
September er den 
internasjonale 
barnekreftmåneden 
Møt Klara Thomine (9år) som 
er hedret som gullsløyfehelt
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EN VAKKER DAG  
HAR VI GLEMT 
DEMENS 

Støtt forskning  på demensSEND SMS MINNER TIL 2216 
Gi 50,-Vi kan løse demensgåten, men da trenger vi din hjelp..... .......

«Både mamma og pappa har  
fått demens. Frykten for å få demens  
er vond. Jeg tenker på barna mine 
og håper forskerne en vakker dag 
finner en løsning, før det blir min tur» 
                           -Hanne Nerland (36)
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HJERNESLAG er en av de 
største grunnene til uførhet.  s. 4

EPILEPSI Jeg må alltid være 
forberedt på at jeg kan få anfall. s. 10

GJEST Stiftelsen Norsk Luft-
ambulanse – Et kappløp mot tiden. s. 14
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I DENNE UTGAVEN

Hjerneslag. Hjernein-
farkt. Hjerneblød-
ning. Alle har hørt 
disse skremmende 
ordene, og mange 

har selv eller gjennom sin kjære 
blitt rammet. Hjerneslag - som er 
en fellesbetegnelse på infarkt og 
blødning - rammer hvert år rundt 
16 000, og ca. 70 000 lever med et 
eller flere gjennomgåtte slag. Slag 
forekommer i alle aldersgrupper, 
selv om 80 prosent av de som får det 
er over 65 år.  

Ingen hjerneslag er like. Utfal-
lene varierer og derfor blir konse-
kvensene ulike. Selv om de fleste 
kommer hjem og klarer seg bra 
etter et slag, er likevel slag den vik-
tigste årsaken til alvorlig funksjons-
hemming som ikke er medfødt, 
den vanligste årsaken til langvarig 
institusjonsomsorg og den tredje 
vanligste dødsårsaken.

Hvordan unngå hjerneslag?
Et slag kan i løpet av sekunder snu 
opp og ned på livet til den rammede 
og de pårørende rundt. Er det rart vi 
spør oss: Er det noe vi kan gjøre for 
å unngå hjerneslag?

Høy alder, medfødte svakheter 
i blodårer og tidligere hjerte- og 
karsykdommer - som gir økt risi-
ko for hjerneslag - får vi gjort lite 
med. Men selv om ingen kan ga-
rantere seg mot, eller få forsikrin-
ger om at man ikke vil få slag, er 
det et faktum at 80 prosent av sla-
gene er assosiert med risikofakto-
rer det er mulig å påvirke: Høyt 
blodtrykk, diabetes, høyt koleste-
rol, atrieflimmer (hjerteflimmer), 
røyking, fysisk inaktivitet, usunt 
kosthold, overvekt og høyt alko-
holinntak. Disse risikofaktorene 
kan du påvirke selv, eller i samar-
beid med fastlegen din.

Et sunt kosthold
Av og til kommer det røster som 
mener at det mases for mye om 
sunn livsstil. ”Man skal jo leve 
også”, sies det. ”Hvordan skal 
jeg huske alt?”, blir det spurt. Så 
komplisert er det ikke. Ved å ta få, 
men viktige grep som å stumpe 
røyken, ha et sunt kosthold med 
blant annet rikelig med grønnsa-
ker, frukt, grove kornprodukter og 
fisk og være i jevnlig fysisk aktivi-
tet hvor du blir varm og svett, så 

Sunn livsstil = forebygging av hjerneslag
Ingen kan forsikre seg mot å få hjerneslag, men alle kan redusere sjansene for å bli rammet. 
Bonusen ved å forebygge slag, er at du også forebygger andre alvorlige sykdommer. 

LES  MER PÅ ALTOMDINHELSE.NO

forebygger du ikke bare hjerne-
slag, men også hjerte- og andre 
karsykdommer, og kreft. For noen 
er det aktuelt å måle blodtrykket 
jevnlig og få behandling hvis det 
er for høyt. Tror man at man kan 
ha atrieflimmer, er det viktig å få 
diagnostisert det, slik at man om 
nødvendig kan få behandling.

Hjernen- et mirakel
Her - som på så mange andre 
områder - handler det om å fore-
bygge. Det fins to måter å leve på, 
blir det sagt: Den ene er som om 
ingenting var et mirakel. Den an-
dre er som om alt var et mirakel. 
Hjernen vår er et mirakel, slik 
nevrolog og professor Espen Die-
trichs beskriver den i boka Hva 
er hjernen: ”Hjernen som er vårt 
mest fascinerende og komplekse 
organ og ansvarlig for personlig-
het og selvbevissthet og alt det 
som kjennetegner mennesket”. 
Hjernen må brukes og ivaretas 
gjennom en sunn og aktiv livsstil, 
og i det daglige må vi heller ten-
ke på hvordan vi bygger helse og 
livskvalitet framfor alltid å tenke 
forebygging av sykdom.

Den amerikanske samfunnsme-
disineren Aaron Wildavsky viser 
til at 90 prosent av kreftene som 
påvirker folkehelsa, befinner seg 
utenfor helsevesenet. Det vil si at 
90 prosent av helsa vår blir til der 
vi bor, på arbeidsplassene og i sam-
funnet for øvrig.

Dersom vi selv tar de grep vi 
kan for å påvirke egen helse, må 
også politikerne i større grad leg-
ge til rette for dette. Når vi for 
eksempel vet at røyk er en viktig 
risikofaktorer for hjerneslag og 
andre sykdommer, og røykeloven 
har bidratt til å redusere antallet 
som røyker dramatisk, hvorfor 
sier da politikerne nei til ytterli-
gere tiltak for å redusere antallet 
som røyker? Hvorfor koster ikke 
usunn mat i butikkene mye mer 
enn sunn mat? Hvorfor bygges det 
ikke flere sykkelstier?

Min oppfordring er å bygge helse 
og livskvalitet gjennom en aktiv, 
god og sunn livsstil. Da forebygger 
du hjerneslag og andre alvorlige 
sykdommer. Det kan gi både deg 
selv og de rundt deg som du er glad 
i ekstra år med glede, aktivitet og 
en meningsfull tilværelse.
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Oslo Ryggklinikk
Hieronymus Heyerdahls gate 1, 

0160 OSLO

22 83 91 00
post@rygg.no

Følg oss på Facebook
www.rygg.no

Oslo Ryggklinikk  
Spesialist på ryggproblemer
Er du en av mange som sliter med redusert kapasitet og difuse eller klare 
smerter i nakke, rygg eller hodet etter skade eller travle dager?
 
Naprapati innebærer å diagnostisere, behandle og rehabilitere 
smertetilstander og funksjonelle problemer i ledd og muskler.  
Behandlingen bygger på ortopedisk medisin kombinert  
med god kunnskap om bevegelsesapparatets  
oppbygging og funksjon. 
 
Velkommen til behandling hos oss!

Hodepine
Ved hjelp av 
disse tipsene 
kan du motvirke 
spenningshodepine 
før den kommer.
s. 12

MS forbundets blogg
Det eneste MS-pasientene 
har til felles er de to 
bokstavene M og S, 
ellers varierer de fra 
maratonløpende personer 
til hjelpetrengende.

På nett! 
Etter at Jan 
Mæhlen (64) 
hadde hjerneslag, 
fikk han Afasi. Nå 
lærer han seg å 
snakke igjen. 

Tommy Skar
Generalsekretær,  
LHL Hjerneslag 
FOTO: ANDERS BERGESEN

”Min oppfordring er 
å bygge helse og 
livskvalitet gjennom 
en aktiv, god og 
sunn livsstil.”
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Da et nært og ungt fami-
liemedlem fikk slag, 
innså nevrolog Han-
ne Marie Lunde at noe 
måtte gjøres for å tilby 
et godt rehabiliterings-

tilbud til det hun visste var en stor, usyn-
lig gruppe.

– Hjerneslag forbindes med grått hår og 
gåstol av de aller fleste, men det er faktisk 
mellom 3000 og 3500 unge mennesker 
i arbeidsfør alder som opplever å få slag 
hvert år her i landet, sier Lunde. 

Hun jobber som nevrolog ved Lands-
foreningen for hjerte- og lungesyke (LHL) 
sin poliklinikk på Nesttun i Bergen, og 
står bak ideen om å åpne et eget rehabi-
literingstilbud for unge hjerneslagpasi-
enter der. Pasientene får følge et unikt 
treukers dagrehabiliteringstilbud som 
inneholder alt fra hjelp av ergoterapeut og 
logoped til fysiske aktiviteter som svøm-
ming og sykling.

– Alle deltakerne får også kostholdsvei-
ledning samt en spesialvurdering av nev-
rolog, sier Hanne Marie Lunde ved LHL 
klinikken på Nesttun. 

Rammet som 34-åring
En 34 år gammel politikvinne er en av de 
første tre unge slagpasientene som har 
begynt på rehabiliteringsprosjektet. Hun 
satt hjemme med sine to små barn og 
spiste middag da hun følte at hun mistet 
kontrollen i venstre arm.

– Jeg tok ettåringen på fanget og klap-
pet ham på magen. Det kjentes merkelig 
ruglete, så jeg ser ned og skjønner at jeg 
sitter og klapper meg selv på armen, fortel-
ler 34-åringen som ønsker å være anonym. 

– Jeg forsto ganske fort hva som var i 
ferd med å skje. En venninne av søsteren 
min hadde slag et halvt år tidligere, og 
hun var bare 42. Så jeg visste det gikk an. 
Men i alle brosjyrene om hjerneslag er det 
folk med grått hår og gåstol.

Usynlig gruppe
Det er nettopp fordi hjerneslag er forbun-
det med eldre mennesker at folk i arbeids-
før alder som opplever å få slag ofte stre-
ver med å komme seg tilbake i normalt 
gjenge. De utgjør opptil 3500 av de i alt 
rundt 16 000 som får hjerneslag her i lan-
det hvert år. 

– Dette er en gruppe som kan være van-
skelig å identifisere, sier nevrolog Hanne 
Lunde fra LHL-klinikken i Nesttun i Bergen. 

– Men de sliter som alle andre slag- 
pasienter med hukommelsestap, depre-
sjon, utmattelse og andre mindre fysisk 
synlige problem. 

Lunde forklarer at mange i denne store 
gruppen inntil nå har strevd med å få dek-
ket sitt behov for rehabilitering.

– Fordi mange av dem er fysisk spreke 
i utgangspunktet, blir unge slagpasienter 
ofte raskt selvhjulpen igjen. De kjenner 
kanskje ikke et umiddelbart behov for re-
habilitering før de møter problemene når 
de skal tilbake til yrkeslivet, forklarer hun.

Spesialtilpasset program
Det har tatt mindre enn et år siden Hanne 
Marie Lunde fikk ideen om et spesialtilpas-

set tilbud for yngre slagpasienter i arbeids-
før alder til opplegget er oppe og står. Mye 
av ekspertisen var allerede på plass ved LHL 
sin rehabiliteringsavdeling på Nesttun.

– Vi lar dem i hovedsak følge et allerede 
etablert og svært grundig program for hjer-
terehabilitering, men slagpasientene vil i 
tillegg få en spesialvurdering av nevrolog 
og spesielt tilrettelagt rehabilitering gjen-
nom ergoterapi og logopedi, sier Lunde. 

Hun understreker at det er svært viktig 
for alle slagpasienter å komme i gang med 
rehabilitering så raskt som mulig.

– Funksjonsnivået som oppnås i løpet 
av de første tre til seks månedene etter 
et hjerneslag, kan ha stor betydning for 
langtidsoverlevelse. Derfor er det svært 
viktig å komme i gang med tidlig rehabili-
tering og dokumentere effekten av dette. 
Her håper vi i LHL, sammen med Hau-
keland universitetssykehus, å kunne gå i 
front for viktig og kanskje banebrytende 
forskning gjennom dette nye prosjektet, 
sier Hanne Marie Lunde.

Sliten av radio
34-åringen fra Bergen, som er en av de før-
ste som nå nyter godt av LHLs nye tilbud, er 
tilbake i 50 prosent stilling. Men hun stre-
ver fortsatt med flere av de typiske skjulte 
symptomene, som ekstrem tretthet. 

– I to måneder greide jeg ikke å høre på 
radio engang. Jeg måtte be barna bruke 
høretelefoner. Det kan være vanskelig å få 
folk til å forstå at du må bruke et par dager 
til å «ta deg inn» etter å bare ha jobbet i to 
dager, forteller hun. 

– Mens man kanskje forventer at eldre pa-
sienter føler seg slitne, kan unge slagpa-
sienter som meg se svært friske ut, og vi 
møter ikke alltid like stor forståelse. Jeg 
er i mye bedre form nå, men det er fortsatt 
slitsomt å konsentrere seg. Den kognitive 
svikten som unge slagpasienter som meg 
opplever, er ikke synlig.

Tett sykehussamarbeid
Prosjektet ved LHL-klinikken på Nesttun 
foregår i tett samarbeid med Haukeland 
universitetssykehus. Sykehusets nevro-
logiske avdeling tar imot og behandler 
mange unge slagpasienter.

– Vi kan identifisere kandidater som 
kan nyte godt av det nye tilbudet. Nå job-
ber vi sammen med LHLs poliklinikk på 
Nesttun for å tilrettelegge for at de får den 
oppfølgingen de har behov for, sier Ulrike 
Waje-Andreassen, overlege og professor 
ved nevrologisk avdeling ved Haukeland 
universitetssykehus.

Programmet for yngre slagpasienter 
dekker et bredt spekter av de utfordrin-
gene mange slagpasienter står overfor. 
Det vil dekke kognitive forhold, aktivitet, 
mestring, arbeid og funksjonsdyktighet, og 
følger nasjonale retningslinjer for behand-
ling og rehabilitering for slagpasienter. 

Raskere tilbake
Rehabiliteringstilbudet er en del av NAV 
sitt «Raskere tilbake»-program, som om-
fatter ulike arbeidsrettede tiltak til syk-
meldte som skal hjelpe dem å komme seg 
raskere tilbake i jobb etter sykdom. 

Med såpass mange slagpasienter i ar-
beidsfør alder, er dette prosjektet også av 
samfunnsøkonomisk betydning, mener 
Hanne Lunde ved LHL-klinikken i Bergen. 

– Selv om nesten alle yngre slagpasien-
ter greier seg selv etter å ha blitt skrevet 
ut fra sykehus, sliter mange med å kom-
me tilbake i jobb, forklarer hun.

– Gjennom det rehabiliteringstilbudet vi 
nå kan tilby ved Nesttun-klinikken, håper 
vi å kunne hjelpe mange flere tilbake til so-
sial og arbeidsmessig deltagelse, sier hun.

LHL-klinikken på Nesttun regner med 
å kunne tilby det nye rehabiliteringspro-
grammet til rundt 40 pasienter i året.

Manglende offentlig tilbud
LHL Hjerneslag ble etablert i 2015, og job-
ber aktivt for å fokusere på hjerneslag 
over hele landet. De er bekymret over de 
store geografiske variasjonene på rehabi-
literingstilbudet i kommunene og i spe-
sialisthelsetjenesten. 

LHL sier at mange kommuner har be-
grenset eller manglende tilgang til den 
fagkompetansen som bør være del av 
moderne slagrehabilitering, blant annet 
for kognitive vansker. Noe av den hjelpen 
som det har vært behov for i etterkant av 
hjerneslaget, har det til nå vært vanskelig 
å få, mener 34-åringen som er del av det 
nye prosjektet til LHL i Bergen.

– Jeg kan få hjelp til å vaske huset, men 
som ung og arbeidsfør har man behov for 
helt andre typer hjelp enn en slagpasient 
på 70 år. Det betyr veldig mye for meg at 
jeg nå kan være med på LHL sitt rehabili-
teringsprogram. Og kanskje neste gang 
det lages en brosjyre om hjerneslag, så 
kan det brukes noen bilder av aktive 
mennesker i joggeklær – og ikke bare eldre 
med grått hår! håper hun.

Helt nytt rehabiliteringsprogram  
for skjult slagpasientgruppe

SLAG En stor og skjult gruppe av unge slagpasienter får nå et nytt og viktig 
rehabiliteringstilbud ved LHL-klinikken på Nesttun i Bergen. 

Dette er det nye  
rehabiliteringstilbudet

 Tre ukers dagrehabilitering
 Spesialvurdering av nevrolog
 Hjelp fra ergoterapeut og logoped
 Fysiske aktiviteter som sykkel,  

   basseng og gymnastikk
 Kostholdsveiledning
 Stressmestring med psykolog
 Fokus på aktivisering, mestring,  

   arbeid og funksjonsdyktighet
 Bygger på nasjonale retningslinjer for 

   rehabilitering av hjerneslag

7 risikofaktorer for hjerneslag

1  Høyt blodtrykk (den vanligste grunnen)
2  Diabetes
3  Stress
4  Røyking
5  Mye alkohol
6  For mye stillesitting
7  For mye fettinnhold i blodet

Nevrolog Hanne Marie 
Lunde ved LHL-klinikken på 

Nesttun i Bergen.
FOTO: VIDAR LANGELAND

Av Lars Bevanger

Telefon: 22 79 91 00 | www.lhl.no
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Etter at Nils Espen Lil-
leheim fra Ålesund 
fikk hjerneslag i 2015, 
ble livet snudd på ho-
det for både han og 
resten av familien. 

Sammen med kona Birgit Thunem 
Knutsen (44) og de to barna deres 
har de brukt tid på å finne ut hvor-
dan de skal tilpasse hverdagen til 
den nye livssituasjonen.

Ifølge LHL Hjerneslag rammes 
16 000 nordmenn av hjerneslag år-
lig. Det er også en av hovedgrunne-
ne til uførhet.

Det tok åtte måneder før Nils Es-
pen var tilbake i jobben som feng-
selsbetjent. I dag jobber han 30 
prosent, men ønsker å jobbe mer i 

fremtiden. Han legger til at det å bli 
friskere er en fulltidsjobb i seg selv.

- Når jeg ikke er på jobb må jeg 
legge inn trening, møter med det 
offentlige, og hvile. I tillegg prøver 
jeg å gjøre de tingene jeg gjorde før, 
som å padle og å gå turer. Det gir 
meg både trening og mestringsfø-
lelse, sier han.

Viktig å legge til rette
For å få en slagpasient tilbake i 
jobb mener Nils Espen det er vik-
tig at arbeidsgiver og arbeidstaker 
tar en prat om arbeidsoppgaver 
og tilrettelegging.

- Skriv ned alle arbeidsoppgave-
ne. Finn ut hva du kan gjøre nå, 
hva du kan greie om en stund, og 

hva som ikke er aktuelt å gjøre len-
ger, sier han.

Det er viktig at arbeidsgiveren 
ikke bare antar at den slagramme-
de ikke klarer å utføre de samme 
oppgavene som før. Finn også ut 
om det er andre ting som kan gjø-
res for å gjøre arbeidsdagen lettere 
å gjennomføre.

- For min del må jeg også ha 
mulighet til å trekke meg unna på 
jobb, dersom jeg har behov for det. 
Da kan jeg hente meg inn igjen før 
jeg fortsetter, sier han.

Endringer i hjemmet
Slaget gikk kraftig utover balan-
sen til Nils Espen. Han mistet 
også hørselen i høyre øre. Gjen-

Hjerneslag rammer 16 000 nordmenn 
hvert år, og er en av de største grunnene 
til uførhet. Nils Espen Lilleheim (47) er 
en av de som har kommet seg tilbake i 
jobb etter slag.

Rammet av 
hjerneslag: 
- Snakk med 
jobben om hva 
du får til

Av Cecilie Tveten

Det er

FAKTA

Antall hjerneslag fordelt på 
ulike aldersgrupper

INSPIRASJON

16 000
nordmenn som rammes av 
hjerneslag hvert år

Ifølge Norsk hjerneslagregister fordeler 
hjerneslag seg slik i befolkningen basert på  

8 409 pasienter som de har registrert:

2,8 %18-44 år
5,6 %45-54 år
12,1 %55-64 år
23,9 %65-74 år
29,8 %75-84 år
25,8 %85+ år

Yrkesdeltakelse før 
innleggelse og 3 måneder 

etter hjerneslaget

120+100+780=

i 2014 var 22 % av pasienter yrkesaktive 
før slaget. 3 måneder etter slaget var 

yrkesdeltakelsen halvert fra 22 % til 12 %

600
blir uføre hvert år som følge av slag

Kilde: LHL Hjerneslag
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nom rehabilitering, trening og 
hvile, har han sakte, men sikkert 
trent seg opp.

Han måtte lære seg å skrive 
på nytt, og bruker i dag staver 
når han går tur. I tillegg trenger 
han mye hvile. Det har ført til at 
familien har måttet gjøre noen 
endringer i hjemmet.

- Vi kunne ikke lenger ha hu-
set fullt av unger, og i perioder 
kunne bare en av dem ha med 
en venn hjem. Den andre måt-
te eventuelt dra på besøk til sin 
venn, forteller Birgit.

Nils Espen har også fått kortere 
lunte av å være så mye sliten. Der-
for har familien døpt om kontoret 
i huset til ”Furtebua”. Hvis Nils 

Espen trenger å trekke seg tilba-
ke, lukker han døra og setter seg i 
stolen. Da vet barna at de ikke skal 
forstyrre han, med mindre huset 
brenner.

Familien får æren
Selv om fremgangen har vært 
stor, har det vært en jobb å kom-
me dit han er nå. Nils Espen for-
teller at han ikke hadde klart det 
uten familien.

- Det er jeg som har vært syk, 
men Birgit har fått belastningen 
også. En av grunnene til at jeg har 
blitt så bra så langt er innsatsen 
hennes, sier han.

For å hente overskudd til den nye 
situasjonen sørger Birgit for at hun 

gjør aktiviteter for seg selv innimel-
lom. På den måten får hun ladet 
batteriene. Paret er enige om at det-
te har vært viktig for hele familien.

- Jeg bruker mye energi på å få 
hverdagen til å gå rundt. Derfor 
må jeg prioritere hva jeg skal bruke 
energien min på mer enn før. Jeg 
har blitt mer egoistisk når det gjel-
der å ta ut alenetid en gang iblant, 
forteller Birgit.

- Det er lett for oss som er syke å 
bli egoistiske. Derfor har jeg oppfor-
dret Birgit og jentene til å gjøre ting 
for seg selv, så de får oppleve andre 
ting, sier Nils Espen.

Her er familien på fjelltur 6 måneder etter slaget. 
Fra venstre: Birgit, Tuva, Tale og Nils Espen.
FOTO: PRIVAT 

Birgit Thunem Knutsen

Pårørende 
FOTO: FOTO: SPONLAND FOTO

Nils Espen Lilleheim

Fikk hjerneslag i 2015 
FOTO: PRIVAT 

Familien liker å gjøre aktiviteter sammen. 
Fra venstre: Nils Espen, Tuva, Birgit og Tale. 

FOTO: PRIVAT 

Les mere på 
altomdinhelse.no

Afasi etter  
hjerneslag 

eller hjerneskade?
 

Afasiforbundet i Norge er 
interesseorganisasjonen 
for personer med afasi 

og deres pårørende.
 

Kontakt oss gjerne:   
Tlf. 22 42 86 44

Epost: afasi@afasi.no
www.afasi.no

Vi ønsker å :
 gi informasjon om risikofaktorer 
 og hvordan man unngår disse
 styrke rehabiliteringstilbudet 
 hjelpe slag rammede og 
 pårørende gjennom 
  likepersonsarbeid
 utføre helsepolitisk arbeid til 
 beste for slagrammede

www.slagrammede.org

Kontakt: Arne Hagen
Telefon 47014695
E-mail arne-hag@online.no

Bli medlem!

Organisasjonen for slagrammede og pårørende tilbyr:

• Informasjon 
• Nyhetsbrev
• Rådgiving på telefon 67 023 023
• Noen å snakke med som forstår (likemenn)
• Pasientombud
• Lokale trimgrupper og møteplasser
• Nettverk 

Du finner alt om disse tilbudene på lhl-hjerneslag.no. Slik blir du medlem: 
Send sms HJERNESLAG til 2007, send e-post til medlem@lhl.no eller  
ring 22 79 90 00. Medlemskap koster kr. 120,- ut året (ordinært kr. 350,-)

    LHL Hjerneslag        @LHL_Hjerneslag        LHL_Hjerneslag   lhl-hjerneslag.no
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Dysfagi (svelgebesvær) er ubehagelig, kan gi lungebetennelse og vil ofte påvirke 
evnen man har til å få i seg tilstrekkelig med næring, både mat og drikke.

Dysfagi (svelgevansker ) er ubehage-
lig, kan gi lungebetennelse og vil ofte 
påvirke evnen man har til å få i seg 
tilstrekkelig med næring, både mat 
og drikke. 

– Svelgevansker kan dermed føre 
til underernæring. Normal svelging 
involverer mange nerver og muskler, 
og svelgevansker oppstår når deler av 
disse ikke fungerer, forteller Monica 
Ekornes, klinisk ernæringsfysiolog 
ved Oslo universitetssykehus.

Det er viktig å få grundig utredet 
hvorfor man har svelgevansker og 
hvordan den fremstår hos den enkel-
te, slik at man kan få optimal behand-
ling og tilrettelegging

– Det er mørketall på forekomst og 
mange kan få det enklere hvis deres 
svelgefunksjon blir identifi sert og de 
får nødvendig oppfølging.

Flere plager 
Hun påpeker viktigheten av å kom-
me seg raskt til behandling, og å ikke 
bagatellisere plagene. Uforklarlig 
vekttap etter nevrologisk sykdom kan 
ofte være en indikator på at man unn-
går mat og drikke grunnet dysfagi.

Det er viktig å lære seg hvordan 
man best kan leve med svelgevanske-
ne, trene opp svelgefunksjonen om 
det går, og tilrettelegge mat og drikke 
til best mulig konsistens.

– Konsistensen av maten må tilpas-
ses pasientens utfordringer. Det er 
vanlig å mose maten og tynne den ut, 
avhengig av tyggeevne, grad av svelge-
vansker, osv. For noen kan det også 
skape problemer hvis maten glir for 
fort ned, og da brukes fortyknings-

pulver for å oppnå riktig konsistens. 
Det er også viktig for appetitten 

at maten ser tiltalende ut, og at man 
kan skille matvarene fra hverandre. 

Får hjelp
– Vi bruker en teamtilnærming der 
pasienten selv, nær familie og even-
tuelt pleiere er viktige. En lege utre-
der, og en logoped kartlegger om-
fanget av svelgeproblemene. Noen 
pasienter får tilbud om videofl uoro-
skopi der man ser hele svelgeproses-
sen. Vi ser på treningsmuligheter, og 
logoped velger best konsistens på mat 
og drikke.

En klinisk ernæringsfysiolog rådgir 
hvordan man skal få i seg tilstrek-
kelig med næring og lager planer 
for innhold i måltider med tilpas-
set konsistens. Man gir også råd om 
næringstilskudd, sondeernæring 
eller annen tilrettelegging som kan 
være nødvendig.  

Et sjokk
"Anna", som ønsker å være anonym, 
og samboeren (42) skulle i fj or feire 
jul som vanlig.  25. desember skjer det 
utenkelige.

Samboeren hennes blir rammet av 
et dobbeltsidig hjerneslag, som følge 
av en intern rift i halspulsåren. 

– Det var umulig å forutse. Han 
var en aktiv mann, og jeg hadde aldri 
merket noen helseproblemer de seks 
årene vi hadde vært sammen.

Slaget fører til en blodpropp, og 
det fi nnes ingen annen utvei enn å 
operere. Han blir liggende i koma i 
over én måned.

Måtte lære på nytt
Når han våkner er han paralysert på 
venstre side av kroppen, høyre side er 
også svært svekket.  Han lider av både 
dysfagi og afasi.

– Han kunne ikke spise eller snak-
ke, og måtte få næring intravenøst. 
Svelgefunksjonen var svekket, både 
på grunn av lammelse og muskels-
vikt.

Han har etter lengre tid fått oppføl-
ging av logoped

–  Der undersøkes svelgefunksjo-
nen, og de jobber med å styrke mus-
kulaturen i kjeve, bryst og hals.

– Vi har opplevd mye fremgang 
bare de to ukene vi har kunne jobbet 
målrettet. Han jobber nå mot å kunne 
spise moset mat, og han tar til seg 
blant annet yoghurt. Han skriver 
også for hånd, og trener på å skrive på 
pc. Det er utfordrende, men det går 
sakte fremover.  

Svelgevansker 
rammer mange
Av Bård Backer-Owe

Det er viktig å lære seg hvordan man best kan leve med svelgeproblemene, trene opp svelgefunksjonen om 
det går, og tilrettelegge mat og drikke til best mulig konsistens.

NYHETER

Den avgjørende treningen

HYPOTONI

For fi re år siden ble lillesøster Lea Wiktoria født 
med Downs syndrom. Den gangen ble ikke 
mamma Aina Husby (39) informert om viktig-
heten av munnmotoriske øvelser og trening. 

Det var først da Lea Wiktoria skulle begynne å spise fast 
føde at foreldrene i Ålesund merket at noe var galt.

- Munnen hennes var veldig slapp og tungen hang ut. 
Da vi prøvde å mate henne falt maten bare ut igjen. Det-
te var selvfølgelig veldig problematisk fordi hun ikke fi kk 
i seg nok næring. Da hun nærmet seg sitt første år veide 
hun fortsatt under fi re kilo, forteller Husby.

Nedsatt muskeltonus
Hypotoni forekommer ofte hos barn med Downs syn-
drom. Det vil si at barnet har nedsatt evne til å ha spen-
ning i en hvilende muskel. Dersom barnet da ikke får sti-
mulert og trent opp munnmotorikken kan blant annet 
underkjeven henge ned og tungen falle ut.

Da Lea Wiktoria først kom til logopeden ble det foku-
sert på å stimulere kinn og overleppe. Smått klarte forel-
drene og logopeden å snu den skeive utviklingen. I dag 
har Lea Wiktoria også fått hjelpemidler som mer eff ek-
tivt trener opp leppe, tunge, kinn og kjeve.

- Vi trener daglig og har merket store forbedringer med 
disse hjelpemidlene. Først og fremst klarer hun nå å spise 
normalt. Maten faller ikke lenger ut og hun tygger som 
hun skal. Vi merker også tydelige forbedringer i språket 
hennes. Det er jo viktig for både oss rundt og hennes egen 
del at hun klarer å prate slik at vi forstår henne.

Fremtidsrettet
Husby peker også på at de har sett tegn til tilbakefall hvis 
de for eksempel har vært på ferie og har hatt litt opphold 
i treningen. Derfor er de opptatt av å trene jevnt og moti-
veres av en enklere fremtid for Lea Wiktoria.

- Vi har også møtt mange voksne med Downs syn-
drom som ikke hadde et slikt tilbud da de var små. Tun-
gen deres henger ofte ut og det er vanskelig å forstå hva 
de sier. Derfor er det viktig at vi jobber jevnt og godt med 
denne treningen, og vi er ikke i tvil om at Lea Wiktoria 
vil fortsette å utvikle seg i en positiv retning.

FOTO: PRIVAT

FAKTA

Styrker vi de grunnleggende munn-motoriske 
ferdighetene, gir dette ofte effekt på de fl este 
funksjonene i munnen. Dette kan hjelpe for bedre:

• Spising og drikke
• Svelging
• Sikling
• Tale/artikulasjon
• Mimikk

• Sensibilitet og berøring
• Tannhygiene
• Unngå skeivutvikling
• Tydeligere tale og bedre   
    mimikk

Grupper som trenger slik trening:
• Down syndrom
• CP (30-40 %)
• Generell hypotoni, 
    Møbius, Andre
• Dyspraksi, dysartri, dysfagi

• Undervektige
• Leppe-kjeve-gane spalte
• Parkinson sykdom
• Slagpasienter

FOTO: PRIVAT

FOTO: TONJE SÆTRE INDREARNE

Kilde: Logoped Bjarte Høydal, Letsip AS

Monica Ekornes

Klinisk ernæringsfysiolog ved Oslo 
universitetssykehus

FOTO: OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS

ILLUSTRASJONSFOTO: THINKSTOCK
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Fresubin® 2 kcal Creme
Næringskremer til bruk ved svelgevansker

Fresubin® 2 kcal Creme er proteinrike næringskremer med 
konsistens tilpasset til bruk når svelgefunksjonen svikter (dysfagi). 
Fresubin® 2 kcal Creme kommer i 5 ulike smaker og tilfører alle 
essensielle næringsstoffer i en konsistens som er mulig å svelge 

selv ved sviktende svelgefunskjon.

Fresubin® 2 kcal Creme produktene er «Næringsmiddel til spesielle  
medisinske formål» og kan dekkes på blå resept ved dysfagi. 

Produktene kan bestilles på apotek eller hos bandagist. Spør også 
etter andre Fresubin® produkter med konsistens tilpasset sviktende 

svelgefunksjon. 

Fresenius Kabi Norge AS

Postboks 4646 Nydalen

0405 Oslo

www.fresenius-kabi.no

Fresenius Kabi er markedsledende leverandør av kliniske ernæringsprodukter til intravenøs 
og enteral bruk. Personer som har hatt et opphold på sykehus og ikke vært i stand til å spise  

eller drikke tilstrekkelig, har med stor sannsynlighet fått et produkt fra Fresenius Kabi. 

Skånsomme terapeutiske elektroimpulser

• 24-timers lindring
•  Legemiddelfri, klinisk dokumentert, sikker og effektiv
• Bidrar til å gjenopprette livskvalitet

Ny teknologi for kronisk muskel- og leddsmerter

TILGJENGELIGE PRODUKTER

Ta kontakt om du er interessert i neste generasjons medisin!

Uno Vita AS, Sjøgata 15, 1516 Moss, Norge – Tlf. 22 09 18 80
Postadresse: Postboks 1036, 1510 Moss, Norge
 Epost salgsavdeling: salg@unovita.com
Nettbutikk: shop.unovita.com – Hjemmeside: www.unovita.com
Copyright © 2014 Uno Vita AS - All rights reserved - ® 
Medical Earthing - Distribueres av Uno Vita AS i Norge.Klinikk for Integrert Medisin
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AVANSERT 
LANGVARIG SMERTELINDRING

ActiPatch® er en ny, klinisk dokumentert, legemiddelfri teknologi i kampen mot  
kroniske smerter.  Denne nytenkende teknologien er i form av en liten, lett  
mikroelektronisk medisinsk enhet som du kan ha på deg. Enheten avgir et pulserende 
elektromagnetisk felt som penetrerer kroppen uten at du merker det eller føler varme, 
for å indusere et elektrisk felt i det berørte leddet eller vevet. Denne hittil ukjente  
behandlingen ved bruk av elektriske felt, reduserer akutte og kroniske smerter  
og betennelse.  

ActiPatch® lindrer kroniske ryggsmerter, knesmerter, skulder- og  
nakkesmerter, smerter som følge av leddgikt, fibromyalgi, forstuelser,  
forstrekninger og mer. Færre legemidler, mindre smerter og mer liv. 
Ta kontakt om du er interessert i smertelindring uten bivirkninger
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Postadresse: Postboks 1036, 1510 Moss, Norge
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Nettbutikk: shop.unovita.com – Hjemmeside: www.unovita.com
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ActiPatch er en klinisk dokumentert, legemiddelfri teknologi i 
kampen mot smerter. Enheten avgir et pulserende elektromagnetisk 
felt som penetrerer kroppen uten at du merker det eller føler 
varme, for å levere et skånsomt elektrisk felt i det berørte leddet 
eller vevet. Behandlingen reduserer akutte og kroniske smerter 
og betennelse. ActiPatch lindrer ryggsmerter, knesmerter, 
skulder- og nakkesmerter, smerter som følge av 
leddgikt, fi bromyalgi, forstuelser, forstrekninger og 
mer. Skaff deg en ActiPatch, om du er ønsker deg 
smertelindring uten bivirkninger.

a kontakt om du er interessert i neste generasjons medisin!

Uno Vita AS, Sjøgata 15, 1516 Moss, Norge – Tlf. 22 09 18 80
Postadresse: Postboks 1036, 1510 Moss, Norge
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Vita AS i Norge.

 klinisk dokumentert, sikker og effektiv sikker og effektiv
alitet

Ny teknologi for kronisk muskel- og leddsmerter

ActiPatch er en klinisk dokumentert, legemiddelfri teknologi i 
kampen mot smerter. Enheten avgir et pulserende elektromagnetisk 
felt som penetrerer kroppen uten at du merker det eller føler 
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eller vevet. Behandlingen reduserer akutte og kroniske smerter 
og betennelse. ActiPatch lindrer ryggsmerter, knesmerter, 
skulder- og nakkesmerter, smerter som følge av 
leddgikt, fi bromyalgi, forstuelser, forstrekninger og 
mer. Skaff deg en ActiPatch, om du er ønsker deg 

Munnmotorisk trening for barn og voksne
• Har du lammelser i leppe, tunge eller kinn?
• Smiler du skjevt?
• Plages med sikling?
• Vansker med å snakke tydelig?
• Hoster på tynn drikke eller lett for 

å svelge vrangt?
• Ansiktsstivhet?
• Munnpuster, sitter mye med åpen munn?
• Sensorisk nedsatt følelser i tunge, leppe 

eller kinn?

Letsip AS er et nytt norsk firma som utvikler treningshjelpemiddel for bl.a slagpasienter.
Letsip har direkte fokus på opptrening av slagpasienter og brukes nå på flere sykehus- 
avdelinger i Norge og Danmark. Produktene har blitt prøvd ut på mange forskjellige pasient-
grupper som f.eks slag/traumer, parkinson sykdom, MS, CP, facialisparese, dysartri, dysfagi, 
tungedeviasjon og sensorisk nedsatt funksjon. Letsip AS har fått støtte av Innovasjon Norge, 
Inkubator bedrift i ÅKP. Alle produktene er Internasjonalt Patent Pending. NAV-godkjent 
hjelpemiddel for barn og unge.

Munnmotorisk trening
- for bedre tale og spisefunksjon

Grunleggende intensiv munnmotorisk 
trening kan gi bedre funksjon for:
• Spising og drikke
• Svelg
• Sikling
• Talen
• Mimikk
• Sensibilitet
• Munnhygiene

Munnmotorisk trening for barn og voksne

Grunleggende intensiv munnmotorisk Se på TV eller 
les avisen samtidig 

som du trener. 
Lett å bruke!

www.letsip.no
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• Hva skjer med følelser og familieliv?
• Hvordan skal jeg gå frem i møte med Nav eller helsevesenet?
• Hva skjer etter behandlingen eller hvis den ikke virker?

Kreftlinjen har mer enn 30 års erfaring og bred kompetanse innen kreftomsorg. Hos 
oss treffer du sykepleiere, sosionomer og jurister som du kan snakke med. Alle har 
taushetsplikt og tjenesten er gratis fra fasttelefon.

Åpningstider:
mandag–torsdag: 0900–2000, fredag: 0900–1500
Vi snakker norsk og engelsk.

Ring 800 57 338 eller chat 
med oss på kreftforeningen.no

Lurer du på noe om kreft? 
Hos oss kan du snakke med fagpersoner enten du er kreftpasient, 
pårørende eller helsepersonell. 
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– Jeg liker å ri. Jeg spiller også fot-
ball og synger i kor, forteller Klara 
Thomine.

– Noen ganger må jeg holde hen-
ne litt tilbake. Hun har lyst til så 
mye, og det kan være vanskelig å 
disponere den energien hun har, 
forklarer Siri.

Vil hjelpe andre
Klara bruker også mye av tiden sin 
på å hjelpe andre i samme situa-
sjon som henne selv.

I september ble hun utnevnt 
som gullsløyfehelt i regi av Bar-

nekreftforeningen. Dette for sitt 
engasjement, både som innsamler 
til forskning på barnekreft og som 
motivator for kreftrammede barn 
som trenger en oppmuntring.

– Noen ganger har jeg basar der 
jeg selger ting jeg har laget eller får 
fra butikker.

Jeg og mommo sitter også nede 
på coop-extra og selger lodd. Noen 
ganger selger jeg også vafl er med 
noen venner.

Ferie med mening er et av 
Barnekreftforeningens tilbud til 
familier som har barn under be-

handling, eller som nettopp har 
avsluttet behandlingen.  Familien 
har vært med som lederfamilie for 
sjette året på rad.

- Hun bryter de forventningene 
alle har hatt, det har hun gjort si-
den hun ble født, forteller Siri.

Måtte kjempe
Familien har måttet leve med 
kreftdiagnosen siden Klara Tho-
mine var bare 20 måneder gam-
mel. Foreldrene hadde lenge før 
diagnosen følt at noe ikke var som 
det skulle med datteren.

Hver mandag kjører Klara 
Thomine H. Hansen (9) og moren 
Siri fra Kragerø til Porsgrunn for 
å dra på rideterapi. 

Et liv med 
hjernekreft

Av Bård Backer-Owe

INSPIRASJON

Setter fokus på barnekreft

BARNEKREFT & BEHANDLING

Barnekreftforeningen ønsker mer oppmerksom-
het rundt barnekreft og behandling.
September er den internasjonale barnekreftmå-
neden. Kreft er den vanligste dødsårsaken hos 
barn når det gjelder sykdom.

Møter likepersoner
Mellom 180-200 barn får kreft hvert år. Av disse dør rundt 20 
prosent av sykdommen.

– Kreft er vanskelig for både barnet og familien. Derfor er 
det viktig for dem å få god informasjon om temaet, og å møte 
likepersoner. Det hjelper vi til med, forteller fagsjefen.

Barnekreftforeningens 14 fylkesforeninger har samlin-
ger og besøkskvelder på sykehus fl ere ganger i året. En 
gang i året arrangerer de en nasjonal samling for de som 
har mistet barn til kreft.

– I tillegg arrangerer fylkesforeningene ferieuker hver 
sommer. Her får de kreftrammede barna, og familiene deres, 
være med folk i samme situasjon, sier Sævig.  

Roser de frivillige
Gullsløyfen er symbolet til barnekreft. Denne måneden har 
Barnekreftforeningen blant annet kåret gullsløyfehelter.

– Vi har latt familier som er rammet av kreft komme 
med innspill til personer som hjulpet dem. Det kan være 
den syke, en mor, lærer, lege eller andre som barnet eller 
familien deres ønsker å gi kreditt til, og som er deres gull-
sløyfehelt, sier Sævig.

Barnekreftforeningen har bare fi re faste ansatte, men får 
god hjelp. Fylkesforeningene deres drives på frivillig basis av 
foreldre til barn og ungdom som har hatt kreft. 

– De frivillige gjør en fantastisk jobb. Leger og sykepleiere 
stiller også opp. De holder foredrag på samlingene våre, og 
informerer om tilbudene vi har. Det gjør at de rammede får 
vite om oss, og det er vi glade for, forteller hun.

Britt Ingunn Sævig

Fagsjef i Barnekreftforeningen.

FOTO: BARNEKREFTFORENINGEN

Mellom 140-150 barn under 15 år diagnostiseres hvert år med en type kreft-
sykdom. Av disse blir cirka 40 rammet av hjernesvulst.

70% av alle som er behandlet for kreft vil utvikle minst én form for seneffekt.

Seneffekter er ulike helseproblemer som kan oppstå som følge av 
kreftbehandlingen. Disse varer utover det første året etter behandling, men 
kan også oppstå fl ere år etter.

Kreft hos barn kan deles i tre nesten like store grupper:
Barn med akutte leukemier (ALL)
Barn med hjernesvulst
Barn med solide svulster som kan utstå fra mange forskjellige organer

Kilde: Eva Widing, Barneonkolog OuS
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Send SMS BARNEKREFT
til 2160 og gi 100 ,-

September er den internasjonale 
barnekreftmåneden.

Vis din støtte og bær 
en gullsløyfe.

– Vi merket tidlig at Klara opp-
levde plager. Hun begynte ikke å 
gå som normalt, kastet ofte opp, 
var følsom for lyder og spiste 
lite. En gang besvimte hun i fan-
get mitt.

Hun forteller at Klara kunne 
snakke fra hun var veldig ung, bare 
ett år gammel.

– Noe av det første hun sa var 
”Aua hode”, og pekte på hodet sitt. 
Det er ganske sjeldent at små barn 
har hjernesvulst, men når jeg ser 
tilbake på det, hadde hun alle 
symptomer.

Veien mot utredning 
Foreldrene måtte være påståelige 
for å få Klara henvist til Telemark 
sentralsykehus for utredning.

– Det var ekstremt utmattende, 
og vi var helt på bristepunktet. Et-
ter utredelsen gikk alt veldig fort, 
og siden den gang har vi følt oss 
ivaretatt.

– Etter funnet fulgte tett celle-
gift-behandling i Norge, men etter 
nesten et år opplever hun et tilba-
kefall. Klara blir da henvist til et 
legesenter i Houston for å få nød-
vendig protonbehandling.

Dette er en mer målrettet stråling 
for å minimere skade på vevet rundt 
svulsten, og den er ikke tilgjengelig 
i Norge.

Behandlingen varer i tre måneder.
Klara har en minnebok fra opp-

holdet, og forteller om minner som 
en bamsebutikk, å spise yoghurt 
på et kjøpesenter og besøket til Sjø-
mannskirken.

Livet videre
– Siden da har vi valgt å ikke fo-
kusere på prognoser, men heller 
hvordan vi kan tilrettelegge for 
at Klara kan leve med senskade-
ne sine på best mulig måte. Vi 
tenker at det sosiale er minst like 
viktig som alt det andre, og det 
er avgjørende at hun fortsetter å 
kunne leve i nuet. 

Søvnproblemer, motoriske ut-
fordringer, epilepsi og hukom-
melsessvikt, er bare noen av sen-
skadene Klara har slitt med etter 
behandlingene.

– Klara Thomine er veldig uredd, 
og hun klager aldri, selv med store 
smerter. Hun er beintøff, det har 
hun vært hele livet, forteller Siri.

Hun er nå ferdig med behand-
ling, men følges opp tett med kon-
troller på OUS Rikshospitalet.

– Det er lettende, samtidig som 
man ikke klarer å slappe helt av og 
slå seg til ro med det. Senskadene 
er også noe vi alltid må være be-
visst på.

Ser fremover
Når Klara forteller om hva hun gle-
der seg til i fremtiden, kommer hun 
tilbake til det årlige ferieopplegget 
Ferie med mening.

– Dette tilbudet har vært så viktig 
for hele familien opp gjennom åre-
ne, og vi har så mange opplevelser 
på grunn av disse turene.  Det var 
der hun først begynte å løpe, og hun 
lærte å sykle der.

– Det er ikke noe alternativ for 
Klara å ikke skulle dit. Hun vil selv 
bli ungdomsleder for uka når hun 
er gammel nok, akkurat som to av 
søsknene.

"Noe av det første 
hun sa var ”Aua 
hode”, og pekte 
på hodet sitt. Det 
er ganske sjeldent 
at små barn har 
hjernesvulst, men 
når jeg ser tilbake på 
det, hadde hun alle 
symptomer."

Hele familien
Fra høyre: Frank Oliver, Aurora, 
Anders Jørgen, Klara Thomine. 

Bak: Marius og Siri 
FOTO:  PRIVAT

Les mer på 
altomdinhelse.no

Klara Thomine sammen med 
pappa Marius

FOTO: PRIVAT

Siri og Klara 
FOTO:  PRIVAT
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Ønsker bedre 
behandlingstilbud

HJERNESLAG & SYNSPROBLEMER

L ege Kristin Modalsli Sand vil at fl ere slagramme-
de får tilbud om synspedagog. 

Kristin Modalsli Sand er turnuslege på syke-
huset i Flekkefj ord. I mars forsvarte hun en dok-
torgrad der hun har sett på sammenhengen mel-

lom hjerneslag og synsproblemer.
– Synsproblemer rammer rundt 70 prosent av alle slag-

pasienter, og dette er ikke alle klar over, forteller hun.
Sand mener at fl ere slagrammede bør få tilbud om å gå til 

synspedagog, og ønsker mer oppmerksomhet rundt temaet.
– Dersom man har lammelser eller talevansker får man 

henvisning til spesialist ganske raskt. Synsproblemer opp-
dages ikke alltid med en gang, verken av lege eller pasient. 
Når det først oppdages, er opptreningstilbudet svært be-
grenset, forteller legen.

Kan gi nakkeplager
De fl este som får synsproblemer etter hjerneslag opplever 
dobbeltsyn eller synsfeltutfall.

– Dersom man får problemer med samsynet kan man 
miste evnen til å lese og orientere seg, forteller Sand.

Synsfeltutfall betyr at deler av synsfeltet blir borte.
– Ofte merker man ikke at det er deler man ikke ser. 

Kroppen prøver å kompensere, og man snur hodet i en 
stilling der man ser, sier hun.

Legen forteller at mange oppsøker lege med spennings-
hodepine og nakkeproblemer uten å vite at dette kan 
komme av synsplager.

Synstrening gir god effekt 
Særlig personer med dobbeltsyn har god eff ekt av trening 
hos synspedagog.  

– Øyemuskelen kan trenes opp som alle andre muskler. 
Med korte og eff ektive treningsprogram blir de fl este mye 
bedre eller helt bra, forteller legen.

Selv om man ikke får igjen tapt synsfelt, er det viktig at 
pasienten lærer seg å bruke synet igjen på best mulig måte.

– Pasientene må lære seg å lete med øynene, og ikke ved å 
snu hodet. På den måten unngår de hodepine og nakkes-
merter, og vil få et bedre liv, forteller Sand.

Livet er mer enn å 
vente på anfall  
Epilepsien til Stig Hem 
Lian (35) er så kraftig at 
medisinene ikke fungerer. 
Han er takknemlig for 
hjelpen han har fått i 
rehabilitering.

Stig Hem Lian (35) har hatt epi-
lepsi siden han var 13 år gammel. 
På grunn av sykdommen har han 
vært ufør siden han var 24 år.

Det første epilepsianfallet fi kk 
han på barneskolen, på overnat-
tingstur med klassen.

– Jeg og de tøff e gutta hadde 
døgna. Det ble rett og slett for mye 
for kroppen. Noen klassekamerater 
fant meg i dusjen, der jeg lå og had-
de kramper, sier han.

Medisinene virker ikke
Epilepsien til Stig er kraftig, og han 
får anfall nesten hver dag. Derfor 
har han vært på rehabiliteringssen-
teret Røysumtunet i Oppland fl ere 
ganger. Her får han oppfølging, og 
utredning for nye typer medisiner.

–  På Røysumtunet kan jeg føle 
meg trygg. De har fl ere epilepsisy-
kepleiere der, og jeg trenger ikke å 

være engstelig for neste gang jeg 
får anfall, sier han.

Dersom epileptikere får riktig 
medisin, slutter 75 prosent å få 
anfall. Stig tilhører dessverre de 25 
prosentene som ikke blir kvitt an-
fallene med medikamenter.

– Siden jeg var 13 år har jeg 
prøvd alle medisinene på marke-
det, men de slutter alltid å virke, 
forteller Stig.

Målet med rehabiliteringen er å 
gjøre epileptikeren anfallsfri. Ofte 
må man i stedet nøye seg med 

å fi nne den medisinen som gir 
minst plager.

– Jeg må alltid være forberedt på 
at jeg kan få anfall. Det må sønnen 
og kona mi også. Derfor har det 
vært fi nt å få være på rehabilite-
ringssenter av og til, slik at famili-
en får en pause, sier Stig.

Prøver å leve normalt
Stig er svært takknemlig for hjel-
pen han har fått, men mener at det 
burde vært mer enn to rehabilite-
ringssentre for epilepsi i Norge.

– Rundt 48 000 nordmenn har 
epilepsi, og det at det på landsba-
sis bare fi nnes drøyt 45 sengeplas-
ser til rehabilitering er for magert, 
forteller han.

Selv om Stig til tider har vært de-
primert på grunn av sykdommen, 
prøver han å holde motet oppe. Et-
ter at moren hans knakk nakken da 
han var yngre, begynte han å se på 
livet på en ny måte.

– Familien min og jeg lever så po-
sitivt vi kan. Jeg kan ikke bare gå og 
vente på neste anfall. Hva er poen-
get med å leve hvis man ikke kan 
føle seg i live, sier Stig.

Av Cecilie Tveten

Sønnen Viktor (10) er alltid forberedt på at Stig kan få anfall.   FOTO: PRIVAT

Kristin Modalsli Sand

Turnuslege på sykehuset i 
Flekkefjord
FOTO: ANNE SIDSEL HERDLEVÆR

RØYSUMTUNET Spesialisert rehabilitering
– for ungdom, unge voksne og voksne mennesker med epilepsi

REHABILITERINGEN BESTÅR AV:

• Medikamentomlegging 
  og VNS-kontroll
• Kartlegging av anfall og funksjons - 
  analyser
• Lærings- og mestringssenter
• Undervisning og veiledning 
• Fysisk trening og fritidstilbud

• Samarbeid med hjemkommune 
  og evt. Individuell plan (IP)
• Etablere aktivitets- og fritidstilbud
• Arbeids- og selvstendighets trening
• Skoletilbud
• Samarbeid med foresatte/foreldre
• Positivt fellesskap

PROFESJONER:

• Sykepleier, vernepleier, sosionom, ergoterapeut, pedagog
• Idrettspedagog, fysioterapeut, aktivitør, helsefagarbeider
• Tilsynsleger: Nevrolog, psykiater, allmennlege
• Nevropsykolog ved behov

HENVISNINGER SENDES: Røysumtunet, Avdeling for rehabilitering, Røysumslinna 41, 2770 Jaren

Spesialisert rehabilitering
– for ungdom, unge voksne og voksne mennesker med epilepsi

Samarbeid med hjemkommune 

Etablere aktivitets- og fritidstilbud
Arbeids- og selvstendighets trening

Samarbeid med foresatte/foreldre

Øyvind Bjølverud
avdelingssjef
Tlf. 61 33 35 21
obj@roysumtunet.no

Mari Gamme
enhetsleder
Tlf. 61 33 35 39
mg@roysumtunet.no

Heidi Hallum Framstad
faglig leder
Tlf. 61 33 88 03
hf@roysumtunet.no

APP-NYHET! 
Prøv vår 

anfallskalender

tintkom
.no

NYHETER

Stig Hem Lian

Lever med epilepsi
FOTO: PRIVAT 



god start å gi dem mulighet å få lest det som står på nettsidene  
til NAV.  

slik at virksomhetens alminnelige funksjon kan benyttes av  

Skjer det noe internasjonalt?  
I mai 2016 skisserte EU et direktiv som vil sikre de lesesvake en  
bedre fremtid. Det legges vekt på såkalt assistive technoligies der  
opplesing er en viktig komponent. Detaljene er ikke klare enda.  

2.0. Vi  har også store kunder i  benytter kun  

 
 
 
 
 
 

Utilgjengelige offentlige nettsider  

– et demokratisk problem  
 
 
 
 
 
 
Da diskriminerings- og tilgjengelighets-  
loven (DTL) trådte i kraft 1.1.2014,  
trodde mange funksjonshemmede –  
inklusive lesesvake - at de skulle få en  
bedre hverdag. Det motsatte var tilfelle.  
De som har alvorlige lesevansker er  
avhengig av å få lest opp teksten med  
syntetisk tale (såkalt talesyntese). Når  
bokstavene stokker seg og tekstlinjene  
bytter plass eller forsvinner i ’tåke’, er  
dette eneste løsning.  
 
Da DTL kom, tolket mange virksomheter  
med nettsider som regjeringen.no,  
stortinget.no, helsedirektoratet.no og  
nav.no loven slik at opplesing ikke lenger  
var nødvendig og fjernet den mulighet  
for opplesing de da hadde. Dette er  
et demokratisk problem da en stor og  
sårbar brukergruppe blir utestengt fra  
viktig offentlig informasjon.  
 
VoiceASP AS har arbeidet med problem-  
stillingen i over 15 år, og vi ber daglig  
leder Stein Stølen redegjøre litt for  
omfanget av problemet og hvordan  
dette kan løses.  

 
 
 
 
 
 
 

Hvor stort er egentlig problemet?  
En OECD rapport viser at 30% av den voksne befolkning har        fest mulig.”  
lesevansker. Ikke alle vil trenge hjelp ved opplesing, men  
Lesesenteret ved Universitetet i Stavanger regner at 2-300.000       Når en stor gruppe (4-500.000) ikke kan benytte løsningen, må  
personer er i denne gruppen. Det er personer med dysleksi,         det  kunne hevdes å være et brudd på loven. DIFI som skal føre  
CP pasienter, slagrammede, ADHD og en rekke andre lidelser.         tilsyn med loven ser ikke ut til å ta dette alvorlig.  
I tillegg vet vi at det er 750.000 over 65 år i Norge. Mellom 10  
og 20% av disse får øyensykdommer som gjør at de ikke kan  
bruke Internett uten opplesing av tekst. Vi vet også at det er ca.  
600.000 med et annet morsmål en norsk, dette er en gruppe som  
hyppig bruker opplesingsfunksjonen som et ledd i opplæring.  
 
NAV har i en analyse kommet frem til at 50% av de som er på       Hva gjør VoiceASP AS?  
en eller annen trygdeordning har lesevansker, det ville være en         Vi er markedsleder i Norge og Danmark med produktet leseWEB  
  Sverige og Finland. Vi  
 synteser fra AcapelaGroup i  
 Sverige som er kjent for å ha de  
Finnes det ikke gode løsninger innebygget i operativ-       beste syntesene i markedet. I  
systemene?  
Dette er en myte som er seiglivet. De løsninger som er bygget inn  
i operativsystemene er laget for blinde og sterkt svaksynte. De er  
ikke egnet for den gruppen vi her snakker om. Blinde og sterkt  
svaksynte har egne løsninger og er ikke en del av målgruppen for  
opplesingsfunksjonalitet.  
 
Hva sier norsk lov?  
Offentlige nettsider og nettsider til private virksomheter rettet mot  
allmennheten skal være universelt utformet. Ifg. DTL:  

disse dager introduserer vi også  
støtte for samisk og arabisk.  
 
Nylig ringte en dyslektiker oss  
og sa: ”leseWEB 2.0 gir meg  
tiden tilbake, nå kan jeg lese en  
artikkel like raskt som andre”.  
Dette er den beste attest vi kan  
få.  

 
”Med universell utforming menes utforming eller  
tilrettelegging av hovedløsningen i de fysiske forholdene,  
inkludert informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT),  

www.voiceap.no eller  
info@voiceasp.no  

 
Stein Stølen, daglig leder VoiceASP AS  

god start å gi dem mulighet å få lest det som står på nettsidene  
til NAV.  

slik at virksomhetens alminnelige funksjon kan benyttes av  

Skjer det noe internasjonalt?  
I mai 2016 skisserte EU et direktiv som vil sikre de lesesvake en  
bedre fremtid. Det legges vekt på såkalt assistive technoligies der  
opplesing er en viktig komponent. Detaljene er ikke klare enda.  

2.0. Vi  har også store kunder i  benytter kun  

 
 
 
 
 
 

Utilgjengelige offentlige nettsider  

– et demokratisk problem  
 
 
 
 
 
 
Da diskriminerings- og tilgjengelighets-  
loven (DTL) trådte i kraft 1.1.2014,  
trodde mange funksjonshemmede –  
inklusive lesesvake - at de skulle få en  
bedre hverdag. Det motsatte var tilfelle.  
De som har alvorlige lesevansker er  
avhengig av å få lest opp teksten med  
syntetisk tale (såkalt talesyntese). Når  
bokstavene stokker seg og tekstlinjene  
bytter plass eller forsvinner i ’tåke’, er  
dette eneste løsning.  
 
Da DTL kom, tolket mange virksomheter  
med nettsider som regjeringen.no,  
stortinget.no, helsedirektoratet.no og  
nav.no loven slik at opplesing ikke lenger  
var nødvendig og fjernet den mulighet  
for opplesing de da hadde. Dette er  
et demokratisk problem da en stor og  
sårbar brukergruppe blir utestengt fra  
viktig offentlig informasjon.  
 
VoiceASP AS har arbeidet med problem-  
stillingen i over 15 år, og vi ber daglig  
leder Stein Stølen redegjøre litt for  
omfanget av problemet og hvordan  
dette kan løses.  

 
 
 
 
 
 
 

Hvor stort er egentlig problemet?  
En OECD rapport viser at 30% av den voksne befolkning har        fest mulig.”  
lesevansker. Ikke alle vil trenge hjelp ved opplesing, men  
Lesesenteret ved Universitetet i Stavanger regner at 2-300.000       Når en stor gruppe (4-500.000) ikke kan benytte løsningen, må  
personer er i denne gruppen. Det er personer med dysleksi,         det  kunne hevdes å være et brudd på loven. DIFI som skal føre  
CP pasienter, slagrammede, ADHD og en rekke andre lidelser.         tilsyn med loven ser ikke ut til å ta dette alvorlig.  
I tillegg vet vi at det er 750.000 over 65 år i Norge. Mellom 10  
og 20% av disse får øyensykdommer som gjør at de ikke kan  
bruke Internett uten opplesing av tekst. Vi vet også at det er ca.  
600.000 med et annet morsmål en norsk, dette er en gruppe som  
hyppig bruker opplesingsfunksjonen som et ledd i opplæring.  
 
NAV har i en analyse kommet frem til at 50% av de som er på       Hva gjør VoiceASP AS?  
en eller annen trygdeordning har lesevansker, det ville være en         Vi er markedsleder i Norge og Danmark med produktet leseWEB  
  Sverige og Finland. Vi  
 synteser fra AcapelaGroup i  
 Sverige som er kjent for å ha de  
Finnes det ikke gode løsninger innebygget i operativ-       beste syntesene i markedet. I  
systemene?  
Dette er en myte som er seiglivet. De løsninger som er bygget inn  
i operativsystemene er laget for blinde og sterkt svaksynte. De er  
ikke egnet for den gruppen vi her snakker om. Blinde og sterkt  
svaksynte har egne løsninger og er ikke en del av målgruppen for  
opplesingsfunksjonalitet.  
 
Hva sier norsk lov?  
Offentlige nettsider og nettsider til private virksomheter rettet mot  
allmennheten skal være universelt utformet. Ifg. DTL:  

disse dager introduserer vi også  
støtte for samisk og arabisk.  
 
Nylig ringte en dyslektiker oss  
og sa: ”leseWEB 2.0 gir meg  
tiden tilbake, nå kan jeg lese en  
artikkel like raskt som andre”.  
Dette er den beste attest vi kan  
få.  

 
”Med universell utforming menes utforming eller  
tilrettelegging av hovedløsningen i de fysiske forholdene,  
inkludert informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT),  

www.voiceap.no eller  
info@voiceasp.no  

 
Stein Stølen, daglig leder VoiceASP AS  

Da diskriminerings- og tilgjengelighets-
loven (DTL) trådte i kraft 1.1.2014, 
trodde mange funksjonshemmede – 
inklusive lesesvake - at de skulle få en 
bedre hverdag. Det motsatte var tilfelle. 
De som har alvorlige lesevansker er 
avhengig av å få lest opp teksten med 
syntetisk tale (såkalt talesyntese). Når 
bokstavene stokker seg og tekstlinjene 
bytter plass eller forsvinner i ’tåke’, er 
dette eneste løsning.

Da DTL kom, tolket mange virksomheter 
med nettsider som regjeringen.no, 
stortinget.no, helsedirektoratet.no og 
nav.no loven slik at opplesing ikke 
lenger var nødvendig og fjernet den 
mulighet for opplesing de da hadde. 
Dette er et demokratisk problem da 
en stor og sårbar brukergruppe blir 
utestengt fra viktig offentlig informasjon.

VoiceASP AS har arbeidet med  
problemstillingen i over 15 år, og vi ber  
daglig leder Stein Stølen redegjøre litt 
for omfanget av problemet og hvordan 
dette kan løses.
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Ved hjelp av disse tipsene kan du motvirke 
spenningshodepinen før den kommer.

Spenningshodepine kjennetegnes av kon-
stant verking og trykk på begge sider av hodet, 
og gjerne i kjeven og nakken.

– Den kommer ofte snikende i krevende perioder i livet, 
og kan være stressrelatert, sier Malin Steinbø Andersen, 
kiropraktor ved KA-klinikken i Oslo.

Smertene kan vare i alt fra 30 minutter til en uke i strekk.

Stress ned
– Spenningshodepinen kan komme av at man har gått an-
spent i skuldre og nakke over lengre tid, noe som forplanter 
seg videre oppover i hodet, forteller hun.

Ofte merker man ikke selv at man har høye skuldre. For 
å forebygge spenningshodepine er det noen tiltak man kan 
gjøre før den setter seg.

– Vær oppmerksom på skuldrene dine i perioder med mye 
å gjøre. Forsøk å stresse ned på en måte som fungerer for deg. 
Det kan være ved hjelp av meditering, hobbyer eller trening, 
sier Andersen.

Hun anbefaler også å investere i en foam roll.
– Jeg bruker en slik rull hver dag for å forebygge stiv 

brystrygg og massere opp stram muskulatur, sier hun.

Tren opp sittestillingen
Mange får også spenningshodepine av dårlig sittestilling. 
Ifølge Andersen sitter alt for mange fremoverlent med 
hode og skuldre.   

– Sitt rett i ryggen, med skuldrene bakover, og hold hodet 
og ørene i en 90 graders vinkel i ett med skuldrene dine. Sitt i 
denne stillingen litt hver dag. Etter hvert vil du ha bygget opp 
en vane som kan motvirke spenningshodepine, forteller hun.

For å forebygge spenningshodepine er det viktig å trene 
baksiden av kroppen, og tøye ut foran. Andersen forteller 
at trening er bra for å motvirke stress, og for å få mer ok-
sygen inn i kroppen.

– Tenk også på pusten din. Å puste riktig hjelper deg med å 
stresse ned, og reduserer hodepine og svimmelhet, sier hun.

NYHETER

Hodeskader kan føre 
til kronisk hodepine
Hodepine som ikke går over 
bør behandles raskt. Slik 
kan man unngå kroniske 
smerter.

Kim Johansen er kiropraktor hos 
Klinikk for Alle, med videreutdan-
nelse innenfor funksjonell nevrolo-
gisk rehabilitering. Der jobber han 
med å fi nne ut hvordan skader og 
sykdommer på hjernen kan reha-
biliteres.

– Dersom symptomene etter en 
hjernerystelse ikke gir seg etter de 
første to ukene, bør man komme i 
gang med riktig behandling raskt. 
Hvile, avslapning og smertestillen-
de er ikke kuren for kronisk hode-
pine, sier han.

Tverrfaglig behandling
Ifølge Johansen får opptil 80 pro-
sent av mennesker med hodetrau-
me kroniske plager i ettertid. Hode-
pine er en av de vanligste plagene.

– De fl este lar det gå alt for lang 
tid før de vurderer videre behand-
ling. Vi vet ikke hvem som blir kro-
nikere, og hvem som ikke blir det. 

Derfor er det lurt å ta tak i proble-
met i en tidlig fase, forteller han.

Først bør man oppsøke tverr-
faglig behandling hos kiropraktor, 
fysioterapeut og massør. Dersom 
man ikke har sett eff ekt etter tre 
til fi re uker, bør man vurdere om 
en annen type behandling er mer 
gunstig.

Da er det mange som oppsøker 
slike som han, som har spesiali-

sert seg på plager etter hodetrau-
mer. Pasienter kommer til han 
med blant annet migrene og hjer-
nerystelser.

– Vi undersøker blant annet øy-
ebevegelsene, for å fi nne ut hvilke 
deler av nervesystemet som har 
fått seg en blåveis. Slik fi nner vi ut 
hvordan vi får satt sammen riktig 
rehabilitering, sier Johansen.

Opplever bedring
Han bruker også behandlingsme-
toder som er laget for å behandle 
personer med svimmelhet, balans-
evansker, eller øvelser for personer 
som har hatt hjerneslag.

Undersøkelser viser at pasienter 
som har vært igjennom denne type 
behandling opplever bedring etter 
to uker, ifølge Johansen.

– En hjernerystelse blir alt for 
ofte undervurdert. Dersom en 
sportsutøver får en smell mot ho-
det, stoppes kampen, og han blir 
fulgt opp fl ere uker. Flere bør få tet-
tere oppfølging dersom de har mu-
lighet til det, sier han.

Av Cecilie Tveten

Slik forebygger du 
spenningshodepine

SPENNINGSHODEPINE

Malin Steinbø 
Andersen

Kiropraktor
FOTO: PRIVAT

Kim Tore Johansen

Kiropraktor, Nevrologisk rehabilite-
ring ved Klinikk for Alle

FOTO: KLINIKK FOR ALLE

FOTO: THIINKSTOCK



NORSK 
OSTEOPATFORBUND

Slik kan en osteopat  
hjelpe deg med hodepinen 
Men det forutsetter at du vet hvordan du finner en seriøs osteopat

- De fleste hodepiner stammer fra muskel- og skjelettsystemet, 
og kalles ofte nakkebetingede hodepiner og spenningshodepiner 
forklarer Matias Kildahl Fjeld, styremedlem i Norsk Osteopatforbund.

Det betyr at plagene også kan behandles ved behandling av muskler 
og skjelett.

- Veldig ofte er det en stressende hverdag og høy belastning i 
musklene i rygg eller nakke som er problemet bak. Da er det vår 
oppgave å få pasienten til å forstå hvorfor dette kan gi hodepine.

Viktig med god veiledning
Behandlingen består i ulike teknikker rettet mot muskulatur og ledd, 
som for eksempel tøying og leddmanipulasjon.

- Det er også en viktig del av behandlingen å veilede rundt fysisk 
aktivitet. Vi kan hjelpe deg mot plagene der og da, men det er viktig at 
du vet hva du kan gjøre i hverdagen for å unngå dem.

Å ta seg god tid og få forklart pasienten om hva som bidrar til hodepine 
og hva som kan hjelpe, er i seg selv en viktig del av behandlingen.

- Men det første vi gjør er alltid at vi kartlegger om pasienten heller 
skal til fastlege, påpeker Fjeld.

Vil ha beskyttet tittel
Osteopat er ingen beskyttet tittel i Norge og krever ingen 
autorisasjon, slik som i blant annet England, Finland og Island. 
Osteopatforbundet ønsker at osteopater i større grad skal få bruke 
sin kompetanse til å avlaste annet helsepersonell, og dessuten at du 
skal kunne være sikker på at du går til en seriøs osteopat.

- Vi vil ha muligheten til å kvalitetssikre de osteopatene som er. I 
dag har ikke forbundet myndighet til å hindre eventuelle useriøse 
aktører i å praktisere under navnet osteopat. Dessuten er det lange 
ventelister hos for eksempel fysioterapeuter, og vi er rundt 350 
osteopater som står klare til å hjelpe.

Medlemmene av osteopatforbundet har fire år med en NOKUT-
godkjent fulltidsutdanning på Høyskolen Kristiania, eller 
tilsvarende, bak seg, på lik linje med fysioterapi og sykepleie.  

- Gå til en diplom-osteopat som har MNOF bak navnet sitt. Våre 
osteopater forplikter seg til å følge våre etiske retningslinjer, og de 
kvalitetssikres av oss. Ellers kan du dessverre risikere å komme til 
en osteopat som kun har vært på et helgekurs.

Matias  
Kildahl Fjeld  
Osteopat D.O. Norsk Osteopatforbund 
FOTO: NORSK OSTEOPATFORBUND

FOTO: SILJE M. HOLST 

www.osteopati.org  

Hei!

Jeg  våknet om morgenen 8/1 -16 og var nummen og skeiv i ansiktet, 
hadde noe nummenhet i tunga noen dager i forveien. Etter legebesøk og 
sykehusopphold med mange prøver, ble det konstatert at jeg hadde fått 
Perifer facial parese, hvilket betyr at ansiktsnerven ikke fungerer og det 
fører til at ansiktsmuskelaturen blir lammet. Jeg kunne ikke røre på halve 
ansiktet og jeg fikk ikke lukket øyet.
 
Jeg var allerede kunde hos Karianne på Bailine Hønefoss og da hun så 
meg, foreslo hun å prøve å sette muskelstimulering på ansiktet. Hun hadde gode resultater med å få liv i 2 
tilfeller av ansiktslammelse fra før. Jeg hadde blitt forespeilet et en rehabiliterings periode på 3-9 måneder.
 
Med behandlingen på Bailine var det god respons i ansiktet etter noen behandlinger, og etter 
10 behandlinger over 5 uker er jeg nå så godt som god igjen. Det var en særdeles god 
overraskelse for meg.

Hilsen Berit Strugstad

En solskinnshistorie!  
Kundeuttalelse:

Har du forretningstalent? 
Ønsker du å starte en Bailine-
salong på ditt hjemsted, se 
www.bailine.no/starte-eget eller 
ring Charlotte tlf. 922 50 487. www. bailine.no

Ring nærmeste 
Bailinesalong 
815 21 777 for 
gratis prøvetime.
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Et kappløp mot tiden 
– diagnostikk av hjerneslag utenfor sykehuset

H jerneslag rammer 
16.000 nordmenn 
hvert år, og er en 
viktig årsak til 
død og invaliditet i 

Norge. Dette er kanskje den største 
akuttmedisinske utfordringen vi 
har her i landet. Behandlingen fi n-
nes, men når frem til altfor få.

Cellene skades
Et hjerneslag er akutt reduksjon av
blod til hjernens celler, det fører til
at cellene skades og mister sin 
funksjon. Hjernen er bygget opp av 
100 milliarder hjerneceller, som alle 
er organisert og har kontrollfunk-
sjon over kroppen. Hjernen styrer 
personlighet, hukommelse, syn, lukt, 
bevegelse av armer og bein, til og 
med hjerterytme og kroppstempe-
ratur. Hjernens celler bruker sukker 
og surstoff  som drivstoff , og må ha 
nok av dette hele døgnet, hele livet.

Hvis en blodåre som frakter 
blod til cellene går tett eller lekker 
blod ut i hjernen, oppstår et akutt 
hjerneslag. Cellene får ikke blodtil-
førsel, og som andre maskiner uten 
drivstoff  slutter de å virke.

Behandling
Symptomene som oppstår ved et 
hjerneslag er et direkte resultat 
av at celler i hjernen skades. Skad-
de celler kan ikke sende signaler 
til den aktiviteten de styrer, og da 
svikter denne funksjonen. Beve-
gelse av armen for eksempel, sitter 
lokalisert i midtre del av hjerne-
barken. Er det en blodpropp eller 
en blødning i dette området, vil 
ikke pasienten kunne bevege på 
armen som normalt.

Behandling av hjerneslag gjen-
oppretter blodstrøm i blodåren. Er 
det en blodpropp som stenger for 
må den løses opp eller fj ernes og er 

det en åre som blør, må blødningen 
stoppes. Kort tid til oppstart av be-
handling er en avgjørende faktor 
for et godt resultat, og for et liv uten 
varige skader.

Blodpropp eller blødning?
For at man skal kunne starte rik-
tig behandling, må man vite om 
hjerneslaget er forårsaket av en 
blodpropp eller en blødning. Be-
handlingen av blodpropp kan ta 
livet av de med blødning, så vi må 
vite årsaken. Dette fi nner vi ut ved 
hjelp av en røntgenundersøkelse i 

en MR- eller CT-maskin. Har vi sli-
ke bilder, kan vi bestemme oss for 
behandling og hvilket sykehus pa-
sienten skal transporteres til.

I dag er MR- og CT-maskiner kun 
tilgjengelig på sykehus, det betyr 
at pasienter som er rammet av 
hjerneslag må transporteres før de 
kan få behandling. Slik transport 
kan i mange tilfeller ta lang tid og 
underveis vil mange hjerneceller 
skades og dø.

Ambulanse med CT-maskin
Stiftelsen Norsk Luftambulanse øn-
sker å gi pasienter som rammes av 
akutt hjerneslag mulighet til å få be-
handlingen tidsnok. Gjennom vår 
forskning på diagnostikk av hjerne-
slag utenfor sykehus har vi bygget 
en ambulanse med en CT-maskin. 
Ambulansen er bemannet av lege 
fra luftambulansetjenesten, sy-
kepleier og paramedic. De gjør de 

samme undersøkelsene som blir 
gjort på sykehuset, og forskningen 
sammenligner om de er like gode 
på å stille riktig diagnose som legen 
inne på sykehuset. Forskningspro-
sjektet er gjennomført i samarbeid 
med Sykehuset i Østfold og Oslo 
Universitetssykehus Rikshospi-
talet, og ambulansen rykker ut til 
pasienter i Østfold som tar kontakt 
med alarmsentralen 113.

Med denne ambulansen kan man 
ta bilder av hjernen allerede ute hos 
pasientene, og raskt fi nne riktig di-
agnose – før transport inn til syke-
hus. Ved å fl ytte CT-maskinen ut i 
ambulansen gir vi muligheten for å 
spare mye verdifull tid, i kappløpet 
mot klokken.

Nå ønsker vi videre å starte 
forskning på behandling, og samti-
dig utvikle CT-maskin for luftambu-
lansetjenesten. Målet vårt er å nå ut 
til fl ere pasienter, enda raskere.

Når tiden er knapp og minutter til behandling er avgjørende for pasientens prognose, må vi bringe sykehuset 
og livreddende behandling ut til pasientene – og ikke vente til de er inne på sykehuset. Det å fi nne løsninger 
på dette er Stiftelsen Norsk Luftambulanses viktigste oppgave.

Vi har gode løsninger for selvstendighet i dagliglivet!

LEVO - på høyde med livet
Stor rekkevidde i stående stilling
• Optimale muligheter for kjøre-, sitte- og ståstilling 
• Raskt opp så høyt du trenger -og ned igjen
• Levo har det tilbehøret du trenger

EMINEO -  Mulighet for stillings-endring 
for den som sitter lenge og kjører selv
• Aktivitet og hvile i samme rullestol 
• Unik setefunksjon for tilt
• Triller svært lett og er lett å manøvrere

GEMINO 30 Parkinson -  Ekstra trygghet, 
støtte og stabilitet med tilpassede funksjoner
• Slepebrems - gir ekstra motstand og jevnere gange 
• Omvendt bremsefunksjon, slipp og stopp
• Laserlys for enklere start av gange
• Enkel, tar liten plass sammenslått og er lett i vekt

www.SunriseMedical.no
Delitoppen 3, 1540 Vestby
post@sunrisemedical.no

Tlf: 66 96 38 00

"Symptomene som 
oppstår ved et
hjerneslag er et direkte 
resultat av at celler i 
hjernen skades."

Skrevet av: Maren Ranhoff Hov, lege og doktorgradsstipendiat Stiftelsen Norsk Luftambulanse

INSPIRASJON

Stiftelsen Norsk Luftambulanse ønsker å gi pasienter som rammes av akutt hjerneslag mulighet til å få behandlingen tidsnok.  FOTO: BENJAMIN WARD



Alle våre klinikker 
har svært god 
kompetanse på 
utredning og 
behandling av 
hodepine. 
Vi har også to 
Nevrosentre på 
Majorstuen i Oslo 
og Sola i Rogaland 
som behandler de 
mest kompliserte 
tilfellene.

Hordaland

Oslo/Akershus

Rogaland

Trøndelag

Bek Jessheimkestua
Bjørvika

Helsfyr

Majorstuen
Røa
Ski
Storo

Bergen Åsane

Stjørdal Trondheim

Sandnes
S
Madla
ola Stavanger

Fornebu
Bryn

klinikkforalle.no • Tlf: 02325

HODEPINE?

Norges Massasjeforbund
Søk godkjent terapeut på våre sider

Tlf.: 22 33 10 90
www.massasjeforbundet.no



EN VAKKER DAG 
HAR VI GLEMT 
DEMENS 

Støtt forskning  på demensSEND SMS MINNER TIL 2216 
Gi 50,-

«Frykten for å få demens er vond.  
Jeg tenker på barna mine og håper 
forskerne en vakker dag finner en  
løsning, før det blir min tur» 

                          -Hanne Nerland (36)

Vi kan løse 
demensgåten,  
men da trenger 
vi din hjelp....................................... ............. 
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