDTILPASSEDE LØSNINGER!MED INDIVID
ALISTEN
INDIVIDTILPASSEDE
LØSNINGER!
SLAGSPESIALISTEN

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

LOKALLAG

LFS NORDLAND

25 ÅRSJUBILEUM
TEKST OG FOTO RANDI NESJE

LFS Nordland feiret 25-års jubileum i 2018.
Laget ble stiftet av Marius Jacobsen i 1993.
Det ble en enkel, men trivelig feiring med
17 personer på Orion Restaurant i Bodø, et
sted vi alltid er velkommen og blir godt tatt
hånd om. Vi fikk til og med pynte eget bord,
og hadde en kjempehyggelig kveld der. Det ble
delt ut blomster til kasserer Harald Hansen,
nestleder Ove Heien og leder Randi Nesje,
som alle har vært med mange av disse årene.
De som deltok var fra Bodø, Tverlandet,
Fauske, Meløy og Mo i Rana. Vi har store og
dyre reiseavstander i fylket vårt, så takk til
alle som kom.

Jørgen og Marit.

Vigdis og Stig.

LFS NORDLAND PÅ STAND

Randi og Ove med gratulasjonsbukett.

På hjerneslagdagen i desember hadde LFS Nordland stand på City Nord i Bodø, hvor Trond,
Karin og Randi deltok. Det ble utdelt brosjyrer, og «FAST»-kortet gikk unna som «varmt
hvetebrød»! Mange gode samtaler og etter 2-3 timer var bordet blåst for det meste.
Godt jobba under et julepyntet tak!!! Bildet viser Trond med ryggen til kamera og Kartin.
Vakre jubileumsblomster.

20

Harald, Anbjørg, Trond, Karin, Ove og Wenche.
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LOKALLAG

LFS TRØNDELAG
ÅRETS MEST
INTERESSANTE MØTE!

«Foruten alle former for trening,
er TRIVSEL i hverdagen vesentlig»

TEKST AASE LIAN FOTO HILDE ANDRESEN

32 medlemmer trosset regn og vind en kveld i
oktober for å komme til det som vi liker å kalle
”årets mest interessante” medlemsmøte. Vi får
en gang i året besøk av vår gode venn professor Bent Indredavik som er avdelingssjef ved
Avdeling for hjerneslag ved St. Olavs hospital i
Trondheim.

Vi vil forbedre oss når det gjelder trening og
behandling. Vi vurderer også fortløpende
hvem som bør få trening. Derfor trenger vi
samarbeid med blant annet dere i LFS. Vår
forskning så langt er at foruten forskjellige
former for trening, er TRIVSEL veldig viktig.
Man må trives med det man må holde på med.
Vi vil også samarbeide med pårørende. Vi må
også finne ut hvilke tilbud som er nyttig. All
behandling overvåkes nå via et hjerneslagregister, som forhåpentligvis vil gi oss mer
kunnskap om livet etter et hjerneslag.

Han fortalte om siste nytt innen forskning og
behandling av hjerneslag. Først oppsummerte
han hva som skjer ved hjerneslag og hjerneblødning, og at det er to forskjellige behandlingsmetoder. En CT-undersøkelse kan avgjøre
hva man står overfor.

Han ga oss mye nyttig informasjon om
behandling, men det er håpløst å referere alt
han sa. Indredavik snakker alltid slik at vi
vanlige mennesker forstår. Han bruker ikke
”doktorord” som han selv kaller det.

For å undersøke om en person har fått slag
kan man be vedkommende smile, løfte begge
hender og/eller si en liten setning som: i dag
regner det. Hvis smilet er skjevt, hvis hendene
ikke løftes jevnt, hvis talen er uklar, så er det
tegn på slag.

Da han var ferdig med innlegget, svarte han
grundig og forståelig på spørsmål som noen
av medlemmene kom med.

-Risikofaktorene, sa Indredavik, er blant annet
høyt blodtrykk, tobakk og diabetes. Det kan
ikke sies for ofte, presiserte han, at er det
mistanke om slag så ring 113. Der sitter det
personer som vet at det haster og hva som
skal gjøres.

Etterpå skapte den vanlige utlodningen litt
munterhet som vanlig, og sammen med den
gode kaffekoppen og de deilige kakene
oppsummerte vi kvelden som meget vellykket
og hyggelig.
Bent Indredavik forteller.

22

Aase Lian noterer flittig.
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LESERBREV

DU OG JEG OG VI TO

SaeboGlove
SaeboGlove bidrar til økt håndfunksjon for slagrammede

Saebo Glove hjelper slagrammede å ta i bruk
hånden i funksjonelle aktiviteter.
Strikksystemet hjelper fingrene ut i strekk slik at
brukeren kan gripe omkring gjenstander. Dette gjør
deg i stand til å bruke den affiserte hånden i daglige
gjøremål.

Hvorfor Saebo Glove?
Bedre grep-Økt funksjon-Økt motivasjon
SaeboGlove er godkjent både som teknisk og ortopediskhjelpemiddel.

_______________________________________________________________________________________

SaeboMas Mini
SaeboMas Mini er en trinnløs dynamisk
armavlaster. Den egner seg spesielt godt for
slagpasienter med nedsatt funksjon på grunn
av spastisk muskulatur. SaeboMas Mini passer
perfekt til kjøkkenbordet eller arbeidspulten, og gjør daglige
funksjonelle aktiviteter mulig. Kombinert med SaeboGlove kan du både
bevege armen dit du ønsker, samt gripe og slippe gjenstander.

Hvorfor SaeboMas Mini?
ü Du bruker din egen muskelkraft i alle bevegelser
ü Økt funksjon og bevegelsesutslag i skulder og albue
ü Festes enkelt i bordplaten og kan tas med ved behov
SaeboMas Mini er godkjent som teknisk hjelpemiddel.
For mer informasjon om produktene kontakt:
Fysioterapeut Kristin Jahren, mobil. 90 55 33 85

kristin@cypromed.no

Fysioterapeut Petter Blegen, mobil. 99 42 45 46

petter@cypromed.no

Du var full av suksess og innflytelse. Du hadde
et godt liv som en bie i blomsten. Bilen var et
speil, et signal og en tilfredsstillende materiell
lykke for deg. Hytta på fjellet var din lune hule
med lykke og nærhet til dine kjære og ga en
sunn beskyttelse og nytelse på ski i de hvite
dyner med blånende fjell og røde solnedganger. Så bra, så bra, vet du. Du eide lykken, med
god helse og mammon. Du trodde på fremtiden som god og problemløs. Helt til Henrik
ringte 113.

gammel. Du var tøffere enn du skjønte og
ville leve som før.

Da ble du en annen, med tommere hjerne og
manglende venstre side. Hjerneslag het det
visst. Dette kunne da ikke skje meg, hverdagshelten den uovervinnelige. Konge over
eiendom for hode og hjerte. Du skjønte ikke
hva som skjedde, som barnet i mors fang.
Du ble tatt vare på av de hvite og blå med
munnbind og plastsko. Brukte bleie den første
tiden, som den nyfødte, og led av det. Kunne
ikke klare deg selv eller fly, som fugleungen
falt ut av redet. Du var voksen, men ikke

Du tok tak i livet med mye frivillig arbeid i
helse-Norge. Du er nå synlig og gjør en
forskjell. Smertene sitter igjen i venstre side og
tærer på krefter og humør. Du håper på
bedring med hjelp fra nevrologen. Du må ta
tak og sette pris på livet med dine kjære, ha tro
på fremtiden. Takk og unnskyld fra meg som
mistet den gamle hjernen og ble en annen.
Kunne ikke annet!

NR. 1 - 2019

Fremtiden endret fortiden plutselig. Du mistet
eiendommene for hodet og hjerte og dermed
kontakten med arbeid, det daglige brød og
gleden over å lykkes, være flink og synlig. Du
ble en vond lukt på kontoret, sa de, og forsøkt
vasket bort med giftig snakk og uvitenhet. Du
ble forferdelig bitter. Husk, bitterheten skader
bare deg selv og omgivelsene.

Esex (Slagordet kjenner skribentens identitet.)
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LIKEPERSONER

LIKEPERSONER

Likepersoner
LFS ØSTFOLD

Richard Johansen (slagrammet)
Tlf. 930 69 682

Arvid Ruus (pårørende)
Tlf. 915 40 937
arvid@ruusnet.no

Bodil Ruden (pårørende)
Tlf. 905 08 144

Elisabeth Wollebek (slagrammet)
Tlf. 928 92 211
eliswoll@gmail.no

Gunn Aagaard (slagrammet)
Tlf. 920 99 642

LFS BUSKERUD

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

Arne Mjåland (slagrammet)
Tlf. 901 98 305
e-post: firehjuling@gmail.com

LFS TELEMARK

Roger Amundsen (slagrammet)
Tlf. 489 99 797
e-post: leder@slag.no

Mette Johansen (slagrammet)
Tlf. 926 31 195

Bente Flaten Amundsen (pårørende)
Tlf. 413 39 119

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
Aud Manger (pårørende)
Tlf. 917 05 754
audmanger@gmail.com
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Harald Hansen (slagrammet)
Tlf. 992 35 827
e-post: har6@online.no

LFS HORDALAND

Tore Fredriksen (slagrammet)
Tlf. 452 50 533
e-post: tfredrik@live.no

LFS OSLO OG AKERSHUS

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 VESTFOLD

Torill Mjåland (pårørende)
Tlf. 412 92 296
e-post: styx5@hotmail.com

LFS NORDLAND

Kirsten Engen (pårørende)
Tlf. 924 50 739
e-post: kirsten_1946@yahoo.no

B. Morten Kristiansen (slagrammet)
Tlf. 906 51 824
e-post: b.morten.kristiansen@hotmail.com

Randi Overaa (slagrammet)
Tlf. 476 58 350
e-post: aoberg@getmail.no

LFS OPPLAND

Frid Lundgren (slagrammet)
Tlf. 928 36 174
e-post: fridlundgren@hotmail.no

LFS TROMS

LFS TRØNDELAG

Alle henvendelser til
Tlf. 960 17 389
E-post: lfs.trondelag@gmail.com

Tlf. 988 22 576
e-post: vibeckesel@msn.com

Hilde Andresen (pårørende)

LFS AGDER

Torbjørn Krogstad (pårørende)

Freddy Ulvseth (slagrammet)
Tlf. 97 63 61 69
e-post: freddy.ulvseth@atea.no

Ingar Lian (pårørende)

LFS HEDMARK

Randi Osmundnes (pårørende)

Åse Meslo (pårørende)
Merethe Tømmerdal (slagrammet)

Eva Dehli (slagrammet og pårørende)
Tlf. 902 96 926
e-post: evadehli@online.no

Robert Vevang (slagrammet)

Heidi Myrvold (slagrammet)
Tlf. 916 88 093
e-post: heidi_myrvold@live.no

NR. 1 - 2019

Rita Gåsland (slagrammet)
Tlf. 988 84 163
Randi Nesje (pårørende)
Tlf. 916 98 355
e-post: rknesje@online.no

Britt Vik (pårørende)
Tlf. 959 37 806
e-post: britt.vik@sklbb.no

Vibecke Selliken (slagrammet og pårørende)

Ove Mikal Heien (slagrammet)
Tlf. 481 34 166
e-post: oveheien@hotmail.com

Brit Thorland Gravdal (slagrammet)
Tlf. 412 65 482
e-post: britgravdal@yahoo.no

Hans Henrik Tøsdal (slagrammet)
Tlf. 918 66 074
e-post: hans@avantic.no

Anne Heie (slagrammet)
Tlf. 916 15 614
e-post: lfsheie@hotmail.com

Annbjørg Hansen (pårørende)
Tlf. 992 35 827
e-post: annbjorg48@hotmail.com

NR. 1 - 2019

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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Ring
800 300 61

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

Primær- og senrehabilitering av hjerneslag
og traumatisk hjerneskade

Husk Slagrammedes
minne- og forskningsfond!

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!
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.

Medlemskap
i LFS ?
CI-terapi
Skogli tilbyr CI terapi, en intensiv treningsmetode for å trene opp hånd- og armfunksjon
etter et hjerneslag.
Kurset er et 3 ukers gruppeopphold
og arrangeres ﬁre ganger årlig.
Målet med treningen er å:
• Øke oppmerksomheten mot den svake
armen/hånden.
• Bruke den svake armen i alle aktiviteter
der dette er naturlig og hensiktsmessig.
• Bedre arm/håndfunksjon i aktiviteter som
er viktige for deltakeren.
• Øke selvstendighet og mestring
av daglige aktiviteter.
• Det kreves noe aktiv funksjon
i håndledd/ﬁngre.
Henvisning til begge tilbudene:
Fastlegen eller andre som kan
henvise til spesialisthelsetjenesten. Skogli har avtale
med Helse Sør-Øst.

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

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

Avs.: Polinor pluss

Retur:
Retur:
LSF
Slagordet
Pb 9217 Grønland 12
Schweigaardsgt.
0134
OsloGrønland
Pb
9217
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
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