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Fra Rehabiliteringsaksjonen

Liers ”Petter Smart”

Foredrag om stamceller

Tilrettelagt 
bolig

Hjemme hos familien Hope

Møte med HomeCare

Fra Ullensvang konferansen

LARS Rogaland inviterer til Konferanse/Julebord 
22.-23. november i Stavanger. Se side 5.

LARS Øst/Oslo inviterer til Spinalseminar/Julebord 
29.-30. november på Gardermoen. Se side 29.

Vil man, så kan man!
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Astra Tech AS, Postboks 160, Luhrtoppen 2, 1471 Lørenskog, Norway. 
Tlf.: +47 67 92 05 50.  Faks: +47 67 92 05 60.  www.lofric.no
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Men høsten kan også være fin. Og i høst og nå 
før jul har LARS flere aktiviteter på gang.

Her kan nevnes konferansene som det nå opp-
lyses om i bladet, hvor LARS Øst/Oslo om en 
stund vil holde sitt spinalseminar med hovedem-
ne om syringomyeli. LARS Rogaland er også 
tilbake, og her vil en holde en konferanse med 
emner som hvordan skaffe seg arbeid og utdan-
ning, samt foredrag om rehabilitering og oppføl-
ging av ryggmargsskadde. LARS Møre og Romsdal er også i kjømda 
med sin konferanse/julebord og her vil emnet være forskning på rygg-
margsskader. Så det er forskjellig å delta på om en ønsker og kan.

I tillegg holder hovedstyret på med blant annet arbeider for produksjon 
av kampanjefilmen vår, og her har en nå i tillegg til Siste Skrik Kom-
munikasjon AS også knyttet seg opp til produksjonsselskap. Filmen 
forventes å være produsert ferdig før jul for klargjøring av sendinger på 
nyåret/til våren. Vi arbeider også med å få på plass nordiske ryggmarg-
sskadedager som er et samarbeidsprosjekt med de forskjellige nordiske 
land. Ny info-brosjyre om LARS er også etablert og sendt til Spinalen-
hetene og lokallagene.

Vi har per tiden søknader om prosjektstøtte til forskjellige andre 
prosjekter ute, blant annet til Helse og Rehabilitering, og vi venter i 
spenning på hva svarene vil bli for søknadene. Vi håper selvfølgelig på 
velvilje for prosjektstøtte til alle våre prosjekter, da alle er viktige.

LARS er nå ute på facebook. Ideén med dette er å lage en gruppe hvor 
personer med ryggmargsskader, pårørende og andre kan møtes, disku-
tere og snakke sammen. Via denne gruppen kan det også være hen-
siktsmessig å få gitt ut informasjon fra LARS, i tillegg til Patetra og via 
hjemmesidene. Men hvordan dette blir, blir vår jobb sammen å få til, på 
en best mulig måte. Vi synes LARS må følge med i den utviklende IKT 
tiden vi lever i, og da passer det seg bra at LARS er ute på facebook, så 
velkommen til de som ønsker å delta.

Flere fra LARS hovedstyret deltok her tidligere på et foredrag som 
Universitetet i Oslo holdt, hvor emnet var om stamceller kunne hel-
brede sykdom. Les mer om dette inne i bladet. Foredraget var veldig 
bra det, men UiO må virkelig gjøre noe med tilkomst til sine bygninger 
om Domus Bibliotheca representerer standarden for bygningsmassen. 
For at vi skulle komme inn med rullestol måtte vi geleides inn bakveien 
av vaktmester, inn gjennom korridorer, opp en gammel liten heis, og 
så gjennom forskjellige kontorer før vi kom frem til foran scenen i 
auditoriumet. Sågar den minste og letteste av oss måtte løftes med rul-
lestol og det hele opp til en trappeavsats for å se. Dette er ikke bra, og 
en kan godt forstå hvorfor enkelte personer med funksjonsnedsettelser 
i rullestol har vansker med å ta høyere utdannelse. Her har eierne av 
bygningsmassen en stor jobb foran seg. 
-Og om riksantikvaren ønsker å skylde på verneverdige bygninger en 
ikke kan røre, holder ikke det, når en har klart å gjøre Akropolis i Athen 
tilgjengelig for mennesker som benytter rullestol.

Ha en fin høst.

Leif Arild Fjellheim

patetra
Innhold
Leder .........................................................side 3

LARS kontaktpersoner .........................side 4

LARS Rogaland konferanse  .................side 5

Fra Ullensvang-konferansen  ................side 6

Astra Tech Informerer  .........................side 11

Wheelchair Heaven  ..............................side 12

Behandlinger - Overaktiv urinblære...side 17

Rehabiliteringsaksjonen ........................side 18

Samarbeidsmøte med HomeCare  ....side 20

Møte med NHF  .....................................side 20

UiO Foredrag - Stamceller ..................side 24

LARS Øst/Oslo konferanse  ................side 29

Vil man, så kan man!  .............................side 30

På tur - Sagaøya Island  .........................side 32

Liers “Petter Smart”  .............................side 36

LARS på facebook  .................................side 39

LARS Møre og Romsdal samling  .......side 40

Etablering av kampanjefilm ..................side 41

Sunnaas sykehus HF, foredragsplan  ...side 42

Annonser  ................................................side 43

En sommer er over

Foreningen arbeider ut fra følgende
formålsparagraf:

“Landsforeningen skal ivareta ryggmargs-
skaddes interesser, og spre informasjon 
om følger av ryggmargs-skade, til alle.
Foreningen skal dessuten arbeide for at 
ryggmargsskadde får et best mulig behan-
dlingstilbud og en best mulig livskvalitet.
Arbeidet for å forebygge ryggmargsskader 
skal også prioriteres”.
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Her er LARS -
lokallag og kontaktpersoner

LARS Agder
Tom Atle Steffensen
Lillejordet 27, 4621 Kristiansand
Tlf. 38 01 61 81 - Mob 952 20 498
E-post: to-atlst@online.no

LARS Buskerud/Vestfold
Arve Kristoffersen
Ulland, 3614 Kongsberg
Tlf. 32 76 20 50 - Mob 418 27 001
E-post: arv-kri@online.no

LARS Hedmark
Svein Bjørklund
Bringebærveien 35, 2200 Kongsvinger
Tlf 901 79 276
E-post: svein@east.no

LARS Hordaland
Svein Arne Vabø
Mangerbua 33, 5911 Alversund
Tlf. 56 35 20 44 - Mob 922 09 218
Epost: s-vab@frisurf.no

LARS Møre og Romsdal
Jan Ove Harsjøen
Skoglia 1, 6265 Vatne
Tlf. 70 21 36 42 - Mob 959 13 235
E-post privat: jo-harsj@online.no

LARS Rogaland
Steinar Pettersen
Kolleholen 18, 4353 Klepp Stasjon
Tlf. 51 42 38 26 - 51 42 66 70
E-post privat: steinar.pettersen@kleppnett.no

LARS Trøndelag
Steinar Mikalsen
Tlf. 74 09 59 17 - Mob 917 00 948
E-post: steinar.mikalsen@ntebb.no

LARS Oppland
Gerd Kongslien
2920 Leira i Valdres
Tlf/Fax: 61 36 23 53 - Mob 900 82 490

LARS Øst/Oslo
Thomas Ulven
Solstadlia 66, 1395 Hvalstad
Tlf. 66 90 11 79 - Mob 918 15 751
E-post: tulven@online.no

Hovedstyret
Leder
Leif Arild Fjellheim
Veamyr 77, 4276 Vedavågen
Tlf. 52 82 99 66 - Mob 911 44 728
E-post: lei-fje@online.no

Nestleder
Anne-Margrethe Nyhus
Dr. Dedichens vei 48, 0675 Oslo
Tlf. 22 81 38 57 - Mob 901 63 464
E-post: am-nyhus@online.no
 
Fungerende økonomileder
Elisabet Berge
Lindebergåsen 5 C, 1071 Oslo
Tlf. 22 32 18 88 - Mob 916 68 323
E-post: elisabet@acwall.no

Styremedlem
Øystein Nesse
Brekkemyra 26, 5382 Skogsvåg
Tlf., privat 55 15 05 48 
Tlf., arbeid 55 52 67 00
Mob 959 31 999
Fax 55 15 05 49
E-post: onesse@online.no

Styremedlem
Ole Arne Sætervik
Malme, 6445 Malmefjorden 
Tlf. 71 26 51 43 - Mob 481 38 004
E-post: oleas@start.no

1. Varamedlem

2. Varamedlem
John Karasch
Kårvåg, 6530 Averøy
Mob. 918 07 136
E-post: johkara@online.no

3. Varamedlem
Merete Klæth
Sandgata 4, 7500 Stjørdal
Tlf. 74 82 63 41
E-post: merete.kleth@ktv.no
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Landsforeningen for Ryggmargsskadde
LARS Rogaland har gleden av å invitere til 

-:¦:- -:¦:- Konferanse/Julebord -:¦:- -:¦:-

LØRDAG 22. – SØNDAG 23. NOVEMBER 2008 
på St. Svithun Hotell i Stavanger

Program
13.00 - Foredrag: •	 Arbeid 
og utdanningsmuligheter         
v/ NAV, Marked og samfunn.
14.00 – Foredrag: •	 Reha-
bilitering og oppfølging 
av ryggmargsskadde                
v/representant fra Hauke-
land Universitetssykehus 
Spinalenhet.
15.00 - Foredrag: •	 LARS 
Hovedstyrearbeider                  
v/Leif Arild Fjellheim.
16.00 - Foredrag av våre •	
samarbeidspartnere: Nyhe-
ter om hjelpemidler m.m.
17.00 - Foredrag/disku-•	
sjon: LARS Rogaland 
og lokallagsarbeider                           
v/leder LARS Rogaland. 
(Pauser etter behov).•	

 
Julebord med underhold-•	
ning fra kl. 19.00.

Priser inkl./fullpensjon fra 
lørdag til søndag

Dobbeltrom: kr.  1125,-  pr. •	
pers.
Enkeltrom: kr. 1300.-  pr. pers. •	
Lørdag, uten overnatting: kr. •	
350,- pr. pers. (inkl. foredrag 
og Julebord).

Meny - Julebord
Pinnekjøtt, serveres med •	
rotmos, kokte mandelpoteter 
og sjy.
Ribbe, medisterkake og •	
medisterpølse. Serveres med 
kokte mandelpoteter, rødkål 
og julesaus.
Riskrem med hjemmelaget rød •	
saus.

Påmelding innen 22. oktober 
2008

Alle kan melde seg på.

For mer informasjon om opp-
legget og påmelding ta kontakt 
med: 

Steinar Pettersen på tlf. •	
51423826 eller på e-post: 
steinar.pettersen@klepp-
nett.no
Leif Arild Fjellheim på tlf. •	
91144728 eller på e-post: 
lei-fje@online.no

Vennlig hilsen
Styret i LARS Rogaland
v/ leder Steinar Pettersen

LARS Rogaland har gleden av å invitere medlemmer, pårørende, assistenter og 
leverandører til en lærerik og hyggelig helg på St. Svithun Hotell i Stavanger.

Hotellet har 138 rom med til 
sammen 220 senger, 54 enkle, 
84 doble.  40 rom er tilrettelagt 
for rullestolbrukere.
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Haugesund 
Ordfører
Petter Steen jr.

Intervju med Haugesund kommunes ordfører 
Petter Steen jr. (H).
Tekst og foto (ikke av ordfører): Leif Arild Fjellheim.

Ryggmargsskadekonferansen til LARS 
Hordaland på Hotell Ullensvang 
22. august – 24. august 2008

Leder av LARS Hordaland Svein Arne Vabø, Svein H. Gjerstad fra Lindås 
kommune og Tori Lunde fra LARS Hordaland og Haukeland  Universi-
tetssykehus.

LARS Hordaland avholdt også 
i år ryggmargskonferanse på 
Hotel Ullensvang. Dette var 24. 
gang konferansen ble arran-
gert i god tradisjon. Konferan-
sen tar sikte på å gi en interes-

sant helg for medlemmene og 
inneholder gode foredrag med 
aktuelle temaer. Hovedtemaet 
denne gang var ”boligrådgi-
ving og økonomiske virkemid-
ler”.  Det sosiale samværet er 

også et viktig aspekt under 
samlingen som det legges opp 
til med forskjellige innslag.

Svein Arne Vabø, leder av LARS 
Hordaland åpnet konferansen og 
ønsket alle velkommen.

Lørdagens program

Foredrag: Boligrådgiving 
og økonomiske virke-
midler
Svein H. Gjerstad fra Lindås 
kommune holdt et veldig bra 
foredrag hvor han forklarte 
om regler, muligheter, lån og 
tilskudd for å tilpasse boligen 
for mennesker med redusert 
funksjonsevne og personer som 
benytter rullestol.

Han forklarte i sitt foredrag 

Konferansens hovedtema var boligrådgiving med 
foredrag både av representant fra kommune samt 
privat utbygger. Tekst og bilder: Leif Arild Fjellheim
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Fra middagene, konferansedeltakere samles rundt bordene.

Svein H. Gjerstad holder foredrag 
om bustadrådgiving i Lindås kom-
mune.

Arne Olav Hope holder foredrag om ”Wheelchair Heaven”. Hvordan han 
gikk frem for å få den tilpassete boligen han ønsket. Et konkret eksempel. 
Se egen artikkel bak denne om boligen til Arne Olav.

konkret hva Lindås kommune 
har gjort og gjør i forhold til 
dette. Han forklarte om deres 
visjon: ”Vi vil gjennom samarbeid 
utvikle Lindås kommune til eit 
meir medmenneskeleg og økolo-
gisk berekraftig samfunn”. Og at 
de gjennom felles engasjement 
vil sikre innbyggerne sin likeverd 
og en best mulig livskvalitet!

Deres boligpolitiske handling-
splan sier at alle skal kunne 
disponere et god bosted i et 
godt bomiljø og at en skal ha et 
mangfoldig botilbud med attrak-
tive boforhold for innbyggerne 
i alle livsfaser. Og hvor målset-
tingen er: -Bedre boligløsninger 
for innbyggere med særskilte 
behov. -Bedre brukerservice og 
økt effektivitet gjennom bedre 

organisering av arbeidet rundt 
boligrådgiving. Målgruppen er 
funksjonshemmede og eldre 
med manglende tilgjengelighet 
til eller i egen bolig. 

En viktig ting er også at det er et 
mål for økonomiplanperioden 
å sikre at det blir arbeidet med 
å legge til rette for at brukere 
kan bo lengst mulig hjemme 
gjennom aktiv boligrådgiving, 
og bruk av statlige tilskudd- og 
utlånsordninger.

Brukernytte:
Bruker skal kunne forholde •	
seg til en aktør for å få råd. 
Bruker skal kunne få individu-•	
elt tilpasset bolig. 
Bruker skal oppleve at de of-•	
fentlige finansieringsordnin-
gene er samordnet, og brukt 
fleksibelt og målrettet.
Bruker skal oppleve en ef-•	
fektiv saksbehandling der 
offentlig sektor samarbeider 
på tvers av etater og mellom 
forvaltningsnivåene. 

Svein H. Gjerstad sa videre hvor-
dan de hadde det før i tiden med:

Lite forutsigbare tjenester •	
som var spredd på mange 
instanser.
Oppgitte leverandører (sjuke-•	
hus, rehab. institusjon, egen 
organisasjon) og bruker/
pårørende. 
Mangelfull samordning av •	
tiltak.
Alle mente at ”de andre •	
hadde ansvaret” (André har 
ansvaret …).
Vi opplevde vanvittige løs-•	
ninger til like vanvittige 
priser.

Vi var enige om at slik ville vi 
ikke ha det!

-Vi så at mange behøvde tilpas-
sing av bolig, at vi burde gjøre 
noe med det, og at vi hadde 
flinke fagfolk, som mange kom-
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Geir Inge Sivertsen holder innlegg 
om fradrag på skatt hvor han gikk 
igjennom flere forhold som kan 
være aktuelle for ryggmargsskad-
de å få med seg. 

muner har. Utfordringen ble da 
hvordan utnytte disse fagfol-
kene best mulig. Rådmannen så 
på driftskostnader, effektivitet, 
fleksibilitet og brukertilpassing. 
Han konkluderte med at et team 
var løsningen. Kommunen tok da 
noen grep i forhold til dette og 
lagde et team bestående av en 
boligrådgiver, en ergoterapeut, 
en fysioterapeut og en bygg-
mester. Idéen var å ha en liten, 
”uformell” og handlingskraftig 
gruppe med ulik kompetanse. 
Dette teamet drar ut i fellesskap 
til brukere på jakt etter realistis-
ke, praktiske og gjennomførlige 
løsninger.

Svein H. Gjerstad  sa videre at alle 
i teamet har full dag med sine 
egne faste gjøremål, og at vika-
rer/flere tilsatte er utenfor øko-
nomisk realisme. Teamarbeidet 
må derfor ikke stjele for mye av 
den enkelte. Helst vil vi at de skal 
se på teamarbeidet som kjekt.  

Derfor…
Vi vil oppfylle forvaltnings-•	
krav, men samtidig ha minst 
mulig byråkrati.
Vi vil ha rask og god kontakt •	
med brukere.
Vi vil ha korte og effektive •	
beslutningsprosesser.

Han forklarte videre at de må 
holde kostnadene på et ok nivå. 
Og at de vokter seg vel for å 
kartlegge hjelpebehov/tilpassing 
i for tidlig fase (dvs. før funksjons-
nivå har stabilisert seg). Samt at 
de pårørende ønsker alt godt 
for sine, men har ikke nødven-
digvis realistisk oppfatning om 
hjelpebehovet! I alle fall ikke i 
sorgfasen/”sjokktilstand”.

Viktige element i dette arbei-
det var at en tenker totalitet for 
bruker (full gjennomgang), at en 
tar  i vare brukermedvirkning på 
en positiv måte, men samtidig 
innenfor realistiske rammer. Og 
at en  viser, og gir uttrykk for en 
positiv menneskelig interesse for 
brukerens situasjon.

Svein H. Gjerstad forklarte også 
om flere eksempler fra kommu-
nen der brukere var blitt veldig 
fornøyd med de forskjellige 
løsningene de hadde kommet 
frem til. Han forklarte også om de 
forskjellige tilskudd og støtteord-
ninger som finnes som kommu-
nen hjelper til med, og her hadde 
han med seg flere forskjellige 
brosjyrer som en kunne ta med 
seg. 

Til avslutning sa Svein H. Gjerstad 
at boligrådgiving i korte trekk er:

Høy verdsetting av brukerne.•	
Lett å organisere for kommu-•	
nen.
Givende og inspirerende for •	
ansatte.
Tilskudd og lån finansieres av •	
Husbanken.
Omsyn til kommuneøkono-•	
mien.

Foredrag: ”Wheelchair 
Heaven”
Arne Olav Hope hadde også et 
veldig bra foredrag som natur-
lig hang seg på foredraget om 
boligrådgiving hvor han konkret 
forklarte om sin bolig. Foredra-
get handlet om boligen hans 
hvor han gikk gjennom detaljer 
fra planleggingsprosessen alt fra 
valg av tomt til ferdig bolig fra 
A til Å for å få den så funksjonell 
som mulig, tilpasset han og hans 
families behov. 

Se egen artikkel bak denne for en 
lengre beskrivelse om hvordan 
Arne Olav gjorde det.
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Malene Krokeide fra Coloplast 
holder innlegg.

Presentasjon av utstillere: Anita H. Jakobsen salgssjef i HomeCare, Stian 
Folkestad fra Alliance apotek, Linda Rosseland fra Sykeartikler, Karianne 
Øverli Helistø fra Sykeartikler og Carola B. Humborstad fra HomeCare.

Foredrag: LARS Hovedsty-
rearbeider
Undertegnede forklarte om LARS 
hovedstyrets arbeider. Hvor 
rammeplanen for 2008 er viktig, 
og hvor en prøver ved hjelp av 
forskjellige virkemidler å berøre 
følgende punkter:

Markedsføring av landsfore-•	
ningen.
Arbeide for å sikre best mulig •	
rehabilitering.
Arbeide for medisinsk fors-•	
kning på ryggmargsskader.
Arbeide for bedre informa-•	
sjonsmateriale om og til 
ryggmargsskadde.
Arbeide for at universell •	
utforming og tilgjengelighet 
blir lovfestet.
Arbeide for at Brukerstyrt •	
Personlig Assistanse blir et 
tilbud til de som ønsker og 
har behov for det.
Arbeide for økt valgfrihet •	
på sortimentet av tekniske 
hjelpemidler.
Arbeide for at alle som øn-•	
sker det får et reelt tilbud om 
arbeid.

Hva er de viktigste hovedsakene? 
Innenfor helsepolitikk kan en 
nevne; styrking av rehabilitering 
(informasjonsmateriell etc.), 
styrking av forskning på rygg-
margsskader og forebygging av 
ryggmargsskader. Innenfor det 
en kaller samfunnspolitikk kan 
en nevne; universell utforming 
– tilrettelegging, utdanning og 
arbeidsmarkedet og til slutt 
likemannsarbeider som er veldig 
viktig. 

Patetra og hjemmesidene har et 
stort potensial til å nå ut til folk, 
både medlemmer, og andre med 
interesse for ryggmargsskader 
samt offentlige institusjoner. Her 
kan vi bli mye flinkere med å fin-
ne frem til stoff som opptar oss. 
Lokallagene har også et ansvar 
for dette ved å flagge inn saker 
for redaksjonen/hovedstyret 
eller ved å sende inn artikler fra 
regionene lokallagene holder til 
i med forskjellig stoff. Vi er også 
svært takknemmelige for stoff og 
tips fra enkeltpersoner. Det kan 
og nevnes i denne forbindelse 
at alle hovedstyrets protokoller 
blir lagt ut på hjemmesidene slik 
at alle som ønsker kan se hva 

hovedstyret er involvert med av 
forskjellige saker til enhver tid.

Hovedstyrets arbeider kan kort 
oppsummeres slik;

Fokus på Patetra og LARS •	
hjemmesider.
Samarbeid med Spinalenhe-•	
tene.
Helsepolitiske saker – NHF, •	
demonstrasjon, brev o.l.
Etablering av publikasjoner •	
– ryggmargsskader.
Etablering av vedtekter.•	
Lokomat treningsrobot.•	
Søknader om midler – øko-•	
nomi – diverse prosjekter.
Dialog med lokallagene •	
– medlemsutvikling etc.

En kan og nevne at LARS hoved-
styret er involvert med å etablere 
en felles nordisk ryggmargsska-
dedag. Flere av de nordiske lands 
organisasjoner som organiserer 
ryggmargsskadde slik som i 
Sverige og Danmark har allerede 
sagt at de ønsker å arbeide for 
en slik dag, de andre land følger 
snart etter med sine uttalelse. 
Når dette er formalisert må en 
sette ned en arbeidsgruppe med 
mål å utferdige et felles doku-
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ment for proklamasjon på plass, 
i brosjyreformat før våren, da en 
sikter på å ha en slik dag klar alle-
rede til våren. Dette kan bli en fin 
dag for oss å profilere oss på, det 
samme gjelder for Spinalenhete-
ne og våre samarbeidspartnere. -
Her er det kun fantasien som set-
ter begrensninger. En kan nevne 
at det var Norge som foreslo en 
slik dag i Nordiska Ryggmärgska-
dadarådet (NORR) i et møte før 
sommerferien. Mer om dette 
vil følge i senere utgivelser av 
Patetra. Det samme gjelder også 
for andre prosjekter og lignende 
hovedstyret er involvert med.

Innlegg: Fradrag på skatt
I tillegg hadde Geir Inge Sivert-
sen et innlegg om fradrag på 
skatt. Her tok han opp forskjel-
lige punkter som er viktig å få 
med seg når det gjelder slike fra-
drag som ryggmargsskadde kan 
ha nytte av og bør tenke over. Vi 
vil prøve å få til en artikkel i neste 
utgave om slike skattemessige 
forhold.

LARS samarbeidspartnere
Våre samarbeidspartnere Home-
Care, Alliance apotek, Coloplast 
og Sykeartikler hadde også 
innlegg der de forklarte om hva 
deres firmaer leverer av hjelpe-
midler og tjenester. De hadde 
også store og fine utstillinger 
i konferansesalen hele helgen 
hvor de fremmøtte kunne se nytt 
utstyr, eller spørre om råd. Så stor 
takk til samarbeidspartnerne for 
deres arbeid.

Ellers
Det var rundt femti deltakere 
på konferansen, og inntrykket 
var at alle hadde en hyggelig og 
givende helg. Både når det gjaldt 
foredragsemnene, men også det 
sosiale. Middagene på fredag og 
lørdag er alltid et høydepunkt i 
Ullensvang, og her hadde kokke-

ne og betjeningen gjort en flott 
jobb også denne gang. 

Vi var også veldig heldig med 
været så solen skinte hele hel-
gen. På kveldene var det lodd-
trekning med forskjellige gevin-
ster og her var to unge jenter så 
heldig at de vant utenlandstur!

Det var også langveisfarende 
omstreifere på konferansen. Jan 
Ove Harsjøen som er leder av 
LARS Møre og Romsdal og Ole 
Arne Sætervik som er styremed-
lem av LARS Møre og Romsdal 
samt styremedlem i LARS hoved-
styret hadde tatt turen til Ullens-
vang i bil med transportetapper 
via Hurtigruten. Flere fra Roga-
land hadde også funnet veien til 
Ullensvang. 

Så alt i alt må det sies at Ullens-
vang konferansen var meget 
vellykket. 

Det kan og nevnes til slutt at 
neste års konferanse i Ullens-
vang vil bli 25 års jubileum for 
samlingene i Ullensvang. Og til 
denne konferansen planlegges 

det å gjøre noe større ut av det 
med show og underholdning. 
Det går store rykter om at noen 
av våre samarbeidspartnere har 
noe spennende på gang… Og 
den som vil finne ut av det, bør 
allerede nå sette av siste helg 
neste august i almanakken.

Takk til LARS Hordaland for et fint 
arrangement. 

Ole Arne Sætervik fra LARS hoved-
styret og LARS Møre og Romsdal.

Oppe fra venstre: Utlodding, harpemusikk i Hardanger under middagen. 
Nederst: Utenfor fra lørdagskvelden. Været og stemningen var god!
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Astra Tech AS, Postboks 160, Luhrtoppen 2, 1471 Lørenskog, Norway. 

Tlf: +47 67 92 05 50.  Faks: +47 67 92 05 60.  www.lofric.no

I morgen begynner allerede i dag!

jubilerer....

Kjære Patetra-leser!

Astra Tech er en del av det internasjonale AstraZeneca-konsernet og har en sterk miljøprofil. Alle 
offentlige krav til miljø blir strengt håndhevet i hele konsernet. Vår miljøprofil tilsier at vi skal: 
“Spare bruken av naturressurser og arbeide for å redusere miljøbelastningen til et minmum”. 

Astra Tech arbeider hele tiden aktivt for å løse forurensningsproblemene knyttet til produksjonen 
og bruken av våre produkter. Vi har oppnådd betydelige resultater ved å redusere bruken av 
kloroppløsninger i produksjonen og ethylenoksyd til sterilisering. I 2006 ble et nytt strålesterili-
seringsanlegg ved fabrikken i Mølndal utenfor Gøteborg tatt i bruk.

Vi arbeider kontinuerlig med å komme fram til mer miljøvennlige produkter. I samarbeid med 
det svenske miljøinstituttet har vi vært med på å gjøre en livssyklusanalyse. En slik analyse er 
den eneste i sitt slag og den beste metoden for å bedømme hvilken påvirkning produktet har på 
miljøet. Her analyseres hele produktets utvikling - ”fra vuggen til graven” (fra utvinning av rå-
varer, transport, foredling og hele veien til avfallshåndteringen). Jo flere steg et produkt har i sin 
livssyklus, jo mer energikrevende er produktet. 

Alle har vi et ansvar for å 
bevare miljøet og alle kan 
vi være med på å gjøre litt!

Astra Tech som miljøbedrift

EU har besluttet at produkters 
påvirkning på miljøet skal sam-
menlignes ved hjelp av livs-
syklusanalyser.

Gled dere til neste nummer av 
Patetra, - her vil vi presentere noe 
nytt som et resultat av arbeidet 
vårt med å produsere mer miljø-
vennlige produkter!
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Terrasser leder rundt huset. God tilkomst til garasje og ytterdør. Det er også tilkomst til garasje via bod slik at 
en slipper å gå utendørs om været ikke er det beste.

Tekst: Arne Olav Hope 
 Foto: Leif Arild Fjellheim

Det begynte med en drøm. 
Drømmen om å bygge et hus 
stort nok, bra nok og på et sted 
hvor det kunne være greit å bo 
resten av livet. Vårt første steg 
mot drømmen ble valg av tomt.

Valg av tomt 
Dette er kanskje det viktigste val-
get en gjør. Å gjøre feil her kan 
fort ende med at tanken om å 
flytte kan melde seg raskt hvis 

en ikke trives, eller at det er 
fysisk vanskelig å bo i området. 
Vi brukte lang tid og mange 
søndagsturer på å finne en tomt 
med liten stigning på selve tom-
ten og i områdene rundt. Videre 
var viktige faktorer for oss nær-
het til skole, barnehage, buss og 
butikker. En annen viktig faktor 
er størrelsen på tomten. Når en 
skal bygge alt på ett plan og 
huset skal romme fremtidige be-

”Wheelchair Heaven”  Tilrettelagt bolig -
Hjemme hos familien Hope

I denne reportasjen kan en lese om hvordan Arne Olav Hope 
som er ryggmargsskadet og hans familie har tilrettelagt sin 
bolig på Kolnes i Karmøy kommune.

For vanlig dødelige er det å 
bygge nytt hus kanskje en 

av livets største utfordringer. 
For oss rullende er det derimot 
et enda tøffere tak. For funk-
sjonshemmede tar det lengre 
tid, bedre planlegging, og mer 
innsikt for å kunne gjennom-
føre et byggeprosjekt. Denne 
artikkel er ment å vise at alt 
er mulig bare en vil det sterkt 
nok. 
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Kjøkkenløsningen med kjøkkenbenker, skap og hev/senk benk. Enkel tilkomst med god radiusplass for rul-
lestol.

Arne Hope og Trine Hope i stua som er et sentralt punkt i huset med 
god tilkomst til resten av huset og hovedterrasse.

hov, trenger en ofte en stor tomt. 
Kommunen har begrensninger 
i reguleringen som tilsier hvor 
mange prosent huset kan ut-
gjøre av grunnarealet på tomten. 
Vi ble her helt nødt til å gjøre et 
kompromiss ved at tomten ikke 
kunne romme vårt hus hvis huset 
skulle ha ”alt på ett plan”. Da vi 
kjøpte tomten ble det derfor 
klart at vårt hus måtte bli bygd 
over flere plan. Neste steg på vår 
vei var valg av hustype.

Valg av hustype
Det ble fort en realitet at våre 
drømmer for hvilket hus vi kunne 
tenke oss å bygge, hadde stort 
avvik i forhold til hva vi hadde 
råd til å bygge. Tomten var også 
en begrensning i forhold til val-
get. Videre var det klart at huset 
måtte holde begrensningene 
(eller muligheten; etter som en 
ser det) for å kunne få Husbank 
finansiering.  For å få inspirasjon 
ble det mange sene kvelder med 
kataloglesing og internett. Vi 
bestemte oss for å ”gi alt” i for-
hold til vår drøm av et hus som 
vi skisserte til å bli ca 300 m2, 
45 m2 garasje, 100 m2 terrasser, 

minimum 4 soverom, 2 bad, heis, 
lavenergi og husbankfinansiert?

Var det mulig? Etter flere ping 
pong runder med Husbanken 
ble løsningen å bygge et livs-
løpshus (må ikke forveksles med 
livsløpsstandard). Et livsløpshus 
er en bolig hvor du kun bruker 
de deler av huset du til enhver 
tid trenger. For å forklare dette 

nærmere; er du enslig kan du fint 
bo på 50 m2 med rullestol. Med 
rullestol og ektefelle/samboer 
trenger du noe mer plass. Så 
kommer babyen, og du trenger 
enda litt til. I korte trekk: 300 m2 
er godt å ha når du fremdeles er 
gift og har 2-4 barn og de fleste 
er i tenårene. Det handler om å 
ta i bruk huset etter hver som en 
trenger det og leie ut resten. 
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Personheis er installert hensiktsmessig omtrent midt i lengderetningen 
av gangen, nær ytterdør og andre rom. Heisen går fra hovedetasjen 
og opp til tredje etasje. Heis går foreløpig ikke ned til første etasje hvor 
det nå er to leiligheter, men det er gjort klart for videreføring av heis til 
denne etasje også.

Tilkomst til garasje via bod, lave dørkterskler ut til terrasser og god passasje rundt huset på terrasse.

Vårt hus endte derfor opp med 
en plan om å bygge 2 leiligheter i 
første etasje. Disse 2 leilighetene 
er en integrert del av huset, men 
med egen tilkomst og skjermet 
fra hoveddelen. Hoveddelen kan 
utvides ved å ta i bruk leilighe-
tene en av gangen etter hvordan 
behovet utvikler seg. Denne 
løsningen slår særdeles godt ut 
hos Husbanken i forhold til fi-
nansieringen. Huset ble designet 
bestående av 3 separate boen-
heter. Tegningene av huset viste 

nå i underkant av 300 m2, 45 m2 
garasje, 100 m2 terrasser (hvor 
1 er takterrasse), 8 soverom, 4 
bad, 3 kjøkken, 4 stuer, heis og 
lavenergistandard fordelt over 3 
plan. Prosjektet ble godkjent og 
finansiert av Husbanken.

Finansiering
Ved å planlegge 2 leiligheter for 
utleie i første etasje la vi grunn-
laget for å finansiere prosjektets 
totalkostnad og til å betjene 
lånet. Vi som lånetakere var en 
på uførpensjon (med tilleggs-

inntekt) og en på normal kok-
kelønn. Egenkapitalen var heller 
ikke noe å skryte av. Husbanken 
hadde gitt tilsagn som sagt, men 
der strandet prosjektet. Bygge-
lån er mye verre å få. På grunn 
av størrelsen hadde ikke vår 
saksbehandler (som var positiv) 
i vår bank mandat til å ta beslut-
ningen, og søknaden ble derfor 
behandlet sentralt. Dette med-
førte avslag. Vi var nå ”bankløse”. 
Vi hadde begge vært i samme 
bank siden fødselen. Det ble som 
å miste en god kompis. Etter 6 
måneder, mange bankbesøk og 
pynting på familieøkonomien, 
fikk vi endelig tilsagn hos Post-
banken. Prosjektet var i gang. 

Hjelpemiddelsentralen ga tilsagn 
på hev/senk kjøkken, heis, og 
elektrisk døråpner. Kommunen 
bidro med ergoterapeut i for-
bindelse med søknad til hjel-
pemidler og gjennomgang av 
løsninger.

Tilrettelegging
Som rullestolbruker er det man-
ge forhold som skal betraktes for 
å få en optimal løsning. Ofte er 
en nødt til å inngå kompromiss 
av flere årsaker. Hoveddelen i 
huset er det derimot gjort få 
kompromisser hvor det finnes 2 
store bad ett på 15 m2 og ett på 
10 m2. Foreldresoverommet er 
på 16 m2. Garasjen har direkte 
adkomst m/elektrisk døråpner 
inn på vaskerom som fører videre 
inn i gang. ”Walk in closet” med 
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God plass og tilkomst på badene. Servanter plassert i høyder som passer for både gående og fra rullestol.

”Walking closet” med skyvedør 
som gir rask, trinnløs og enkel til-
komst til klær. Vask på soverom.

tilkomst fra soverom gjør at du 
lett har tilgang til klær og annet 
uten at det blir rotete eller lite 
tilgjengelig. Andre etasje har 
adkomst via heis hvor en kom-
mer seg ut på stor takterrasse, 
kontor, stue, soverom og det 
minste badet. Terrassene strekker 
seg 75 % rundt huset. Dette gjør 
at en har alle muligheter til aktivt 
å delta med det som måtte skje 
på utsiden. Kjøkken og elektriske 
løsninger er etter vanlige ergote-
rapeutiske anbefalinger. Også på 
kjøkken er det et ”walkin closet” 
som gir rask tilgang til kjøkkenut-
styr fra rullestol. 

I prosjekttiden ble det gjort 
mange korrigeringer i forhold til 
tilrettelegging. Her er det svært 
viktig å følge med. I og med byg-
get ikke var tilgjengelig i bygge-
tiden brukt vi videokamera mye. 
- Om mureren ser tegningene 
klart og vet at du sitter i rullestol, 
betyr ikke det at han allikevel fin-
ner på å lage et trinn fra garasjen 
og inn i huset!

Wheelchair Heaven
Prosessen fra drøm til ferdigstil-
lelse av huset gikk over 3 år og 

var langt fra smertefri. Usikker-
het har også preget ettertiden 
med stadig økende renter og 
kostnader. Allikevel har det gått 
særdeles godt da leilighetene i 1. 
etg. generer nok inntekter til at 
huset nesten er selvfinansieren-
de. Derimot er det å bo i et stort 
hus ikke en passiv tilstand! En blir 
aldri arbeidsløs da det alltid er 
noe som må fikses, ettersees eller 
oppfølges. 

Tross alt mener vi sterkt at vi har 
funnet vårt Weelchair Heaven!

Tekniske data:
Hoveddel over 2 plan: 180 •	
m2, 4 soverom, 2 bad, 2 stuer, 
kontor, 2 terrasser, balkong, 
kjøkken, 45 m2 integrert 
garasje.

1. etasje:
Leilighet 1: 65 m2, 2 soverom, •	
bad, kjøkken og stue.
Leilighet 2: 50 m2, 2 soverom, •	
bad, kjøkken og stue.
Separate strøm og røranlegg. •	
Lavenergistandard: 3 sepa-•	
rate balanserte ventilasjons-
anlegg, 3 varmepumper, 60 
% mer isolasjon (tykkere veg-

ger/tak) og med lekkasjetall 
1,5 eller mindre. 

Total prosjektkostnad: 
4 250 000,-•	
80 % husbankfinasiert.•	
Toppfinansiering ved Post-•	
banken og egenkapital.
Leieinntekter dekker 80-90% •	
av boutgiftene.  
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Nye behandlingsmetoder for overaktiv 
urinblære etter ryggmargsskade

Av: Avdelingsoverlege Thomas Glott, Sunnaas sykehus HF

Ved skader i ryggmarg og ner-
verøtter kan det oppstå en rekke 
ulike forstyrrelser i urinblæras 
funksjon avhengig av hvilke 
deler som er skadet og omfanget 
av skaden. I varierende grad kan 
derfor muligheten for kontrollert 
og tilstrekkelig tømning være 
forandret. For enkelte kan pro-
blemer med vannlatingen være 
så uttalte at de påvirker daglige 
gjøremål og livskvalitet i betyde-
lig grad. Derfor er det viktig å vite 
at det skjer stadig utvikling av 
kunnskap, hjelpemidler og mu-
ligheter for behandling som kan 
være nyttige for dem som har 
slike plager. Aktuell behandling 
kan både være medisiner eller 
operasjon.

For en del vil problemet være en 
overaktiv urinblære. Vanligvis er 
overaktiv urinblære aktuelt hos 
personer som har spasmer, og 
skadenivå over 12. brystrygg-
virvel (Th12). Overaktiviteten 
skyldes at regulerende nerveba-
ner fra hjerne og hjernestamme 
er ødelagt, og det oppstår det vi 
kaller for økte reflekser i urinblæ-
ren. En del kjenner sikker derfor 
til betegnelsen refleksblære som 
ble brukt tidligere.

De problemene som oftest opp-
står i forbindelse med overaktiv 
urinblære er lekkasje innimellom 

kateterisering eller vannlating. 
Hos en del vil urinblæren romme 
lite slik at det blir hyppig behov 
for å tømme urinblæra, eventuelt 
også på natten. For enkelte kan 
dårlig kapasitet føre til andre 
plager som hyppig blærespreng, 
spasmer og såkalt autonom 
dysrefleksi. Det er viktig å vite at 
overaktiv urinblære kan skyldes 
andre forhold som urinveisinfek-
sjon eller blærestein. Dessuten 
kan overaktiv urinblære hos 
enkelte medføre høye trykk og 
risiko for skade av nyrer på sikt. 
Derfor anbefaler vi alltid regel-
messig kontroll av urinblære og 
nyrefunksjon med ett til et par 
års intervaller, eventuelt tidligere 
ved nyoppståtte eller økende 
plager. 

Siste årene har det kommet en 
rekke nye medisiner som har 
til hensikt å dempe urinblæren 
uten plagsomme bivirkninger. 
Da responsen på medisin kan va-
riere noe, kan det være hensikts-
messig å forsøke et av de nyere 
preparatene dersom man ikke 
har effekt eller har bivirkninger 
fra nåværende behandling. 

Et annet alternativ til medisiner 
kan være å sette stoffet botu-
linumtoksin A (Botox) lokalt 
inn i urinblæren gjennom kik-
kertteknikk (cystoskop). Stoffet 

virker ved midlertidig å blokkere 
nerveaktiviteten lokalt i urinblæ-
ren. Effekten av behandlingen 
merkes i løpet av et par døgn 
og kan vedvare opptil ½ til 1 års 
tid. Selv om behandlingen al-
lerede er i bruk ved flere sykehus 
i Norge i dag vet vi ennå ikke nok 
i forhold til hva som er den beste 
behandling for ryggmargsskade. 
St Olavs Hospital, Rikshospitalet 
og Sunnaas er med i en interna-
sjonal studie der man nettopp 
har til hensikt å finne ut hvor stor 
denne effekten er og hvor lenge 
den varer. 

Det er også viktig å vite at der-
som verken medisiner eller lokal 
behandling i urinblæren med bo-
tulinumtoksin A hjelper kan det 
finnes ulike typer operasjoner 
som kan hjelpe i forhold til pla-
gene. Dersom du har spørsmål 
angående overaktiv blære eller 
interesse for studien med botuli-
numtoksin A kan du kontakte:

Gro Stensrød Lærdal, urote-•	
rapeut, Sunnaas sykehus HF 
66 96 95 32. Gro.Laerdal@
sunnaas.no 
Ingeborg Barland Linnerud, •	
uroterapeut, Sunnaas syke-
hus HF 66 96 95 43. Ingeborg.
Linnerud@sunnaas.no
Carl Jørgen Arum, urolog,  St •	
Olavs Hospital  73 86 74 76.
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Marie-Claude Perreault.

REHABILITERINGSAKSJONEN

Demonstrasjon foran 
Stortinget

Rehabiliteringsaksjonen 
mobiliserte fredag 20. juni 
rundt 40 støttespillere til de-
monstrasjon for økt satsing 
på habilitering og rehabili-

tering. LARS stilte med tre 
deltakere. 

Samtidig med at Stortinget 
behandlet revidert nasjonal-
budsjett 2008, satt vi uten-
for og gjorde det samme 
som Regjeringen til nå har 

gjort for å løfte re-/habilite-
ringsfeltet: Nemlig INGEN 
TING! Det var derfor lagt opp 
til at vi skulle sitte mest mulig 
rolig under demonstrasjo-
nen.

Elisabet Berge og Hennie Lund fra LARS.
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Dessverre foregikk demon-
strasjonen samme dag som 
statsrådsskifte og ansettelse 
av barneombud, så både 
NRK og TV2 glimret med sitt 
fravær. Det var heller ingen 
fra regjeringspartiene til 
stede, men fra opposisjo-
nen stilte Erna Solberg (H) 
og Laila Dåvøy (KrF). Begge 
kom med støttende appel-
ler.

Etter mange år med tom-
prat og brutte løfter krever 
Rehabiliteringsaksjonen nå 
at politikerne omsetter ord 
til handling og virkelig gjør 
re-/habilitering til det neste 
store nasjonale satsingsom-
rådet. 

Tekst: Elisabet Berge
Foto: Anders Wall-Andersen

Alltid i fremste 
rekke.
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Samarbeidsmøte med 
HomeCare

LARS hovedstyre hadde 13. 
august møte med HomeCare i 
Oslo. Det var et fint og positivt 
møte hvor HomeCare gav utrykk 
for at de ønsket et langsiktig 
samarbeid med Landsforenin-

gen for Ryggmargsskadde, -noe 
vi er meget glade for. På møtet 
ble potensialet i samarbeidet 
diskutert, hvordan vi kan yte vårt 
for HomeCare og vise versa. Her 
ble våre konferanser og samlin-
ger blant annet diskutert, hvor 
HomeCare ønsker å stille som 
før med foredrag og utstillinger. 
Når det gjelder valg av temaer 

på disse arrangement er det 
også fint om vi kan si fra hvilke 
temaer våre medlemmer ønsker 
tatt opp, dette hovedsakelig for 
LARS lokallag når de har arran-
gementer. Det er også fint om vi 
kan gi beskjed om arrangemen-
ter i god tid, og her er våre hjem-
mesider et fint verktøy hvor vi 
flagger konferanser og møter så 
tidlig som mulig under menyval-
get ”Konferanser”. Vi diskuterte 
også forskjellige undersøkelser 
vi kan hjelpe HomeCare med. Vi 
ser frem til videre samarbeid og 
en ny samarbeidsavtale forven-
tes å være klar før jul. På bildet 
ser vi LARS hovedstyrerepresen-
tanter med salgssjef/sykepleier 
i HomeCare Anita H. Jakobsen 
som nummer tre fra venstre og 
daglig leder i HomeCare Arne 
Henrik Widerøe helt til høyre.

-LAF

Møte med NHFs Sam-
funnsavdeling

I forbindelse med at NHF har 
ansatt ny helsepolitisk rådgiver 
(50% stilling) i administrasjonen 
ønsket LARS hovedstyret å hilse 
på. Hun heter Marit Røyneberg 
(helt til høyre på motsatt side av 
bordet) og begynte å arbeide 
hos NHF 1. august. 

En vesentlig del av hennes 
ansvarsområde vil være å bistå 
landsforeningene i å bygge opp/
utvikle det interessepolitiske ar-
beidet. Marit Røyneberg fortalte 
hva hun hadde arbeidet med 
tidligere og hva som blir hennes 
oppgaver hos NHF. 

På møtet deltok også Astrid 
Strøm, avdelingsleder for sam-
funnsavdelingen (nummer to fra 

høyre på motsatt side av bordet), 
som fortalte om samfunnsavde-
lingen, organiseringen av den og 
hvilke oppgaver Marit Røyneberg 
er tiltenkt. 

LARS hovedstyret benyttet 
anledningen til å fortelle hvilke 
saker vi arbeider med og i hvilke 

saker vi kunne tenke oss å dra 
nytte av den nye posisjonen 
NHF har opprettet.

Vi ønsker Marit Røyneberg vel-
kommen og lykke til.

-LAF



21



22

Nye polerte kateterøyne
- hva betyr det for deg?

Polerte øyne

Videreutviklingen av 

SpeediCath katetre 

fortsetter. De ytterste 

kantene på hvert øye 

er polert. Dette gir en 

mer avrundet over-

gang mellom øyet og 

katetrets overflate.

For å beskytte  

katetrets overflate, 

blir øynene polerte 

før SpeediCath  

katetrene overflate-

behandles.

Polerte SpeediCath
øyne med radial-lock 
øyne.

SpeediCath kateter
Overflatebehandlet klar til bruk kateter. 

Kateteret ligger klar til bruk i en steril 
saltvannsoppløsning. SpeediCath 

inneholder ikke PVC.

SpeediCath Complete
SpeediCath Complete er et 

kateter med integrert urinpose 
som er klar til bruk.

SpeediCath Compact
Et SpeediCath kateter 

spesielt utviklet for kvinner.

polert kant

Kateterøynenes profil

“Båt formede” øyne
Vidt øye med konisk tverrsnitt-profil.

“Radial lock” øyne
Smalt øye med vertikal 90° graders 

tverrsnitt-profil.

Polerte “Radial-lock” øyne
Smalt øye med vertikal 90° graders 

tverrsnittprofil og polerte kanter. 

Slimhinnen trekkes inn i kateteret under 
inn- og utføring. Det er risiko for at 

slimhinnen skades dersom det er skarpe 
kanter på innsiden av kateterøynene.

Slimhinnen legger seg inntil kateterøyet 
ved inn- og utføring. Det er liten risiko for 

at slimhinnen skades.

Slimhinnen legger seg på de polerte 
kateterøynene under inn- og utføring. Det 

gir minimal risiko for at slimhinnen skades.

Sammen med overflatebehandlingen, katetermaterialet og 

kateterspissen, har kateterøynene en viktig funksjon. Riktig 

polering er viktig for å unngå skader på urinrørets slimhinner. 

Det finnes forskjellige måter å fremstille kateterøynene på.

*  Fåes ikke i Nelaton Ch 06 for kvinner, barn og alle Tiemann størrelser. Det er ikke tilgjengelig noen teknisk løsning for polerte øyne på disse størrelsene.
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Tid og sted:  13. aug. 2008, Auditorium 14 i Karl Johans gt. 47, Domus Bibliotheca.

Fra Institutt for medisinske basalfags foredragsserie Menneskekroppen og sykdom - ny innsikt fra biomedi-
sinsk grunnforskning. Stamceller er blitt et hett tema innen biomedisinsk forskning. Deres potensial som medi-
sinske verktøy har gitt håp om helt nye behandlingsformer for en rekke sykdommer, men også avstedkommet 
skepsis om i hvilken grad slike behandlingsformer kan realiseres. I dette foredraget forklarte Professor Joel 
Glover ved Avdeling for fysiologi, Institutt for medisinske basalfag, hva stamceller er, eksempler på hvordan de 
allerede er brukt til å behandle pasienter, og fortalte både om nye medisinske muligheter som står for døren 
og om hindringer som for visse sykdomstyper begrenser utsiktene for fremtidig stamcellebasert terapi. 

Kan stamceller brukes til å helbrede sykdom?
Fra Institutt for medisinske basalfags foredragsserie Menneskekroppen og sykdom 
- ny innsikt fra biomedisinsk grunnforskning.

Referent: Leif Arild Fjellheim.

Professor Joel Glover begynte 
foredraget med å si at det spesi-
elt var tre ting han ville diskutere. 
Hva stamceller er, kan de benyt-
tes til behandlinger og i beste 
fall kurere sykdommer, og hva 
er begrensningene. Her følger et 
sammendrag.

Hva er stamceller?
Den faglige definisjonen av 
stamceller er at de er uspesiali-
serte celler som er selvfornyende 
(celledeling gir opphav til minst 
en ny stamcelle). Og at de gir 

opphav til et utvalg av spesiali-
serte celler. 

-Kroppen består av veldig mange 
spesialiserte celler som utfører 
forskjellige funksjoner, slik som 
muskelceller som kontraherer, 
kjertelceller som hjelper til med 
fordøyelse og nerveceller som 
sender elektriske signaler for 
koordinering av funksjoner, og så 
videre. 

Stamceller er ikke spesialiserte 
celler, de har ingen slik funksjon, 
men de gir opphav til de spesia-
liserte cellene. For å si det enkelt 

for den mer ufaglærte kan man si 
at stamceller er kroppens såkorn, 
forklarte Glover. Han forklarte 
videre hvor smart og viktig det 
var at kroppen var ustyrt med 
stamceller da de spesialiserte 
cellene vi opprinnelig var utstyrt 
med ikke varer livet ut og ofte 
går til grunne etter kort tid, for 
eksempel blodceller hvor vi har 
røde blodlegemer som vi er helt 
avhengig av for å overleve, går til 
grunne etter cirka fire måneder. 
Så hadde vi ikke hatt stamcel-
ler i kroppen for å lage nye røde 
blodlegemer så hadde vi hatt et 
meget kort liv. Hud er et annet 
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eksempel, hver dag på grunn 
av forskjellige årsaker som for 
eksempel at vi gnir oss i hendene 
eller ved berøring så mister vi 
hudceller. De slipes av. Så her 
igjen, hadde vi ikke hat stamcel-
ler til å erstatte tapte hudceller 
så hadde vi ikke hat noe hud 
igjen, på overraskende kort tid. 
Så derfor, kroppen er helt avhen-
ging av at det finnes stamceller 
som fornyer de cellene som går 
til grunne.

Hvordan fungerer stam-
celler, hvordan gir de opp-
hav til nye celler og hva er 
mangfoldet i stamceller?
Glover forklarte at det finnes to 
hovedkategorier av stamceller. 
De ene er de såkalte embryo-
nale stamceller som kommer fra 
embryoer, cirka fem dager etter 
befruktning. Det er disse cellene 
som gir opphav til hele kroppen. 
Og så har vi de såkalte somatiske 
stamceller, som finnes hos voks-
ne mennesker, i fult utviklede 
organer. Så på den ene siden har 
vi embryonale, og på den andre 
siden somatiske, stamceller. Han 
forklarte også om etiske innven-
dinger i forhold til embryonale 
stamceller og forskning, samt 
hvordan disse celledelingene 
foregår etter befruktning og gir 
opphav til embryonale stamcel-
ler. På nivået de nå er hvor det 
befruktede egget enda ikke har 
festet seg til livmorsveggen, og 
hvordan de da kan hentes ut, for 
så å dyrkes videre i laboratorier 
for bestemte formål. –Somatiske 
stamceller er de som ligger i den 
ferdig utviklede kroppen, og et 
godt eksempel på somatiske 
stamceller er de stamceller som 
gir opphav til blodceller. Og de 
stamceller som gir opphav til det, 
finnes i benmargen, nemlig blod-
dannende stamceller.

Gover forklarte videre om begrep 
som var veldig viktige og hvorfor 
forskere er så opptatt av em-
bryonale stamceller. Mange har 
sikkert hørt om somatiske stam-
celler i behandlinger, og en spør 
kanskje hvorfor trenger vi da em-
bryonale stamceller, siden vi har 
somatiske stamceller i kroppen? 
Et viktig begrep her er ”Stamcel-
lenes potensial”, det vil si, hva 
den stamcellen kan gi opphav til, 
hvor mange typer celler. For ek-
sempel de stamceller som finnes 
i benmargen gir opphav til alle 
typer celler som finnes i blodet, 
slik som røde blodlegemer, ulike 
typer hvite blodlegemer og blod-
plater. Ganske begrensede antall 
celletyper. Embryonale stamcel-
ler har et større potensial, og vi 
snakker da om tre forskjellige ty-
per potensial, forklarte han. Plu-
ripotente som kan gi opphav til 
alle celletyper. Mulitpotente som 
kan gi opphav til flere celletyper 
og unipotente som gir opphav 
til bare en celletype. Så det som 
er viktig her er at det kun er de 
embryonale stamceller som har 
potensial til å gi opphav til alle 
celletyper i kroppen. De somatis-
ke stamceller som finnes i krop-
pen er enten multipotente eller 
unipotente. Det er da selvfølgelig 
gunstig hvis man har lyst til å 
bruke stamceller til å behandle 
”nærmest” hva som helst, å starte 
med et utgangsprodukt som har 
evnen til å skape mange cellety-
per. Så embryonale stamceller er 
de som er mest anvendelige hvis 
vi skal prøve å danne nye celle-
typer i kroppen. For oppsumme-
ring har vi embryonale stamcel-
ler som er pluripotente, som kan 
høstes og halveres i cellekultur i 
en petriskål til å danne for ek-
sempel nerveceller, muskelceller, 
blodceller, hva som helst. Så har 
vi mulitipotente som er de soma-
tiske stamceller som finnes i den 
voksne kropp, som finnes i ulike 

organer og som gir opphav til de 
celler som hører hjemme der. De 
stamceller som finnes i hjernen 
gir opphav til hjerneceller, de 
som finnes i hjertet gir opphav 
til hjerteceller, de som finnes i 
leveren gir opphav til leverceller, 
og så videre. De har begrenset 
potensial. Glover forklarte også 
litt om andre typer stamceller, 
slik som embryonal stamcelle-
lignende celler, som er somatiske 
stamceller som blir omdannet til 
pluripotente stamceller i labora-
toriet ved genetisk manipulering, 
slik at de får et større potensial. 
Dette er relativt nytt, men viser 
hvordan forskere tar hensyn til 
eventuelle innvendinger for bruk 
av embryonale stamceller. Noen 
forskere prøver da å få somatiske 
stamceller til å bli og oppføre 
seg som embryonale stamcel-
ler. De har ikke helt det samme 
potensial, men man begynner å 
komme et stykke på vei her. Han 
forklarte også om stamceller fra 
navlestrengsblod, primitive blod-
dannende stamceller som ligner 
på de som hentes fra benmarg 
hos voksne. De er kanskje litt mer 
primitive en de som finnes i ben-
marg, men de er interessante for-
di de er enkle å høste, man kan 
få mange av dem og de er ikke 
like frastøtelig som for eksempel 
stamceller fra benmarg, slik at de 
kan være enklere å transplantere 
inn i fremmede kropper, -man får 
ikke den samme frastøtningsre-
aksjon som man vil kunne få med 
benmargsstamceller ellers.
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Kan stamceller benyttes 
til å behandle sykdommer 
hos mennesker?
Glover begynte med å si at for 
dere som har fulgt med dette 
feltet i noen grad har dere skjønt 
at dette spørsmålet mer er et 
retorisk spørsmål. Kan stamceller 
brukes til å behandle sykdommer 
hos mennesker? Ja selvfølgelig 
kan de det, de har faktisk blitt 
brukt i mange år allerede, til å 
behandle sykdommer hos men-
nesker. Så svaret er ja visst kan de 
det. Og det er fordi at for eksem-
pel disse somatiske stamcellene 
som finnes i benmargen har blitt 
brukt i flere tiår til å behandle 
forskjellige blodsykdommer og 
benmargssykdommer, så dette 
med stamcellebehandlinger er 
ikke noe nytt. Man kan ta disse 
stamcellene ut av en persons 
benmarg, avle dem opp slik at de 
blir flere og så injisere dem i pa-
sienter etter da å ha tatt knekken 
på pasientens benmarg om den 
er syk, injisere inn friske og så 
kvitte seg med sykdommen som 
lå i den syke benmargen. Da får 
man ut blodceller som ikke bæ-
rer sykdommen som pasienten 
hadde. Benmargstransplantasjo-
ner har blitt brukt lenge, første 
vellykkede kliniske anvendelse 
var i 1956 i USA, og rutinemessig 
fra 1970. Først anvendt i Norge i 
1976 og rutinemessig fra sent på 
1980 tallet. Benmargstransplan-
tasjon benyttes for eksempel i 
behandlinger og for å helbrede 
en rekke sykdommer slik som  
immunsvikt, leukemi, malign 
lymfom og aplastisk anemi. 
Antall behandlinger i Norge per 
år er cirka 50. Så her har vi en vel-
etablert behandling med stam-
celler som fungerer veldig bra, 
og kilden er somatiske stamceller 
fra benmargen.

Andre former for behandling 
med stamceller som Glover 

nevnte var hundtransplantasjo-
ner hvor stamceller benyttes. Og 
det ble faktisk benyttet helt til 
bake i oldtiden, for minst 2000 år 
siden i India. I dag brukes biosyn-
tetiske produkter som innehol-
der hudstamceller, for eksempel 
ved alvorlige brannskadetilfeller.

Så her har vi eksempler hvor 
stamceller har blitt benyttet med 
hell i mange år. Spørsmålet en 
kan da stille er hvorfor blir ikke 
stamceller benyttet mot andre 
sykdommer i mye større grad? 
Det er to viktige grunner til det, 
den ene er at vi lenge har visst at 
hud, benmarg og tarm inneholdt 
stamceller, men for de fleste 
andre organer trodde forskere at 
det ikke fantes stamceller i dem. 
Så tanken ”streifet” oss aldri. Det 
er først de senere år at en har 
blitt klar over at det sannsynligvis 
finnes stamceller i alle organer i 
kroppen. Til og med hjernen som 
man trodde inntil nylig kun var 
utstyrt med et vist antall celler fra 
fødselen inneholder stamceller 
som ”kan” gi opphav til celler, rik-
tignok ikke i stor stil for fornyelse, 
men det er mulig. Så vi har ikke 
vert klar over dette. Den andre 
grunnen er at når vi først kom-
mer inn i kroppen og skal be-
handle andre organer så blir sa-
ken mye, mye mer vanskelig enn 
det er for blod og hud. Vanskelig-
hetsgraden øker betraktelig. Og 
det er fordi anatomien i organer 
er velig komplisert, blod og hud 
er relativt enkelt anatomisk sett. 
Indre organer har en komplisert 
anatomi med mange forskjellige 
celletyper i bestemte forhold til 
hverandre og det er veldig van-
skelig å gjenskape det. –Glover 
gav her forskjellige eksempler 
på dette i foredraget. Han for-
klarte for eksempel i forhold til 
en bil, kan oljen sammenlignes 
med blod, og mange har kanskje 
selv skiftet oljen på sin bil, det er 

relativt enkelt og ukomplisert. 
For å bruke eksempelet om bil 
forklarte han også at hud kunne 
sammenlignes med bilens lakk, 
noe som også er relativt enkelt 
å påføre, og mange har kanskje 
også lakkert på sin egen bil. Men 
om en så beveger seg inn på 
bilens motor og begynner å tukle 
med denne begynner det straks 
å bli mye mer komplisert og vel-
dig vanskelig. Så det er ikke like 
enkelt å sette til ”stamceller” inne 
i motoren som det er i oljeomlø-
pet, eller på utsiden av bilen.

Det kan hende mange av dere 
har hørt om disse klinikkene 
mange steder rundt om i verden, 
blant annet i Russland og Kina og 
ellers i Asia som tilbyr stamcel-
lebehandling, mot omtrent alt 
tenkelig når det gjelder sykdom-
mer og skader. Og der skal man 
da dra og betale en god slant 
med penger, og bli injisert med 
stamceller, altså disse stamcel-
lene skal ”fikse” deg. Det er 
omtrent det samme for å benytte 
bileksempelet over at en bilme-
kaniker løfter opp panseret og 
drysser noen deler inn på moto-
ren, lukker panseret, og håper at 
det går bra. Jeg tror ikke at det er 
mange bilmekanikere som gjør 
det. –Det er ikke slik det fungerer, 
og det å tro at man kan behandle 
sykdommer på den måten 
med stamceller, er ikke å tro på 
julenissen, men å løpe frem og 
tilbake på E18 og tro at julenis-
sen skal redde deg. Fordi, det å 
injisere stamceller hvor som helst 
inn i kroppen innebærer også en 
risiko. Særlig med stamceller som 
kan gi opphav til alle celletyper i 
kroppen, inkludert kreftceller. Så 
den tanken med bare å ”sprøyte” 
inn stamceller for å helbrede syk-
dom er rimelig drøyt, men ikke 
helt utenkelig, jeg skal komme 
tilbake på det, forklarte Glover.
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Har vi andre sykdommer 
der stamcellebasert be-
handling har lyktes? 
Det har vi, og her har forskere 
ganske nylig kommet frem til be-
handlinger som ikke er utprøvd 
på mange, men har gitt oppsikt-
vekkende resultater. For eksem-
pel i behandling av en alvorlig 
hudsykdom som heter epider-
molysis bullosa. Skyldes en gene-
tisk defekt hvor proteiner man-
gler slik at huden ikke fester seg 
og de minste bevegelser fører til 
blødninger, en fryktelig sykdom. 
Ingen har overlevd lenger enn til 
30 år. Her har en to stamcellestra-
tegier som to forskergrupper har 
prøvd. Den ene er genmanipu-
lerte hudstamceller fra pasienten 
(hudtransplantasjon) og den 
andre er systematisk behandling 
med benmargstamceller fra frisk 
søsken. Den siste behandlingen 
her er oppsiktvekkende, for det 
kan sammenlignes med bilek-
sempelet over hvor en drysset 
deler inn under panseret. En tok 
da benmargsstamceller fra friskt 
søsken og injiserte dem inn i 
pasienten, og på en eller annen 
måte har disse benmargsstam-
cellene slått seg ned og begynt 
å etablere hud, som sitter fast. 
Ikke utprøvd på mange enda, slik 
at det ikke er noe fullgodt klinisk 
forsøk.

Et annet eksempel på en be-
handlingsform som ser ut til å 
fungere er hornhinnetransplan-
tasjoner hvor hornhinnen enten 
er syk eller er blitt skadet slik at 
den ikke er klar nok til å se gjen-
nom. Her benytter man hornhin-
nestamceller som ligger i limbus 
og rekonstruerer hornhinner fra 
donor i laboratoriet og så im-
plantere i pasienten. Det er kun 
et problem, dette fungerer kun 
om hornhinnestamceller finnes 
i pasientens hornhinne, eller det 
som er igjen av pasientens horn-

hinne, fordi hornhinnen slites og 
behøver stamceller til fornyelse. 

Det finnes også andre tilfeller for 
stamcellebehandling hvor man 
er kommet såpass langt at man 
kan si at det virker sannsynlig at 
vi vil ha behandlinger om ikke 
så lenge. Og jeg tenkte å vise tre 
eksempler på det, sa Glover.

Et eksempel er fra hjernen/rygg-
margen, -multippel sklerose 
(MS). MS er en sykdom som 
rammer cirka 7000 mennesker 
i Norge med rundt 230-300 nye 
tilfeller hvert år. Det er en auto-
immun sykdom som rammer en 
bestemt type celler i hjernen og 
ryggmargen, og hvor disse cel-
lene ødelegges dannes såkalte 
plakker som hindrer ledning av 
nerveimpulser og som igjen fører 
til nedsatt motorikk og forstyrret 
sensorikk. Hvor disse plakkene 
sitter avgjør hva utslaget blir, 
sitter de i synsnerven får man 
problemer med synet, sitter de 
i motoriske nervebaner får man 
problemer med funksjoner. 
Graden kan variere fra at man vil 
behøve rullestol, eller at man kan 
klare å gå med støtte. –Det som 
ødelegges er nervetrådenes elek-
triske isolasjon (myelin), myelin 
dannes av en bestemt celletype 
(oligodendrocytter). Og poenget 
er at det kun er en celletype som 
involveres. Og plakkene om de er 
få gir et godt mål for behandlin-
ger, man kan se hvor de er, man 
vet hvor skaden sitter. Og det 
som er spennende her, er at man 
har funnet ut hvordan man kan 
få stamceller, humane stamceller, 
til å bli oligodendrocytter. For å 
lage myelin. Det har man klart å 
få til, og det man da har benyt-
tet er embryonale stamceller. 
Og her har forskere fått dem til 
å bli oligodendrocytter. Det er 
blitt prøvd på dyr hvor man har 
lignende plakker, med gunstig 

effekt hvor dyr har gjenvunnet 
funksjon. Og man begynner å 
nærme seg kliniske forsøk på 
mennesker. Det er fortsatt noen 
hindringer i veien, særlig med 
disse embryonale stamceller 
som jeg nevnte tidligere, som 
kan gi opphav til alt, de kan også 
gi opphav til kreftceller. Så man 
må være sikker på at når man får 
dem til å bli til en bestemt cel-
letype at man er sikker på at de 
bare blir til den bestemte celle-
typen, og ikke noe annet. Man er 
nå oppe i rundt 98% renhet med 
oligodendrocytter, men de reste-
rende 2% er et problem. Så her 
begynner vi å nærme oss, men er 
ikke helt i mål.

Det andre eksempelet er diabe-
tes type 1, hvor en bestemt type 
celler i bukspyttkjertelen ødeleg-
ges. Igjen en bestemt type celler. 
Og det er disse som danner 
insulin. Det er cirka 25000 dia-
betes type 1 pasienter i Norge, 
med 600-800 nye tilfeller hvert 
år. En veldig hurtigvoksende 
sykdom. Vanligst behandling er 
insulin injeksjoner, også organ- 
og celletransplantasjon er prøvd. 
Mange problemer med disse 
metodene. Men her har en også 
fått embryonale stamceller til å 
bli insulinproduserende celler. 
Det er to strategier. Den ene er  
implantasjon av insulindannende 
celler fra stamceller (fortsatt på 
dyreforsøksstadium). Den andre 
er demping av immunsystemet 
med medisiner siden dette er en 
autoimmun sykdom som angri-
per insulinproduserende celler, 
kombinert med systematisk 
behandling med benmargsstam-
celler for å få bukt med autoim-
munitet (prøvd på mennesker, 
men bedre kontrollerte studier 
trengs). Allikevel, her har man 
benyttet både embryonale stam-
celler og somatiske stamceller fra 
benmarg.
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Til slut det tredje eksempelet 
som er urinblærekreft. 1100 nye 
tilfeller hvert år i Norge. Her nev-
nes at en har klart å dyrke celler 
fra urinblæren på en biosyntetisk 
modell for å skape en hel blære, 
implantert denne i pasienter 
(ikke gjort på pasienter med 
kreft, men en annen sykdom der 
urinblærefunksjon er nedsatt). 
Men igjen, få pasienter, men med 
lovende resultater.

Begrensninger
Budskapet er at det er begren-
singer, forklarte Glover. -Man har 
kommet langt med stamceller 
i laboratoriet, men ikke i klinik-
kene. Det er ikke like lett å over-
føre celler i en petriskål, celler 
i en biomodell, til pasienter. Så 
det er en lang vei å gå før en 
kan overføre disse potensielle 
behandlinger til rutinemessige 
behandlingsformer for pasienter. 
-Kompliserte organer gir svært 
vanskelig utgangspunkt. Dette 
øker vanskelighetsgraden be-
traktelig. Hud og blod er relativt 
enkelt, mens andre organer er 
så kompliserte at det er svært 
vanskelig å få til en behandling 
med stamceller uten videre. -Det 
er lett å få stamceller inn i krop-
pen, men ikke lett å få dem til å 
overleve der. Det er en enkel sak 
å sette stamceller inn i pasien-
ter, men ofte dør de før de kan 
gjøre noe. Og det er en sak som 
forskere virkelig arbeider hardt 
med, for å få disse til å overleve. 
-Og det er kostbar behandling. 
Alle disse stamcellebehandlinger 
vil være kostbare, selv de som er 
veletablerte slik som benmarg-
stransplantasjoner er kostbare. 
Og enhver tenkelig stamcelle-
behandling som vi snakker om i 
”dag”, vil koste mye. Og da spørs 
det først om kost-nytte er rime-
lig nok til at dette skal kunne 
gjøres effektivt, og om det finnes 
andre behandlingsformer som er 

billigere, kanskje ikke like gode, 
kanskje like gode, men billigere.

Professor Glover avsluttet med 
å si at det var veldig hyggelig å 
få besøk av flere fra Landsfore-
ningen for Ryggmargsskadde, 
og jeg har snakket med dem 
tidligere om bruk av stamceller 
for ryggmargsskader, sa han (se 
forøvrig forrige Patetra, Patetra 
nr. 2-2008). 

Til slutt sa Glover at man alltid 
til slutt blir spurt om hva man 
mener om fremtiden for stamcel-
lebehandling. –Jeg mener etter å 
ha sett dette feltet i flere år, helt 
klart, at vi skal få en rekke stam-
cellebaserte behandlinger for 
en rekke sykdommer fremover. 
Det er litt uklart hvilke sykdom-
mer som vil kunne bli behandlet, 
men at det blir flere enn hva som 
det behandles for i dag, det er 
helt sikkert. Men jeg er også helt 

sikker på at det vil finnes en del 
sykdommer der stamceller ikke 
vil egne seg. Og blant dem er 
mange sykdommer i hjernen, det 
er fordi at hjerne er så til de gra-
der komplisert, det er den mest 
kompliserte struktur i universet 
påstås det. Og der har man prøvd 
med stamceller mot forholdsvis 
”enkle” sykdommer, og ikke kom-
met så langt som man trodde 
man skulle, så der er det mindre 
håp. Det er all grunn til å fort-
sette med stamcelleforskning, 
både grunnforskning og klinisk 
forskning, men man må være litt 
realistisk og kanskje ikke tenke 
i de baner at man skal kunne 
behandle alt. Allikevel, stamceller 
blir en veldig viktig aktør i frem-
tiden. 

Lenke til hele foredraget på vi-
deo finnes på våre hjemmesider 
www.lars.no under menyvalget 
konferanser.

PROMEX NORD AS



29

Vi minner om
Landsforeningen for Ryggmargsskadde

LARS Øst/Oslos 18. Spinalseminar med julebordLørdag den 29. 
november 2008 på Quality Airport Hotell Gardermoen, Jessheim.

Årets Tema er ‘Syringomyeli – følgetilstander pga syrinx (væskefylt cyste) i ryggmargen ovenfor ska-
destedet’:

Hva er syrinx og syringomyeli?•	
Hvilke symptomer oppstår? •	
Hvordan oppdages tilstanden? •	
Hvordan behandle?•	
Kunnskap om forskning og prognose. •	

I tillegg blir det anledning til å møte LARS’ samarbeidspartnere, vinne fine lotterigevinster og delta 
på vinsmaking. Vi avslutter med et julebord med alt som tilhører. 

Vi tar forbehold om endinger. Medlemsinvitasjon vil bli sendt ut i begynnelsen av oktober.

LARS Øst/Oslo, Thomas Ulven, leder.

Noen bedre? Foto: Anne-Margrethe Nyhus.
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Tekst og bilder: Eva Sundby.

Sier den 28 år gamle 
Ørjan Hovland som har 

sittet i rullestol de siste 13 
årene etter å ha blitt ska-
det som 16 åring. Han har 
en Th. 6-7 komplett skade.

Ørjan var en vilter gutt som barn 
og hadde alltid noe sprell å finne 
på. Han gikk på fotball i mange år 
før han i tenårene fant interessen 
for mekaniske ting. 
Sykler og mopeder ble både 
skrudd fra hverandre og satt 
sammen igjen opp til flere gan-

ger. Lappen på moped fikk han 
på 16 års dagen sin, men den 
varte ikke lengre enn halvannen 
måned da politiet tok den fra 
ham igjen. 

Ørjan forteller at han fikk panikk 
og kjørte fra dem pga mopeden 
ikke var helt etter lovens regler, 
mens det de egentlig skulle 
stoppe han for var manglende 
baklys.
Dette førte til at Ørjan måtte 
bruke sykkel til skolen, noe han 
ikke hadde i mot siden han likte å 
sykle. For å komme seg til skolen 
måtte han sykle ned en ganske 
lang og bratt bakke der trafikken 

kan være ganske travel til tider. 
Til vanlig pleide ”gutta” å konkur-
rere om hvem som sykkle  raskest 
ned bakken og ofte syklet de så 
fort at de kjørte forbi bilene ned-
over bakken som er en 50sone. 

20.mars på kvelden skulle Ørjan 
ut og tok med seg sykkelen. Ned 
bakken ble han liggende bak en 
buss pga det var mørkt ute, men 
halvveis nede gikk det gale. En 
bil skulle svinge inn bak bussen 
og så ikke Ørjan og traff han med 
fronten. 

Ørjan knakk ryggen, pungterte 
en lunge og sprakk milten. Han 

Ørjan Hovland sammen med sin Toyota Supra Mk3, som har vært hans prosjekt de siste 6 årene. - Det er alltid 
noe å skru på når en har bil, og denne tror jeg nok aldri jeg kommer til å slutte å skru på så lenge jeg har den, 
sier Hovland.

Vil man, så kan man!



31

Ørjan i ståstolen på jobb. Den er 
flittig i bruk og sørger for at Ørjan 
kommer seg i riktig arbeidsstilling 
og alle høyder med bilen.

ble konstatert lam fra brystet og 
ned, men 8 måneder etter var 
han hjemme igjen og klar for 
livets utfordringer. Hans venner 
var der for han hele tiden og de 
var fast bestemt på at Ørjan skul-
le raskt ut i livet igjen sammen 
med dem. 

Ørjan ble rådet til å finne seg en 
kontorjobb, men han hadde sine 
egne planer. Så 4 måneder etter 
han kom hjem fra sykehuset fikk 
han jobb på Automat service 
der han demonterte og vasket 
girkasser fram til skolen begynte 
igjen i august. Han begynte så 
på VK1 elektromekaniker og gikk 
videre på VK2 automatikk me-
kaniker. Han tok også et halvt år 
med teknisk fagskole som han 
ikke fullførte, for så å begynne på 
Automat service igjen der han 
var ut året. Han ble hjemmevæ-
rende fram til oktober da han fikk 
jobb hos Åstveit Industrier ved 
elektroavdelingen, her ble han 
værende i ca 2 år før han fant ut 
at dette ikke var noe passende 
arbeid for han.
Han kom da inn under Aetat hvor 
han ga uttrykk for at han ville 
jobbe med noe bilrelatert.

Ørjan er en mann som klarer det 
meste tiltross for handikappet 
hans, og pga hans stahet får han 
det også til. Det har aldri vært tvil 
for hans del når det gjelder valg 
av yrke, og  det at han sitter i rul-
lestol er ingen hindring, bare en 
god utfordring. 

Ørjan har også et ønske om å 
starte egen bedrift i fremtiden, 
og det er en drøm han vil stå på 
for å få til. Han oppfordrer også 
andre uansett livssituasjon til å 
ikke gi opp for å oppnå det en 
ønsker selv om det kan komme 
litt hindringer på veien. 

Så etter mye om og men fikk han 
jobb i attføringsbedriften Beredt 
Automester hvor han fikk sjansen 
til å utdanne seg til bilmekani-
ker, og 25. Oktober 2007 etter 4 
dagers hard prøvelse besto Ørjan 
fagprøven som bilmekaniker.

Siden Beredt Automester kun er 
en attføringsbedrift måtte Ørjan 
finne seg en jobb i et annet firma 
da han var ferdig utdannet. 
For at han skulle få den beste 
forutsetningen for å jobbe som 
bilmekaniker måtte den bedrif-
ten han eventuelt skulle søke 
jobb hos tilrettelegge arbeids-
plassen for han. 
Det med handikap toalett, 
løftebukk med god plass rundt, 
tilrettelagt arbeid, hjelpsomme 
medarbeidere og andre ting som 
kunne være til hinder.
Nå har Ørjan fått tilbud om fast 
jobb hos Toyota der han begyn-
ner når de har fått opp heis og 
elektriske dører. Verkstedet er 
stort og åpent, så han gleder seg 
masse til å begynne der om kort 
tid. 
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 På tur - Sagaøya Island

Reykjavik by night.

Tekst: Anne-Margrethe Nyhus.
Foto: Anne-Margrethe Nyhus og 
Liv Helene Arntzen.

Jeg var så heldig at jeg  vant 
et reisegavekort fra Medicus 
Plenser, etter at jeg deltok i 
en spørreundersøkelse.  Mitt 
spørsmål ble hvor reisen skulle 
gå? Valget falt på vår nordiske 

nabo i vest; Sagaøya Island. I 
begynnelsen av september ble 
drømmen realisert, sammen 
med venninne, Liv, som også er 
rullestolbruker. Mange mente 
nok vi var gale som reiste 
uten noen til å dytte, bære og 
trøste...

Island er en stor øy og vi har fått 

bare en liten smakebit av hva 
dette landet kan by på av na-
turopplevelser, kultur og shop-
ping. Den lille smakebiten har 
gitt mersmak. Jeg vil tilbake, en 
eller annen gang. Det til tross for 
at det ikke er særlig godt tilret-
telagt for rullestoler. Heller ikke 
i Reykjavik, som i følge brosjyrer 
har bra tilgjengelighet.

Liv Helene Arntzen og Anne-Margrethe Nyhus.

Anne-Margrethe Nyhus 
og Liv Helene Arntzen.
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 På tur - Sagaøya Island

Med god hjelp fra Hanne hos 
Benett Ferie i Asker og litt søk 
på nettet fant vi fram til et ho-
tell som skulle være bra. Det lå 
sentralt og hadde handikaprom. 
Hotellet fikk stå-karakter.

Reykjavik er en stor by. Vi rakk 
bare innom det mest sentrale og 
der var det ikke alt for mange bu-

tikker som det var greit å komme 
inn i, men handlet fikk vi. Vi fartet 
rundt og det var helt nødvendig 
å ha rullestol med e-motionhjul 
på. Det er mange seige bak-
ker også i bykjernen. Vi hadde 
med oss to sett hele tiden slik at 
vi kunne komme så langt som 
mulig. At batteriene ikke var helt 
samarbeidsvillige er en annen 

sak... Vi kunne leid bil, men valgte 
altså å komme oss fram for egen 
maskin, buss og drosje.

Vi ville selvsagt se mer enn bare 
byen. Ut på tur – med buss! Jeg 
mailet til busselskapet og de 
kunne hjelpe oss bare rullesto-
lene kunne legges sammen. De 
skulle stille med sterk sjåfør! 



34

To flotte turer var vi på. Den før-
ste gikk direkte fra flyplassen et-
ter ankomst, til Den blå lagune. Vi 
så dampen fra de varme kildene 
lenge før vi kom fram. Lukten av 
svovel merket vi også.

Å bade i Den blå lagune var en 
opplevelse som jeg mener var 
verd hele turen. Det var bare 

helt utrolig og «vake» rundt i det 
varme vannet. Servicen var det  
ingen ting å si på. Vi fikk en hel 
garderobe for oss selv og der var 
det dusjstol. Det var ingen rampe 
ut i vannet, men vi satte oss ned 
og akte oss uti. Deilig!

Et «must» når man er på Island 
er å oppleve «Den gylne sirkel». 

Det innbefatter Gullfoss, geysiren 
Strokkur og Þingvellir, Islands før-
ste nasjonalpark. Det var fantas-
tisk, men også slitsomt. Bussjåfø-
ren lempet rullestoler ut og inn 
av bussen og vi var opp og ned 
trappa på bussen flere ganger. 
Ikke rart vi ble støle i armene!

Þingvellir.

Þingvelliavatn.
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Island
Island er verdens attende 
største øy og ligger like sør for 
polarsirkelen, omlag 1000 km 
vest for Norge. Øya ligger på 
den midtatlantiske ryggen hvor 
de eurasiatiske og nord-ame-
rikanske kontinentalplatene 
glir fra hverandre. Øya ligger 
også over et såkalt varmepunkt. 
Disse forholdene gjør området 
geologisk svært ustabilt med 
hyppige jordskjelv og vulkan-
utbrudd. Men den geologiske 
aktiviteten gir også varme kilder 
som islendingene utnytter til 
oppvarming, kraftproduksjon 
og i turistnæringen. Island har 
en aktiv «bassengkultur» i de 
mange svømmebassengene 
også utendørs, som er varmet 
fra varme kilder. Reykjavík har 
sju offentlige bad, av dem er 
kun ett under tak.

Grovt sett kan Island deles i to: 
kystområdene som er innskåret 
av fjorder og innlandet som for 
en stor del består av fjellområ-
der, lavaørkener og isbreer. Be-
folkningen bor stort sett langs 
kysten, særlig i området rundt 
Reykjavík sørvest på Island. Det 
går vei rundt hele øya, og det er 
mulig å krysse innlandet med 
terrengbiler.
Klimaet på Island er atlantisk, 
modifisert av balansen mellom 
den varme golfstrømmen og 
forskjellige kalde polarstrøm-
mer. Middeltemperaturen i 
Reykjavík er 11°C i juli og -1°C i 
januar. Den nordøstlige delen 
av Island ligger i regnskyggen 
fra de store breene og har tørt 
klima. Reykjavík har om lag 
samme årsnedbør som Oslo, 
men like mange dager med 
regn som Bergen.

Kilde: Wikipedia

Til tross for stølhet og en del 
improvisasjon ville jeg ikke vært 
denne turen foruten. Sagaøya 
frister allerede til gjentakelse. Det 
er så mye mer jeg gjerne vil se og 
oppleve. 



36

Å trampe i takt med Liers ”Petter Smart”
Tekst og bilder: Thomas Ulven.

En fornøyd Leif Sylling.

Med en enkel motor på 
fotbrettene har tetraplegi-
keren Leif Sylling kunnet 
øke blodsirkulasjonen i 
føtter og ben vesentlig. Et-
ter å ha hatt til dels alvor-
lige problemer med blod-
propp og sirkulasjonsvikt, 
er det nå på Aker universi-
tetssykehus’ vaskulærsek-
sjon påvist en tydelig 
bedret tilbakestrømming 
fra bena. Leif har mye min-
dre hevelse, og føttene er 
ikke lenger så kalde om 
kvelden.

Etter at vi hørte om Leifs 
opplevelser, tok vi en  tur ut 

til ”Jagland”, også kalt Tranby i 
Lier, for å se hva dette dreide seg 
om. Idet han tar imot oss vipper 
fotbrettet langsomt opp og ned 

med en tre-fire centimeter mens 
det summer svakt.

Ivrig viser han oss at det nederst 
på baksiden av fotbrettet er 
festet en liten motor. Motoren ro-
terer en tverrgående stang som 
går gjennom to stålbolter. Bol-

tene hviler inntil fotbrettkanten 
bak hver fot, og dreier dermed 
sammen med stangen i bakkant 
av selve brettet. 

Men det smått geniale er at 
stangen går gjennom boltene litt 
utenfor sentrum av bolten (”eks-
sentrisk” omdreining). Dermed er 
bolten ”tykkere” på én side enn 
på den andre, og det oppstår 
en rolig bevegelse på fotbrettet. 
Forføttene får på den måten en 
”vipp” opp og ned på noen cen-
timeter med utgangspunkt i an-
kelleddet. Bevegelsen gjør også 
at lårene til Leif hever og senker 
seg med én til to centimeter.

Han kan med brytere på stolen 
når som helst starte eller stanse 
motoren. Dersom han ikke slår 
av, stanser den av seg selv etter ti 
minutter (slik at motoren ikke går 
varm). Vanligvis setter han i gang 
vipper’n omlag en gang i timen.

Bakgrunnen for at Leif måtte 
gjøre noe, var at han etter 

Leifs fotbrett vipper rolig opp og ned noen centimeter med utgangs-
punkt i ankelleddet.
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Leif ”vinker” farvel.

mange års høy ryggmargsskade 
og tilhørende inaktivitet fikk 
en blodpropp i det ene lårets 
hovedvene. Dermed ble ikke 
det oksygenfattige blodet ført 
tilbake til hjertet for ny oksygen-
forsyning, og benet hovnet opp, 
ble rødt og hardt. Slike propper 
utgjør en stor risiko for helsen, 
og kan i verste fall føre til infarkt 
og død.

Etter mye utredning og fåfengte 
tiltak måtte han i vinter på ope-
rasjonsbordet for å få lagt inn en  
stent – en syntetisk sylinder som 
innføres i blodårer for å åpne 
forsnevret vev. Men kirurgen for-
talte ham at det var stor risiko for 
at det ville oppstå nye blodprop-
per om han ikke fikk økt bevegel-
se i føtter og ben. Han hevdet at 
det ikke skulle så mye til – noen 
jevnlige tå- eller ankelbevegelser 
ville være nok.

Da tok Leif kontakt med Hand-
Pro AS, som tidligere har levert 
hans forhjulsdrevne Balder. 
Sammen med teknikermiljøet 
på Hønefoss kom han således 
frem til vippe-oppfinnelsen. Som 
nevnt viser undersøkelser hos 
spesialistene nå en tydelig forbe-
dret sirkulasjon.

Hand-Pro leverer i dag løsningen 
til andre med behov for det sam-
me, og Leif kjenner flere som har 
tatt den i bruk allerede. For det 
meste blir tilpasningen dekket 
av Hjelpemiddelsentralene, men 
det skal ha forekommet avslag. Vi 
vil tro at det vil rette seg raskt et-
ter at man i NAV har innsett den 
store nytten ved løsningen.

Vi bringer dette videre i Patetra, 
slik at andre ”stille-sittere” med 
tilsvarende problemer kan finne 
en løsning – flere av oss vil ha 
nytte av å ”trampe i takt” med 
Leif. 

Motoren roterer en tverrgående stang bak fotbrettene, som får en vip-
pebevegelse av to bolter som ligger rundt stangen litt utenfor boltenes 
sentrum.
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Landsforeningen for Ryggmargs-
skadde på facebook.

Ideen er å ha en felles interesse-
gruppe hvor det forutsettes at vi 
vil prøve å få flest mulig av våre 
medlemmer som ønsker det, 
registrert i denne. 

Dette blir en base som kan bru-
kes til å kommunisere med. 

Vi diskuterte at det ikke er tjen-
lig å ha en åpen tilgang til denne 
gruppen, da informasjonen som 
vil utveksles fortrinnsvis er rettet 
mot ryggmarksskadde. Kriteriene 
for å bli med kan skisseres til f. 
eks. å være:

Ryggmargsskadet (medlem •	
eller ikke medlem av LARS).
Venner av ryggmarkskadede.•	
Pårørende.•	
Ev. fagpersonell.•	

Utgangpunktet for å gå i gang 
er å henvende seg og søke opp 
medlemmer som allerede er på 
Facebook. Jo flere vi får med i 
starten jo raskere vil veksten bli. 
Får vi henvendelser fra personer 
som ikke er medlem i LARS må 
disse være anbefalt av et med-
lem og således være i en av de 
nevnte kategorier.

Facebook er et fantastisk verktøy 
med spesiell tanke på å nå de 
yngste i LARS. 

I gruppen finnes det et område 
hvor en kan sette opp ulike dis-
kusjonstemaer. 

Om du synes dette kan være noe 
for deg, søk opp LARS på face-
book. I lokallagene har det også 
blant noen av disse vert diskutert 
egen hjemmesider, eller forum. 
Dette behøves ikke nå, da dette 

nå kan gjøres med undergrupper 
og forskjellige diskusjonsemner i 
gruppen under LARS. Arne Olav 
Hope har sagt seg villig til å ad-
ministrere LARS på facebook.

-Hovedstyret.
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LARS MØRE OG ROMSDAL 
PÅ TUR TIL FINNØYA

Tekst: Jan Ove Harsjøen.
Bilder: Oddvar A. Gikling.

Lars Møre og Romsdal arrangerte 
15.-17. august sin høstkonfe-
ranse. Samlingen denne gang var 
lagt til Finnøy Sjøhus. Da dette 
var første gang vi arrangerte 
en samling her, var vi litt spent 
på om vi ville fungere godt nok 
med så mange rullestoler. Finnøy 
Sjøhus har dessverre ingen rom 
som er spesielt laget for rullestol, 
men allikevel fungerte vi godt 
alle sammen.
Deltagerne ankom Finnøy fredag 
ettermiddag både fra Romsdal 
og Sunnmøre, og fra vi kom til 
vi reiste igjen var det kun blå 
himmel og sol. Mer heldig med 
været kunne vi ikke ha vært. 

100 m fra Finnøy Sjøhus ligger 
et topp moderne badeanlegg 
som ble åpnet sommeren 2007, 
og enkelte av deltagerne benyt-
tet anledningen til å prøve dette 
både fredag og lørdag. Fredag 

hadde vi omvisning på Finnøy 
motormuseum. Her fikk vi til og 
med demonstrert igangsetting 
av en motor som hadde stått i en 
fiskebåt for lenge siden. 

Den faglige delen i samlingen 
var det Merete Klæth som hadde, 
og været var faktisk så bra at vi 
valgte å holde foredraget ute i 
solveggen.

På lørdag var det tur til Ona for 
de som ville. Fergakaia ligger 
50 meter fra Finnøy Sjøhus, så 
det var en enkel sak å komme 
om bord. På Ona ble det servert 
lunch – en fantastisk fiskesuppe 
– en suppe deltagerne snakket 
om til langt på natt lørdag.

Søndag formiddag var det avrei-
se. Noen var tidlig av gårde mens 
andre benyttet anledningen til å 
slappe av i sola så lenge som mu-
lig. Vi tror neppe dette var den 
siste gangen vi drar til Finnøy. 
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Navn på personer på bildet er fra venstre: Ole-Arne Sætervik (Landsforeningen for Ryggmargsskadde), Leif 
Arild Fjellheim (Landsforeningen for Ryggmargsskadde), Mona Bidne (Siste Skrik Kommunikasjon), Marit G 
Bostad (Siste Skrik Kommunikasjon), Øystein Nesse (Foran. Landsforeningen for Ryggmargsskadde), Anne 
Cathrine Kraby (Bak. Sunnaas sykehus HF), Nina Olkvam (Sunnaas sykehus HF), John Karash (Landsforenin-
gen for Ryggmargsskadde), Anne-Margrethe Nyhus (Landsforeningen for Ryggmargsskadde) og Elisabet 
Berge (Landsforeningen for Ryggmargsskadde). Foto: Ellen Trondsen (Norges Handikapforbund).

Innledning:
 
Landsforeningen for Ryggmarg-
sskadde sammen med Sun-
naas sykehus ble bevilget kr. 
1.500.000,- fra Gjensidigestiftel-
sen for etablering av kampanje-
film for å sette fokus på trafikk-
sikkerhet blant yngre bilførere. 
Kampanjefilmen vil bli vist på 
landsdekkende TV stasjoner samt 
i andre aktuelle medier.

13. august hadde LARS sammen 
med Sunnaas representanter et 
møte med Siste Skrik Kommuni-
kasjon for å arbeide videre med 
filmen. Møte ble holdt på Galle-
riet hos NHF.

For å gå videre i prosjektet 
ble følgende diskutert og 
besluttet:

Landsforeningen for Rygg-•	
margsskadde og Sunnaas 
sykehus HF har besluttet å 
etablere kampanjefilmen i sa-
marbeid med reklamebyrået 
Siste Skrik Kommunikasjon 
i Oslo. Dette etter et dialog-
møte i Oslo 25. juni 2008.

På møtet den 13. august •	
presenterte Siste Skrik Kom-
munikasjon fire utkast til 
kampanjefilmen. Det var 
spesielt et utkast som pekte 
seg ut.  Landsforeningen for 
Ryggmargsskadde og Sunna-

as sykehus HF representanter 
bestemte at vi går for dette 
forslaget.

Siste Skrik viste foreløpig •	
fremdriftsplan hvor en vil 
begynne opptak senest 
uke 39/40 med ferdig film i 
november. Detaljplaner vil 
utarbeides nærmere.

Siste Skrik vil stå for forhan-•	
dling av betalt sendetid i TV 
med de rabatter de kan frem-
bringe, mens Landsforenin-
gen for Ryggmargsskadde vil 
søke for visning på reklamef-
rie dager.

      - LAF

Etablering av kampanjefilm for å sette fokus på 
trafikksikkerhet blant yngre bilførere
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Program og info for dagene på  
Sunnaas, kontakt Lærings- og mestrings-
senteret, tlf 6696 9217/6696 9222

Nasjonal forskningsdag
Kunnskapsbasert praksis  
i rehabilitering
Kl 09.15–9.25 Velkommen v/forskningsledelsen

Kl 09.30–10.15 Hva legger vi i kunnskapsbasert praksis v/ 
professor Katharina Stibrant Sunnerhagen

Kl 10.15–10.45 Bruk av målemetoder v/Åsa Lundgren 
Nilsson, PhD arbeidsterapeut

Kl 10.45–11.05 Pause

Kl 11.05–12.05 Hjerneskaderehabilitering v/Nada  
Andelic og Solrun Sigurdardottir,  
Marianne Løvstad Dr. gradsstipendiater, 
Anne-Kristin Solbakk, dr. psychol,  
spesialist i klinisk nevropsykologi

Kl 12.05–12.25 Kunnskapsbasert praksis i klinikk Monica 
Wammen Nortvedt, professor, intensiv-
sykepleier

Kl 12.30–13.25 Lunsj

Utfordringer i forhold til langtids-
sykmeldte
Kl 13.30–13.50 Hva foreligger av forskning som ligger  

til grunn for RATI v/Tor Haugstad, PhD lege

Kl 13.50–14.20 Utfordringer i arbeidet med å få folk  
«raskere tilbake» v/Dag Bruusgaard, prof. 
Dr. med. Universitetet i Oslo

Kl 14.20–14.30 Kommentarer. Moderator: Tor Haugstad

Kl 14.30–14.50  Pause

Kunnskapssenteret
Kl 14.50–15.15 Hvordan jobber de og hva kan de bidra  

med for rehabiliteringsfaget. Kunnskaps-
senteret v/Liv Merete Reinar

Kl 15.15–15.30 Avslutning/oppsummering, spørsmål/ 
kommentarer v/Johan K. Stanghelle, profes-
sor, forskningsleder Sunnaas sykehus HF

Rehabiliteringsuka 2008 arrangeres i samarbeid mellom  
helse- og omsorgstjenestene nasjonalt-, regionalt- og lokalt, 
samt brukerorganisasjoner og samarbeidspartnere.

Målet er å skape økt oppmerksomhet omkring rehabilitering og  
habilitering i befolkningen som helhet, samt i helse- og  
sosialtjenesten, hos pasient- og brukerorganisasjoner og i  
utdannings- og arbeidslivet. Ved å trekke frem vellykkede  
eksempler ønsker vi å vise at rehabilitering nytter. 

Vi ønsker fokus på mulighetene gjennom gode brukerhistorier 
og positive markeringer av rehabilitering i kommuner,  
spesialisthelsetjenesten og hos samarbeidspartnere i hele landet.
ReHabiliteringsuka består av ulike typer arrangement og  
markeringer over hele landet. 

Det kan for eksempel være åpne dager, stands, informasjons-
møter, innslag i lokale media, fagmøter, kurs, konferanser, 
seminarer, aktivitetsdager, filmvisninger, eller andre aktiviteter 
som markerer mestring og mulighet på tross av funksjons-
hemming eller kronisk sykdom. 

Rehabliteringsuka innledes med et nasjonalt åpningsarran-
gement i Den europeisk kulturhovedstad i 2008 Stavanger, 
mandag 6. oktober.

Oversikt over hele landets aktiviteter samles  
på www.rehabinfo.no

«Mestring av dagliglivet  
gjennom aktivitet og kultur»

– mestring av dagliglivet gjennom 
aktivitet og kultur

10. oktober
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Åpent seminar
Kl 12.15 Åpning av rehabiliteringsuka 2008  

v/adm. dir. Einar M. Strand 

Kl 12.30 Åpning av kunstutstilling  
– musikalsk innslag

Kl 12.45  «Humor som verktøy i rehabiliterings-  
prosessen?»

 «Humor som medisin uten resept, uten egenandel  
og uten bivirkninger»  
v/Magnar Kleiven, lege og begeistringskunstner

 «Lysten på livet – som det ER»  
v/Cato Zahl Pedersen – Olympiatoppen

Kl 15.30 Takk for i dag 

 Arrangør: Brukerutvalget, SunHF  
Sted: Nesodden 
Kontaktperson: Anne Cathrine Kraby

Basiskurs i KReSS 
«Hva er ervervet hjerneskade, følgevirkninger og tilrettelegging» 

Målgruppe: Saksbehandlere, arbeidsgivere, familie og venner
m.fl. uten spesiell forkunnskap.
Sted: Drøbak
Kontaktperson: Lynn Anderson, tlf 6490 7749.

Markering av poliklinikkene 
«Raskere tilbake» i Oslo/Askim
Sjekk program www.sunnaas.no

Kontaktperson: Eli Rygg

Åpen dag – se Sunnaas fra  
innsiden
Kl 12.15–15.30 
For alle interesserte  
Omvisning og orientering om Sunnaas sykehus HF  
v/brukere og ansatte. 

Kontaktpersoner: Nina Olkvam/Anne Cathrine Kraby 
Sted: Auditoriet Avd. Nesodden

Pårørendesamling i KReSS 
Pårørende fra siste halvår inviteres til samling for erfarings- 
utveksling og diskusjon vedrørende mestring av «pårørende-
rollen».

Sted: Drøbak 
Kontaktperson: Stine Storrud

Regional rehabiliteringskonferanse 
Oslo
Konferansen har fokus på Nasjonal strategi for habilitering  
og rehabilitering
Kontaktperson: Kirsten Sæther. 
Påmelding, samt mer info på www.sunnaas.no

Aktivitetsdag for pasienter/brukere
Nesodden
Kontaktperson: Wenche Wilhelmsen.  

Regional rehabiliteringskonferanse 
Oslo
Konferansen har fokus på Nasjonal strategi for habilitering 
og rehabilitering

Kontaktperson: Kirsten Sæther.  
Påmelding, samt mer info på www.sunnaas.no

Aktivitetsdag for pasienter/brukere 
Askim 

Kontaktperson: Wenche Wilhelmsen

Åpent seminar
Pårørende som ressurs?
Kl 16.15 Felles utfordringer og muligheter 

 «Når livet blir snudd på hodet» pårørende 
innlegg v/Anne Hilma Aandstad.

 «Når livet blir snudd på hodet «bruker- 
innlegg» v/Steinar Aandstad

 «Møter med pårørende» 
 – hva vi bør lære - voksne og barn 

 v/sjefpsykolog Anne-Kristine Schanke 

 Når samlivet endrer seg etter sykdom/skade
 v/Berger J. Hareide seksjonssjef Barne-, ungdoms-  

og familiedirektoratet 

 «Pårørende i brukerorganisasjonene» 
 v/Elisabeth Brekken Afasiforbundet i Norge
  Informasjonsstand ved brukerorganisasjoner

Kl 19.30 Takk for i dag  
v/Brukerorg. Info, og LMS

 Sted: Auditoriet
 Kontaktperson: Eva Hofft

6. oktober
MANDAG TIRSDAG

7. oktober
TORSDAG
9. oktober

ONSDAG
8. oktober
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Frimax.no er butikken for alle 
som ønsker å være oppdatert 
innen nyeste teknologi, foto, 
hobby og leker. 

Vi prøver til en hver tid å være 
først med det nyeste. 

Frimax.no gir 15% rabatt til alle 
LARS medlemmer.

Thailand, Hua-Hin

Flott leilighet,105 m2, 
2 soverom, 2 bad med dusj, 
tilpasset adgang for rullestol-
brukere, fullt møblert/kjøkken 
m utstyr. Leil ny i -06. 

Enkel adgang til 3 stk bade-
basseng like v leil. 50 m til 
stranda. Parkering i kjeller, 
heis, motorisert kjøretøy 
(tilpasset), kan følge med. 

Prisantydning NOK 970.000,-

Ring for mer info: 915 45 469

Informasjon om tilgjenge-
lighet i offentlige bygg 

Bygg for alle er et nettsted 
hvor du finner informasjon om 
tilgjengelighet til offentlige 
bygninger på en strukturert 
måte. Byggene finner du frem 
ved å skrive hele eller deler av 
navnet på bygget du ønsker å 
finne i fritekstsøkefeltet. Fore-
løpig er det kun bygninger som 
forvaltes av Statsbygg som 
ligger inne. 

www.byggforalle.no

BYGG FOR ALLE

Ny LARS informasjonsbrosjyre

Brosjyren er informasjon om 
LARS. Hva LARS står for. Bro-
sjyren opplyser om forskjellige 
arrangementer LARS arrange-
rer, -seminarer, konferanser og 
lignende. Brosjyren forklarer 
hvordan man kan bli medlem i 
LARS. Brosjyren er tiltenkt som 
førstehåndsinformasjon ved 
verving av nye medlemmer. 
Brosjyren vil bli sendt til Spina-
lenhetene, til de som utfører 
likemannsarbeider og alle 
LARS lokallagsledere. Brosjy-
ren er også tilgjengelig på våre 
hjemmesider www.lars.no

-Hovedstyret.

LARS
LANDSFORENINGEN FOR RYGGMARGSSKADDE

Hva er LARS?
LARS er forkortelse for Landsforeningen for Ryggmargsskadde. Landsfore-
ningen er tilsluttet Norges Handikapforbund (NHF). LARS ble stiftet 6. april 
1991 og arbeider ut fra følgende formålsparagraf;

Landsforeningen skal ivareta ryggmargsskaddes interesser,
og spre informasjon om følger av ryggmargsskader til alle.
Foreningen skal dessuten arbeide for at ryggmargsskadde 

får et best mulig behandlingstilbud og en best mulig livskvalitet.
Arbeidet for å forebygge ryggmargsskader skal også prioriteres.

Bli medlem i LARS du også! Se baksiden!

SPINALENHETENE - LARS driver aktivt samarbeid med Spinalenhetene ved St. Olavs 
Hospital, Haukeland Universitetssykehus og Sunnaas sykehus HF, -de tre enhetene som 
spesialiserer seg på rehabilitering av ryggmargsskadde i Norge.

LARS i Norge
Det antas at det �nnes mellom �re- og fem tusen per-
soner med ryggmargsskader i Norge, LARS har omtrent 
tusen medlemmer og er organisert som en landsdek-
kende forening som har sin organisasjonstilhørighet i 
Norges Handikapforbund (NHF).  

Du kan komme i kontakt med oss gjennom hovedsty-
rets representanter eller ved å kontakte et lokallag der 
du bor. Kontaktinformasjon �nner du på hjemmesiden 
vår: www.lars.no eller i medlemsbladet vårt Patetra. 

Medlemskap i LARS er åpent for alle som har interesse 
av arbeidet for ryggmargsskadde. Man er velkommen 
som medlem i LARS selv om man ikke er ryggmargs-
skadet.

Hvorfor bør jeg bli medlem av LARS?

VELKOMMEN SOM MEDLEM I LARS!

Som medlem av LARS får du blant annet;

Bladet Patetra som utkommer �re ganger årlig. 
I Patetra kan du lese om saker av interesse både for ryggmargs-
skadde og deres omgivelser. Bladet tar sikte på å formidle variert 
sto� om behandling av ryggmargsskader, rehabilitering, forskning 
og helsepolitikk som ryggmargsskadde kan ha nytte av. Bladet 
inneholder også nytt om lokallagene og leserinnlegg. Alle er vel-
komne til å sende inn innlegg, om alt fra egne erfaringer, synspunk-
ter eller tips som er relevante for ryggmargsskadde. 
Les mer om Patetra på våre hjemmesider: www.lars.no.

Invitasjon til ulike arrangement. LARS arrangerer alt fra lokallagstilstelninger til 
konferanser, fagseminarer og lignende. For mer informasjon, se våre hjemmesider 
www.lars.no eller les Patetra.

Automatisk medlemskap i Norges Handikapforbund (NHF), med en rekke 
medlemsfordeler:

 
Medlemsbladet Handikapnytt, med aktuelt og nyttig lesesto� åtte ganger i året. 

Tilgang til mye aktuelt informasjonsmateriell om rettigheter knyttet til det å ha en 
funksjonsnedsettelse, tilgjengelighet, bolig og transport, ferie og fritid med mer.

NHFs veiledningstjeneste – likemann og rettighetshjelp. Tjenesten tilbyr veiledning i 
forbindelse med din livssituasjon eller hjelp til å �nne ut av dine rettigheter.  

Gjennom NHFs ni regioner og mer enn 300 lokallag spredt over hele landet, �nner 
du en viktig del av NHFs politiske og sosiale engasjement. Som medlem kan du bli 
en del av dette fellesskapet, samtidig som du er med på å stille deg bak NHFs viktige 
arbeid.

NHF tilbyr også en rekke medlemsrabatter til sine medlemmer.

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

Vil du melde deg inn i LARS? Innmeldingsskjema og flere opp-
lysninger om medlemskapet finner du på internettsidene til LARS 
www.lars.no og NHF www.nhf.no. Du kan også melde deg inn ved å 
ringe Norges Handikapforbunds sentralbord på tlf: 24 10 24 00.  

www.lars.no
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8Hjelp oss med BPA

Har du erfaring med BPA (Bruk-
erstyrt Personlig Assistanse) 
– gode eller dårlige? Da ønsker 
vi kontakt med deg.

Norges Handikapforbund 
ønsker å høre fra BPA-brukere 
rundt om i hele landet om de-
res erfaringer med denne ord-
ningen. Vi ønsker også kontakt 
med deg som har søkt om BPA 
i din kommune, men ikke fått 
det innvilget. Informasjonen vil 
bli brukt i NHFs arbeid med å 
få på plass en best mulig BPA-
ordning.

Send en e-post med navn, bo-
kommune og telefonnummer 
og noen linjer om dine erfar-
inger til pavirkningsseksjonen@
nhf.no, eller skriv brev til Norges 
Handikapforbund (seksjon for 
påvirkning), PB 9217 Grønland, 
0134 Oslo.
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