Slagordet 30 år!

Vi ønsker alle
en god jul og
et godt nytt år!
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ANNONSE

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

Primær- og senrehabilitering etter
hjerneslag og hjerneskade
VI TILBYR:
Individuell rehabilitering
3-4 uker. Rehabiliteringen tilpasses ut i fra
den enkeltes ressurser og mål. Deltakerne får individuell
oppfølging etter behov som f. eks:
• Synsvurdering av synspedagog/synstrening med ergoterapeut
• Språktrening med logoped
• Gang- og funksjonstrening med fysioterapeut
• Trening av daglige aktiviteter med ergoterapeut eller sykepleier
• Samtale med psykolog/sosionom
• Medisinsk vurdering av lege
Noen aktiviteter foregår i gruppe: Utegruppe, samtalegruppe,
trimgruppe, sanggruppe, tur og undervisning
Vi samarbeider med slagforeninger og likepersoner
som deler erfaring og informasjon.

Intensiv arm- og håndtrening
Skogli tilbyr intensiv trening av arm- og håndtrening
(CI-terapi) etter et hjerneslag. Kurset er et 3 ukers
gruppeopphold og arrangeres 2-4 ganger årlig.
Målet med treningen:
• Øke oppmerksomheten mot den svake armen/hånden.
• Bruke den svake armen i alle aktiviteter
der dette er naturlig og hensiktsmessig.
• Bedre arm/håndfuksjon i viktige aktiviteter for deltakeren.
• Øke selvstendighet og mestring av daglige aktiviteter.
• Det kreves noe aktiv funksjon i
håndledd/fingre.
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Henvisning til 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

UTGIVER
Landsforeningen for Slagrammede
Nils Amblis vei 4
2380 Brumunddal
telefon +47 489 99 797
www.slag.no
ISSN: 0803-6217
ANSVARLIG REDAKTØR
Roger Amundsen
Mob. +47 489 99 797
e-post: leder@slag.no
REDAKTØR
Maj Lindholt
Mob. 91 72 77 91
e-post: tomaholt@start.no
WEBREDAKTØR
Jan-Roger Amundsen
Mob: 926 09 096
Epost: jallis@start.no
KONTAKT I NHF
Ellen Trondsen
Tlf. +47 24 10 24 00
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.
UTGIVELSESPLAN 2022
1. mars, 15. juni, 15. september
og 1. desember
Frist for innsendelse
av redaksjonelt stoff og annonser
er 3 uker før utgivelse.
ANNONSER OG PRODUKSJON
Bram/Medier og Ledelse AS
www.bramdesign.no
Tlf. 92 84 84 02
LAYOUT OG TRYKK
United Press
OPPLAG
3000
Forsidefoto: iStock

Redaktør Maj Lindholt

Kjære leser
2021 ble et år det er vanskelig å oppsummere. Pandemien har
styrt så mye av livet på alle områder. Tidlig på høsten var det
tegn på at vi var på vei mot «normalen». Nå bruker stadig flere
munnbind i det offentlige rom og helsestatsråden har bedt oss
slutte å håndhilse. Jeg, som ikke hadde begynt en gang, er glad
for det.
Alle fire numrene av Slagordet er utgitt. Utfordringene med de
to første numrene var større enn vanlig. Det var veldig godt da
aktiviteter kom i gang igjen og lokallagene kunne levere. Takk
til dere som har levert. Jeg utfordrer også de andre lagene til å
finne veien til spaltene i medlemsbladet. Kanskje vi skulle ha
en vervekonkurranse?
Nå håper jeg vi ser nedgang i koronasmitte, at vi kan samles
igjen i julen og aller mest at 2022 ikke blir et nytt korona år.
De beste ønsker for julen og et enda bedre
nytt år med mye godt foreningsarbeid!
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Drevelin i Bergen
holder nå til i
Møllendalsbakken 11

Ring oss

I 162 år har vi levert ortopediske hjelpemidler av høy kvalitet. I en

Vestlandet
Tlf: 55206460
Sørlandet

endret livssituasjon kan man oppleve at aktiviteter som tidligere var

Tlf: 40004808

enkle å gjennomføre, nå er blitt utfordrende. Det er viktig for oss

www.drevelin.no

at du skal kunne opprettholde det aktivitetsnivået du ønsker, og ha
optimal funksjon i hverdagen.

Bedre grep.
Stødigere
gange. Et
bedre liv.

Vi samarbeider

Kunnskap

Vi leverer alt av

Vi har den nyeste

Fritt
verkstedvalg

Vi gir slagpasienter mer

ortopediske hjelpemidler,

teknologien og den mest

Du som kunde står

livskvalitet gjennom bedre

og samarbeider godt

oppdaterte kunnskapen,

alltid fritt til å velge det

grep og stødigere gange.

med fysioterapisentrene,

kombinert med årevis av

ortopediske verktedet

Hos Drevelin har vi de mest

rehabiliteringsinstitusjoner

erfaring.

du selv ønsker for å

moderne hjelpemidlene som

og sykehus.

forsterker livskvaliteten til
slagrammede.

Ta kontakt

Kristiansand · Bergen · Haukeland · Betanien · Stord · Odda

tilpasse dine ortopediske

Leder

Roger Amundsen

Som tiden går, nå er
det snart jul igjen!

I

forrige utgave av Slagordet skrev
jeg at nå ville snart samfunnet åpne
igjen. Det var grunn til optimisme.
Aktivitetene kom i gang. Nå observerer vi
at usikkerhetsmomentene rundt pandemien er på full fart tilbake. Vi får håpe at
vaksinasjon og smittevernprosedyrer
stopper den prosessen og bidra selv.
LFS har jobbet med det vi skal i høst.
Det så vi ikke minst på Verdens slagdag.
Alle lokallagene bidro til en skikkelig makering. En stor takk til dyktige tillitsvalgte
som sto på og gjorde en fantastisk innsats.
LFS trenger alltid flere medlemmer.
Det er velkjent at «kjøttvekta» teller
når en forening skal få innflytelse. Nå er
hovedstyret i gang med et prosjekt som
gjelder verving av nye medlemmer.
Vi må være ærlige og innse at pandemien
ikke har gjort det enkelt å holde kontakt
med medlemmene våre. Dessverre har vi
også mistet medlemmer av ulike årsaker

under pandemien. Nå må vi ut og presentere Landsforeningen for Slagrammede
og fortelle hvorfor nettopp du skal være
medlem av LFS. Det vil bli arrangert åpne
temamøter og stands for å komme i kontakt med folk, informere dem om LFS og
verve flest mulig.
Prosjektet slaglinjen er godt i gang.
Forprosjektet som LFS fikk tilskudd til
fra Helsedirektoratet er i en avsluttende
fase. Prosjektleder Tone Elisa Askehagen
har gjort en kjempejobb for prosjektet
sammen med undertegnede som prosjekteier. En rapport vil foreligge før årsskiftet.
Vi skal nå planlegge det videre arbeidet.
Jeg ønsker dere alle en fin adventstid og
at dere holder dere friske. Så starter vi et
nytt år med optimisme – og dere hører
snart fra oss igjen.

God jul og godt nytt år!
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Om rehabilitering
Tilrettelagt for Slagordet av Freddy Ulvseth

D

et er god grunn til å sette i gang med
trening så snart som mulig etter et hjerneslag. Dette kan gjøres allerede på
akuttsykehuset. Intensiteten øker gjerne i en rehabiliteringsinstitusjon og fortsetter i pasientens
hjem etter utskrivning.
Trening kan bidra til å gjenvinne deler av tapt
funksjon på ulike områder. I mange tilfeller vil
det være nødvendig å trene for å unngå sekundære problemer, for eksempel stive muskler eller sittesår som følge av for lite bevegelse. Behandling
etter hjerneslag innebærer vanligvis også tilrettelegging, stell, pleie, medisinering og opplæring
i praktiske kompenseringsteknikker. Behovet for
og effekten av trening og behandling etter hjerneslag vil være ulikt fra person til person, og endres også ofte under rehabiliteringsforløpet.
Det er aldri for sent å komme i gang med trening. En må passe på å finne en god balanse mellom trening og hvile, mellom moro og arbeid. Tilstrekkelig hvile vil øke både treningseffekten og
gleden ved å trene.
6|
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Kommunehelsetjenesten
Rehabiliteringstjenester som tilbys i kommunene er ofte organisert med tverrfaglige team, noe
som har vist seg å være heldig. Slike team kan gi
målrettet, oppgaverelatert trening i motiverende
og stimulerende omgivelser. Hvor rehabiliteringen tilbys og utføres vil i stor grad være avhengig av hva den slagrammede og de pårørende
foretrekker, og hvor alvorlig funksjonssvikt den
slagrammede har. Det kan være organisert både
hjemmebasert og institusjonsbasert rehabilitering.
Ofte samarbeider små kommuner for å finne
interkommunale løsninger på deler av tjenestetilbudet.

Målsetting - Rehabiliteringsplan
Tidlig planlegging av rehabilitering og definering av rehabiliteringsmål er en viktig del av
behand- lingen. Rehabiliteringsmål som blir
definert og fulgt opp av et tverrfaglig team, i
samarbeid med den slagrammede og de pårøren-

Illustrasjonsfoto: iStock

de, fører til økt selvstendighet. Det er en viktig
utfordring for helsepersonell i samarbeid med
den slagrammede å sette realistiske mål som den
slagrammede opplever som meningsfylte. Det er
viktig at den slagrammede opplever målene som
sine egne mål.

Individuell plan
Personer som har behov for langvarige og koordinerte helse- og/eller sosialtjenester, har rett
til å få utarbeidet en individuell plan (IP). Dette er et viktig redskap for blant annet å sikre
samhandling mellom tjenesteytere, etater, den
slagrammede og de pårørende. Helse- og sosialtjenesten, NAV og spesialisthelsetjenesten har
et likeverdig ansvar for å sikre et samordnet og
helhetlig tjenestetilbud. En IP skal dokumentere
den faktiske situasjonen og behovet for tiltak og
tjenester. Det er verdt å vite at planen ikke automatisk gir rett til individuelle trygderettigheter,
og at det ofte kan oppleves å være mangelfull tilpasning på tvers av forvaltningsnivåene.

For mer informasjon om IP, se:
www.helsedirektoratet.no/habilitering_
rehabilitering/indviduell_plan

Rehabilitering i hjemmet
Hjemmebasert rehabilitering kan bety enten at
personen bor hjemme og at rehabiliteringen skjer
i hjemmet, eller at personen bor hjemme og mottar
rehabiliteringen i et dagtilbud utenfor hjemmet.
Hjemmet kan ofte være den mest naturlige
rehabiliteringsarenaen. Her blir både den slagrammede og de pårørende aktive i den pågående rehabiliteringen. Det skjer i personens kjente miljø, og denne typen rehabilitering fremmer
selvstendighet og tilbakeføring til samfunnet.
Rehabiliteringsteamet består vanligvis av lege,
fysioterapeut, ergoterapeut, sykepleier og eventuelt logoped og sosionom.
Grunnlaget for det tverrfaglige teamets arbeid
kan være personens individuelle plan eller rehabiliteringsplan samt jevnlige møter. Det er viktig at kommunens rehabiliteringsteam har tett
SLAGORDET NR 04 2021
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«Det er mange positive sider
ved gruppebehandling, som for
eksempel at personene lærer om
seg selv ved å observere andre»

Illustrasjonsfoto: iStock

samarbeid og kontakt med sykehusets rehabiliteringsteam. Dette gjelder spesielt i den første
tiden etter utskrivning fra sykehus/rehabiliteringsinstitusjon.

Døgnplasser
Det kan være egne rehabiliteringsinstitusjoner
enten i kommunal eller privat regi som ivaretar
denne rollen. Det kan også være nødvendig med
et samarbeid mellom flere kommuner for å skape
et godt rehabiliteringstilbud. Arbeid i en slik avdeling organiseres tverrfaglig, og de har jevnlige
møter i tverrfaglige team og eventuelt med andre
aktuelle aktører.
8|
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Dagplasser
Dagrehabilitering er et tilbud til slagrammede
som kan bo hjemme under fortsatt rehabilitering
Det vil i mange tilfeller være mer hensiktsmessig
å gi et rehabiliteringstilbud ved å samle flere slagrammede i en dagavdeling. I slike tilfeller er flere
terapeuter samlet og kan gi både individuell behandling og gruppebehandling. Det sosiale samværet ved slik behandling kan øke trivsel, motivasjon og ferdigheter. Det er mange positive sider
ved gruppebehandling, som for eksempel at personene lærer om seg selv ved å observere andre.
Vi i LFS jobber hele tiden tett på helsedirektoratet m.fler om å bedre rehabiliteringstilbudet.

Slagrammede vet ikke
at de har fått slag
En plutselig endring i synetkan være tegn på hjerneslag,
«Se» må inn i huskeregelen «prate, smile, løfte – ring 113».

Foto: iStock

I

Norge rammes årlig 12.000 av hjerneslag.
Studier har vist at over 60 prosent, 7.000
personer, får et synsproblem. Noen synsproblemer kan være vanskelig å merke, mens andre
kan være svært forstyrrende, som dobbeltsyn
eller at deler av synet på ett eller begge øynene
mangler. Problemet er at mange ikke vet at det
kan være et tegn på hjerneslag som krever rask
innleggelse på sykehus for optimal behandling.
En deltager i våre studier opplevde at halve
TV-skjermen forsvant. «Når jeg så opp igjen, så
jeg bare halve fjernsynsskjermen. Er det noe galt
med fjernsynet? Jeg gned meg i øynene, tenkte
ikke på at det kunne være noe! Så jeg tok medisinen min og la meg».
Mange som opplever plutselige synsproblem
beskriver at de ser an og venter med å kontakte

helsevesenet. Det kan føre til varig synstap og
forsinket behandling.
I forbindelse med den internasjonale hjerneslagdagen vil vi minne om den norske hjerneslagkampanjen. Får du eller noen rundt deg plutselig problemer med å si noe (prate), ansiktsskjevhet (smile)
eller lammelse i en side (løfte), må du ringe 113.
Huskeregelen hjelper. I 2020 hadde ca. 70 prosent av de som ble behandlet for akutt hjerneslag
minst ett av disse symptomene. Men fortsatt har
over 30 prosent ingen av dem, ifølge Norsk Hjerneslagregister. I andre land har man inkludert syn
og balanse, noe som har medført at flere hjerneslag blir oppdaget Ved å legge til «Se» vil flere
komme raskere til sykehus.
For å øke helsekompetansen i befolkningen,
mener vi at Helsedirektoratet må inkludere problemer med å se i huskeregelen. Å huske på dette
rimet kan bidra til å redde liv og viktige funksjoner som å kunne prate, smile, løfte og se.
Vi i LFS jobber hele tiden tett med Helsedirektoratet med flere for et bedre rehabiliteringstilbud.

Ovenstående var et debattinnlegg i Dagsavisen
fredag 29. oktober og er signert
Torgeir S. Matisen, PhD-kandidat
og slagsykepleier
Ragnhild Munthe-Kaas, geriater og
slag forsker, Kongsberg sykehus
Anne Hege Aamodt, mevrolog og
slag forsker, OUS
Helle K. Falkenberg, professor og optiker, USN
SLAGORDET NR 04 2021
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Roger Amundsen ønsker velkommen
innom det nye kontoret på Parketten
i Brummunddal.
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LFS har fått nytt kontor
Tekst og foto: Roger Amundsen

S

om tidligere skrevet i Slagordet, har LFS
f lyttet ut av kontoret i Lokalene til NHF
i Oslo. Nå er det ca. sju måneder siden vi
leide nytt kontor i Brumunddal.
Jeg synes det er lettere å komme i kontakt
med det meste i samfunnet her enn det var i
Stor-Oslo. LFS har allerede etablert et godt
nettverk med kommuner, helseforetak og – ikke
minst – lokalbefolkningen. Vi har et nært samarbeid med Arbeids- og opplæringstjenesten i
Ringsaker kommune som har kontor i samme
bygning som oss. Kort avstand er nyttig, også
i vår digitaliserte tid. Fysiske møter bør ikke
undervurderes. Fra LFs-kontoret er det 20 mi-

nutters kjøretid til kommunene Hamar, Østre
Toten, Vestre Toten og Lillehammer.
Flere representanter for lokallagene har vært
på besøk. Ikke bare «naboer» som LFS Oppland, men også LFS Agder og LFS Norland. Det
synes jeg er veldig koselig og håper på mange
flere besøk. Ta kontakt for avtale på forhånd.
Jeg er mye på farten!
Med tiden har vi planer om å arrangere aktiviteter for slagrammede, pårørende og andre.
Det er blant annet mange fantastiske plasser ved
Mjøsa som innbyr til uteaktiviteter. Vi arbeider
for å få kommunene på lag i denne forbindelse.

SLAGORDET NR 04 2021
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Flere av representantene for lokallagene har vært på besøk, her er Roger med Freddy Uvseth fra LFS Agder.

Fra sitt nye kontor er Roger allerede i gang med å planlegge nye aktiviteter for slagrammede og pårørende.
12 |
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Om hjernens
funksjoner
For mange av oss er det lurt å vite
litt om hvordan hjernen fungerer.
Her er en enkel forklaring.
Kilde: Mental trening/Global Mapping
Foto: iStock

D

en venstre hjernehalvdelen regulerer
vår logiske tenkning. Det er den som
planlegger, tenke i deler og detaljer, den
engster seg og henter kunnskap fra fortiden.
Den dømmer og gir oss rynker i pannen.
Den høyre hjernehalvdelen er tilstede her og
nå. Den er optimistisk og åpen for nye muligheter og den tenker utenfor «boksen». Den ser
alt i et større bilde, den har fantasiens gave og
kan forestille fremtiden. Den er empatisk, bruker
bilder som språk, har intuisjon og reagerer på dine
følelser. Her starter alle de nye ideene før venstre
hjernehalvdel overtar og får deg «ned på jorden»
igjen.
Men det er den venstre hjernehalvdelen som
skaper noe forståelig ut av energien som den høyre
produserer, som organiserer og tar seg av språket.
For å være en velfungerende person trenger
vi at begge hjernehalvdelene samarbeider, og vi
trenger en viss balanse mellom dem. Alle bruker
vi begge hjernehalvdelene, selv om de fleste av oss
bruker den venstre mest etter at vi har begynte på
skolen. Grunnen til dette er sannsynligvis at vårt
skolesystem er bygd mest på logisk læring.

De fleste av oss kjenner folk som har masse
ideer og mange baller i lufta, men det blir ikke
stort ut av dem. Disse er høyrehjerne-dominert
uten balanse med den venstre hjernehalvdelen.
På motsatt side kjenner vi folk som er så utrolig dyktige og som planlegger alt i minste detalj,
men som ikke får sine ideer satt ut i livet fordi
de mangler energien og balanse fra den venstre
halvdelen.
Uten at det er en viss balanse mellom hjernehalvdelene og at de samarbeider, blir det ikke
mye «action» av våre tanker. Da blir det bare
enten en masse drømmer eller mange detaljerte
planer uten fremdrift.
Våre tanker repeterer seg hele tiden. 95 prosent av det du tenker i dag, tenkte du også i går
– og dagen før. 85 prosent av disse tankene er negative. Det vil si at selv om vi mennesker har mellom
60.000 og 100.000 (gjennomsnittlig 80.000)
tanker hver dag, har vi bare ca. 600 positive.
Det er de positive tankene som bygger din
fremtid. De negative lager begrensningene.
Likevel har de negative tankene sin viktige funksjon: De er grunnen til at vi har overlevd som art
gjennom millioner av år.
SLAGORDET NR 04 2021
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Eventyrlig malekurs!
I 2019 inviterte LFS Oslo og Akershus til et malekurs de hadde fått støtte
til av Stiftelsen DAM til å gjennomføre. Kurset var realistisk da det faktisk
var en kjent kunstner, Ingunn Moseng som skulle være lærer. Vi var
8-10deltagere og kurset ble holdt i kantinen til NHF på Galleriet i Oslo.
Tekst: Vibeke Otterlei Nervik

Vibeke Otterlei Nervik,
Ingunn Moseng, Janicke
Sunde, bakerst Nina Havn

V

i lærte å bygge opp et maleri med forskjellige materialer og teksturer. Silkepapir, ull, ris, garn og alt som ikke kunne
mugne. Alt vi brukte ble limt fast til underlaget
med malingen. Om å gjøre å lage underlaget
spennende og ikke bare helt flatt .
Det er rart å se hvordan et hvitt underlag, en
pensel og maling i flere farger kan bli til NOE
man SELV har laget. Ikke bare det, men man må
bruke hendene, fingrene, armene og hodet for å
få festet alt på det hvite arket. Det kreves konsentrasjon og en viss fingerferdighet for å få alt
ned på arket. Jeg tør påstå at hvilepulsen senket
seg mens jeg malte og jeg kjente det ga ro i kroppen og sjela mens jeg lot penselen leke med fargene og visualisere mine tanker på underlaget.
14 |
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Stolt lærer, Nina Havn.

Vi rakk å ha 3 herlige timer, så kom covid-19 og
Norge stengte ned. Gleden var stor da vi igjen
kunne starte på malekurset 24. august i år, men
læreren vår hadde flyttet utenbys, så vi fikk ny,
like god lærer, Nina Havn også en anerkjent
kunstner. Hun hadde en litt annen måte å jobbe
på, så vi har fått opplæring i å føre penselen på to
forskjellige, men like flotte måter å jobbe på.
Den siste dagen 28.09 delte vi kurset i to. Vi
gjorde ferdig maleriene våre og vi stilte ut kunsten vår og spiste pizza som avslutning på kurset.
En ting er helt sikkert, kommer det flere malekurs er jeg den første til å melde meg på. Dette ga
mersmak.Tusen takk til LFS OA for at dere holdt
dette kurset.

Slagkafe på Vestre Toten
Den 2. september startet LFS Oppland slagkafe på Raufoss i Vestre Toten.
Oppmøtet var veldig bra – 15-20 personer – særlig fordi det var første gang.
Det ble et nyttig og koselig møte. Nyttig fordi det var en politiker tilstede
som tok med noen av sakene våre tilbake til kommunen. Disse sakene kom
opp under Åpen post i kommunestyret, og det blir fulgt opp av LFS Oppland
i møte med Vestre Toten kommune.
Vi hadde også besøk fra Radio Toten som syntes det var koselig at vi hadde
startet opp med dette tilbudet til slagrammede og pårørende. Nå blir det slagkafe på Vestre Toten den første torsdagen i måneden.

Tekst og foto Leif-Erik Engen
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Brannvernkurs på Gjøvik
LFS Oppland, NHF Gjøvik
og NHFU Innlandet avholdt i
høst brannvernkurs for medlemmene.
Det var ca. 30 fornøyde deltakere som fikk gode råd og tips
fra Erik i Gjøvik Brannvesen.
De som ville, fikk prøve hvordan det er å slukke brann. Alle
fikk med seg en spray-ildslukker hjem.
Takk til Gjøvik Brannvesen
for at de stilte opp.

Innsender: Leif-Erik Engen

Slagdagen
29. oktober
På Slagdagen i år hadde
LFS Oppland informasjonsstand på
CC Gjøvik. Det var jevn trafikk hele
dagen, så vi fikk snakket med mange
hyggelige folk. Mye med nyttig materiell
ble delt ut. En fin og nyttig dag
også for oss som deltok.

Innsender:
Leif-Erik Engen
16 |
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LFS Hedmark

Verdens slagdag markerte LFS Hedmark ved å
ha stand utenfor inngangen på AHus Kongsvinger.
Kvelden før hadde det brutt ut koronasmitte blant de ansatte, så det var besøksforbud på
sykehuset. Heldigvis fikk vi fortsatt lov til å stå
der. Mange viste interesse og ville vite mer om
hjerneslag.
Hege Cathrine Try, Eldbjørg Kilen og Heidi
Myrvold var gjengen som sto på stand.

Innsender: Heidi Myrvold

LFS Hedmark og grasrotandelen
I forrige utgave av Slagordet ble det en feil i nummeret som skal
brukes når noen vil støtte lokallaget gjennom å gi grasrotandeler.
Det korrekte nummer er:
Slagordet beklager!

911 919 567
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Stor aktivitet
Panelet på verdensdagen
for slagrammede

Det har vært et år med stor aktivitet i LFS Vestfold til tross for corona,
Laget har flere små prosjekter som det jobbes med. Disse prosjektene
bidrar til en aktiv og tilrettelagt hverdag for slagrammede og pårørende.
Tekst og foto: Arne Mjåland
«På 3 hjul med LFS Vestfold» er en sykkelgruppe
for slagrammede og andre med nedsatt funksjonsevne. Sykkelgruppen møtes og sykler en
felles tur en gang i uken. Vi starta i april og har
hittil hatt 15 sykkeltreninger og syklet 300 km.
Alderen på deltakerne ligger på 40, 65, 70, 80 og
93 år. De eldste imponerer mest. De er flinke til å
møte opp – ingen unnasluntring der! I gruppa har
vi med tre damer, sykkeltrening er veldig sosialt og
vi har hatt mange fine samtaler. Mange tror at man
ikke kan sykle etter et hjerneslag, men vi bruker
tilrettelagt sykler spesielt tilpasset slagrammede.
«En container full av muligheter» er et prosjekt for å øke tilgjengeligheten til hjelpemidler
for uteaktiviteter. LSF Vestfold har en container
på 40 fot som er fylt opp med sykler, skiutstyr,
skilatorer – alt sammen tilrettelagt for slagrammede og andre med ned nedsatt funksjonsevne.
Vi bruker anlegget på Storås hvor det blant annet
18 |
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er flere tilrettelagte gapahuker, derfor kan vi i
sommerhalvåret ha utendørsarrangementer som
slagkafe, vi kan samle slagrammede, pårørende
og andre med nedsatt funksjonsevne til felles
aktiviteter. LFS Vestfold samarbeider mye med
Vestfold og Telemark Idrettskrets samt NHF
Oslofjord Vest og LARS om felles aktiviteter. Et
tverrfaglig samarbeid som alle nyter godt av.
Vi låner ut utstyr til slagrammede som ønsker
å lære og sykle. Mange har lyst til å prøve å gå
på ski med hjelp av en skilator. Piggkjelker lånes
også ut. Nesten alt utstyr har vi fått til odel og eie
av NAV Hjelpemiddelsentralen. Noe har vi fått i
gaver fra privatpersoner og leverandører.
I høst er det laget et infoark med telefonnummer til likepersoner i LFS og kontaktinfo til
slagsykepleier og pårørendekontakt. Arket er gitt
til slagenheten på sykehuset i Vestfold og skal
være til nytte for nye slagrammede.

Verdensdagen for slagrammede ble markert stort på
Hvaltorvet kjøpesenter sammen med flere fagpersoner
som nevrolog Siv B. Krogseth, slagsykepleier Therese V.
Arvesen, pårørendekontakt Karin Rød, en politiker, den slagrammede Charlotte Jahren Øverbye, Henning Larsen fra
sykkelleverandøren Quality Care og en gjest, ordfører i
Sandefjord, Bjørn Ole Gleditsch.
LFS Vestfold eier et shuffleboard som står på Sandefjord
Medisinske Senter. Slagrammede og pårørende møtes til
spill på oppsatte datoer. Er du interessert , ta kontakt på 901
98 305. Etter nyttår starter vi med samtalegrupper for slagrammede. Nærmere beskjed kommer i tekstmelding til
medlemmene.

Slagkafe holdes alltid den første onsdagen
i måneden kl. 12.30-14.00 på Sandefjord
Medisinske Senter, neste er 3. desember,
deretter den første onsdagen i februar.

Thom spiller shuffleboard

Foto: Randi Nesje

LFS Nordland

Tekst: Randi Nesje

Foto: Ove Heien

Det var fint å
møtes igjen!

Foto: Ove Heien

På Verdens slagdag
hadde LFS Nordland
en godt besøkt stand.
Etterpå hadde vi
møte for å planlegge
aktivitetene i 2022.
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Stand i Trondheim
LFS Trøndelag har gjennomført stand på Hjelpemiddelmessa i Trondheim. Der
ble det mange gode samtaler med unge og andre som stoppet opp ved vår stand.
Vi fikk gitt viktig informasjon om slag til de som passerte med å dele ut vår flotte
brosjyre «vær rask redd liv». Den sier det meste om kjennetegn på hjerneslag og
påpeker viktigheten med å skaffe raskt hjelp ved å ringe 113 – en en tre.
Det ble fine dager for oss tillitsvalgte som endelig kan gå ut og å treffe folk og
spre viktig informasjon om hjerneslag og om vår flotte forening.

Tekst og foto: Hilde Andresen

Åse og Robert.

Torbjørn.

Hilde og Merethe.

Randi og Arne.
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Gamle juletradisjoner
og overtro
Lysestøping har vært en viktig juleaktivitet
for våre forfedre. Talglysene var en av de
viktigst lyskildene på den tiden. Men det
var en luksusvare som skulle brukes bare
når det var høyst nødvendig.

D

et var dyretalg som ble brukt, og det var
veldig viktig at lysene ble laget når det var
fullmåne. Da varte de mye lenger, og man
måtte for all del ikke tisse midt under produksjonen.
Da kunne man risikere at de verdifulle lysene begynte å renne når man tok dem i bruk.
De hviteste og fineste lysene ble spart til julaften.
De dårligste måtte ta jobben som ganglys eller
arbeidslys. Julelysene måtte passes nøye på. Brant
de helt ned, var det et dårlig varsel. Lysestumpene
ga man til husdyrene for å verne dem mot mørkere
makter.
Det var ingen tvil om at jys betød mye for folk
opp gjennom tidene. Tradisjonen med å tenne
adventslys er faktisk bare litt over 100 år gammel.
Etter hvert er det blitt stadig mer vanlig å tenne
lys kun for stemningens skyld, det tidligere så
kostbare lyset finnes nå i mange former og farger.
Tenn et lys og kos deg!

Foto: iStock

SLAGORDET NR 04 2021

|

21

Min historie:
Aase Lian (87)

Aase forteller
om sitt slag
Av Maj Lindholt

Min historie denne
gang er første gang
publisert i Slagordet
1997-1. Dermed er
den både en del av
en ny serie og siste
del av serien med
klipp fra gamle
utgaver av Slagordet.

A

t jeg skulle få slag, var det siste jeg kunne
tenkt meg. Det var jo bare gamle mennesker som fikk det – trodde jeg, dette skjedde
i 1974, og 38 år gammel ble tilværelsen totalt forandret. Ikke bare for meg, men også for min mann og
være to døtre som den gang var 11 og 12 år gamle.
Fra å være et litt stressa og travelt opptatt
menneske, som trodde jeg fiksa alle situasjoner
og hadde en enorm livsglede, lå jeg der og hadde
voldsomme hodesmerter og kunne ikke røre
meg. Ikke kunne jeg se klart og ikke kunne jeg
snakke. En enorm redsel spredde seg i hele meg
da jeg våknet etter operasjonen og så konturene
av et gjerde rundt senga. Er jeg sperra inne? Blitt
sinnsyk?
Nei, nei, det her stemmer ikke. Ikke meg!
Dette er ikke sant. Jeg drømmer. Så plutselig ble
jeg beroliget en stund, for det var jo ikke meg
som lå der. Jeg svevde oppunder taket og så på
det mennesket som lå der. Det var ingen vond følelse, det var rett og slett deilig. At det mennesket
jeg så i senga lignet meg på en prikk, gjorde ikke
noe inntrykk i det hele tatt. men så var jeg tilbake til
virkeligheten. Redselen kom tilbake da jeg ikke
klarte å løfte armen for å kjenne hva det var som
surklet så fælt i hodet mitt, og jeg var ikke i stand
til å se de som sto rundt senga mi. Jeg kunne bare
22 |
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se konturene av hvitkledde mennesker, men jeg
kunne utmerket høre hva de sa.
Plutselig hørte jeg en kjent og kjær stemme –
min mann. Det var trygt og litt beroligende. Et
stumt hyl steg fram inne i meg da jeg ikke klarte
å fram en lyd for å spørre disse menneskene hvorfor jeg lå her. Fikk etter hvert vite av dr. Ringkjøp
at han hadde operert meg. Jeg var født med en
defekt blodåre i bakhodet. Den hadde sprukket. Stress kunne vært en medvirkende årsak.
Han sa at synet gradvis ville bedre seg, likeledes
taleevnen. Hvordan jeg reagerte på det han sa,
husker jeg ikke. Var vel bare opptatt av hvordan jeg
hadde det i øyeblikket. Alle slags tanker rotet oppi
hjernen min. omfanget av det som var skjedd,
hadde jeg ingen anelse om.
Så fulgte en strevsom tid i flere måneder med
å trene på både det ene og det andre. Til å begynne
med var alt lammet, men høyre side begynte
forholdsvis fort å fungere. Venstre derimot tok
lang, lang tid. Den fungerer ikke ennå, men det
har jeg lært meg å leve med. Ansiktsmimikk
hadde jeg heller ikke – bare øyne som lyste sinne.
Barbert oppe på hodet der operasjonen måtte
foregå, ellers kort ved ørene og skamklipt i nakken.
Litt av et syn!

Opptreningen gikk sakte – utrolig sakte. Mye
av årsaken til at det gikk så sakte, var at jeg kastet
opp bare jeg beveget meg eller flyttet blikket. Det
hadde vel noe med balansenerven å gjøre, og jeg
gråt og gråt.
Hadde noen fortalt meg at det er en naturlig
reaksjon etter hjerneslag å gråte, så hadde jeg
ikke hatt det så vondt inne i meg. Ingen fortalte,
forklarte eller opplyste om noen verdens ting.
Enn om noen kunne ha fortalt mannen min litt
om denne sykdommen, og ettervirkningene. Han
gjennomgikk en forferdelig tid. Ingen brydde seg
om å forklare noe for ungene heller. Stakkars –
de var naturlig nok vettaskremt.
Jeg kunne ikke få fram et ord den første tiden.
Forsøkte heller ikke helhjertet, av redsel for at jeg
ikke ville få det til. Antagrlig fordi jeg var en liten
perfeksjonist. Hvis jeg ikke fikk til noe riktig, lot
jeg det være! (Dette med å være perfeksjonist,
er heldigvis blitt kraftig utvannet,) Men jeg hørte
alt og forsto alt som foregikk rundt meg. Jeg
skulle sitte oppe litt hverdag og ble da plassert
i en rullestol. Da kom en masse rare tanker og
en dyp depresjon. Ønsket at livet mitt skulle ta
slutt. Lurte på om jeg kunne lure unna tabletter
slik at jeg kunne sovne inn. Nå var jeg jo bare til
byrde. Jeg som var full av aktivitet og hadde en
masse interesser, opplevde plutselig at livet ble
snudd opp ned og er blitt totalt avhengig av andre
menneskers hjelp til alt. Den mentale reaksjonen
var ubeskrivelig.
Det irriterte meg voldsomt at helsepersonell
snakket til meg som om jeg var fem år og brukte «vi-formen». Nå skal «vi» vaske oss litt osv.
de snakket til meg som om jeg var døv. Snakket
unormalt høyt og unormalt tydelig. Jeg husker jeg tenkte: Hva slags utdannelse har disse
menneskene fått? Vet de ingenting? Jeg er vel
ikke den første og eneste som har hatt hjerneblødning? Kan de ikke slutte å si hver morgen
«Hvordan har vi det i dag?» Det var muligens
godt ment, men jeg gråt av sinne og bitterhet
hver gang. Dette skal jeg jammen gjøre noe med
når jeg blir frisk, tenkte jeg. Enkelte ganger var
jeg ikke i tvil om at jeg skulle bli frisk.
Som nevnt kastet jeg opp ofte, og det føltes
som om jeg var både bilsyk og båtsyk på samme

tid. Jeg kunne enkelte ganger gjøre meg ganske
forståelig, og en dag spurte jeg en sykesøster om
hun visste årsaken til at jeg kastet opp så mye. –
Fordi du er syk, var svaret, du store verden, hvor
uvitende går det an å være i yrket sitt! Selv jeg
forsto jo at jeg var syk.
Av helsepersonalet var det ikke alle som like
hyggelige. Det var forståelig, fordi jeg alltid var
sur, sint og aggressiv. De hadde vel ikke kunnskaper nok til å forstå hva en slik sykdom gjør
med menneskesinnet. Det er ikke vi som er
vanskelige. Vi har det vanskelig og makter ikke
å takle det – det er ikke lett å plutselig få livet
snudd på hodet uten å vite hvorfor.
Jeg glemmer aldri da jeg fikk besøk av jentene
våre. De hadde vært der tidligere, men da var
ikke jeg i stand til å registrere det. Jeg kunne så
vidt snakke litt – bare uforståelige lyder. Syntes
forferdelig synd på de stakkars ungenesom så
den før så spreke mora si ligge slik og gurgle. Se
de redde barneansiktene se på mora si, som var
den som fiksa alt tidligere, kjørte dem til trening,
riding, musikk – i det hele tatt stilte opp der det
trengtes. Da ville jeg kjempe for å leve og bli som
før, men så kom de grusomme hodesmertene
igjen, og jeg ville bare gi opp. Jeg snakket ofte
beroligende til meg selv for å overvinne fortvilelsen og for ikke å bli fullstendig gal.
På sykehuset fikk jeg også den berømte
sykehusbakterien «gule stafylokokker». Hvorfor den kalle gul, kan jeg ikke begripe, for jeg ble
lyserød over hele kroppen. Liggende på isolat
slet jeg med mange rare tanker. Syslet igjen med
tanken om å gjøre slutt på det hele, men hvordan
– for i neste øyeblikk å tenke at: Nei, søren heller
om noen skal få den fornøyelsen, å se at jeg bukker
under!
Etter en tid fant de ut at jeg måtte på et rekreasjonssted. Men hvor? Stor var min forbauselse da
jeg ble kjørt til et psykriatisk sykehus, der fikk jeg
utlevert en gåstol – en «prekestol».
Etter å ha kommet over sjokket, fikk jeg en
fantastisk rar reaksjon. Et uforklarlig sinne og
trass. Sint på alt og alle, og tverr og sur. Talen var
blitt bedre, men det var bare sinte og aggressive
ord som kom ut. Det var som om en slags «sperre»
som var blitt borte. Jeg var ikke klar over at jeg
kunne så mange stygge ord.
SLAGORDET NR 04 2021
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Hodesmertene og oppkasttoktene var der
fremdeles, og jeg var tynn som en Belsenfange.
Håret hadde så smått begynt å komme tilbake.
En til de grader ukledelig piggsveis. Uten ansiktsmimikk skremte jeg nærmest vannet av mine
medpasienter. Til slutt fikk min mann beskjed
om å komme og hente meg. Det var godt å komme
hjem, men ikke helt lett. Jeg var følelsesmessige i
ubalanse og overreagerte på bagateller. Ikke kunne
jeg gå alene, og sølte noe aldeles forferdelig når
jeg spiste. Stakkars mann! Han gjorde hva han
kunne for meg, og jeg var bare sur, trollete og
ekkel. Han hadde sin jobb å passe, våre to jenter
å ta vare på – og ei trollkjerring.
Levde liksom på siden av meg selv. Hadde
voldsomme depresjoner og raserianfall. Ville
ikke ut. Ville ikke treffe folk. Følte meg beglodd.
Jeg har heldigvis en ressurssterk mann som
undersøkte på egen hånd hvor det kunne være
mulig for meg å få skikkelig opptrening og rekreasjon. Takket være han fikk jeg livslysten tilbake.
Han greide å provosere fram kampgløden i meg.
Nå hadde heldigvis oppkastriene gitt seg mye, og
jeg liksom «våknet» og fant ut at nå er det visst
bare jeg selv som kan hjelpe meg.
Min mann ordnet med seksukers opphold på
Landåsen utenfor Gjøvik (svømming og spaserturer). Senere fire ganger fire ukers opphold
fire år på rad på Beitostølen og et fireukers opphold på Valnesfjord. Sosial rehabilitering er like
bra som fysisk. På disse stedene er det trening,
trening og atter trening i et trivelig og sosialt
miljø. Her fikk jeg det «sparket» jeg trengte. Nå
sto jeg på! Ville ikke gi opp – nektet å gi opp!
Min mann kjøpte ergometersykkel til meg,
som jeg syklet ti km på hver dag til musikk.
Brukte også noe av treningsprogrammet jeg fikk
med hjem fra Beitostølen. Ble kjørt til svømming
to ganger i uka, til balansetrening og fysikalsk
behandling to ganger i uka. Må også innrømme
at enkelte ganger orket jeg ikke tanken på mer
trening. Satte meg ned og gråt g villr gi opp. Men
det er utrolig hva vi har av ressurser inne i oss når
det røyner på.
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Til slutt ble treningen en slags besettelse. Nå
brukte jeg trassen min til å trene for å bli bedre.
Slik holdt jeg på i ti år for å bli så pass oppegående
som jeg er i dag. Helt frisk er jeg ikke, men jeg
fungerer bra og har akseptert situasjonen. Trene
litt gjør jeg fortsatt, men ikke så intenst. Svømmer,
går turer og bruker mitt lille personlige treningsprogram. Ikke hver dag, men et par ganger i uka.
Balansen er ennå dårlig, men jeg har lært å leve
med den.
Jeg har et trygt sosialt nettverk. Venner som
bryr seg og vi har mye moro sammen. Humøret
er veldig viktig, og trivsel er med på å gjøre deg
frisk. Jeg overser ikke kroppens signaler og jeg
hviler mye. Medisiner har jeg tatt lite av. Bortsett
fra smertestillende det første året. Det finnes
ingen glede i medisin, men det finnes mye medisin i glede.
Nå lever jeg liksom på nytt. På en annen måte
enn før. Men den totale livsforandringen var ikke
lett å takle. Livet har fått andre verdier. Nå når
jeg har fått det hele litt på avstand, liker jeg å tro
at jeg er blitt et nytt og bedre menneske.
Vi som har hatt hjerneslag, slutter ikke å være
mennesker. Vi må bare finne ut hvordan vi skal
leve videre. Vi må tenke framover, ikke se oss
tilbake. Da blir vi saltstøtter slik som Lots
hustru. Det vil si at vi stivner i den situasjonen
vi er i – mister evnen til å se framover. Det er i
motbakke det går oppover.
Det er ikke bare min egen fortjeneste at jeg har
blitt så pass bra som jeg er. Min mann har vært
en fantastisk støtte – og mine venner. Jeg har
fått mange positive tilbakemeldinger på framgangen hele tiden. Det hjalp voldsomt psykisk.
Forfengelig har jeg også blitt
Alle mine venner har godtatt meg på godt og
vondt. Jeg har opparbeidet meg en deilig trygghet. Trygghet til å være meg selv. Tørre å dumme
meg ut.
Til slutt vil jeg understreke noe jeg har fra
sikre kilder: selv om hjerneslag i utgangspunktet
ser likt ut for mange, finnes det ikke to hjerneslag som er helt like.

NHF’s hedersnål
Den 25.september ble
Odvar Jacobsen tildelt
NHFs hedersnål i sølv.
NHFs hedersnål er en annerkjennelse forbundet gir til enkeltpersoner som etter langvarig
tjeneste eller på ekstraordinær
måte har bidratt til å fremme
funksjonshemmedes interesser.
Det ble fremhevet hans innsats
som leder i Landsforeningen i
Oslo og Akershus i mer enn ti år
og for å fremme slagrammedes

og deres pårørendes interesser.
Videre ble det trukket frem at
han han vært oppnevnt SAFO
representant sammenhengende
i brukerutvalg i Helseforetak siden 2012. På Sunnaas Sykehus
HF 2012-2018, Sykehusapotekene HF 2016-2020 og nå som
brukerrepresentant i det sentrale
brukerutvalget i HSØ fom 2020
hvor han representerer alle pasientgrupper. Odvar har et spesielt
engasjement rundt rehabilitering
og habilitering etter skade.

Det er jo litt rart at vi lever vi
som vokste opp i en annen tid,
hvor alt var enkelt og gleden var stor
og far var faktisk gift med mor.
Da kjærlighet var å sette grenser
og omsorg var bedre enn merkegrenser,
hvor pampers bleier var fremmedord
huden var robust og ingen fikk fluor.

Ikke gråt over fortidenden – den er over.
Ikke stress med framtiden – den er ikke her ennå.
Lev livet – nyt dagene.

Lykkelig forskånet fra psykologer
og passende avstand fra skolens pedagoger,
den gang var barnehagen nesten tom
og søsken oppdro den neste som kom.
Bad var et særsyn og ute var doen
Klærne vi hadde var arvet fra noen,
et fjernsyn var aldri vår barnevakt
fantasien var rik med sin skapende makt.

Fra virkeligheten?
Det var dans i ei bygd i Trøndelag. En ung gutt gikk og bukket
for en ung dame og spurte
om hun ville danse med ham.
– Nei, vet du hva, svarte hun,
jeg danser ikke med hvem
som helst. – Vet du hva,
repliserte den unge
gutten, det gjør ikke
jeg heller, men i kveld
gir jeg blanke …

Vi jobbet – kan til og med lese og skrive
kun 7 år på skolen har holdt oss i live,
det er jo litt rart ifølge eksperter
vi burde hatt store psykiske smerter.

Ill: iStock

Vi ble ikke sivblad og bortskjemte pyser
lærte oss ansvar – fikk avsky for klyser.
Med stolthet jeg føler at vår generasjon
har livsverdier som tilleggspensjon!
SLAGORDET NR 04 2021
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Kokkehjørnet

Godt med laksekjøttdeig

Prøv fiskelasagne
laget med laksekjøttdeig.
Jeg fulgte oppskriften som
sto på pakka. Du kan også
bruke den til spagetti
– det blir kjempegodt!

Det dukker stadig opp
nye produkter i butikkene. Noen prøves og andre
bare bryr jeg meg ikke om.
Da jeg så lakse-“kjøttdeig”
i disken måtte jeg bare prøve
den ut. Greit for en som ikke har
kvern eller hurtighakker. Oppskriftene
er laget med utgangspunkt i en pakke
som inneholder 400 gram.
Lakseburger:
1 pakke laksefarse
1 ts salt
0,5 ts malt pepper
1 ss potetmel
1 egg
1 dl kald fiskekraft, H-melk eller fløte.
2 finhakket vårløk
litt finhakket persille.

Ha salt og pepper i farsen og rør godt. Tilsett
potetmel og rør. Ha i egg, vårløk persille og
egg. Rør Spe med kraften/fløten mens du rører. Form burgere og stek i panne på middels
varme, ca 2 minutter på hver side.
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Lakseboller.
1 pakke laksefarse
200 g hvit fiskefilet skinn- og beinfri
kuttet i småbiter
1 egg
1 ss potetmel
1 dl fløte
1 ts salt
0,5 ts pepper
litt revet muskat
2 stk finhakket vårløk
litt finhakket koriander
Ha salt, pepper, muskat og potetmel i
farsen å rør godt. Tilsett egg, hvit fisk,
vårløk og koriander rør godt, spe med
fløten mens du rører. Smak om du må
ha mer krydder i farsen. Form små boller og la dem trekke i fiskekraft noen
minutter. Jeg pleier å bruke disse i soft
tacoshell sammen med salat og sweet
chilisaus.

Ved The Rolling Chef

Bruk julerestene

Har du ribberester – kutt det
i biter og ha det i panna sammen
med litt paprika, vårløk og rosenkål.
Slå over ferdig hoisin peppersaus
eller chilisaus. Server med ris
eller ha det i pitabrød
sammen med salat.

R islapper av riskrem-rester
3 dl riskrem
1 spiseskje sukker
1 dl hvetemel
2 egg
1/2 ts malt kanel
Ha alt i en bolle og rør inn
melet til passe tykk røre. Stek
lappene gyldne på begge sider.
Avkjøles på rist.
Foto: iStock

Kalkun er godt å ha i salat!
Bland kalkunkjøtt med melon og ananas
kuttet i biter. Noen druer, en neve grovhakket
valnøtter og finhakket salat.
Dressing: 1 dl yoghurt naturell blandet med
1 ts flytende honning. Smak til med salt og pepper.

Foto: iStock

Ønsker dere et smakelig måltid! The Rolling Chef.
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Likepersoner
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
wentro@start.no
Anders Utne (slagrammet)
Tlf. 69 26 15 57
autne@start.no
May Midtby (slagrammet)
Tlf. 909 50 331
maymi@start.no
Bjarne Andersen
(slagrammet)
Tlf.920 46 635
bjarneha@online.no
Randi Overaa
(slagrammet)
Tlf. 476 58 350
aoberg@getmail.no

LFS Oslo/Akershus
Bente Flaten Amundsen
(pårørende)
Tlf. 413 39 119
Roger Amundsen
(slagrammet)
Tlf. 489 99 797
leder@slag.no
Odvar Jacobsen
(slagrammet og
pårørende)
Tlf. 907 48 521
odvar.jacobsen@outlook.
com
Marius Korsell
(slagrammet og pårørende)
Tlf. 959 74 359
marius.korsell@gmail.com
Esben Madsen
(slagrammet)
Tlf. 930 90 982
esben@slag.no
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Judith Olsen
(slagrammet)
Tlf. 900 33 320
olsenfamilien@hotmail.
com
Øyvind Gerhardsen
(slagrammet)
Tlf. 993 99346
oyvindger@yahoo.no
Arvid Ruus
(pårørende)
Tlf. 915 40 937
arvid@ruusnet.no
Elisabeth Wollebek
(slagrammet)
Tlf. 928 92 211
eliswoll@gmail.no

LFS Vestfold
Tore Fredriksen
(slagrammet)
Tlf. 452 50 533
tfredrik@live.no

LFS Hedmark
Eva Dehli
(slagrammet
og pårørende)
Tlf. 902 96 926
evadehli@online.no
Heidi Myrvold
(slagrammet)
Tlf. 916 88 093
heidi_myrvold@live.no

LFS Oppland
Kirsten Engen
(pårørende)
Tlf. 924 50 739
kirsten_1946@yahoo.no
Tom Skansar Borgersen
(slagrammet)
413 92 008
tom@slag.no

LFS Hordaland

Arne Mjåland
(slagrammet)
Tlf. 901 98 305
arne@slag.no

Brit Thorland Gravdal
(slagrammet)
Tlf. 412 65 482
britgravdal@yahoo.no

Torill Mjåland
(pårørende)
Tlf. 412 92 296
styx5@hotmail.com

Frid Lundgren
(slagrammet)
Tlf. 928 36 174
fridlundgren@hotmail.no

LFS Telemark
Anne Heie
(slagrammet)
Tlf. 916 15 614
lfsheie@hotmail.com
Vibecke Selliken
(slagrammet og
pårørende)
Tlf. 988 22 576
vibeckesel@msn.com

LFS Agder
Freddy Ulvseth
(slagrammet)
Tlf. 97 63 61 69
freddy.ulvseth@atea.no
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Hans Henrik Tøsdal
(slagrammet)
Tlf. 918 66 074
hans@avantic.no
Britt Vik
(pårørende)
Tlf. 959 37 806
britt.vik@sklbb.no

LFS Trøndelag
Alle henvendelser til
Tlf. 960 17 389
lfs.trondelag@gmail.com
Hilde Andresen
(pårørende)
Torbjørn Krogstad
(pårørende)
Ingar Lian
(pårørende)

Åse Meslo
(pårørende)
Randi Osmundnes
(pårørende)
Merethe Tømmerdal
(slagrammet)
Robert Vevang
(slagrammet)

LFS Nordland
Annbjørg Hansen
(pårørende)
Tlf. 992 35 827
annbjorg48@hotmail.com
Harald Hansen
(slagrammet)
Tlf. 992 35 827
har6@online.no
Ove Mikal Heien
(slagrammet)
Tlf. 481 34 166
oveheien@hotmail.com
Randi Nesje (pårørende)
Tlf. 916 98 355
rknesje@online.no

LFS Troms
Liv Jensen (pårørende)
Tlf. 951 95 464
h-ejens@online.no
Hilde Richardsen
(slagrammet)
Tlf. 901 78 576
hildjori@hotmail.com

LFS Finnmark
Liv Ellinor Hammer
(pårørende)
Tlf. 906 29 940
liveliham@yahoo.no
Anne-Grethe Rostad
(slagrammet)
Tlf. 472 81 124
Ture Sjøkvist
(slagrammet)
Tlf. 468 00 454
tures@online.no

Medlem
i LFS?
Fyll ut kupongen
og send på e-post til:
rogeramu@start.no
Eller pr. post til:
Roger Amundsen,
Nils Amblis vei 4,
2380 Brumunddal

✓ Ja!

Jeg melder meg inn i Landsforeningen
For Slagrammede (LFS).

Navn:
Adresse:
Postnr/Sted:
E-post:
Tlf:

Fødselsdato:
Slagrammet

Interessemedlem

Pårørende

Du kan også melde deg inn på www.slag.no

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

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

Husk Slagrammedes
minne- og forskningsfond
Fondets formål er å yte tilskudd til vitenskapelig forskning,
informasjon om hjerneslag og følgene av dette, opplæring
av personell som jobber med hjerneslagrammede.
Forretningsfører og leder:
Hans Henrik Tøsdal, tlf. 918 66 074 epost: hans@avantic.no

Støtte kan sendes på bankkonto 0540.08.35502
eller via vipps på
Minnefondet #24743.

✓Ja!

jeg vil bli abonnent
Navn:
Adresse:
Postnr/Sted:

Rett i postkassa
4 ganger i året!
Send bestillingen til:
LFS, Pb 9217 Grønland,
0134 Oslo

Betales av:
Navn:
Adresse:
Postnr/Sted:

Abonnementspris kr. 100,- Abonnementet løper til det blir sagt opp.
SLAGORDET NR 04 2021
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Hovedstyret

Leder
Roger Amundsen
Tlf: 489 99 797
leder@slag.no

Sekretær

Nestleder

Økonomiansvarlig

Hilde Andresen
Tlf: 960 17 389
hilde@slag.no

Freddy Ulvseth
Tlf: 976 36 169
freddy@slag.no

Hans Henrik Tøsdal
Tlf: 918 66 074
okonomi@slag.no

Styremedlemmer
Tom Skansar Borgersen
Tlf: 413 92 008
tom@slag.no

Pål Andre Nygård
Tlf: 988 95 864
paal@slag.no

Varamedlem
Esben Madsen
Tlf: 930 90 982
esben@slag.no

Direkte nummer LFS: 489 99 797

Arne Mjåland
Tlf: 901 98 305
arne@slag.no

kontakt@slag.no

Lokallag og kontaktpersoner
LFS Østfold

LFS Telemark

LFS Trønderlag

Leder: Randi Overaa
Tlf: 476 58 350
aoberg@getmail.no

Leder: Tron Tofsland
Tlf: 456 32 102
ttofslan@online.no

LFS Oslo og Akershus

LFS Agder

Leder Hilde Andresen
Tlf: 960 17 389
lfs.trondelag@gmail.com
hilde@slag.no
www.lfstrondelag.com

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

Leder: Freddy Ulvseth
Tlf: 97 63 61 69
freddy@slag.no

LFS Hedmark

LFS Hordaland

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 Buskerud
Kontakt: Roger Amundsen
Tlf: 489 99 797
leder@slag.no

LFS Vestfold
Leder: Arne Mjåland
Tlf: 901 98 305
arne@slag.no
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Leder: Hans Henrik Tøsdal
Tlf: 918 66 074
hans@avantic.no

LFS Rogaland
Kontakt: Roger Amundsen
Tlf: 489 99 797
leder@slag.no

LFS Sogn og Fjordane

Kontakt: Roger Amundsen
Tlf: 489 99 797
leder@slag.no

LFS Møre og Romsdal
Kontakt: Roger Amundsen
Tlf: 489 99 797
leder@slag.no

LFS Nordland
Leder: Randi Nesje
Tlf: 916 98 355
rknesje@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

ANNONSE

   
Carbonhand er et unikt grepshjelpemiddel
som kan gi et fast og stødig grep, selv for
personer med minimalt med muskelstyrke.
        
        
    
    
  

Art.nr.: 012.70, 012.80, 012.90 ect.
HMS nr.: 235270, 235271, 235272, 235273.
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https://www.cypromed.no
service@cypromed.no
Tel: 62 57 44 33


*Fullstendige garantivilkår er beskrevet i detalj i brukermanual

aller

DET NYESTE INNEN ELEKTRISK

DROPP-FOTORTOSE
DROPP
ALFESS Fotløftsystem er utviklet for å hjelpe deg som har
droppfot til å gå mer naturlig og stabilt, med bedret selvtillit
og trygghet.
ALFESS-teknologien gir små, elektriske
Den avanserte ALFESS
impulser til nerver og muskler for å løfte foten, slik at man
får økt mobilitet og en bedre gange. ALFESS kan også
benyttes til passiv trening mens du sitter eller ligger.
Mer robust enn tidligere systemer.
Støvtett og tåler kort tid i vann.
Innebygget oppladbart batteri. Lades opp via en
USB-/magnetkabel
Skandinavisk design og så slank at den er
tilnærmet usynlig under vanlige klær.

Innebygde elektroder i rustfritt stål som aldri
behøver byttes.
• Styres med en enkel app på mobilen, en liten
fjernkontroll eller direkte på systemet – valget er ditt.
• Systemet leser underlaget og tilpasser seg deretter for
å gi en naturlig gange uten noen sensor i skoen.
• Løfter foten like mye med mindre strøm enn tidligere
og gir derfor mer komfortabel.
• Lett og ta av og på med en hånd og enkelt å plasserer
riktig rundt leggen.
Ønsker du å prøve ALFESS, ta kontakt med ditt ortopediske
verksted eller Alfimed på telefon 92 49 88 00 eller info@alfimed.no

Alfimed AS, Slemmestadveien 636, 3470 Slemmestad, www.alfimed.no

