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LoFric Origo - Sikker kateterisering, smart pakning - gjør livet enklere

Klart til bruk - aktiveres umiddelbart.

Lav friksjon. ® ™

Innføringshylse.

Diskret.

Kontakt oss og motta gratis vareprøver: Tlf. kundeservice 815 59 118 eller lofric.no@wellspect-healthcare.com

Wellspect HealthCare, Karihaugveien 89, 1086 Oslo.
Tlf: 815 59 118. Fax: 67 92 05 60. www.lofric.no

LoFric Origo - Sikker kateterisering, smart pakning - gjør livet enklere

Kl il b k k i idd lb

med NYE  
LoFric Origo

   Vær  
deg selv

Kjære leser,

Da står våren for døren med flere spennen-
de LARS-aktiviteter, som Landskonferansen 
2013 som i år vil finne sted i Trondheim. 
Her vil vi ha flere interessante innlegg fra et 
vidt spekter som burde kunne ha interesse 
for mange. LARS lokallagene vil og ha flere 
aktiviteter og samlinger i løpet av våren 
og vi oppdaterer konferanse-menyen på 
hjemmesidene og også LARS Facebook-
gruppen fortløpende. Vi har og en spennende dagskonferanse 
om forskning på regenerative behandlinger og kliniske studier 
på ryggmargsskader, som vil finne sted på Oslo Kongressenter 
23. april.

Siden forrige utgave av Patetra har vi i Norge fått Ekso gårobot, 
som et av de første land utenfor USA, hvor utstyret produseres. 
Det er Bergesens Almennyttige Stiftelse i samarbeid med Sun-
naasstiftelsen som har bevilget økonomiske midler for utstyret 
til Sunnaas sykehus. Og mange takk til dem. Det blir spennende 
å se fremover hvordan utstyret kan benyttes både i en rehabili-
teringssetting og i studier.

I bladet denne gang kan en blant annet lese om forskjellige 
samlinger, og i regi av våre samarbeidspartnere, som tar opp 
viktige emner som vi lærer av og tar med videre. Vi har og en 
flott reportasje fra Hafjell som Sunnaasstiftelsen og Sunnaas 
sykehus arrangerte, som kanskje kan gi inspirasjon til alle og en-
hver nå i disse påsketider. Vi har og med denne gang to artikler 
fra våre venner i Danmark og Sverige som vi og håper kan være 
interessant lesning.

Ellers har vi nå Si Fra-kampanjen gående som er en videreføring 
av forebyggingskampanjen for trafikkulykker ”Tenker på deg”. 
Videreføring av ABC brosjyrene med informasjonsmateriale 
om ryggmargsskader er og godt i gang med fire nye emnespe-
sifikke brosjyrer. Vi håper og at disse nye brosjyrene blir godt 
tatt i mot, både av personer med ryggmargsskader, pårørende, 
helsepersonell og andre.

I år har Patetra 30-årsjubileum. Det betyr at Patetra har blitt gitt 
ut hvert år siden 1983, og det er svært bra, og mange har nok 
funnet god og interessant informasjon og lesning i bladet opp 
igjennom alle de år. Det er mange som har bidratt for å få det til; 
alt fra forskjellige Patetra-redaksjoner, mange medlemmer av de 
forskjellige hovedstyrene, alle LARS lokallagene, spinalenhetene 
med sine fagpersoner og andre fagpersoner, Norges Handikap-
forbund, LARS samarbeidspartnere og en hel rekke med enkelt-
personer. Stor takk til alle som har bidratt!

Jeg ønsker med dette alle en riktig god påske og en fin vår!

Leif Arild Fjellheim

En ny og spennende vår! 

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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I Coloplast har vi et samarbeid med brukerne av 
våre produkter. Vi ønsker å utvikle nye og  
eksisterende produkter kontinuerlig. 
  

SpeediCath® Compact for kvinner  
- ny enklere åpning 

 
SpeediCath Compact og SpeediCath Compact 
Plus har fått en ny og enklere åpning. Når du 
åpner kateteret, vil du merke stor forskjell. 
 
Vil du prøve et SpeediCath® Compact  
kateter? 
 
SpeediCath® Compact for kvinne og mann 
Vil du prøve et SpeediCath Compact kateter 
kan du bestille gratis prøver og samtidig motta 
du en fin toalettmappe. Send en e-post til: 
kundeservice@coloplast.com eller ring oss på 
telefon 22 57 50 00. 
 
 

 
 

Peristeen® analirrigasjon 
 
Peristeen analirrigasjon er en unik måte å  
tømme tarmen på og brukes for å forebygge  
avførings inkontinens og kronisk forstoppelse. 
 
Bruken av produktet reduserer risikoen for  
ufrivillig avførings lekkasje fra endetarmen.  
Det er et innovativt system som leveres av  
Coloplast. 
Kliniske utprøvinger av pasienter med  
ryggmargsskade viser at Peristeen reduserer 
avføringsinkontinens og forbedrer livskvaliteten. 
 
Produktet krever grundig opplæring hos  
helsepersonell. Det er godkjent på refusjon og 
systemet er utviklet for å være enkelt å ha med 
seg. 
 
Vil du vite mer om Peristeen®  
analirrigasjon? 
 
Det vil bli arrangert et møte lørdag 4.mai på 
landskonferansen til LARS i Trondheim. 
Du kan også kontakte oss på telefon 22 57 50 
00 for  
Informasjon, eller sende en e-post til: 
 kundeservice@coloplast.com 
 

 
Coloplast Norge AS 
Postboks 162, 0612 Oslo 

Nyheter fra Coloplast Norge AS 
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  ANNONSERING I PATETRA 2013
Patetra er medlemsbladet til LARS ”Landsforeningen for Ryggmargskadde” i Norge og er et 
tidskrift for ryggmargskadde og andre med interesse for feltet. Patetra trykkes ved Gunnars-

bladet trykkes i 4 farger, men vi gir likevel tilbud om sort/hvit annonser til reduserte priser 

ANNONSEPRISER FOR 2013
Antall - 1/16 side 1/8 side 1/4 side 1/2 side Helside
Innrykk Farger Sort/hvit Farger Sort/hvit Farger Sort/hvit Farger Sort/hvit Farger Sort/hvit

Ett nummer 1000,- 500,- 1.500,- 1000,- 2.000,- 1.500,- 4.000,- 3.000,- 7.000,- 5.500,-

To numre 1000,- 500,- 1.500,- 1000,- 2.000,- 1.500,- 4.000,- 3.000,- 6.500,- 5.000,-

Tre numre 1000,- 500,- 1.200,- 700,- 1.500,- 1.000,- 3.500,- 2.500,- 6.000,- 4.500,-

Fire numre 1000,- 500,- 1.200,- 700,- 1.500,- 1.000,- 3.000,- 2.000,- 5.500,- 4.000,-

Tabellen ovenfor viser for eksempel at 4 helsider i Patetra i farger fordelt over 4 numre koster 
-

setter at materiell leveres ferdig og klart for trykking.

Har dere spesielle ønsker vedrørende annonsering?

Hvor i bladet ønsker dere å ha annonsen?

UTGIVELSESDATOER - FRISTER FOR 2013

Utgivelsesdatoer 2013 Materiellfrister 2013
Nr. 1-13; ca. 15. mars Nr. 3-13; ca. 15. september Nr. 1-13; 1. mars Nr. 3-13; 1. september
Nr. 2-13; ca. 15. juni Nr. 4-13; ca. 15. desember Nr. 2-13; 1. juni Nr. 4-13; 1. desember

Ryggmargsskadeforskning og regenerative behandlinger 

– fra laboratoriene til kliniske studier

Spinal Cord Injury research and regenerative treatments

- from the laboratories to clinical trials

Invitasjon til dagskonferanse - konferansen er åpen for alle og gratis

Dato   23. april 2013

Klokken  10.00 – 13.30

Sted  Oslo Kongressenter (Møterom 3) Youngsgate 11, Oslo

Påmelding Leif Arild Fjellheim, e-post leif.arild.fjellheim@haugnett.no 

Program:

10.00  Registrering og enkel servering

10.30  Velkommen

  Welcome

  Marianne Holth Dybwad, daglig leder, Sunnaasstiftelsen

  Åpning av konferansen

  Opening of the conference

  Leif Arild Fjellheim, styreleder, Landsforeningen for Ryggmargsskadde

10.45  Fra grunnforskning til kliniske studier på ryggmargsskader

  From basic science to clinical trials on spinal cord injuries 

  Professor Joel Glover, Nasjonalt senter for stamcelleforskning/Universitetet i Oslo

11.15  Kliniske studier på ryggmargsskader – informasjon fra fase I/II studier i Hong Kong og Kunming   

  og planlegging av nye studier

  Clinical trials on spinal cord injury – information from phase I/II clinical trials from Hong Kong and   

  Kunming including discussions on new clinical trials

  Professor Wise Young, Rutgers Universitetet i New Jersey, USA

12.00  Pause med enkel servering

12.20  Hva kan norske helseforetak bidra med for kliniske studier på ryggmargsskader

  What can Norwegian hospitals contribute with for clinical trials on spinal cord injuries

  Dr. Thomas Glott, Sunnaas sykehus HF

12.40  Hva kan myndighetene bidra med for infrastruktur for kliniske studier

  What can Norwegian authorities contribute with as for infrastructure and prerequisites for 

  clinical trials

  Fagdirektør Hjørdis Møller Sandborg, Helse- og omsorgsdepartementet

13.00  Paneldebatt

  Panel discussion

13.30  Slutt

Konferansier:  Marianne Holth Dybwad

Konferansen arrangeres av Landsforeningen for Ryggmargsskadde, 

Sunnaasstiftelsen og arbeidsgruppe for forskning på ryggmargs-

skader.
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er også behov for å lage kortsiktige 

og langsiktige mål for trening3. Med 

ADL mener man de grunnleggende 

aktivitetene i dagliglivet. Dette kan 

være personlig hygiene, måltider og 

på- og avkledning. I dette prosjektet 

har vi valgt å fokusere på aktiviteten 

påkledning.

Som et resultat av forskning, erfa-

ring og brukerperspektiv utarbei-

det vi en ADL-plan. Denne planen 

beskriver hvordan pasient og pleier/

terapeut på best mulig måte kan 

samarbeide under påkledningen.  

Sammen med pasienten blir det 

satt individuelle mål på grunnlag 

av deres ønsker og ressurser. Det vil 

selvsagt være ulike forventninger til 

pasienter med ulike skader. 

ADL-planen inneholder pasientens 

egne mål, restriksjoner, ressurser, 

ønsker og behov, samt en trinn for 

trinn oversikt over hvordan påkled-

ningen best mulig kan gjennomfø-

res. Planen skal ligge lett tilgjenge-

lig for pasient og pleier/terapeut. 

Fremgangsmåten for maksimal del-

takelse i påkledningen blir diskutert 

tverrfaglig mellom pasient, ergote-

rapeut og sykepleier. Punktene som 

blir satt opp i planen er konkrete, for 

eksempel:

1. Legg klærne lett tilgjengelig.

2. Sett deg opp i sittende stilling.

3. Velg en fot å begynne med. 

Trekk foten opp mot deg med 

bøyd kne.

Selv om noen av punktene kan virke 

selvsagte vil de være med å skape 

bevissthet rundt det pasienten kla-

rer på egenhånd. Det kan være lett 

for en pleier å gi en hjelpende hånd, 

men med detaljerte punkter som 

veiledning er det enklere å finne rett 

fremgangsmåte i påkledningen. 

Tilbakemeldingene fra ansatte på 

avdelingen er at pasienter med ADL-

plan får et mer målrettet tilbud om 

påkledningstrening enn pasienter 

Mestring i påkledning etter ryggmargsskade
 - Et tverrfaglig studentprosjekt ved spinalenheten på Haukeland universitetssykehus

Ved spinalenheten på Haukeland 

universitetssykehus har pasien-

ter med ryggmargsskader fått 

utarbeidet individuelle planer for 

trening av aktiviteter i dagligli-

vet (ADL) med fokus på mestring 

i påkledning. ADL-planen er et 

resultat av et studentprosjekt 

som startet høsten 2011, og ble 

avsluttet våren 2013. Gjennom 

et tverrfaglig samarbeid mellom 

studenter innen ergoterapi og 

sykepleie ble det rettet et fokus 

på tidlig påkledningstrening og 

mest mulig selvhjulpenhet hos 

pasientene.

Forfattere: Irene Espeland, syke-

pleierstudent, Haraldsplass Diako-

nale Høgskole (HDH). Malin Warberg 

Stang, sykepleierstudent, HDH. Espen 

Halleby, ergoterapeutstudent, Høg-

skolen i Bergen (HIB). Janne Johan-

nessen, ergoterapeutstudent, HIB. 

Bakgrunnen for prosjektet var et 

ønske om å etablere en god 

arbeidsmetode i påklednings- 

trening for nyskadde pasienter tidlig 

i rehabiliteringsfasen. Påklednings-

trening er ikke en ny del av rehabi-

litering for ryggmargsskadde, men 

i dette prosjektet ønsket vi å gjøre 

det mer systematisert ved hjelp av 

en ADL-plan. 

Prosjektets hovedmål er å anvende 

kunnskapsbasert praksis om på-

kledningstrening for pasienter med 

ryggmargsskade. Målet er å gjen-

nomføre treningen daglig. På denne 

måten ønsker vi å legge til rette for 

økt selvhjulpenhet innen påkled-

ning. Fokuset er å gjøre pasientene 

mest mulig selvstendige og del- 

aktige ved å fremheve deres 

ressurser.

Forskningen som ble vurdert til 

dette prosjektet viste at pasienter 

som mottar ergoterapi får økt selv-

stendighet innen ADL1. Det er viktig 

å starte tidlig med rehabilitering, og 

ha en tverrfaglig tilnærming2, det 
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uten ADL-plan. Pasientene uttrykker 

sterkere motivasjon og økt fokus på 

egne mål ved bruk av denne planen. 

Erfaringene med ADL-plan er at den 

bedrer kvaliteten på påklednings-

trening ved å endre fokus fra pleie 

til rehabilitering, både hos pasienter 

og ansatte. 

Gjennom dette prosjektet har vi, 

som studenter, fått erfaring med 

tverrfaglig samarbeid og fått mu-

ligheten til å lære av hverandres 

utdanninger. Vi har nå blitt mer be-

visst på viktigheten av et tverrfaglig 

samarbeid for at pasientene skal få 

et optimalt utbytte av rehabiliterin-

gen. Etter endt prosjektperiode vil 

det fortsatt være fokus på å bruke 

ADL-planen som daglig rutine på 

avdelingen.

Prosjektlederteam: Møyfrid Kal-

venes, ergoterapeut. Hege Storlid, 

sykepleier. Høgskolelektor Kari Mar-

grete Hjelle, ergoterapiutdanningen 

HiB. Høgskolelektor Kristin Tuven, 

sykepleieutdanningen HDH.

Deltakere av prosjektet 2011-

2013:

Sykepleierstudenter: Marianne 

Helen Fjæreide, Maja Dreyer, Maja 

Sønnve Hansen, Randi Marlene 

Dahle, Hanne Gjendal, Ragnhild 

Eldhuset Hoprekstad, Åse Lade, 

Amanda Karoline Tosterud, Erle 

Olsen, Ragnhild Tveit, Brita Kristof-

fersen, Therese Kristensen og Sindre 

Hovda.

Ergoterapeutstudenter: Hege 

Kleiven Rynning, Torunn Senum 

Rosmer, Laila Karin Eide, Rebecca 

Julie Ringdal, Renate Vonheim og 

Silje Kristiansen.

1 Evaluation of an occupational therapy program for patients with spinal cord injury (P. Oillastrinin, R. Mugnai, R. Bonfiglioli 

   et al.2008)
2 

Functional Outcomes per Level of Spinal Cord Injury (William McKinley, MD; more… Updated Aug5,2011)
3 Outcomes Following Traumatic Spinal Cord Injury: clinical practice Guidelines for Healt-Ceare Profesionals, Spinal Cord 

    Medicin 1999
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PATETRA - 30 ÅR!
Allerede i 1984 nedsatte Norges Handikapforbund et utvalg for ryggmargsskadde. 

Dette var flere år før landsforeningene ble en del av NHF. Utvalget skulle blant annet 

være ansvarlig for å skaffe stoff til et eget blad, som fikk navnet “patetra”.

Tekst og bilder: Jan Kåre Stura.

Bente Skansgård var bladets første redaktør. Sammen med bl.a. Ann Kristin Krokan og Eli Knøsen, fikk 

ryggmargsskadde, familiemedlemmer og fagpersoner ny- og nyttig informasjon flere ganger om året.

Bente Skansgård. Ann Kristin Krokan. Eli Knøsen.

I 10 år foret denne redaksjonen oss med ulikt stoff om ryggmargsskadde. Tema var; rehabilitering, spina-

lenheter, hud, blære, tarm, senskader, sex, hjelpemidler, graviditet, få barn, leve livet, sport og så videre.

Første nummer av ”patetra” kom ut i 1984.

Spinalenhetene var et gjentagende tema i ”patetra”. 

Sterke meninger kom på trykk. Skulle vi ha en, to eller 

tre spinalenheter i Norge?

Å lage “patetra” var dugnadsarbeid. Lønn for innsatsen kunne være gratis deltakelse på et seminar, under 

forutsetning av at dette ble skrevet om i bladet.

I startfasen ble det vist til mulighetene som ryggmargsskadde har til å leve et aktiv liv. Likemannserfaring 

var viktig, og mange ryggmargsskadde kan takke Bente, Ann Kristin og Eli for både de egenopplevde 

erfaringene de delte med leserne og alle artiklene de fikk på trykk i ”patetra”.

Etter at de 3 pionerene trappet ned, har flere redaksjoner vært aktive for at “patetra” har kommet ut med 

4 nummer pr. år i 30 år.
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Tilbakeblikk fra LARS Øst/Oslo

Oslo/Akershus Lag av LARS ble 

stiftet på Sunnaas sykehus den 5. 

november 1991, etter 2 års forbe-

redelser i et interimstyre. Det var 

på det tidspunkt 35 medlemmer 

i laget. Det første styret som ble 

valgt var:

- Thomas Ulven (leder)

- Per Stuvland (kasserer)

- Bente Skansgård

- Jens Petter Sandbråthen

- Mikkel Gaarder

- Solbritt Sundli

Laget har siden stiftelsen arran-

gert medlemsmøter med temaer 

som fritidsaktiviteter, hjelpemid-

delopplysning, reisemuligheter, 

glattkjøringskurs og skatt- og 

trygderettigheter. Etterhvert som 

økonomien er blitt bedre har 

vi tatt mål av oss til å avholde 

helgesamlinger hvor det foku-

seres på litt større RMS-relaterte 

temaer. 

Fra 1992 har vi derfor arrangert 

årlige spinalenhetsseminar, noen 

år senere også med et julebord 

som avslutning. Til seminarene 

inviteres jevnlig den medisinske 

staben ved Sunnaas sykehus. Se-

minarene har gitt oss anledning 

til å holdes orientert om ulike 

RMS-tema og behandlingssitua-

sjonen, samt gi tilbakemelding til 

behandlerne.

I juni 1994 arrangerte vi den 

første “Oslofjordkonferansen”, 

med mål om at dette skulle være 

en årlig anledning til å samle alle 

LARS-medlemmer rundt Oslofjor-

den. Temaet for konferansen har 

vært varierte; fra sex og samliv 

via reisemuligheter og aktiviteter 

til kosthold og oppmuntring. 

Begge disse arrangementene har 

vært gjennomført hvert år fra 

start, og har dannet grunnlag for 

det nettverk og fellesskap som 

har oppstått i regionen.

I tråd med LARS’ målsettinger 

om et aktivt likemannsarbeide 

i regionene, har vi etablert et 

samarbeidsforhold med Sunnaas 

sykehus med sikte på å bistå i 

rehabiliteringsarbeidet. De første 

årene var det også mye arbeid 

for å følge opp opprettingen av 

“den to-delte Spinalenheten” og 

sykehusenes akutt- og rehabilite-

ringsarbeide i daværende helse-

region 1. Ett av målene ble nådd 

da vi oppnådde representasjon i 

Brukerrådet på Sunnaas. 

Vi har som nevnt helt fra starten 

vært åpne for LARS-medlemmer 

fra andre fylker, og i 2005 fusjo-

nerte laget med Østfold-laget, 

slik at vi nå heter LARS Øst/Oslo. 

Medlemsmassen har steget jevnt 

slik at vi nå teller ca 235 medlem-

mer.

Vi har de to siste årene gitt tilbud 

til lagets medlemmer med RMS  

om å søke om reisetilskudd til 

nødvendig ledsager ved reiser.

Pr i dag er vi i startfasen på et 

samarbeid med Sunnaas om å 

få til et treningstilbud for RMS  

på tidligere Aker sykehus hvor 

Sunnaas har etablert poliklinikk. 

Vi mener dette kan bli et godt 

tilbud for nyutskrevne RMS og 

“gamle” RMS

Laget har egen facebookside.

Med hilsen LARS Øst/Oslo.

samlingskveld for å bedre det.  

Nå avholdes det noen medlems-

møter hvert år og det seneste 

innslaget var «jentekveld» på 

Boots apotek Spelhaugen som vi 

vil skrive om i neste Patetra. 

Den viktigste begivenheten for 

laget er den tradisjonsrike Ul-

lensvang konferansen, som blir 

avholdt i slutten av august hvert 

år. I år blir det den 29. gangen 

den blir arrangert, som vil si at vi 

Hilsen fra LARS Hordaland
Fra Hordaland Patetralag av NHF til 

Landsforeningen for ryggmargskadde i Hordaland

Etter invitasjon fra Olav Gjelsvik, 

en av ildsjelene bak oppstarten 

til det vi nå kjenner som Lands-

foreningen for ryggmargskadde 

i Hordaland, kom det i stand et 

informasjonsmøte 18. okt. 1984 

på treningssalen på nevrologen, 

Haukeland sykehus. Et stiftelses-

møte for laget ble satt samme 

sted 11. november 1984 og Jan 

Otto Waage ble valgt som første 

leder.

Et møte med NHF 14. februar 

1985 resulterte i det første diag-

nose-lokallaget i forbundet. På 

det påfølgende årsmøte 21. mars 

1985 tok laget navnet Hordaland 

Patetralag av NHF. 

Samme år ble den første 

”Ullensvang-konferansen” 

arrangert, noe som har blitt en 

årlig begivenhet siden den gang. 

Medlemsmøter, samlinger, grill-

kvelder, bilturer og julebord er 

det også blitt mange av gjennom 

årene. 

Laget begynte tidlig å arbeide for 

å få opprettet en spinalenhet ved 

Haukeland Sykehus gjennom å 

påvirke sykehusledelsen, fylkes-

politikere og sentrale myndighe-

ter . Dette ble, etter mange års 

kamp for pådriverne Olav Gjelds-

vik, Jan Kåre Stura, Lise Bjerke 

med flere, en realitet da spinalen-

heten i Bergen åpnet i mai 1998, 

i nye lokaler i et tilbygg til eksis-

terende Nevrologisk avdeling 

Haukeland sykehus. 

De seneste årene har det blitt litt 

redusert aktivitet i lokallaget og 

det har blitt prøvd litt forskjellig 

med blant annet fast månedlig 

nærmer oss fort det store 30 års 

jubileumet. Konferansen er åpen 

for alle, så vi håper dere følger 

med på invitasjonen som kom-

mer i neste Patetra og tar turen 

til Hardanger på Ullensvang 

hotell og deltar på konferansen 

sammen med oss.

Terkst: Marius Loftheim

leder LARS Hordaland.
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PATETRA - 30 ÅR!
Starten:

NHF oppnevnte ryggmargsskadeutvalg tidlig på 

80-tallet.

Otta-konferansen i 1983 var første samling med 

både fagpersoner og ryggmargsskadde.

”patetra”:

”patetra” kom ut med første nummer i 1984 (redak-

tør var Bente Skansgård).

”patetra” var det første ”diagnose-bladet” i NHF.

”patetra” er blitt utgitt med 2 – 4 nummer hvert år 

siden starten.

1985:

14. febr. Hordaland Patetralag og NHF i møte om 

mulighetene for å bli lokallag i NHF.

Resultat: Første ”diagnose-lokallag” i forbundet.

21. mars: Hordaland Patetralag av NHF, konstitu-

erende årsmøte.

1986:

Sør-Trøndelag ryggmargsskadelag av NHF ble 

stiftet.

Lagets første viktige oppgave var å starte ”besøks-

tjeneste” til nyskadde på RIT.

Laget arrangerte sin første ryggmargskonferanse i 

november.

Informasjonsheftet ”Du er fortsatt deg” kom ut.

 

Helsedirektoratets notat om spinalenhet startet 

debatt i ”patetra” og lokallagene.  

 Utdrag fra notatet:

 (En spinalenhet tar hånd om pasienten fra   

 den akutte fase til pasienten er rehabilitert   

 og kan utskrives. Enheten må være vel tilrette  

 lagt for rullestolbrukere og avdelingen må ha

  tilgang til alle medisinske spesialiteter som   

 f.eks. nevrokirurgi, thoraxkirurgi, indremedi-  

 sin, psykiater o.s.v.)

Gruppe for ryggmargsskadde i Østfold ble   

opprettet.

Konferanse for ryggmargsskadde ble holdt på  

Støtvik Hotell i november.

1987: 

Helsedirektoratet betegner modellen   

Ullevål/Sunnaas som spinalenhet

Rapporten ”Rehabilitering og livssituasjon etter 

ryggmargskade”, av Ann Kristin Krokan, ble utgitt.

Gruppe for ryggmargsskadde i Oslo/Akershus ble 

opprettet.

Første ryggmargskonferanse i Møre og Romsdal ble 

avviklet. Arbeidsgruppe for start av lag ble nedsatt.

Ryggmargskadeutvalg ble opprettet i Hedmark.

1989: 

Landsmøtet i NHF åpnet for landsforeninger.

NHF oppnevner interimstyre for opprettelse av 

landsforening for ryggmargsskadde.

Nordisk ryggmargssamarbeid starter i   

Gøteborg.

1990:

Rogaland lag for ryggmargskadde ble stiftet.

1991: 

Landsforeningen for ryggmargsskadde (LARS) ble stiftet 

på Hamar 6. april 1991.  Det første styret som ble valgt 

var:

Jan Kåre Stura, Hordaland, leder

Ann Kristin Krokan, Akershus, nestleder

Bente Skansgård, Oslo, sekretær

Ole Johan Grimstvedt, Rogaland, kasserer

Reidar Bårdevik, Sør-Trøndelag, styremedlem

Magne Sæternes, Møre og Romsdal, styremedlem

Merete Klæth, 1. varamedlem

Lars Kristian Haugbro, 2. varamedlem

1991: 

LARS og NHF går inn for at det skal etableres 3 spinalen-

heter i Norge. Dette var en av de viktigste arbeidsopp-

gavene til landsforeningen i mange år.

Litt LARS historie og utvikling

Andre viktige arbeidsoppgaver i starten:

Skaffe tilfredsstillende økonomi (Home-Care første 

samarbeidspartner i 1991).

Rehabilitering

Likemannshjelp

Brukerstyrt personlig assistanse

Samarbeid med fagmiljøene

Informasjon om nyheter og forskning

Pårørende-arbeid

1991: 

Oslo/Akershus Lag av LARS ble stiftet 5. november 

1991, etter 2 års forberedelser i et interimstyre.

1993: 

LARS første sommerleir ble holdt på Tanum Strand 

i Sverige. (Flere sommerleire ble holdt her samt en i 

Valnesfjord, Møre og Romsdal).

LARS Buskerud ble stiftet.

Første egne LARS-brosjyre ble gitt ut:   

”Ryggmargsskadde – hva bør du vite”. 

1995:  

Hedmark ryggmargsskadelag av LARS ble stiftet.

Første jentekonferanse ble holdt.

Arbeidsgruppe for lokallag av LARS nedsatt i  

Vest-Agder.

1996 - 2011:

LARS har fungert godt, både lokalt og sentralt de siste 

15 årene. Mange har bidratt for å få dette til. De sosiale 

samlingene på lokalplan har vært svært nyttige og de 

faglige samlingene sentralt har gitt mye nyttig informa-

sjon til mange.

Fremdeles har LARS og styret mange arbeids-

oppgaver foran seg. Stå på!

2008:

Facebook-gruppe for LARS blir etablert (søk på 

”LARS – Landsforeningen for Ryggmargsskadde).

Kampanjen ”Tenker på deg” for forebygging av 

trafikkulykker blir igangsatt. 

2009:

Nordisk ryggmargsskadedag blir innført. Et samar-

beid mellom de nordiske lands ryggmargsskade-

organisasjoner via NORR (Nordiska Ryggmärgs-

skaderådet) for å sette fokus på felles saker.

LARS Landskonferansen. I parallell med LARS 

årsmøtet etableres en større nasjonal konferanse 

sammen med spinalenhetene, øvrige fagmiljøer og 

LARS samarbeidspartnere, som roterer mellom de 

tre byene hvor spinalenhetene er lokalisert.

 

2010:

LARS blir medlem av ESCIF (European Spinal Cord 

Injury Federation).

2011:

LARS sammen med fagmiljøene etablerer norsk 

samarbeidsgruppe på ryggmarg for å fokusere på 

regenerativ forskning og kliniske studier.

LARS Oslofjord Vest blir etablert.

2012:

Informasjonsbrosjyrene ”ABC for deg med rygg-

margsskade” og ”ABC om ryggmargsskade for helse-

personell” kom ut. Dette er et samarbeidsprosjekt 

mellom LARS og spinalenhetene. Prosjektet var 

støttet med midler fra Helsedirektoratet.

LARS Troms blir etablert.

LARS blir medlem av Hjernerådet.

Samhandlingsreformen. Rapporten «Avklaring av 

ansvars- og oppgavedeling mellom kommunene og 

spesialisthelsetjenesten på rehabiliteringsområdet» 

og «Nevroplan 2015» blir gitt ut og gir en gjen-

nomgang av dagens og ønsket pasientforløp innen 

rehabilitering. LARS deltok i dette arbeidet.

NorSCIR – nasjonalt ryggmargsskaderegister blir 

implementert og godkjent av Helse- og omsorgs-

departementet. Registeret er et resultat av samar-

beidet mellom spinalenhetene og LARS.

LARS og patetra kronologisk opplisting av Jan Kåre Stura 

(frem til 1996-2011) og Leif Arild Fjellheim (fra 2007 -08).
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har vært at de tilbud som eksis-

terer i Norge baserer seg på flere 

ukers opphold. Som familiefar 

har dette vært uaktuelt for meg. 

Det var derfor med glede å se 

at Sunnaas har er årlig arrange-

ment som passer som hånd i 

hanske for mitt behov. Oppmøte 

mandag med retur fredag, er 

perfekt for oss som ellers har en 

travel hverdag. Jeg ble overras-

ket at over at dette arrangemen-

tet hadde gått «under radaren» 

min i flere år i og med at Sun-

naas har arrangert dette siden 

2009. 

Mandagen var reisedag opp til 

Pellestova i Hafjell. Da vi ankom 

Pellestova ble vi innkvartert i 

leiligheter. Sjokket var stort da 

jeg fant ut at min «romkamerat» 

var en dame, Cathrine Nordhus. 

Tanken slo meg, hvilket grup-

peopphold er dette egentlig da? 

Jeg har en mistanke om at Sun-

naas sin etterretningsavdeling 

Jeg fikk invitasjon for gruppe-

opphold ved Sunnaas sykehus 

på samme måte som sikkert flere 

hundre andre ryggmargsskadde 

i Norge. Jeg ble oppmerksom på 

invitasjonen først på LARS sin Fa-

cebook side. Det som er oppleg-

get med invitasjonen er at du må 

innom fastlegen. Fastlegen søker 

på vegne av deg før du eventuelt 

får bekreftet at du er tatt opp. 

Så jeg gjorde, og spenningen lot 

ikke vente på seg. Sunnaas tok 

kontakt med meg på telefon ri-

melig kjapt for å informere at jeg 

var hjertelig velkommen. Men, 

visste jeg hva jeg hadde meldt 

meg på?

Oppholdet er å anse som et vur-

dering og oppfølgingsopphold. 

Således er man faktisk pasient 

når man er under opplæring for 

å se om vintersport er noe en 

kan mestre og liker. Jeg har gått 

svanger med tanken i mange år 

om å lære meg Sitski. Problemet 

Vinteraktivitetsuka på Hafjell

Tekst og bilder: Arne Olav Hope.

har mye med saken å gjøre, for 

vi passet sammen som et gam-

melt ektepar.  Den eneste pro-

blemstillingen som oppstod var 

når hun sendte ansvarlig lege 

og sykepleier mot leiligheten da 

jeg brukte for lang tid i dusjen.

Tirsdagen var første skidag. Vi 

var i bakken i 10 tiden. Til tider 

kan det virke som et fullstendig 

kaos når så mange ryggmargs-

skadde med skiutstyr skal flyttes 

fra sted til sted. Jeg ble mektig 

imponert gang på gang at det 

var stålkontroll på hele logis-

tikken. Denne dagen begynte 

opplæringen, og vi var i aktivitet 

i en god arbeidsdag kun avbrutt 

av lunsj. Sett fra min side, har 

jeg ikke opplevd slik fysisk utfor-

dring siden jeg var i militæret på 

80-tallet. Det var en fin blanding 

av spenning, fiasko, smerte og 

en utrolig tilfredsstillende mest-

ringsfølelse. Mine skikammera-

ter og venninne er jeg overbe-

vist hadde det på samme måte: 

dette klarer vi! Etter «arbeidsda-

gen» hadde vi en knapp time til 

å stille sterk og klar til middagen. 

Jeg husker romvenninna Cathri-

ne og jeg diskuterte om vi skulle 

dusje, eller drikke kaffe. Valget 

var lett, det ble kaffe. Så var det 

tid for afterski i restauranten. Det 

ble klart predikert at alkohol var 

strengt forbudt. Ingen nedtur ak-

kurat det, fordi vi var jo skyhøye 

på endorfiner uansett. Vi la oss 

21.30 denne kvelden. Det tror jeg 

at jeg ikke har gjort siden 

70 -tallet, da jeg var barn. 

Onsdagen var den dagen som 

skulle bli mest spennende i hvert 

fall for mitt vedkommende. Jeg 

var noe fysisk preget av tirsda-

gens utfoldelse, men klar for nye 

utfordringer i bakken. God frok-

ost ble inntatt og matpakke ble 

laget til lunsj for senere. Dette 

gjorde vi for øvrig hver dag. Vi 

begynte dagen i «bamsebakken» 

for å repetere noe av gårsdagens 

lærdom og mestring. Så bar det 

ned i bakken for de «voksne». 

Hafjell er et stort og frustrerende 

område for oss uten stedsans. 
Arne Olav Hope er klar for bakkene.
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Jeg hadde assistent bak meg 

for å passe på hvis jeg falt. Det 

var med deltakere på Sitski som 

hadde en motivator rolle. Jeg 

prøvde å følge etter disse. De 

dro noe fra meg, noe som endte 

i at jeg havnet i ukjent terreng. 

På grunn av hjelmen og støy 

fra Sitskien hørte jeg heller ikke 

STOPP-ropene bak meg. Tilslutt 

ble jeg avskjært av en instruktør 

og assistent. Det var da ingen 

vei utenom. Vi måtte gjennom 

rød og sort løype som er de mest 

avanserte bakkene. For meg gikk 

det nå fra en god mestringsfø-

lelse, til ren og skjær overlevelse. 

Adrenalin!!! Utrolig nok kom jeg 

ned uten fall og i god form, i 

hvert fall fysisk. 

Torsdagen begynte som de 

andre dagene. Denne dagen 

skulle vi ha base i en annen del 

av anlegget i forbindelse med et 

uformelt renn som vi alle skulle 

være deltakere av. Igjen vil jeg si 

at Hafjell er et frustrerende sted 

for oss uten stedsans, så bilturen 

som skulle ta 15 minutter ble til 

en 90 minutters «bli kjent med 

Hafjell» tur. Sent men godt kom 

vi opp i strålende sol og fantas-

tisk stemning. Det ble en variert 

dag for alle med terping på ting 

vi hadde lært, og utprøving av 

andre utstyrsløsninger. Jeg fikk 

erfart at utstyret har en vesent-

lig betydning for hvordan en 

mestrer å kjøre Sitski. Jeg skulle 

prøve den siste typen Sitski som 

ble anbefalt, og jeg fikk alvor-

lige problemer. Det som var «no 

problem» rett før lunsj endte opp 

i en «orgie» i fall og problemer 

ned en løype. Assistenten min 

fikk skikkelig kjørt seg og han ble 

en del av den ukontrollerte ned-

stigningen. Av alle ting ble vi red-

det av en dansk dame som kom 

oss til unnsetning! Utrolig men 

sant. Min høyre skulder tok kveld, 

og jeg ble tilskuer. Jeg havnet da 

i Friskus IL sitt telt for utbrente 

alpinister, og jaggu var det et par 

til av oss inni dette da jeg ankom. 

Rennet ble gjennomført. Vi fikk 

hilse på representanter fra ledel-

sen på Sunnaas og Gjensidiges-

tiftelsen samt mange fantastiske 

deltakere i rennet. Pølsegrilling, 

grillede lapper, kaffe og saft ble 

servert over en lav sko. Utrolig 

bra oppslutning og stemning. 

Avslutningsmiddagen torsdag 

kveld ble utsatt denne dagen 

Marianne Dybwad og Cathrine Nordhus.

Arne Olav Hope i skitrekket.

med god grunn. Vi fikk en flott 

avslutning med premieutdeling 

fra rennet. Av alle ting fikk vi alle 

hilse på Bjørn Rune Gjelsten som 

er eier av Pellestova. Han gav oss 

en hyggelig innføring i filosofien 

bak konseptet og stedet. Kjem-

pekult!

Til slutt vil jeg si at jeg bøyer meg 

i støvet for dette arrangementet. 

Makan til driv og engasjement 

fra alle aktører som var involvert, 

har jeg sjeldent opplevd. For de 

av dere som leser dette, og som 

har den minste alpinist eller ski-

entuiast i magen, bør ikke nøle 

med å melde seg på dette til nes-

te år. For mitt vedkommende har 

jeg lært mestring av en ny sport 

som innebærer at jeg kan delta i 

skibakken med min familie på lik 

linje som alle. PRICELESS!

Takk til Gjensidigestiftelsen, Sun-

naasstiftelsen, Sunnaas sykehus, 

Bardum, Handinor, Sitski Norway 

og Friskus IL. 

Mette Mørken ”Pølsesjefen”

Cathrine Nordhus og Arne Olav Hope.
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og trening hjemme. Videre kan 

vi tilby hjelp med å opprette 

kontakt med idrettsforeninger på 

hjemstedet.

Under mestringsuken benyttes 

idrett og aktivitet som et middel 

for å oppnå bedret fysisk og psy-

kisk helse. Ledere som selv har en 

ryggmargsskade er instruktører, 

både i idrettsaktivitetene og i alle 

hverdagslige aktiviteter som for 

eksempel forflytninger, påkled-

ning og i spisesituasjon. Mest-

ringsuken er også et erfarings-

forum der man kan dra nytte av 

hverandres opplevelser og mest-

ringsstrategier. Med dette ønsker 

vi å skape en ny livsgnist og et 

bilde på hvordan man kan lære 

og leve et aktivt og innholdsrikt 

liv. Sunnaasstiftelsen er alene 

om å kunne gi ryggmargsskadde 

denne type tilbud med stor grad 

av brukermedvirkning.

En stor del av tiden brukes til  

trening i ulike former:

rullestolteknikk

bassengtrening

styrketrening 

boksing

bordtennis

rullestoltennis

rullestolbasket

Sunnaasstiftelsen arrangerer mestringsuke  for rulle-

stolbrukere 17-21 juni 2013 på Olympiatoppen i Oslo

Etter konsept fra rekryterings-

gruppen (RG) i Sverige er vi stolte 

av å endelig kunne arrangere en 

rekrutteringsleir med fokus på 

aktiv rehabilitering.

Uken er ment for personer som 

trenger motivasjon og trenings-

tips  fra ledere som selv er rulle-

stolbrukere.

Målet med uken er å gi deg 

inspirasjon og veiledning for å 

leve et aktivt liv tross din funks-

jonsnedsettelse.

På leir lærer vi deltakerne å ut-

nytte alle rullestolens muligheter 

i hverdagen. Målsetningen er at 

funksjonsnedsettelsen ikke skal 

påvirke livet mer enn nødvendig. 

Se mulighetene - ikke begrens-

ningene!

For å kompensere styrke- og 

funksjonsbortfall kreves kraft 

og smidighet i de gjenværende 

musklene. Under mestringsuken 

vil man lære å bygge opp styrke, 

utholdenhet og teknikk slik at 

hverdagens forflytninger og 

rullestolkjøring mestres bedre. 

Vi benytter styrke- vann- rulle-

stol- og forflytningstrening som 

verktøy for å oppnå dette.   Bra 

balanse, bevegelighet, presisjon 

og konsentrasjon kan forenkle 

livet i rullestol ytterligere. På leir 

lærer du å videreutvikle disse 

funksjonene gjennom blant an-

net aktiviteter som bueskyting 

og tennis.

Felles for alle aktiviteter er at 

deltakernes evner er utgangs-

punktet, og at man setter sine 

egne mål. Vi tilpasser aktivitetene 

etter de deltakerne som er med. 

Målet er å inspirere til aktivitet 

rullestolrugby

bueskyting

påkledning i seng/stol

meditasjon

uteaktiviteter (hundekjøring, 

sykling, pigging)

I tillegg til treningen vil vi holde 

temakvelder der vi setter fokus 

på temaer som er aktuelle for 

målgruppen. Eksempler er:

sex og samliv

mindfullness

Mestringsuken arrangeres i et 

inspirerende og friskt miljø på 

Toppidrettssenteret /Idrettshøg-

skolen i Oslo.  Det vil være en 

servicegruppe som kan hjelpe til 

med personlig hygiene dersom 

dette er nødvendig. 

Påmelding vil bli tilgjengelig via 

våre nettsider i begynnelsen av 

april.  

Spørsmål kan rettes til

Sunnaasstiftelsen ved Marianne 

Dybwad

post@sunnaasstiftelsen.no

Tel: 97153904

Følg med på våre hjemmesider:

www.sunnaasstiftelsen.no

eller våre facebook sider. Mer 

informasjon legges ut her etter 

hvert.

NoSCoS
The Nordic Spinal Cord Society

The Nordic Spinal Cord Society (NoSCoS)

er en sammenslutning av leger og andre

fagfolk i de nordiske landene, som er

særlig interessert i sykdommer og skader

i ryggmargen.

Hvert annet år, siden 1989, har NoSCoS

faglige møter som roterer mellom

medlemslandene. Møtene er tverrfaglige

og har som mål å presentere de seneste

oppdateringer på fremskritt innen

ryggmargsskadebehandling, alt fra

forebygging, akutt behandling og

rehabilitering til kurativ behandling,

forskning og langsiktig omsorg for helse

og livskvalitet.

Tegn logo - vinn gratis deltagelse på NoSCoS 2015!

Hvordan synes du logoen til

NoSCoS 2015 i Trondheim skal se ut?

Tegn ditt forslag og send det til:

Avdeling for Ryggmargsskader

St. Olavs Hospital

7006 Trondheim

terje.roel@stolav.no

Vinneren får dekket deltageravgiften

til konferansen (verdi ca. kr. 4.000),

som foregår 9.-11. september på

Clarion Hotel & Congress Trondheim.

Logoen bør symbolisere at konferansen

foregår i Norge og gjenspeile hovedtemaet

Ryggmargsskade og kardiovaskulær helse.

Frist for innsending: 

1. april 2013

Clarion Hotel & Congress Trondheim
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helsesektoren krever et skifte av 

fokus fra ”behandling” til ”fore-

bygging”. Med det mente han at 

”forebygging” ikke bare omfatter 

å unngå skader i første omgang, 

men også forebygging av uøn-

skede utfall etter en ryggmarg-

skade.

 

Blant mange spennende fore-

drag kan innlegget til Dr Brian 

Kwon fra Vancouver i Canada 

nevnes. Han forklarte om bruk 

av tidlig kirurgisk dekompresjon 

etter en traumatisk ryggmargs-

skade, selv om han mente at flere 

studier behøvdes for å dokumen-

tere effekten av tidlig dekompre-

sjon.

Et annet bidrag fra Nord Amerika 

var ved Dr Greg Schilero, som er 

spesialist i lungekomplikasjoner 

etter ryggmargsskader, som 

anbefalte ikke bare en årlig influ-

ensavaksine for de med kronisk 

Coloplast arrangerte i år sitt år-

lige symposium om ryggmarg-

skade i Barcelona. Konferansen 

fant sted 18.-19. januar på Ho-

tel Hilton Diagonal Mar. Over 

450 inviterte gjester fra 33 

land deltok på arrangementet. 

Dette er sjette året at Coloplast 

arrangerer sin  internasjonale 

konferanse om ryggmargsska-

der.

Tekst og bilder: 

Leif Arild Fjellheim.

Temaet i år var aktuelle temaer 

om forebygging av ryggmargs-

skader og komplikasjoner ved 

ryggmargsskade. Foredrags-

holderne kom fra Europa, USA, 

Canada og Australia.

I åpningstalen forklarte Doug 

Brown (presidenten i ISCoS) at 

dagens tider med økonomiske 

nedgangstider og kostnadskutt i 

ryggmargsskade, men også en 

vaksinasjon mot lungebetennel-

se. Lungebetennelse er nå den 

viktigste årsak til sykelighet og 

dødelighet blant personer med 

høye skader, påpekte han.

På konferansen i Barcelona ble 

det også lansering av Coloplast 

sitt nyeste produkt. Lars Rasmus-

sen, administrerende direktør i 

Coloplast, presenterte Speedi-

Cath Compact Set, et kompakt 

kateter med en integrert steril 

pose.

Det var en veldig flott konfe-

ranse med mange spennende 

foredrag og ikke minst var det 

veldig hyggelig å møte så mange 

mennesker fra hele verden med 

felles interesser for diskusjoner 

for videre inspirasjon. Takk til 

Coloplast for at LARS ble invitert 

til denne konferansen. 

Coloplast SCI symposium i Barcelona

Last ned alle abstraktene fra konferansen med lenken her: http://www.coloplast.com/urologyandcontinencecare/events/scisymposium2013/documents/cpucc_sci_symposium%20abstract%20book%202013_a4_lr.pdf
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Birgit Skarstein (her med Kristian Kjelling) demonstrerer 

bruk av Ekso gårobot på Idrettsgallaen 2013.

Ekso-gårobot til Norge 

og Sunnaas sykehus
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dette utstyret i Norge og det blir 

spennende å følge med på den 

videre utviklingen for utstyret, 

både i en rehabiliteringssetting 

og i studier.

Ved overrekkelsen deltok le-

delsen ved Sunnaas sykehus, 

representanter fra Sunnaasstiftel-

sen, representanter fra LARS og 

ryggmargsskadde og Bergesens 

Almennyttige Stiftelse. Det var

en flott overrekkelse og samtlige

var veldig fornøyd med nå å ha 

dette utstyret på plass i Norge, 

og forventningene er at utstyret 

skal kunne ha en innvirkning på 

rehabiliteringsfeltet.

Ekso gåroboten virker ved at en 

spenner på seg et skinnesystem 

Bergesens Almennyttige 

Stiftelse gir over 1 million 

kroner for Ekso Bionics  

eksoskjellett robotutstyr 

til Sunnaas sykehus.

Tekst og bilder: Leif Arild Fjellheim.

Mandag 17. desember var det 

offisiell overrekkelse av Ekso 

gårobot på Sunnaas sykehus. Det 

er det amerikanske firmaet Ekso 

Bionics som produserer utstyret. 

Ekso Bionics har blant annet fått 

midler for å utvikle utstyret fra 

det amerikanske forsvarsdepar-

tementet, og Lockheed Martin 

har også vært involvert. LARS har 

også vært involvert med å få vist 

som består av flere sensorer og 

små motorer, som igjen kontrol-

leres med en komputer og en 

batteripakke på ryggen. Utstyret 

veier 22 kg, men vekten merkes 

ikke da vekten av utstyret blir 

ledet via selve utstyret ned i un-

derlaget når en går.

Stor takk til alle som har bidratt 

positivt for dette og ikke minst til 

Bergesens Allmennyttige Stif-

telse for deres sjenerøse støtte. 

Mange takk også til Birgit Skar-

stein og Thomas Andersen for 

at de var med og demonstrerte 

bruken av utstyret. 

Birgit Skarstein demonstrerer bruk 

av Ekso gårobot.

Thomas Andersen demonstrerer bruk 

av Ekso gårobot.

Administrerende direktør ved 

Sunnaas sykehus,  Einar Magnus 

Strand, holder innlegg om rehabili-

tering og takker Bergesens Almen-

nyttige Stiftelse for gaven.

Overlege Thomas Glott fra Sunna-

as sykehus, og Leif Arild Fjellheim 

fra Landsforeningen for Rygg-

margsskadde, holder felles innlegg 

om Ekso utstyret og muligheter 

med utstyret.

Administrerende direktør ved Sunnaas sykehus,  Einar Magnus Strand 

mottar gavesjekken fra Bergensens Almennyttige Stiftelse.

Morten Sig. Bergesen, på vegne av Bergesens Almennyttige Stiftelse, 

holder innlegg om hvorfor Stiftelsen ønsker å støtte dette spennende 

prosjektet. Han sa blant annet at  et enstemmig styre gikk inn for dette 

og at dette var noe de virkelig ønsket å gjøre.

Thomas Andersen og Birgit Skarstein forklarer hvordan det var å gå med, 

og å bruke utstyret.
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Hvordan si fra at det går fort i svingene?
Venner skal passe på hverandre, men det er ikke alltid like lett å si fra til sjåføren at du synes det går for 

fort - uten å virke feig. Det vet mange av oss i Landsforeningen for Ryggmargsskadde og Sunnaas syke-

hus, som selv har mange medlemmer og pasienter som har blitt skadet i biler med høy fart. 

Ungdom i alderen 15-24 år er overrepresentert i 

trafikkulykker
Det er store forskjeller på jenter og gutter. Det er flest jenter som blir drept eller hardt skadd som passa-

sjerer i bil, mens det er flest gutter som blir hardt skadd som bilførere. Det er i alderen 15-19 at ungdom 

er mest utsatt som passasjer i bil, men det er klart flest gutter som blir drept eller hardt skadde både som 

passasjer og som fører av bil. (Kilde: Trygg Trafikk.)

SI FRA OG VINN!
Hvordan vil du si fra at det går fort? Lag en kort video eller en tekst og last opp på siden - og få vennene 

dine til å stemme på deg. Den som får flest stemmer vinner.

Du kan vinne reisegavekort på 50 000,-

I løpet av konkurransen trekker vi også ut tilfeldige vinnere av 5 iPad 4!

VINNERNE I KONKURRANSEN

I løpet av konkurransen trekker vi ut 5 tilfeldige vinnere av en iPad 4. Hovedpremien, som er et reisega-

vekort på 50 000 kroner, går til den filmen eller teksten som har fått flest stemmer. Vinneren blir offentlig-

gjort før sommeren. 

Kampanjen finner du på Facebook - søk opp Si Fra og delta
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BEITOSTØLEN HELSESPORTSENTER
AKTIVITET OG DELTAKELSE GJENNOM LIVET

Aktiv i rullestol 2013 - for barn og voksne
BHSS tilbyr opphold med vekt på aktiv bruk av rullestol og aktiviteter 

tilpasset rullestolsbrukere for både barn og voksne i 2013

Hvem kan delta?
 Målgruppen er personer som primært bruker manuell rullestol som 

forflytningshjelpemiddel.
 

Tid
 Ung og aktiv i rullestol (16 år og yngre): 5 -17 aug. 2013

 Aktiv i rullestol (17 år og eldre): 10 - 28. sept. 2013

Søknad/inntak
 Brukere mottas etter søknad fra lege. Det bør vedlegges relevante 
epikriser og/eller informasjon fra annet fagpersonell - for eksempel 

fysioterapeut eller ergoterapeut. Vi benytter ikke søknadsskjema, og 
søknaden kan gjerne skrives i brevs form.

 
BHSS er en spesialisthelseinstitusjon. Inntak ved BHSS vurderes av 

inntaksteam /medisinsk ansvarlig overlege. Koordinerende enhet for 
Rehabilitering (SeR) avgjør retten til helsehjelp for søknader fra fastlege.

 Søknadsfrister:
 Ung og aktiv i rullestol: 1. april 2013

 Aktiv i rullestol: 1. mai 2013

Søknad merket "Ung og aktiv i rullestol" eller  "Aktiv i rullestol" og 
sendes:

 Beitostølen Helsesportsenter
 Legekontoret

 2953 Beitostølen

Informasjon:
legekontor@bhss.no

 Tlf:   61 34 08 00
 Fax: 61 34 16 57

www.bhss.no
 

Filarkiv

Lyskapellet

Kontakt

Brukerråd

Søknad

Emnekurs

Voksne

Ungdom

Barn

 

ESCIF Newsletter February 2013  www.escif.org 

ISCoS 2013 

The annual scientific meeting of ISCoS will take place in Istanbul on 27 – 30 October. 

Once again ESCIF has been asked to arrange the SCI consumer workshop that will 

form part of the scientific programme of the meeting. 

In collaboration with ESCIF’s member organisation in Turkey, TOFD, we have 

developed a proposal for a workshop that includes both presentations and a panel 

discussion on the following topic: Organisation of SCI treatment, rehabilitation and 

follow-up: are ideas and models developed in high-resource countries relevant to 

medium and low-resource countries? 

The session will be chaired by Jane Horsewell and Ramazan Bas (the president of 

TOFD). 

ESCIF Congress and Assembly of Delegates 2014 

The dates for the congress in 2014 in the Netherlands will be 27 - 29 August 2014. 

The reason that the Congress has been moved to August is because the ISCOS 2014 

congress will be in the Netherlands and takes place on 2 - 4 September 2014. 

The organisations that organise the two congresses are cooperating and by matching 

the dates of both congresses we hope that more people will be able to attend both 

congresses. 

 

 

 

Remember to visit www.escif.org or scan the QR-code 

for the latest up-date! 

Please save these dates: 5 – 7 June 2013 
and 27 – 29 August 2014!! 
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Spesielt med tanke på produkt-

utvikling, og samarbeidet mel-

lom legestanden/helsepersonell 

på kateter frem til i dag som 

LoFric presenterte deres nyeste 

kateter Origo. – Det har vært 

en stor utvikling på kateter, og 

meget spennende og interessant 

å få følge denne prosessen frem 

til i dag, sa Bernt Kvarstein.

Professor og overlege Ralph 

Peeker fra Sahlgrenska Universi-

tetssjukhuset, i Gøteborg, holdt 

så et rikt foredrag om erfarin-

gene han har gjort i Sverige, om 

kateterisering og nedre urinveier 

hos menn.

Wellspect HealthCare presenterte  

- Nye LoFric Origo på Gardermoen

Wellspect HealthCare startet 

det nye året med å invitere til 

«Fagdag» for helsepersonell, 

forhandlere, samarbeidspartnere 

m.fl., på Gardermoen nå i Januar. 

De  var stolte av å kunne pre-

senterte deres nye medlem av 

«LoFric familien», det nye 

kateteret for menn Origo.

Una Holt åpnet dagen med å 

ønske alle velkommen på vegne 

av Wellspect HealthCare. Urolog 

Bernt Kvarstein var invitert for å 

fortelle litt om historien bak nå 

30 år med RIK i Norge, og hvor-

dan utviklingen  med kateter har 

vært for pasientene her i landet. 

Tekst og bilder: Simen Aker.

Etter en meget god lunsj og en 

stor marsipankake for å feire 

begivenheten til kaffen, og ikke 

minst mange gode diskusjoner/

samtaler mellom de 120-150 

gjestene på tvers av alt av hel-

sepersonell som var invitert, 

fortsatte Klinikkoverlege Thomas 

Glott fra Sunnaas sykehus, med 

et foredrag om nevrologi. 

Det var mange av de inviterte 

som ga gode tilbakemeldinger 

etter dagen på Gardermoen, 

der de følte at også den faglige 

informasjon de hadde fått denne 

dagen, ga et rikelig «påfyll» av 

kunnskap/informasjon vedrø-

rende selvkateterisering. 

Les mer om LoFric Origo på www.lofric.no
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Telefon kundeservice: 815 59 118

E-post: ordre.no@wellspect-healthcare.com

www.lofric.no

Nå har vi mye å feire! 

2013 blir et jubelår for oss i Wellspect HealthCare!

Vårt nye navn Wellspect HealthCare begynner «å sitte», LoFric fyller 30 år og LoFric-familien har 
fått et nytt medlem – LoFric Origo.

LoFric kom på markedet i 1983 og ble sett på som en revolusjon. Den hydrofile overflaten på 
LoFric kateteret erstattet behovet for upraktiske og mindre effektive glidemidler som ble brukt med 
eldre kateter. LoFric ga da, som nå, minimal friksjon på slimhinnen i urinrøret og reduserte risiko 
for skader og infeksjoner. LoFric gjør hverdagen enklere og tryggere for de som er avhengige av 
å tømme blæren med kateter.

Mye har skjedd siden 1983. LoFric kateter i dag har fortsatt det spesielle overflatebelegget som i 
1983. Den viktigste forskjellen er imidlertid at nå tilbys mange varianter av LoFric – LoFric-familien. 

LoFric Origo - nyeste medlem i LoFric- familien kom på markedet 
1. januar 2013. Kateteret har kun vært kort tid på markedet, men 
vi har allerede mottatt mange positive tilbakemeldinger både fra 
helsepersonell og brukere.

LoFric Origo – kateteret for gutter og menn er diskret og enkelt å 
håndtere. Det har en funksjonell innføringshylse som gir godt grep 
og mer kontrollert innføring av kateteret.

Vil du vite mer om kateteret, finner du informasjon på 
www.lofric.no

Kontakt oss gjerne dersom du ønsker gratis vareprøver og brosjyrer:

informerer....

Kjære Patetra-leser!

Wellspect HealthCare, Karihaugveien 89, 1086 Oslo
Tlf: 815 59 118. Fax: 67 92 05 60. www.lofric.no

Fredag 3. – søndag 5. mai 2013

Rica Nidelven Hotel, Trondheim
Havnegata 1-3

www.rica.no

Direkteoverføring på Web-Tv

Foredragene vil bli sendt direkte på Web-Tv. Følg med på LARS hjemmesidene 

www.lars.no for mer informasjon når konferansetidspunktet nærmer seg

Program og Påmelding

Velkommen til årlig nasjonal konferanse i regi av 

Landsforeningen for Ryggmargsskadde (LARS). I år vil 

konferansen finne sted i Trondheim og vi har et allsidig 

program. Vi vil også ha utstillinger av våre samarbeids-

partnere med stands for nye produkter. Konferansen 

har også en stor festmiddag på lørdagskvelden. Alle er 

velkomne!

LANDSKONFERANSEN 2013
Landsforeningen for Ryggmargsskadde



38 39

KONFERANSE-PROGRAM
Landsforeningen for Ryggmargsskadde

3. -5. mai 2013. Rica Nidelven Hotel, Trondheim

Fredag 3. mai

11.00 Registrering - Trondhjemssalen

12.00

12.20

Åpning og velkommen

Status i LARS med informasjon  om aktiviteter fra årsmøteperioden

Leif Arild Fjellheim, leder, Landsforeningen for Ryggmargsskadde (LARS) www.lars.no 

12.20

12.40

Kambodsja – rapport fra seminar i Battambang

Ny organisasjon for ryggmargsskade www.rescio.org

Brukermedvirkning og arbeidstrening

Arne Olav Hope, Landsforeningen for Ryggmargsskadde (LARS) www.lars.no

12.40

13.10

ILIAS-SCI: Internasjonal studie av arbeidsforhold og levekår

Resultater fra den norske delen av studien

Annelie Leiulfsrud, phd stipendiat, St. Olavs Hospital www.stolav.no

Pause Kaffe/te frukt - Utstillinger ved samarbeidspartnere

13.30

13.50

Wellspect HealthCare

30 år med LoFric

Una Holth, Wellspect HealthCare www.lofric.no

13.50

14.10

Utdanning, arbeid og ryggmargsskade

Fra en enkeltpersons perspektiv

Tormod Omholt Kinge

14.10

14.40

Nav – nye pensjonsordninger og muligheter for å arbeide

Informasjon fra Nav

Torild Wedøy,  Nav-Rekruttering www.nav.no

Pause Enkel servering - Utstillinger ved samarbeidspartnere

15.00

15.20

Hva kan Boots gjøre for deg?

Odd Aune, regional salgssjef Midt/Nord-Norge, Boots Norge www.boots.no

15.20

15.40

NorSCIR – Norsk ryggmargsskaderegister

Om registeret og mulighetene

Annette Halvorsen, avdelingssjef/overlege, St. Olavs Hospital, Fys.med. - Avdeling for ryggmargsskader www.stolav.no

15.40

16.00

Referat fra Reyhanli (Tyrkia)

Opplæring og behandling av syriske flyktninger med ryggmargsskader

Elin Widegren Norum, St. Olavs Hospital www.stolav.no

Pause Kaffe/te frukt - Utstillinger ved samarbeidspartnere

16.20

16.40

Coloplast Norge AS

Muligheter til å gjøre mer

Lena Brenden, Coloplast Norge AS www.coloplast.no

16.40

16.50

Autonom dysrefleksi - hva skjer?

Om AD og viktig å huske på

Tom Tørhaug, overlege, St. Olavs Hospital www.stolav.no www.ntnu.no

16.50

17.00

Den levende ryggmargen

Tom Tørhaug, overlege, St. Olavs Hospital www.stolav.no www.ntnu.no

17.00

17.15

Tilbud fra LARS Trøndelag - Informasjon fra LARS lokallag

Siv Jorunn Fossun, LARS Trøndelag www.lars.no

17.15

17.30

Tilbud fra LARS Nord Vest - Informasjon fra LARS lokallag

Jan Ove Harsjøen, LARS Nord Vest www.lars.no

17.30

18.00

Ulike virkemidler for å komme i arbeid (igjen)

Gjeldende lovgivning på området

Eilin Reinaas, nestleder, Landsforeningen for Ryggmargsskadde (LARS) www.lars.no

18.00 Utstillinger ved samarbeidspartnere

20.00 Middag på hotellet eller andre steder for de som ønsker. Her står en fritt. Dekkes ikke av konferansen. 

Tips, Solsiden!
Liv Jorunn Skippervik, NAV.

Tema: Arbeid og utdanning (NAV), og 

Rehabilitering og oppfølging av ryggmargsskadde (Spinalen på Haukeland).

KONFERANSE-PROGRAM
Landsforeningen for Ryggmargsskadde

3. - 5. mai 2013. Rica Nidelven Hotel, Trondheim

Lørdag 4. mai

09.00

11.00

Årsmøte 2013 - 

Landsforeningen for Ryggmargsskadde (LARS)

Årsmøtet er for LARS og delegater fra lokallagene 

(åpent møte). Sted: Trondhjemssalen

Parallellsesjon ved Coloplast Norge AS

Introduksjon til Peristeen®

Anne Vigdis E. Øksnes, klinisk spesialist/sykepleier

(egen agenda vil bli gitt ut)

11.00 Enkel servering (lunsj for overnattende og foredragsholdere) - Utstillinger ved samarbeidspartnere

12.00 Registrering - Trondhjemssalen

12.15

12.30

Velkommen dag 2

Introduksjon til dagens foredrag

Are Wendelborg Brandt, Landsforeningen for Ryggmargsskadde (LARS) www.lars.no

12.30

12.45

Landsforeningen for Ryggmargsskadde

Presentasjon av det nye hovedstyret og rammeplan for årsmøteperioden samt aktuelle saker

Leif Arild Fjellheim, leder, Landsforeningen for Ryggmargsskadde (LARS) www.lars.no

12.45

13.15

Politikk og høstens Stortingsvalg

Fokusområder fra Norges Handikapforbund

Arne Lein, forbundsleder, Norges Handikapforbund www.nhf.no

13.15

13.40

Intensiv funksjonstrening til personer med ryggmargsskade ved CatoSenteret

Oppholdstilbud, behandlingsteori og metode

Nina Schau, fysioterapeut og Barbro Walter- Zhang, fysioterapeut/manuell terapeut, CatoSenteret www.catosenteret.no

13.40

14.00

Aktiv i rullestol

Informasjon fra Beitostølen Helsesportsenter

Heidi Nordtorp, fysioterapeut og Hilde Ingvaldsen, ergoterapeut, Beitostølen Helsesportsenter www.bhss.no

Pause Kaffe og kake - I anledning av at LoFric feirer 30 års jubileum i år ønsker 

Wellspect HealthCare å spandere «jubileumskake»

14.20

15.00

Forskning på ryggmargsskader

Siste nytt om regenerativ forskning og kliniske studier

Professor Joel Glover, Universitetet i Oslo www.uio.no Direktør, Nasjonalt senter for stamcelleforskning

15.00

15.30

Ryggmargsskade; kardiovaskulær helse og trening

Nyttig informasjon om trening

Berit Brurok, fysioterapeut/ph.d., St. Olavs Hospital, Fys.med. - Avdeling for ryggmargsskader www.stolav.no

Pause Enkel servering - Utstillinger ved samarbeidspartnere 

15.45

16.00

Utvikling av kroniske smerter

Presentasjon av resultater fra studie

Tiina Rekand, overlege, Haukeland universitetssykehus www.helse-bergen.no

16.00

16.15

Smertebehandling med nålen

Presentasjon av foreløpige resultater

Ellen Holsvik, fysioterapeut, Haukeland universitetssykehus www.helse-bergen.no

16.15

16.45

EKSO – gårobot 

Mulige bruksområder innen rehabilitering og studier 

Ole Christian Andersen, fysioterapeut, Sunnaas sykehus HF www.sunnaas.no

18.00 Utstillinger ved samarbeidspartnere

17.00

17.15

Sittende aerobic

Dagens trim!

Cathrine Guldberg, instruktør, Danmark www.cathrine-guldberg.dk

17.15

18.00

Oppsummering av konferansen 

Med paneldebatt og spørsmål fra salen til foredragsholdere

20.00 Festmiddag på Rica Nidelven Hotel www.rica.no
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Kontaktinformasjon i forbindelse med 

konferansen:

Leif Arild Fjellheim

leder

Landsforeningen for Ryggmargsskadde (LARS)

Mob. 911 44 728

E-post: leif.arild.fjellheim@haugnett.no

Eilin Reinaas

nestleder

Landsforeningen for Ryggmargsskadde (LARS)

Mob. 997 04 365

E-post: eilin.reinaas@live.no

Se og hjemmesidene www.lars.no og Facebook-

gruppen til Landsforeningen for Ryggmargsskadde.

Jente/kvinne-samlingen på konferansen

Møtet vil ha fokus på tema som er spesielt rettet 

mot ryggmargsskadde jenter, som sex, prevensjon, 

graviditet mv.  

For mer informasjon, kontakt Eilin Reinaas.

Mob. 997 04 365

E-post: eilin.reinaas@live.no

Forbehold om programendringer. Rev. 12.03.2013

KONFERANSE-PROGRAM
Landsforeningen for Ryggmargsskadde

4. -5. mai 2013. Rica Nidelven Hotel, Trondheim

Søndag 5. mai - Jentesamling (kun for jenter)

10.00 Trondhjemssalen - Velkommen

10.00

11.00

Prevensjon og seksualitet

Annette Halvorsen, avdelingssjef/overlege, St. Olavs Hospital, Fys.med. - Avdeling for ryggmargsskader www.stolav.no

11.00

11.30

Spørsmål og erfaringsutveksling

Pause (Utsjekk fra hotellet)

11.45

13.00

Samtale om selvbilde og feminitet

Med servering av ost, kjeks og té

Ledet av Anne Beate Melheim og Eilin Reinaas, styremedlemmer i LARS hovedstyret og Siv Jorunn Fossum, leder av LARS 

Trøndelag

Priser

Deltagelse på selve foredragene er gratis

Værelsespriser for de som ønsker 

overnatting (inkl. frokost):

kr 800,- pr enkeltværelse pr natt   

(medlemmer)

kr 1200,- pr enkeltværelse pr natt  

(ikke medlemmer)

kr 1000,- pr dobbeltværelse pr natt 

(medlemmer)

kr 1500,- pr dobbeltværelse pr natt 

(ikke medlemmer)

Festmiddag lørdag:

Middag uten overnatting kr 350,- 

For overnattende som ønsker å delta 

på middagen blir det og et tillegg i 

pris på kr 350,-

NB. Overnatting, lunsj og middag er gratis 

for  medlemmers nødvendige assistenter. 

Vennligst vær nøye med å spesifisere dette.

Landsforeningen for Ryggmargsskadde (LARS) har gleden av å invitere 

til en lærerik og sosial helg på Rica Nidelven Hotel i Trondheim
Rica Nidelven Hotel er et av Trondheims mest moderne og velutstyrte forretningshoteller. Hotellet lig-

ger midt i sentrum ved Nidelven

Gratis trådløs Internett-tilgang for alle gjester

www.rica.no

Velkommen til LARS konferanse!

Landsforeningen for Ryggmargsskadde 

(LARS) avholder årsmøter årlig på vår-

parten. I sammenheng med dette 

arrangeres det en større konferanse 

med relevans for ryggmargsskader. 

I 2013 er stedet valgt til å være i 

Trondheim. Vi har valgt å legge disse 

årlige samlingene til stedene hvor de 

tre spinalenhetene i Norge er. I fjor var 

samlingen i Oslo hvor Sunnaas sykehus 

er lokalisert, i år blir det i Trondheim 

hvor St. Olavs Hospital er, og neste år 

blir det i Bergen hvor Haukeland univer-

sitetssykehus holder til.

Konferansen med foredrag fokuserer på  

relevante emner for ryggmargsskader. 

Her stiller også samarbeidspartnerne til 

LARS med informasjon og utstillinger av 

sine produkter. Festmiddag på lørdags-

kvelden er også en fast aktivitet, dette 

for å knytte bånd og å utveksle kunn-

skap og erfaringer.

Påmelding

Det er viktig at alle som ønsker å delta  

på konferansen (konferansen er åpen 

for alle) melder seg på innen fristen. Det 

er også viktig at de som kun ønsker å 

være tilstede på selve foredragene (som 

er gratis, og en behøver heller ikke være 

medlem i LARS for å delta) melder seg 

på i henhold til påmeldingsfrist. Dette 

for å lette detaljplanleggingen av konfe-

ransen. Bindende påmelding etter frist!

Vi håper at dette kan være av interesse 

og ønsker alle velkommen!

- Landsforeningen for Ryggmargsskadde 

Påmelding

Konferansen er åpen for alle. Alle kan 

melde seg på, men av hensyn til planleg-

gingen av arrangementet ber vi om at også 

de som kun ønsker å være til stede under 

selve foredra gene melder seg på (å høre på 

selve foredragene er gratis).

Påmeldingsfrist 17. april 2013

For mer informasjon og påmelding 

kontakt: Leif Arild Fjellheim

Landsforeningen for Ryggmargsskadde

Tlf. 911 44 728 

E-post: leif.arild.fjellheim@haugnett.no

Velkommen til Trondheim!
Ønsker du å delta på stor konferanse med hyggelig sosialt samvær i Trondheim til 
våren? Da kan vi invitere deg og dine til Rica Nidelven Hotel fra fredag 3. mai til 
søndag 5. mai 2013

Alle påmeldinger må oppgi 

følgende:

Fullt navn og adresse (om en bare 

deltar på foredragene er det nok 

med navn og beskjed om hvike 

dager en deltar)

Om en er LARS-medlem

Hvilke dager en deltar under dag-

seminarene

o   Fredag 3. mai

o Lørdag 4. mai

o Søndag 5. mai

Behov for overnatting:

o Fra fredag 3.-4. mai

o Fra fredag 3.-5. mai

o Fra lørdag 4.-5. mai

 (spesifiser enkelt eller dob- 

 beltværelse. Spesifiser særlig  

 behov for HC-rom)

Nødvendig assistent/ledsager:

o Fullt navn på assistent/  

 ledsager(e) oppgis

o I dobbeltrom

o I enkeltrom (spesifiser)

Om du/dere ønsker å delta på 

lørdagens festmiddag: 

o Fullt navn på alle oppgis

o Allergier, spesielle behov   

 (spesifiser)

NB. Prinsippet først til møllen benyt-

tes. Ved fullt belegg på HC-rom/rom 

på konferansehotellet vil en i tillegg 

kunne benytte nærliggende hotell.

Sendes på e-post til: Leif Arild Fjell-

heim leif.arild.fjellheim@haugnett.no 
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Tilbudene gjelder f.o.m. 15.03.13 t.o.m. 14.04.13 
eller så langt lageret rekker.

 Boots-hjørnet!

Kjære leser
Boots Norge er landets mest spennende apotekkjede. Med 150 apotek over hele 
landet tilbyr våre 1100 medarbeidere faglig rådgivning og veiledning innen helse- 
og velvære, samt helsetjenester når det er behov for det. 

Boots er ledende aktør innenfor sykepleieartikler. Vi har over 60 sykepleiere 
ansatt og har sterkt fokus på helsefaglig kompetanse og rådgivning i våre 
apotek. I tillegg til våre ordinære apotek har vi utvalgte bandasjistapotek og 
bandasjister. Bandasjistapotekene og bandasjistene har utvidet sortiment på 
sykepleieartikler og har sykepleiere ansatt som kan hjelpe deg med tilpasning og 
valg av sykepleieutstyr. De tilbyr også et ”rett hjem konsept” med hjemmebesøk, 
konsultasjon av sykepleier og kostnadsfri utkjøring av utstyr på blå resept. Vi 
samarbeider tett med primærhelsetjenesten, myndigheter og pasientforeninger.

Vi i Boots ønsker dere alle en riktig 
god påske, og velkommen til oss!

BANDASJISTAPOTEK

BANDASJISTER*

50 %på utvalgte 
solkremer

30 %
og alle ansikts-
produkter

boots.no /bootsapotek

Hent din e-Resept hos oss!
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Coloplast vårseminar
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Tekst: Leif Arild Fjellheim. 

Bilder: Leif Arild Fjellheim og Inger 

Stine Anseth.

Coloplast vårseminar. Fredag 

1. og lørdag 2. mars arrangerte 

Coloplast Norge sitt vårse-

minar. Seminaret ble holdt 

på Thon Hotel Arena på Lille-

strøm.

Seminaret startet fredagset-

termiddagen med innsjekk og 

velkomst på hotellet og en flott 

og hyggelig middag i hotellets 

restaurant litt senere på kvelden.

Lørdagen var foredrags- og 

aktivitetsdag. Malene Krokeide 

innledet dagen med å ønske 

alle velkommen og å informere 

om dagens program. Malene 

presenterte og produkter fra 

Coloplast, slik som de forskjellige 

katetertypene de produserer – 

SpeediCath Kateter, SpeediCath 

Compact for kvinner og Speedi-

Cath Compact for menn. Se mer 

på www.coloplast.no 

Gro Stensrød, uroterapeut fra 

Sunnaas sykehus HF, holdt et 

lærerikt  og godt illustrerende 

innlegg med tittel; - ulike be-

handlingsmuligheter ved nev-

rogen blære. Gro forklarte om 

viktige forhold ved urinsystemet 

etter ryggmargsskade. - Hvordan 

nyrer, blære og kroppen på for-

skjellige måter kan forandre seg 

etter en ryggmargsskade. Hun 

forklarte og om forskjellige be-

handlingsmetoder og hva som er 

viktig å huske på. Blant annet at 

kontroller, veiledning og oppføl-

ging av kyndig helsepersonell er 

viktig. Her er det og da mulighe-

ter for kontrollopphold på de tre 

spinalenhetene som er lokalisert 

til Sunnaas sykehus, 

Haukeland universitetssykehus 

og St. Olavs Hospital.

Malene Krokeide fra Coloplast.

Gro Stensrød forklarte hva en 

utredning går ut på, så som:

God kartlegging av vannla-

tingsfunksjonen er viktig.

Anamese, nivå og omfang av 

skaden samt symptomer ikke 

er tilstrekkelig for å avklare 

om en person med rygg-

margsskade har økt risiko for 

å utvikle trykkrelaterte kom-

plikasjoner som vesikourete-

ral refluks, hydronefrose og 

nyresvikt.

Trykkmåling i urinblæren 

(cystometri) er obligatorisk 

ved nevrogen blæredysfunk-

sjon etter ryggmargsskade.

Ved skader over Th6 – er det 

og viktig å kartlegge for auto-

nom dysrefleksi.

 - Som at blodtrykksmå- 

 ling før fylling og ved  

 cystometrisk kapasitet  

 og/eller under detrusor- 

 kontraksjon er obligato- 

 risk.

 - ”Taus” autonom dysre- 

 fleksi finnes hos 30-40 %.

Anne Vigdis E. Øksnes, klinisk 

spesialist i stomipleie fra Co-

loplast, holdt et informativt 

innlegg om og introduserte 

Peristeen. Peristeen er et analir-

rigasjonsprodukt fra Coloplast 

som kan være et godt alternativ 

ved problemer med tarmtøm-

ming etter en ryggmargsskade. 

Hvordan virker det?

Peristeen er en metode for å 

tømme tarmen hvor man fører 

lunkent springvann (36-38C) inn 

i endetarmen ved hjelp av et 

rektalkateter. Brukeren sitter på 

toalettet (eller ligger) mens van-

net føres inn i rektum. Vannet og 

avføring fra tarmen tømmes så ut 

i toalettet. Resultatet er vanligvis 

så bra at brukeren bare trenger 

å utføre prosedyren annenhver 

dag.

Anne Vigdis E. Øksnes fra Coloplast.

Gro Stensrød fra Sunnaas sykehus.
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på www.cathrine-guldberg.dk Vi 

har og tidligere i Patetra skrevet 

om sittende aerobic (Patetra nr. 

02-2012).

Ett flott og lærerikt seminar! Takk 

til Coloplast! 

Hvordan begynner man?

Mulige brukere må vurderes 

av kvalifisert helsepersonell for 

å avklare om denne metoden 

er egnet for dem. Deretter kan 

man få individuell opplæring i 

prosedyren for å sikre best mulig 

resultat. Så snart man er komfor-

tabel med systemet, kan det gi 

brukeren trygghet til å gjøre mer 

i hverdagen.

Coloplast har utarbeidet et lite 

hefte som en kan få ved å ta 

kontakt med Coloplast, som en 

kan ta med seg til sin fastlege 

for å vurdere å begynne å bruke 

systemet. Ved bestilling må artik-

kelgruppen spesifiseres på resept 

med ”Analirrigasjon, komplett 

system” Hjemmel 501. For mer 

informasjon se www.coloplast.

no - Anne Vigdis E. Øksnes og 

Coloplast vil og delta på LARS 

Landskonferansen 3.-5. mai i 

Trondheim for å fortelle mer om 

blant annet Peristeen. 

Cathrine Guldberg, trenings og 

aerobic instruktør fra Danmark, 

hold et innlegg om motivasjon 

og aerobic samt at hun sto for 

en mer aktiv del hvor sittende 

aerobic ble demonstrert og som 

alle kunne bli med på.

Motivasjonsopplegget for del-

tagerne på kurs som Cathrine 

Guldberg holder er blant annet.

Være en del av en gruppe

Å kunne opprettholde fysisk 

styrke

Å kunne passe vekten

Løsne opp overkroppsmus-

kulatur

Få god energi

Få godt kameratskap

Økt selvbilde

Mer informasjon om dette finnes 

Sittende Aerobic

For å komme i kontakt med Cathrine Guldberg for 

spørsmål om sittende aerobics eller for å be-

stille videoer kan hun kontaktes via hjemme- 

sidene www.cathrine-guldberg.dk eller via e-post 

til: www.cathrine-guldberg.dk

Cathrine Guldberg.
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tung koffert på fanget fra buss-

holdeplassen og opp til resepsjo-

nen på Sunnaas. Treningen var 

allerede begynt.

Velkomsten var upåklagelig, 

og jeg ble losjert inn på enkelt-

mannsrom. Ting begynte så å 

skje raskt. Ukeplanen var temme-

lig fylt opp av møter, behandling 

og undersøkelser. Det er mye 

å foreta seg hvis en selv ønsker 

det. Treningssalen var åpen også 

på kveldstid, hvor en kunne få 

prøvd ulike aktiviteter slik som 

bueskyting og armsykkeltrening 

i gruppe. Det er heller ingenting 

i veien for å stikke innom på dag-

tid hvis det skulle bli muligheter 

for det. Ved et par anledninger 

fikk jeg også lurt med meg fysio-

terapeuten i bassenget. Toppers!

Hvorfor EU-kontroll?

Det er et engelsk begrep som 

lyder «Not noticeable diffe-

rence». Endringer så små at en 

ikke merker dem. Jeg har vært 

ryggmargsskadd siden 1990, og 

vet av erfaring at kroppslige end-

ringer kan skje snikende. Uten 

kontrollopphold er det stor sann-

synlighet for at du kan pådra deg 

noe som blir et mye større pro-

blem fordi det ikke ble oppdaget 

og behandlet tidlig nok. Sånt er 

det bare. Du kan unngå dette 

ved å ta ansvar for egen helse å 

booke deg inn regelmessig. 

Jeg var gjennom mange under-

søkelser slik som urodynamisk, 

spirometri, kondisjonstest, 

blodprøver m.m. Mange tester 

viste gode resultater, og som en 

EU – kontroll
Tekst og bilder: Arne Olav Hope.

Ovennevnte begrep kan nok 

gi dårlige assosiasjoner for 

oss med en gammel trygdebil. 

Men, jeg har ikke tenkt å snakke 

om bil. Viktigere enn bilen vår 

er kroppen og helsa. Begrepet 

«EU- kontroll» har blitt brukt 

blant ryggmargsskadde som 

er innom en spinalenhet for et 

kontrollopphold. Selv har jeg 

gjennomført dette sånn cirka 

hvert 5. år, som er noe lengre enn 

intervallet til bilen min. Vanligvis 

har jeg tatt turen til spinalen-

heten på Haukeland. Hyggelige 

og flinke folk jobber her, og jeg 

hører naturlig til i med at jeg bor 

på Karmøy i Rogaland. Nysgjer-

righeten tok derimot overhånd 

forut for siste kontrollopphold. 

Det var på tide å få sjekket ut 

Grand Hotell Sunnaas. 

Fastlegen min henviste meg. Det 

tok ikke mange dager før en god 

konvolutt med skjemaer kom 

i posten. Her var det nok med 

informasjon om hva en hadde 

i vente. På et skjema kunne en 

fylle ut om en ønsket litt ekstra-

service. Eksempler på dette var 

brukerkonsulent, ergoterapeut, 

psykolog, sexolog etc. Jeg krys-

set like godt av alt. Det skulle vise 

seg å bli en hektisk uke. 

Turen gikk greit med fly til Oslo 

etter først å ha booket denne 

med Pasientreiser. For oss som 

kommer langveisfra anbefales 

det å få fastlegen til å doku-

mentere på forhånd hvis du har 

behov for taxi. Det ble ikke gjort 

av meg. Jeg var noe blå i ansik-

tet etter turen opp bakken med 

kjent Sunnaas-lege sa; det beste 

kontrolloppholdet er det du ikke 

trenger. Men, på urodynamisk 

gikk det dårlig. De har en fantas-

tisk maskin der som kanskje viser 

mer enn hva du har lyst til å vite. 

Ved hjelp av kontrastvæske kan 

en se hele blærens struktur. Bil-

det mitt så ut som jeg hadde fått 

«troll i buksa». 22 år uten kateter 

hadde satt sine spor. Heldigvis 

er det håp ved å benytte seg av 

LARS sine sponsorers utmer-

kede kateter produkter. Jeg fikk 

litt «nyskadd» følelse i og med 

at opplæring måtte til. Det var 

tross alt en evighet siden sist en 

sykepleier insisterte på at kateter 

var det eneste som var lurt. Hun 

hadde nok rett…..

Til skrekk og advarsel. En normal 

blære skal være rund og uten kan-

ter eller utposninger.

- Dessuten får jeg igjen oppleve 

Grand Hotell Sunnaas. Satser på 

at det ikke blir som i sangen 

«Hotel California»;  «You can 

check out any time, but you can 

never leave» 

Jeg ble forespurt under opphol-

det om jeg ville delta i et fors-

kningsprosjekt i regi av Glittrekli-

nikken. Det er viktig å melde seg 

til slik tjeneste synes jeg. Under-

søkelsen var en «Polysomngrafi». 

Pilotstudien var å sjekke søvn-

kvaliteten hos ryggmargsskadde. 

Kjempeinteressant, og jeg var 

supernysgjerrig på om jeg hadde 

søvnapne (pustestopp under 

søvn). Noe som jeg heldigvis 

ikke hadde. Jeg så noe svart på 

hele greia da alle sensorene var 

plugget til hodeskalle, og følte 

meg som en «Teletubbies». Det 

var langt fra enkelt å sovne den 

natten. Bildet taler for seg:

Som nevnt tidligere og som følge 

av at jeg krysset av alt på skje-

maet av det Sunnaas har å tilby, 

ble det en hektisk og innholdsrik 

uke. -Jeg fikk mye informasjon 

om egen helse og kritisk infor-

masjon som var vesentlig for å 

kunne fortsette å ha bra helse. 

Jeg hadde også møter med «de 

som jeg ikke trodde jeg trengte», 

og som faktisk endte i resulta-

ter som jeg nyter godt av i dag. 

Resultatet av at jeg strøyk på  

urologisk test, er at jeg må inn 

igjen, og da bare 1. år etter. Ikke 

noe å sutre over. 

Helsa er viktigere enn bilen. 

For mer om ryggmargsskader 

og informasjon om forskjellige 

forhold, se informasjonshef-

tene:

”ABC for deg med ryggmargs-

skade” har som målgruppe; bru-

kere, pasienter og pårørende. 

”ABC om ryggmargsskade for 

helsepersonell” har som mål-

gruppe; helsepersonell.

Informasjonsheftene finner en 

på www.lars.no
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Statssekretær Nina Tangnæs Grønvold, fra Helse- og 

omsorgsdepartementet, holdt innlegg om Norges satsning på medisinsk 

forskning og bioteknologi, for innovasjonsmuligheter og resultater, med 

tilretteleggelse fra myndighetene for nødvendige langsiktige økonom-

iske midler og infrastruktur, hun refererte blant annet til Forsknings-

meldingen 2013, som skal fokusere på langsiktighet for instituttene ved 

universitetene og også høyskolesektorene, for å sette norsk medisinsk 

forskning på kartet, ikke bare nasjonalt, men desto viktigere internasjo-

nalt med forslag i meldingen fra departementet, som mer EU-samar-

beid,  og internasjonalt samarbeid, for å løfte norsk medisinsk forskning 

ytterligere - med de flotte institusjonene vi har i Norge - for å bli en enda 

større aktør på den internasjonale agendaen, - for å drive den norske 

forskningen enda lengre fremover - for pasienters, brukerers og alle i 

verdens beste.

Stamcelleforskning - fra 

science fiction til pasient-

behandling?

Det var tittelen på en dagskonfe-

ranse i regi av Forskningsrådets 

dagskonferanse på Oslo Kongr-

essenter (Folkets hus) 12. februar.

Emnet for konferansen var:

For ti år siden fremsto stamcel-

leforskningens muligheter, ikke 

minst å kunne dyrke frem vev og 

organer, som fascinerende, men 

uvirkelige. Den etiske debatten om 

stamceller gikk høyt. Hvor står 

vi i 2013?

På denne halvdags-konferan-

sen spør vi:

Hvor står stamcelleforskningen 

i 2013?

Er målet om økt bruk av stam-

celler i behandling av alvorlig 

sykdom og skade innen  

rekkevidde?

Vi setter søkelyset på den klinisk 

orienterte stamcelleforskningen, 

og en rekke sentrale forskere gir et 

Fra konferansen som hadde bred interesse; - hvor blant annet folk fra forvaltningen var representert, fra 

departementer og direktorater, til fagfolk fra helsetjenesten, med spesialister fra fagdisiplinene, til mange fra 

bruker- pasient og diagnoseforeninger som var representert med flere representanter fra sine styrer med en 

bred oppslutning, og av andre deltakere med interesse for forskningsfeltet. 

Professor Joel Glover, fra UiO og direktør ved Nasjonalt senter for stamcelleforskning www.stemcellnorway.org

forklarte i sitt innlegg; -om stamceller, de forskjellige typer av stamceller, -om ny viten med for eksempel iPS-

celler og andre metoder for å utvikle spesialiserte celler (som f.eks. nerveceller), -han forklarte om menneske-

kroppens nødvendige relasjon til stamceller, -muligheter for behandlinger, og også om å finne ut av det, -ved 

studier i laboratorier, men også i klinikkforsøk på mennesker. Samtidig så forklarte professor Joel Glover at 

dette ikke er enkelt, at mye kreves og at det er mye vi ikke enda forstår.
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innblikk i de muligheter og utfor-

dringer dette forskningsfeltet vil ta 

tak i fremover.

Programmet var:

12.30 Velkommen ved divisjons-

direktør Anders Hanneborg, 

Forskningsrådet

Åpning av konferansen ved 

Seksjonsleder, Gunnar Kvalheim ved Seksjon for Celleterapi ved Radiumhospitalet, OUS –  holdt foredrag om 

klinisk utprøving hvor de bruker fettstamceller for å behandle kreftpasienter som har utviklet kroniske sår og 

fistler etter strålebehandling. Han forklarte at når tradisjonell behandling for eksempel ved bruk av VAC (va-

kuum) og oksygenkamre ble benyttet var resultatene ikke alltid så gode som kanskje ønsket, mens ved bruk av 

fettstamceller hadde de oppnådd gode resultat, for sårbehandling. Dette er tidlig i studien, men allikevel svært 

lovende, forklarte Kvalheim. - Jeg snakket med han i en pause om dette også kunne være noe å se på for ek-

sempel ved trykksår og sår etter ryggmargsskader, noe han mente også kunne være en mulighet. Spennende 

og det vil vi i spinalmiljøet også se nærmere på. Han kunne og informere om at de også ville bruke fettstamcel-

ler for rekonstruksjon av brystvev hos pasienter som har bivirkninger etter strålebehandling mot brystet, etter 

canser. - ”Dette viser og at stamcellebehandlinger ikke er kun science fiction, men at behandlinger er på gang 

og at Norge helt klart er med ” (kommentar av Leif Arild Fjellheim).

statssekretær Nina Tangnæs 

Grønvold, Helse- og omsorgsde-

partementet

12.45 Fra laboratorium til pasient 

- stamcelleforskningens mulighe-

ter, utfordringer og perspektiver

Joel Glover, Nasjonalt senter for 

stamcelleforskning/Universitetet 

i Oslo

13.10 Stamcelleforskning fra en 

bruker- og pasientorganisasjons 

ståsted

Leif Arild Fjellheim, Landsfore-

ningen for Ryggmargsskadde

13.30 Behandling av stråleskadet 

vev med fettstamceller 

Gunnar Kvalheim, Oslo universi-

tetssykehus Radiumhospitalet

13.50 Behandling av multippel 

sklerose

Kjell Morten Myhr, Nasjonalt 

kompetansesenter for multippel 

sklerose, Haukeland universitets-

sykehus

14.10 Pause

Undertegnede, Leif Arild Fjellheim, i sitt innlegg fokuserte på de mange mulighetene Norge har for å ta rege-

nerativ og stamcelleforsking videre. - Vi har alt som skal til. Vi har noen av de beste fagfolkene og vitenskaps-

folkene på blant annet ryggmargsskader her i Norge. Vi har god kultur for ærlighet, åpenhet om det vi driver 

med, registre som NorSCIR (norsk ryggmargsskaderegister, men ikke kun det, Norge har god og lang historie 

for  kvalitets- og forskningsregistere, som for eksempel kreftregisteret som benyttes som kvantitativt kildere-

gister i mange studier, for å nevne det. Vi har flotte sykehus med klinikere innenfor en rekke skader, sykdommer 

og lyter; for eksempel har vi blant annet Sunnaas sykehus, St. Olavs Hospital og Haukeland universitetssyke-

hus, hvor de tre spinalenhetene i Norge er lokalisert. Og alle der er av ypperste klasse i verden for å dra regene-

rativ forskning vider, med sin viten, med sine kontaktnettverk og sin drive for å gjøre en forskjell. Norge bør da 

absolutt dra dette videre. Og det kan vi!

14.30 Etikkdebatt anno 2013

Berge Solberg, Institutt for sam-

funnsmedisin NTNU, medlem av 

Bioteknologinemda

14.50 Studier av blodkreft - stam-

celler som forskningsverktøy

Judith Staerk, Norsk senter for 

molekylær medisin, Universitetet 

i Oslo (engelsk foredrag)

15.10 Nye muligheter for be-

handling av øyesykdommer 

Morten Moe, Oslo universitetssy-

kehus Ullevål

15.30 Status for Tissue Enginee-

ring-prosjektet ved OUS/UiO 

Aksel Foss, Oslo universitetssyke-

hus Rikshospitalet
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15.50 Oppsummerende kom-

mentarer

Jeg holdt innlegg på denne 

konferansen som var i regi av 

Forskningsrådet med konferan-

seemne ”Stamcelleforskning 

– fra science fiction til pasient-

behandling?” Jeg tok opp hvor 

mye penger (eller i grunn hvor 

lite penger) vi behøver for å løfte 

denne forskningen ytterligere for 

ryggmargsskader og andre di-

agnoser. – Jeg håper budskapet 

mitt nådde frem da budskapet  i 

grunn var rimelig enkelt. Vi be-

høver langsiktighet, stor og tung 

nok satsning samt nødvendig ut-

styr. Satsningen kan for eksempel 

være ti forskere i ti år som arbei-

der målrettet for kliniske forsøk 

for å finne behandlingsformer for 

ryggmargsskader.

 

Så godt som hele hovedstyret var 

der også og gjorde en utmerket 

lobbyjobb i pausene og ellers. 

Aksel Foss, Oslo universitetssykehus Rikshospitalet, holdt innlegg om Tissue Engineering-prosjektet 

ved OUS/UiO.

Mange andre brukerorganisasjo-

ner var også representert, blant 

annet MS-forbundet, Landsfore-

ningen for Polioskadde, Dia-

betesforbundet og flere andre. 

Veldig bra.

 

Ellers var det mange bra foredrag 

på konferansen. Jeg ønsker her 

spesielt å fremheve det interes-

sante og aktuelle foredraget til 

seksjonsleder Gunnar Kvalheim 

ved Seksjon for Celleterapi ved 

Radiumhospitalet – som er Eu-

ropas største akademiske GMP-

fasilitet – som holdt et spen-

nende og viktig foredrag om en 

nyoppstartet klinisk utprøving 

hvor de bruker fettstamceller 

for å behandle kreftpasienter 

som har utviklet kroniske sår og 

fistler etter strålebehandling. 

Når tradisjonell behandling 

for eksempel ved bruk av VAC 

(vakuum) og oksygenkamre ble 

benyttet var resultatene ikke all-

tid så gode som kanskje ønsket, 

mens ved bruk av fettstamceller 

hadde de oppnådd veldig gode 

resultat for sårbehandling. Dette 

er tidlig i studien, men allikevel 

svært lovende, forklarte han. Jeg 

snakket med han i en pause om 

dette også kunne være noe å se 

på for eksempel ved trykksår og 

sår etter ryggmargsskader, noe 

han mente helt klart også kunne 

være en mulighet. Han kunne 

og informere om at de også ville 

bruke fettstamceller for rekon-

struksjon av brystvev hos pasi-

enter som har bivirkninger etter 

strålebehandling mot brystet. 

-Dette viser og at stamcellebe-

handlinger ikke er science fiction, 

men at behandlinger er på gang 

og at Norge helt klart er med. 

Alle de andre foredragene var og 

supre.

En svensk forsker og leder av 

større institusjoner i Sverige som 

også er medlem av Nobelpris 

komiteen oppsummerte til slutt. 

Her roste han blant annet Norge 

for den utrolig gode samhandlin-

gen Norge har mellom klinikere, 

forskere og brukerorganisasjo-

ner. Flere representanter fra LARS 

samarbeidspartnere var og til 

stede. Veldig bra! 

Kjell Morten Myhr, Nasjonalt kompetansesenter for multippel sklerose, Haukeland universitetssykehus, holdt 

innlegg om behandling av multippel sklerose.

Judith Staerk, Norsk senter for molekylær medisin, Universitetet i Oslo, 

holdt innlegg om studier av blodkreft - hvor stamceller ble benyttet som 

forskningsverktøy.
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Enklere å bestille flybillett

Tekst: Elisabet Berge. 

Bilde: Anders Wall-Andersen.

Norwegian tilbyr nå passasjerer 

med spesielle behov muligheten 

til selv å bestille enkelte tjenester 

på nett. Jeg har selv testet dette 

flere ganger, og det fungerer 

veldig fint når man reiser med 

egen manuell rullestol og tren-

ger assistanse for å komme om 

bord i flyet. 

Dette er den samme løsningen 

som Ryan Air har hatt i mange 

år, og som innebærer at du kan 

legge inn ditt eget assistansebe-

hov samtidig med bestilling av 

flybillett på nett. 

Fordelen er at man kan legge inn 

riktig kode for assistanse selv, og 

på den måten unngå misforstå-

elser. Tidligere måtte man ringe 

inn bestillingen, og da hendte 

det ofte at kundebehandleren la 

inn feil kode, samt at man måtte 

ringe tilbake for å få bekreftet at 

assistansebehovet var endelig 

godkjent. Dette var tidkrevende 

og man kunne risikere at de 

beste tilbudene forsvant før man 

rakk å legge inn bestillingen. 

Resultatet av at det ble lagt inn 

feil assistansekode var at det ofte 

manglet bærestol og tilstrekke-

lig antall personer til å assistere 

ved gaten. Da ble hele ombord-

stigningen forsinket, til irritasjon 

både for en selv, andre passasje-

rer og de ansatte. 

Norwegians nettbaserte boo-

kingsystem viser nå om de har 

mulighet til å tilby den tjenesten/

assistansen du ønsker på den 

aktuelle flyvningen. Det kom-

mer opp et antall ledige seter for 

personer med assistansebehov, 

fordelt på de ulike assistanseko-

dene. På denne måten vet man 

allerede ved bestilling om det 

er nok ledig kapasitet til akkurat 

ditt assistansebehov. Du har også 

mulighet til å undersøke dette 

etter at billetten er bestilt, slik at 

du kan legge en tjeneste/assis-

tanse til en eksisterende reserva-

sjon, dersom det fremdeles er le-

dig kapasitet. Jeg har sett at det 

ofte er 16 ledige WCHC-plasser 

når jeg legger inn en bestilling, 

men da bestiller jeg gjerne i god 

tid før jeg skal reise.

Sjekk ut løsningen selv ved å 

krysse av for «Jeg har spesielle 

behov for min flyvning. Vis til-

gjengelighet» nederst på siden 

etter at du har valgt flight. Her 

kan du se om flyselskapet har ka-

pasitet til å dekke ditt behov for 

denne flyvningen. Dette gjelder 

for passasjerer med redusert mo-

bilitet, hørsels-/synshemmede 

og passasjerer som reiser med 

tjenestehund.

Ved å velge riktig symbol vil du 

bli guidet videre, slik at du for 

eksempel kan velge om du tren-

ger bæring til flysetet eller bare 

trenger en arm å støtte deg på.

Unntaket er hvis du bruker elek-

trisk rullestol, trenger oksygen 

ombord eller har andre spesielle 

behov. Da må du fremdeles ringe 

inn bestillingen. 

Det er begrenset hvor mange 

elektriske rullestoler det kan 

være på hver flyvning. Norwe-

gian vil akseptere maksimalt to 

elektriske rullestoler pr. flygning 

med 737-300 og maksimalt fem 

elektriske rullestoler pr. flygning 

med 737-800.

I følge Norwegians regler for å 

kunne reise alene uten ledsager 

må den reisende kunne:

løsne setebeltet

ta på seg en redningsvest

forlate setet og komme seg til 

en nødutgang uten hjelp

ta på seg en oksygenmaske

forstå sikkerhetsinstrukser 

gitt av kabinbesetningen (en-

ten muntlig eller visuelt)

Spesielle behovBestilling på nett Spesielle krav og informasjon om tjenesten som tilbys

WCHC – Rullestol (seat) Passasjeren trenger rullestol gjennom terminalen og til/fra 

setet ombord. Ledsager kan være nødvendig. Passasjerer som 

reiser med elektrisk rullestol må bestille reisen via Norwegians 

kontaktsenter 815 21 815.

WCHS – Rullestol (steps) Passasjeren kan ikke gå opp/ned trapper, men kan selv for-

flytte seg til/fra flydøren til setet ombord. Det trengs rullestol/

assistanse gjennom terminalen, til/fra flydøren og opp/ned 

trapper.

WCHR – Rullestol (ramp) Passasjeren kan gå opp/ned trapper og kan selv forflytte seg 

til/fra flyet til setet ombord, men kan ha vanskeligheter med å 

bevege seg over lengre strekninger. Det trengs rullestol/assis-

tanse gjennom terminalen og til/fra flyet.

Syn-/hørselshemmede For å sikre at Norwegian er i stand til å gi riktig assistanse, 

vennligst informer om det dersom du har en syn- eller hør-

selshemming. Passasjerer som er både blind og døv må reise 

med en ledsager.

Tjenestehund i kabinen/lasterom Tjenestehunder, eller tjenestehunder under opplæring, for 

passasjerer med spesielle behov, aksepteres uten ekstra 

kostnad på alle Norwegians flygninger (unntatt flygninger til 

Storbritannia).

Allergisk mot dyr Passasjerer som er allergisk mot dyr kan forsikre seg om at det 

ikke vil være noen dyr om bord på deres flyvning. Dersom det 

allerede er booket dyr om bord på flyvningen, vil man ikke få 

opp alternativet til å registrere seg som allergiker.
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Doktoravhandling om fysisk aktivitet

For ryggmargskadde er det 

vanskelig å få trent hjertet. Berit 

Brurok er den første som har vist 

at det finnes en meget effektiv 

metode.

Hjerte- og karsykdom er rygg-

margskaddes største helse-

problem. Selv de mest aktive 

har problemer med å få trent 

hjertet og styrket blodsirkula-

sjonen.

Det er rett og slett for lite mus-

kelmasse som aktiveres til at 

hjertet stresses nok. Utfordrin-

gen er størst for dem med mest 

omfattende lammelser. – Funk-

sjonsfriske får trening bare av å 

gå en tur. En tur med rullestol gir 

ikke samme effekt. Oksygenopp-

taket øker, men hjertet får lite 

treningseffekt, sier fysioterapeut 

Berit Brurok.

Oppsiktsvekkende

I sin doktoravhandling ved NTNU 

utforsket hun en treningsme-

tode som ga oppsiktsvekkende 

resultater. Etter åtte uker med 

intervalltrening (4 x 4) økte i 

gjennomsnitt slagvolumet til 

forsøkspersonene fra 78

milliliter per slag til 103 millili-

ter. Dette er fortsatt godt under 

gjennomsnittet for en trent 

funksjonsfrisk. Hva som er effek-

ten med langvarig trening er ikke 

prøvd ut.

Strømtrening

Treningsmetoden går ut på å 

kombinere armsykling på et stil-

lestående apparat med elektrisk 

stimulering av musklene i beina. 

Treningen øker blodsirkulasjo-

nen og setter mange nok mus-

kler i aktivitet til at hjertet stres-

ses. Dermed blir hjertet sterkere 

og bedre i stand til å pumpe 

blodet rundt i kroppen. Det er 

selveste Supermann, Christopher 

Reeve, som har sørget for at 

ryggmargskadede kan sykle. 

Etter at skuespilleren ble 

lammet i en rideulykke, finansi-

erte han utviklingen av apparatet 

der strømimpulser får beina til 

ryggmargsskadde til å gå i en 

sykkelbevegelse. Det er kombi-

nasjonen av denne metoden og 

tradisjonell armsykling som har 

gitt de positive resultatene.

Fra Adresseavisen. 

LARS gratulerer Berit Brurok med 

en  flott og viktig doktorgradsav-

handling.

SpeediCath® Compact 
Changing self-catheterisation for the better  

www.coloplast.no
Coloplast Norge AS, Postboks 6287 Etterstad, 0603 Oslo

The Coloplast logo is a registered trademark of Coloplast A/S. © [2011-11] All rights reserved Coloplast A/S, 3050 Humlebæk, Denmark. 

Våre diskrete og kompakte katetre gir kvinner og 
menn muligheter til å gjøre mer i hverdagen

Vi introduserte SpeediCath® Compact for kvinner i 2003. Tidligere var katetrene 

vanskelige å skjule, oppbevare og kvitte seg med etter bruk. Med brukernes behov  

i fokus, designet vi det første kompakte kateteret.

Våre diskrete og kompakte løsninger hjelper brukere å tenke annerledes om 

kateteriseringen. SpeediCath® Compact er helt klart til bruk og er enkelt å ha 

med seg. Det gir brukerne mulighet til å gjøre mer i hverdagen.

Besøk vår hjemmeside www.coloplast.no og les mer om  
SpeediCath® Compact sortimentet. 

SpeediCath® Compact 
gjør selvkateteriseringen enklere  

Coloplast Norge AS, Postboks 162 Manglerud, 0612 Oslo
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Studier har vist at intensiv be-

handling, i form av målrettet 

mengdetrening, har effekt i form 

av bedret funksjonsnivå.

Den polikliniske behandling ved 

CatoSenteret er egenfinansiert, 

hvilket betyr at pasienten selv 

dekker kostnaden for behandling 

fullt og helt. Pasienten og fysiote-

rapeuten vurderer sammen hvor 

lang hver behandlingssekvens 

skal være samt nytteverdien og 

utbytte av behandlingen.

Tilbudet har så langt vært en suk-

sess, hvilket betyr at ordningen 

også fortsetter i 2013. 

Utover en- til- en behandling har 

man i tillegg muligheten for å 

benytte seg av de andre fasilite-

ter som finnes på CatoSenteret. 

Dette innebærer varmtvanns 

basseng, treningssal med diverse 

utstyr tilrettelagt for personer 

med funksjonshemning og spe-

sielt til personer med ryggmargs-

skade.

Poliklinisk behandlingstilbud på CatoSenteret 

til personer med ryggmargsskade

Idrettspedagog Olav Imsen jobber her med balanse i knestående.

1. februar 2012 startet Cato-

Senteret opp med et polikli-

nisk behandlingstilbud til per-

soner med ryggmargsskade. 

Tilbudet ble startet som et 1 

års forsøksprosjekt for å finne 

ut om det fantes grunnlag for 

dette. 

Tidligere kollega ved CatoSente-

ret, fysioterapeut/manuelltera-

peut Barbro Walther-Zhang ble 

tilknyttet prosjektet i 40 % stil-

ling med poliklinikk på tirsdager 

og torsdager. 

Etableringen av et slikt polikli-

nisk tilbud skyldes at mange 

pasienter med komplekse nev-

rologiske skader opplever at det 

er vanskelig å få til et godt nok/

tilfredsstillende tilbud i primær-

helsetjenesten. Ved behandling 

av nervesystemet kreves det ofte 

lengre behandlingssekvenser for 

å etablere kontakt med nevroge-

ne strukturer (som er potentielle 

for aktivering). Vår erfaring er at 

man bør trene i minimum i 60- 

90 minutter for å få et vesentlig 

utbytte. Det som samtidig er vik-

tig er at behandleren hele tiden 

jobber tett med personen for å 

fasilitere/guide bevegelsene inn 

i de riktige bevegelsesmønstre. 

Behandlingen deles inn i ulike fa-

ser og møter brukeren på hans/

hennes funksjonsnivå for så å ut-

vikle seg derifra. Timene starter 

alltid med aktivering/stimulering 

av nevrogene strukturer for så 

å ta dette inn i mer funksjonelle 

bevegelsesmønstre. Ved ukon-

trollert aktivitet (tonus/spasmer) 

ønsker vi å påvirke til mer funk-

sjonelt viljestyrte bevegelser.

Fysioterapeut Barbro Walther-

Zhang jobbet som nevnt tidli-

gere på CatoSenteret. Barbro 

har jobbet med personer med 

ryggmargsskade fra 2008. I 2009 

deltok hun i et pilotprosjekt ved 

CatoSenteret for utprøvning 

av intensiv trening til personer 

med ryggmargskade. Prosjektet 

ble gjennomført i samarbeid 

med Sunnaas sykehus, RedCord 

klinikken og Project Walk, Carls-

Fysioterapeut og manuell terapeut

Barbro Walther- Zhang.

bad, USA. Barbro ble etter dette 

pilotprosjektet enda mer fasinert 

og engasjert i behandlingen til 

personer med ryggmargsskade 

og besluttet seg for å starte Trai-

nee programmet ved klinikken 

Project Walk, USA.

Erfaringene Barbro har gjort 

seg ved behandlingen av per-

soner med ryggmargsskade er 

at mange har godt utbytte av 

denne form for intensiv behan-

dling og viser fremgang både 

hva gjelder styrke og kvalitet i 

utførelsen av funksjon og bev-

egelse. Man tar seg god tid til 

å jobbe med nervesystemet og 

prøver å påvirke det til økt funk-

sjon og kontakt. Behandlingen 

krever stor grad av konsentrasjon 

og tilstedeværelse og dermed 

må man være meget motivert 

og innstilt på å jobbe med de-

taljene.

I tillegg skal man ikke glemme 

verdien behandlingen gir i 

form av vedlikehold av funk-

sjoner samt forebygging av 

vanlige komplikasjoner som 

beinskjørhet, dårlig sirkulasjon, 

redusert lungekapasitet, trykksår 

og urinveisinfeksjoner som 

selvfølgelig er like viktig.

Brukernes tilbakemeldinger har 

så langt vært at behandlingene 

har gitt økt styrke både over og 

under skadestedet, noe som 

har ført til økt selvstendighet i 

hverdagen. Videre har tilbudet 

og fasilitetene innfridd de for-

ventninger de har til kontinuerlig 

trening for å fremme funksjon og 

nå sine mål.

CatoSenteret vil delta på LARS 

konferansen i Trondheim 3- 4. 

mai med presentasjon av behan-

dlingsmetoden som anvendes 

under ”Intensiv behandling”. Vi 

håper å møte deg der. 

Fysioterapeut Barbro jobber med utad rotasjon av hoften. En viktig mus-

kelgruppe blant annet for å holde hoften stabil under gange. På bilde: 

Magni Hveem.

Dersom du har lyst til å høre mer 

om eller se på tilbudet er du mer 

en velkommen til å kontakte:

Avdelingsleder Susanne Carlsen, 

e-post: 

susanne.j.carlsen@catosenteret.no  

eller på telefon 98 29 56 10 

eller

Fysioterapeut Barbro Walther- 

Zhang, e-post: 
Barbro.Walther-Zhang@

catosenteret.no 

eller

Bruker Magni Hveem, med er-

faringer både fra pilotprosjektet, 

opphold ved Project Walk USA 

og poliklinisk behandling ved 

CatoSenteret, e-post: 

magni_hveem@hotmail.com  

Fysioterapeut Nina Schau jobber her sammen med Robert Skogvold i 

knestrekk trening på apparatet Total Gym.
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venture gen, så ulykken blev be-

gyndelsen til et ekstraordinært, 

nyt liv, fortæller Karen, hvis første 

indkøb efter hospitalsopholdet 

var en racerkørestol, inspireret 

af at have set London Marathon 

i fjernsynet. Et år senere deltog 

hun selv i Great Nord Run og 

London Marathon.

I 1997, kun fire år efter ulykken, 

krydsede Karen på håndcykel 

Tien Shan og Karakoram bjer-

gene i Centralasien. En rejse på 

1.400 km. Denne fantastiske 

rejse blev den første af mange 

rejser, som Karen siden har kastet 

sig frygtløst ud i. Blandt dem er 

håndcykling langs det japanske 

øhav, en 2.000 km tur i havka-

jak langs Canadas og Alaskas 

kystlinjer, hun har krydset det 

indiske Himalaya på håndcykel, 

udfordret Valle Blanche i Alperne 

på ski og generobret klatringen, 

da hun over fire dage besteg El 

Capitan i Yosemite i USA. 

Og i 2006 krydsede hun, på 28 

Karen Darke fra Storbritannien 

planlægger at blive den første 

paraplegiker, der når Sydpolen 

på en 1.000 km lang tur gen-

nem Antarktis’ bidende kulde 

og uvejsomme terræn. 

Tekst: Birgitte Bjørkman, redaktør 

på magasinet RYK!

Foto: Andy Kirkpatrick.

Karen Darke er en kvinde, der 

søger eventyr. Det gjorde hun, da 

hun var en ivrig løber og bjerg-

bestiger, og det gør hun stadig: 

Hendes næste mål er at være den 

første paraplegiker, der ved egen 

kraft når Sydpolen. 

En eventyrer på hjul

Som 21-årig blev Karen Darke 

rygmarvsskadet under en klat-

ring i Skotland. Den engelske 

eventyrer har altid udfordret 

livet, og det har hun bare fortsat 

med, - kørestol eller ej.

- Jeg er heldigvis født med et ad-

Adventure:

Pole of Possibility

dage og en 500 kilometer lang 

rejse, indlandsisen i Grønland i 

en sit-ski. På tværs af en af ver-

dens sidste store vidder af vild-

mark, hvor vinden kan nå op på 

300 kilometer i timen og tempe-

raturen falder til under minus 40, 

mødte den engelske eventyrer 

én af sine største udfordringer til 

nu.

Pole of possibility

Karen har udfordret mere, end 

de fleste af os andre vil forsøge i 

vores levetid. Men hun stopper 

ikke her. Hendes nye udfordring 

er at nå frem til Sydpolen.

Karens planlagte eventyr stræk-

ker sig over en 1.000 kilometer 

lang tur fra kanten af Antarktis’ 

kontinentalsokkel til den geogra-

fiske sydpol. Ekspeditionen inde-

bærer bl.a., at Karen og hendes 

hold, der bl.a. tæller hendes bror, 

skal overleve i det mest vanske-

lige miljø på jorden og udfordre 

en frossen ødemark fyldt med 
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nøglen. 

- Hvis terrænet er blødere end is, 

eller der er meget kompakt sne, 

vil det store forhjul gå igennem 

og sidde fast. Det er i de øje-

blikke, det går op for os, at vi er 

ved udforske grænselandet for, 

hvad der overhovedet er muligt, 

fortæller Karen.

Planlægning på ny

Holdet skal nu genoverveje, 

hvordan det ufremkommelig ter-

ræn i Antarktis skal forceres.

- Mit håb og mine drømme var 

hængt op på snecyklen. Nu spør-

ger jeg mig selv: “Kan jeg fysisk 

klare turen over Antarktis i sit-ski?” 

Den er både meget krævende for 

kroppen, og meget afhængig af 

at kunne glide, hvilket under op-

ad-bakke-betingelser ikke går så 

godt, forklarer Karen. 

Karens svar er - som for så mange 

andre ting her i livet - hvile, 

tænke, lære og planlægge på ny. 

Og gå så ud og prøve igen.

På ski 12 timer dagligt 

Går alt efter tidsplanen, (lige nu 

afventer de et sponsorat fra et 

større firma), rejser Karen Darke 

og hendes team til Sydpolen i 

november. Den 1.000 km lange 

ekspedition vil vare 50-60 dage 

afhængig af vejr og sneforhold, 

og holdet skal ski - Karen måske 

cykle - hver eneste dag i 12 timer 

med oppakning og ned til 30 

minus grader. 

Aldrig før har en person med en 

paraplegi forsøgt en udfordring 

så fysisk og mentalt krævende, 

og RYK! ønsker Karen held og 

lykke med ekspeditionen.

Find mere info om projektet på 

www.poleofpossibility.com hvor 

man også kan støtte ekspeditio-

nen med økonomiske midler. Du 

kan læse mere om Karens mange 

eventyr på hendes hjemmeside 

områder af gletscherspalter og 

kæmpe ismasser. 

Det bidende, kolde vejr stiller 

store krav til påklædningen. Ikke 

mindst at holde varmen i Karens 

underkrop, hvilket i sig selv er en 

stor udfordring. 

Testtur til Norge

Karen Darkes bedste chance for 

at lykkes med ekspeditionen til 

Sydpolen er en effektiv og påli-

delig metode til at bevæge sig på 

tværs af Antarktis’ ufremkomme-

lige terræn. Derfor har hun, som 

en del af forberedelserne, været 

en tur i Norge for bl.a. at teste 

udstyr.

- Teknologi og udstyr betyder 

alt. Det rigtige grej kan gøre det 

umulige muligt – eller omvendt, 

fortæller en begejstret Karen, der 

vendte træt hjem efter en uges 

primitiv camping og rejse gen-

nem sne og is i Norge. 

- Når jeg ser bort fra ubehaget, 

gav turen til Norge os gode mu-

ligheder for at teste vores udstyr 

og komme et skridt nærmere 

vores ambitioner om en ekspedi-

tion til Sydpolen. 

Først og fremmest var det den 

specielle sne-håndcykel, der er 

udviklet til turen til Sydpolen, der 

skulle testes i Norge. 

- Den er en fantastisk cykel udvi-

klet af Lasher fra Alaska, og den 

kører rigtig godt på is- og sne-

dækkede vinterveje. 

Men med Karens 63 kg placeret 

i sne-håndcyklen skulle det vise 

sig, at den ikke kunne leve op til 

holdets krav. 

- Vi var ude med den hele ugen 

og rejste 100 km gennem den 

norske vildmark, men flere 

gange var vi ved at efterlade den, 

fortæller Karen.

Det lykkedes alligevel holdet 

at fortsætte i deres iver efter at 

finde de betingelser, som sne-

håndcyklen kan fungere i. Den 

hårde overflade synes at være 

karendarke.com, hvor man også 

kan købe Karens to bøger. Hun har 

udgivet: ”Boundless – an adven-

ture beyond limites” og ”If you fall 

…”.

LARS takker Birgitte Bjørkman, 

redaktør for magasinet RYK! for 

artikkelen.

én af turens plastikpulke. Når jeg 

skal benytte det, lægger jeg et 

stykke skumgummi over hullet 

for at polstre det. Pladen lægges 

hen over et hul, vi har gravet i isen 

inde i forteltet. Et andet hul graver 

vi til mine fødder, så jeg kan sidde 

rigtigt.

Karen fortæller, at der er varme 

på ovnen inde i teltet, så hun kan 

holde varmen, også mens hun sid-

der i for-teltet. 

- Jeg bruger jo en del tid - næsten 

en time - for at være sikker på, at 

tarmen er tømt, forklarer Karen 

og fortsætter: - Det ville jo være 

et alvorligt problem, hvis jeg fik 

et ”uheld” i de kolde og barske 

omgivelser. 

På spørgsmålet om, hvordan Karen 

klare at holde varmen i nogle af 

jordens koldeste områder, svarer 

hun:

- Overkroppen holder jeg varm, 

som enhver skiløber, ved hjælp 

af mange, tynde lag. På mine ben 

FAKTABOKS
Lidt om toilette og om at holde 

varmen

Der er et par spørgsmål, jeg MÅ 

stille Karen. Nok de største og mest 

omfattende, man kan stille en 

person med en rygmarvsskade. Og 

Karen svarer gerne:

- Jeg har topkateter, så jeg skal ikke 

kateterisere mig, fortæller Karen, 

der skyller topkateteret hver mor-

gen for at undgå, at det stopper til.

For at sikre sig mod uheld, forse-

gler hun sammenføjningerne mel-

lem slanger og kateterpose med 

Zinkoxyd-tape.

- Hvis jeg bliver læk, vil det være 

uendeligt svært, for ikke at sige 

umuligt, at vaske tøjet og få det 

tørt i den antarktiske kulde.

For tarmtømning har Karen og 

hendes hold udtænkt et smart 

system. 

- Vi har skåret et ”toilethul” i en 

træ-plade, der ligger i bunden af 

tager jeg så meget tøj på, som det 

er muligt, så de aldrig bliver rigtig 

kolde. 

Karen fortæller, at hun har mindst 

fire eller fem par bukser på (meri-

nould, polartec-fleece og syntetisk 

foer som fx primaloft) og derud-

over en kort sovepose for at dække 

det hele. Om natten bruger hun 

varmedunke nede i soveposen, 

hvis hun er blevet for kold i løbet af 

dagen.

- Jeg er komplet lammet fra T3, 

så min varmeregulering er rigtig 

dårlig, men jeg har erfaret, efter at 

have camperet og gjort alle disse 

udendørs aktiviteter i årevis, at 

nøglen til at holde sig varm er al-

drig at blive kold på de steder, hvor 

man kan føle. Når først overkrop-

pen bliver kold, så tager det lang 

tid at blive varm igen.
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kom skæbnens ironi på tværs. 

Yasmin sprang på hovedet fra 

en mole uden først at have tjek-

ket vanddybden …

Det var sommeren 1999. Ti år 

efter får hun samlet og nedskre-

vet den rejse, hun har foretaget 

fra det lammende styrtdyk til at 

genfinde sig selv i det nye liv i 

kørestol. Nu foreligger hendes 

bog om denne lange vandring. 

Om modningen efter generob-

ringen af kroppen, - generobrin-

gen af livet.

Tekst: Janke Bondam, magasinet 

RYK! 

Foto: Dan Nygren.

15 år gammel og hele verden lå 

åben med det mylder af mu-

ligheder der er, når man er så 

gammel eller rettere så ung. For 

svenske Yasmin var vejen for 

længst afstukket, - hun skulle 

være balletdanser. Hun var al-

lerede begyndt at danse som 

fireårig og var nu på vej ind på 

balletskolen efter sommerfe-

rien hos sin mormor i Spanien 

sammen med en veninde. Og så 

Lad mig blankt indrømme med 

det samme. Det er en så medri-

vende, rystende, og bevægende 

bog, der oven i hatten er fantas-

tisk velskrevet og dybt refleksiv. 

Hendes ord og beretninger fra 

tabets og sorgens mørkeland er 

båret af en sjælden styrke og et 

mod, der får læseren med hele 

vejen … og videre langt ned ad 

eftertænksomhedens bivej. Selv 

uger efter endt læsning tænkte 

jeg stadig på Yasmin.

”De gamle tåspidssko”, sådan 

starter Yasmin sin bog. Hun kig-

YASMIN 

- när livet störtdök

ger på dem – skal de smides ud 

eller gemmes? De repræsenterer 

hendes tilnærmelsesvis totale 

kontrol over sin krops muskler. 

Det fuldstændig og aldeles 

overordnede i hendes liv drejede 

sig kun om dette ene: hvordan 

perfektionere denne kontrol af 

musklerne i elegant bevægelse 

og balance.

Et skæbnesvangert styrtdyk 

senere og de lange ben - Yasmin 

er 185 cm høj - er i bogstave-

ligste forstand slået væk under 

hende. Et brud på rygsøjlens C5 

har (igen) gjort kroppen til første 

prioritet, nu bare med modsat 

fortegn, i.e. uden kontrol. Den 

skal generobres på helt nye 

vilkår, vilkår hun i sin vildeste 

fantasi ikke havde forestillet sig 

fandtes, hvad ingen jo gør, indtil 

man havner i situationen.

Det føltes som om jeg var en astro-

naut på månen. Jeg skulle tage et 

gigantisk og langsomt skridt ud i 

rummet og jeg havde ingen anelse 

om, hvorhen vægtløsheden skulle 

føre mig. Jeg, som altid havde haft 

en plan og et veldefineret mål, stod 

nu tomhændet.

Hun beskriver kronologisk denne 

generobringsrejse fra styrtdyk-

ket til hun ti år senere dukker 

op til overfladen igen som et 

stærkt, indsigtsfuldt og passio-

neret menneske. Fra det ulykke-

lige sygehusophold i Spanien til 

Sveriges trygge hospitalsverden. 

Om at trække vejret gennem et 

hul i halsen, om angsten for at 

lungen klapper sammen. Om at 

bede sin mor om at lægge en 

pude hen over ansigtet, så trøs-

tesløsheden kan få en ende. Om 

at det så småt begynder at lysne 

på Frösunda Center-opholdet 

(svarende til Hornbæk/Viborg) i 

mødet med andre rygmarvsska-

dede, og derfra hjem til mor med 

personlige assistenter og hvilke 

komplikationer det medfører, 

indtil hun år senere mestrer arbe-

jdsgiverdisciplinen. Om liggesår, 

blæreoperation og andre gen-

nemgribende indgreb, til hun 

endelig får mere luft omkring sig 

… og under vingerne. 

Jeg har hele livet foran mig, men 

jeg er allerede halvt fordærvet. 

(…) Hvordan skulle jeg identificere 

mig selv i den nye hverdag? Jeg 

var blevet berøvet mine teenageår 

og vidste, at jeg aldrig ville få dem 

igen. Jeg var nødt til at finde ud 

af at tage det tilbage, når jeg var 

landet i det nye liv.

Gymnasiet bliver fuldført, verden 

åbner sig med rejser og hun kan 

endelig begynde at føle sig som 

den teenager hun er, - og vove at 

give sig i kast med kærligheden 

og seksualiteten.

Alting falder på plads for Yasmin 

– det gør det jo som regel – men 

smerten har været en jævnlig 

dansepartner, og sorgen over 

det tabte forbliver en trofast 

følgesvend. De finder begge en 

mere eller mindre stille plads i 

sjælen, men Yasmin kan, som 

sjældent set før, give dem ord 

og dybde. Hun er ikke bange for 

at stirre alt det svære lige ind i 

øjnene og udfordre det: ”kom an, 

lad mig se jer, - jeg vil vide, hvad 

jeg er oppe imod!”. Hun er impo-

nerende realist, hvad angår sin 

brækkede hals og dens facette-

rede konsekvenser. På tiårsdagen 

er Yasmin tilbage i Torrevieja ved 

den skæbnesvangre mole, og 

perspektivet på tilværelsen er 

vokset i væsentlig grad.

På en vis måde føler jeg mig mæg-

tig og kraftfuld, som om jeg besid-

der alverdens styrke og er uover-

vindelig. (…) Mit indre er fyldt med 

blandede følelser forbundet med 

dette sted på Solkysten. Nostalgi 

fyldt med glade minder fra barn-

dommen blandes med sort sorg. 

Sorgen, som får mit hjerte til at 

bløde, selvom det er mere og mere 

sjældent. Sorgen, som har fået mig 

til at græde floder, jeg aldrig troede 

ville ophøre.

Livet tog et kolossalt styrtdyk 

for Yasmin, men hun er i langt 

mere end én forstand dukket op 

til overfladen igen. På under ti 

år fik hun atter fat om sin krop 

og tog kontrol over sit liv, og 

hendes beretning vidner om det 

ansvar, man som rygmarvsskadet 

uforvarende får trukket ned over 

hovedet, - ansvaret for at finde 

frem til den solfyldte og udfor-

drende side af livet. Kropsud-

trykket har for Yasmin fundet en 
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ny vej nu, der ikke kan danses 

mere. Hendes kæreste er tato-

vør, og gennem tatoveringerne 

finder hun sin helt egen måde 

at udfolde sig kropsligt på. Nu 

står verden igen åben og fuld af 

muligheder for den unge Yasmin, 

der med sin gode pen nok skal 

finde sin interessante hylde at 

være på.

Jeg må skrive en bog. Folk skal 

vide, hvordan det er, og at det kan 

ske for hvem som helst. De må få 

øjnene op for denne her verden. 

(…) Jeg ville rejse og skrive om, 

hvordan livsvilkårene ser ud for 

rygmarvsskadede i forskellige dele 

af verden, hvordan de adskiller sig 

fra land til land. Journalistik og 

forfatterskab føltes som den nye 

vej at slå ind på.

Med sin bog beskriver Yasmin - 

overordnet set - livets landskab, 

der består af bjerge og dale, flo-

der og søer, og finder man, som 

Yasmin, det udsigtspunkt, hvor 

dette landskab kan ses i al sin 

magt og vælde, ja, så kan synet 

næsten tage vejret fra en.

Er man selv rygmarvsskadet som 

læser, er genkendelen i Yasmins 

historie enorm. Ens åndedrag 

bliver tungt og dybt, når man 

vender side på side, fordi den er 

så vedkommende. Vi har været 

lignende steder. Men selv uden 

genkendelse er bogen meget 

læseværdig; den er simpelthen 

så velskrevet og givet et dyb-

degående billede af, hvad det 

indebærer at have pådraget 

sig en rygmarvsskade, endda 

en høj en af slagsen. I de skan-

dinaviske velfærdsstater er de 

social-økonomiske betingelser 

for rygmarvsskadede noget nær 

de samme, og på trods af velfær-

den viser det sig igen og igen, 

at tilgængeligheden er langt 

ringere end politikerne bilder sig 

ind, og at det kommunale bevil-

lingssystem til tider er så tungt, 

bureaukratisk og unødvendigt 

umenneskeligt at have med at 

gøre, at det i sig selv er invalide-

rende. Også alle disse punkter 

kommer Yasmin rundt om.

Jeg kan kun håbe på, at man 

frygtløst giver sig i kast med det 

svenske, - langt det meste vil 

umiddelbart kunne forstås, ellers 

kan Google Oversættelse jo altid 

give en hjælpende hånd.

YASMIN - När livet störtdök. 200 

s. Instant Book, Stockholm 2012. 

Pris kr. 159. Købes på bookstore.

instantbook.se.

Yasmin Jungestedt (født 1983) 

arbejder som webredaktør på 

spinalis.se for Stiftelsen Spina-

lis, samt som frilandsjournalist 

og forelæser. På hendes blog 

textyasmin.se skriver hun om sit 

arbejde og gør betragtninger 

over, hvad det vil sige at leve 

med en rygmarvsskade i vores 

samfund. 

Takk til Yasmin Jungestedt og 

RYK! for artikkelen.

Pludselig trækker nogen i mig, 

og jeg får hovedet op over vand-

overfladen. Jeg tager et par svage 

åndedrag og bliver trukket mod 

molen for at blive hevet op på land 

og lagt på ryggen. Det føles som 

om kroppen svæver, som om den 

ikke længere eksisterer. Det eneste, 

der stadig findes, er hovedet. Jeg er 

fuldstændig udmattet og vil bare 

sove væk fra alt det, der sker og fra 

den brændende smerte i nakke og 

ryg.”

Uddrag fra YASMIN 
(Oversat af Janke Bondam)

”Jeg talte aldrig til tre. I stedet 

springer jeg uden et sekunds tøven 

og hopper lige ud i luften, vender 

mig i luften, strækker armene 

ud og styrter ned i vandet med 

hovedet først. Det må se vovet og 

sejt ud at dykke på den måde, der 

ellers er typisk for drenge. Matilda 

bliver stående. Da jeg rammer 

vandet, bliver armene presset ind 

mod kroppen i farten. Jeg skraber 

bunden med panden, som mod 

sandpapir. Sand og bobler hvirvler 

op som en tornado og automatisk 

laver jeg en saltomortale i vandet. 

Jeg vil rette bikinioverdelen til, den 

plejer at ryge op, når jeg dykker. 

Af en eller anden grund adlyder 

min krop mig ikke. Det er pludselig 

umuligt at røre armene. (...) Mens 

tornadoen stille lægger sig, flyder 

jeg op mod vandoverfladen med 

ansigtet nedad. Noget er sket. Jeg 

kan overhovedet ikke røre mig. 

Kroppen føles følelsesløs, og det er 

kun ansigtsmusklerne, der funge-

rer. Jeg hører den dumpe lyd af stø-

jende børn. Verden over vandover-

fladen fortsætter bare. Jeg tror, at 

kroppen blev ramt af et chok af en 

slags, som umiddelbart gør mig 

ude af stand til at røre mig. Jeg åb-

ner øjnene, men saltvandet svider, 

så jeg blunder igen.

”Yasmin, hold nu op med at lave 

sjov”, råber Matilda og griner 

halvt hysterisk. (…) Den totale 

muskelkontrol, som dansen havde 

skænket mig, er blevet afkoblet på 

en hundrededels sekund. Kroppen 

er et med vandet. Hvis jeg ikke kan 

bevæge mig, hvordan skal jeg så 

komme op til overfladen for at få 

luft?! Matilda fortætter med at 

råbe. ”Yasmin! … Yaaasmiiiin … 

hold nu op! Det er ikke sjovt læn-

gere.” Det er ikke uvant for mig at 

lave sjov på denne her måde, men 

denne gang tager hun fejl. Om Ma-

tilda ikke snart forstår det, bliver 

jeg kvalt til døde. Samtidig med 

at luften forsvinder ud af kroppen, 

forstår jeg, at kommer ingen og 

hjælper mig, vil jeg dø. Pludse-

lig bliver jeg fuldstændig rolig og 

havet suger kræfterne ud af mig. 

Rejsen mod døden er påbegyndt 

(...) Verden farer forbi deroppe med 

leg og latter. Minder fra barndom-

men dukker op. Minder fra de 

bedste stunder i mit liv – når jeg 

danser, omgås med familie og ven-

ner. Mine fremtidsdrømme males 

op – jeg står på en scene foran et 

stort publikum og optræder. Roen 

blandes med en stor medfølelse 

for min familie, som vil miste mig. 

Hvordan skal de komme videre? … 

mor mister sin ”lille”, datteren med 

drømmene … hun bliver sønder-

knust … spekulerer på, hvordan 

min begravelse vil se ud og hvem 

som vil komme… de vil sikkert 

forstørre et billede og stille det på 

kisten, hvilket billede vil de vælge? 

… Bevidstheden svinder stille bort 

i blændende hvidt lys. Jeg spekule-

rer på, om jeg kommer til at møde 

afdøde slægtninge, eller om jeg 

kommer til at havne i den lange 

tunnel … det føles som om jeg so-

ver ind … På det her tidspunkt har 

Matilda forstået, at jeg ikke laver 

sjov og jeg hører hende paniksla-

gen råbe: ”Hjææælp, nogen hjælp 

mig! Få hende op!”
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Blir du med?

Du har helt sikkert sett ”Ingen 

grenser” på tv, med Lars Mon-

sen og en gjeng tøffinger med 

forskjellige fysiske utfordringer. 

Det er imponerende at mennes-

ker tøyer strikken til det ytterste, 

for å oppnå sine mål i naturen. 

Må innrømme at jeg har hatt en 

relativt stor klump i halsen noen 

ganger, mens jeg har sett disse 

programmene. Både på grunn av 

de flotte opplevelsene de viser, 

men også på grunn av risikoen 

den enkelte noen ganger tar 

med egen helse.

Som mangeårig friluftsmann, 

fisker og jeger – både som funk-

sjonsfrisk og bevegelseshemmet, 

er jeg helt overbevist om at man 

kan oppnå de gode naturopp-

levelsene – de man forteller om, 

når man blir gammel og grå, 

også uten å risikere helsa.

Jeg er rullestolbruker etter en 

bilulykke i 1994. Jeg slumpet til å 

være den som var akkurat der – i 

veikanten, når bilen dundret inn i 

militærtroppen jeg gikk i. Nakke-

brudd og lam fra brystet. Jeg var 

en naturidiot. Jeg er en natu-

ridiot! Kanskje er jeg enda mer 

opptatt av jakt, fiske og gode 

naturopplevelser nå...

 

Opplevelsene de siste årene er 

mange. En tidlig høstmorgen i 

fjor kjente jeg for eksempel at 

pulsen steg betraktelig, der jeg 

satt på elgjakt. Grunnen var ak-

kurat da ei stor, gryntende elgku 

på 5-6 meters avstand. Et dyr jeg 

ikke hadde lov å felle, men på så 

kort hold blir man liten i forhold 

til disse store dyrene. Et møte i 

skogen, som jeg kommer til å 

huske lenge…

En annen stor opplevelse som 

sitter klistret i minnet, er fra en 

av fisketurene mine i sommer. Da 

filmet jeg sønnen min på seks år, 

mens han kjempet med en stor 

torsk, syngende av full hals – helt 

i sin egen verden. Åttitallsbandet 

Twisted Sisters, mener jeg det 

var. Tror det var et forsøk på å 

skape stemningsmusikk… Helt 

ubetalelig!

Jeg har et inderlig ønske om at 

andre skal kunne oppleve noe av 

den gleden jeg har i naturen. Jeg 

har lyst til å være med på å skape 

store naturopplevelser for men-

nesker med bevegelseshemmin-

ger – uten å risikere liv og helse 

til de som er med. 

Jeg vil med andre ord ha DEG 

med på tur og være med på å gi 

DEG inspirasjon til friluftsliv – i 

større eller mindre grad, selv om 

du har noen fysiske utfordringer.

Vinteren 2012 startet jeg fir-

maet Handicus AS, som har som 

hovedformål å legge til rette for 

naturopplevelser og gi utfordrin-

ger i norsk natur til mennesker 

med forskjellige grader av beve-

gelseshemminger.

Med på laget har jeg Reinier van 

der Spek. En nederlandsk fysio-

terapeut, som gjorde nordmann 

av seg for mange år siden. Han 

er spesielt opptatt av padling og 

utendørs overnatting. Vi har også 

vært så heldige å få med oss 

Morten Sandtveit, som har bred 

erfaring når det kommer til de 

fleste utfordringer i naturen. Fel-

les for de begge, er at de er svært 

drevne friluftsmennesker og glir 

derfor perfekt inn i konseptet. 

Innovasjon Norge har bidratt 

med driftsmidler i 2013. I år tren-

ger vi derfor ikke å ta mer enn 

kostpris, for dere som vil være 

med på tur. Gode samarbeids-

partnere og hjelpere er på plass. 

Flere sponsorer har bidratt med 

midler, slik at vi kan stille med 

nødvendig turutstyr, båter og 

fiskeutstyr. Vi har funnet perfekte 

lokaliteter og har jobbet hardt 

med tilrettelegginger i hele 2012. 

Naturopplevelsene blir ofte stør-

re, hvis man deler dem med sine 

nærmeste. Vi vil derfor gjerne at 

du tar med deg venner og fami-

lie, hvis du ønsker det. 

Våre turer kommer ikke nød-

vendigvis til å gi deg grenseløse 

fysiske utfordringer, men vi skal 

gjøre alt vi kan for å gi deg gren-

sesprengende naturopplevelser!

På nettsiden vår – 

www.handicus.no  kan du finne 

mer informasjon om våre turer, 

samarbeidspartnere, bilder og 

kontaktinformasjon. 

Kom igjen og bli med!

Hilsen Odd Arne

Turer i 2013

Innlandsturer

Gruppeturer til Hægeland i Venn-

esla kommune.

Turene strekker seg fra torsdag til 

søndag og passer de aller fleste 

bevegelseshemminger.

Base blir på idylliske Bringsvær 

og du får i tillegg mulighet til 

å overnatte en natt ute i godt 

tilrettelagte gapahuker, hvis du 

ønsker det.

På disse turene ønsker vi å gi 

deg mulighet til flere typer fiske, 

padling, båtliv, leirliv, turløyper 

av forskjellig vanskelighetsgrad, 

rifleskyting, viltsafari og utsøkte 

matopplevelser.

Turene hit har en kapasitet på 5 

– 8 bevegelseshemmede delta-

gere. Vi tilpasser antallet etter 

hvert som vi får påmeldinger. 

For funksjonsfriske deltagere, er 

kapasiteten noe større.

Havfisketurer

Havfisketurene arrangeres i 

skjærgården utenfor Kristiansand 

i samarbeid med Waybackstiftel-

sen, og passer de fleste bevegel-

seshemminger.

På disse turene er det også 

Priser og datoer:

Innlandsturer:

2.5.2013 - 5.5.2013

 Bevegelseshemmede: kr: 2000,-

 Venner / familie:  kr: 1000,-

23.5.2013 - 26.5.2013

Bevegelseshemmede:  kr: 2500,-

 Venner / familie:  kr: 1500,-

19.9.2013 - 22.9.2013

Bevegelseshemmede:  kr: 2500,-

 Venner / familie:  kr: 1500,-

Havfisketurer: (Overnattingsutgifter tilkommer.)

7.6.2013 – 9.6.2013

 Bevegelseshemmede: kr: 1295,-

 Venner / familie:  kr: 1295,-

15.8.2013 – 17.8.2013

 Bevegelseshemmede: kr: 1295,-

 Venner / familie:  kr: 1295,-

12.9.2013 – 14.9.2013

 Bevegelseshemmede: kr: 1295,-

 Venner / familie:  kr: 1295,-

Havfiske / Dyreparken:

10.9.2013 – 15.9.2013

Bevegelseshemmede:  Fra kr: 3950,- pr pers.

Venner / familie:   Fra kr: 3950,- pr pers.

anledning til å ta med venner og 

familie.

Gruppa samles på torsdag et-

termiddag/kveld før fisking på 

fredag og lørdag. Det blir innlagt 

pause midt på dagen. Da vil gjes-

tene kunne nyte svært god mat 

og få varmen i seg, ved behov.

Vi videreformidler også overnat-

tingsalternativer til gode priser.

Opplevelsespakke i samarbeid 

med Dyreparken

I 2013 arrangerer vi en tur i 

samarbeid med Dyreparken. Her 

legges det opp til at bevegelses-

hemmede skal få et unikt tilbud, 

sammen med venner og/eller 

familie.

Vi tilbyr da opphold fra tirsdag til 

søndag med overnatting i Abra 

Havn, to dagers havfiske med 

innlagte kulinariske opplevelser 

og fri tilgang til Dyreparken i hele 

perioden. En av dagene i Dyre-

parken legges opp med guiding 

av dyrepasser og nærkontakt 

med- og foring av dyrene. Denne 

dagen avsluttes med to - retters 

middag i en flott lavvoleir inne i 

parken.

Hele pakka tilbys til en pris fra 

3950 kr pr pers.

Her gjelder førstemann til mølla!
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MOTOmed VIVA 2 m/armfunksjon + RehaMove

Pris: 75 000,-

Beskrivelse 

MOTOmed VIVA 2 m/armfunksjon: En fantastisk effektiv, bruker-

vennlig og motorisert arm- og bentrener for ungdom og voksne. 

Ny pris på MOTOmed VIVA 2 m/armfunksjon og RehaMove var 96 

728,-. Apparatet er brukt mellom 10-15 ganger, og selges grun-

net endring i egen fysikk. Kvittering følger med. I Norge er det 

Fysiopartner AS som har kunnskap og erfaring om bruk av disse 2 

apparatene.

Spesifikasjoner 

Farge: blå

Høyde: 100 cm

Bredde: 60 cm

Dybde: 56 cm

Vekt: 43 kg

Fart på motor: 0-60 rpm

Pedalradius ben: 7 eller 12,5 cm

Utenom sykkelen følger også 

RehaMove fra Hasomed med. 

Apparatet festes på toppen av 

sykkelen. Du setter elektroder 

på over- og undersiden av låre-

ne, velger program for trening, 

og maskinen vil sende impulser 

til musklene. Da trør beina av 

seg selv, og du får et absolutt 

maksimalt utbytte av treningen. 

Det er virkelig en form for aktiv 

trening, som gir stimuli i tillegg 

til optimal bevegelse av muskler 

og ledd. Jeg hadde stort utbytte 

av sykkelen, og merket forskjell 

etter bare 2 dager med trening, 

spesielt på blodsirkulasjon, MYE 

mindre spasmer og mye mindre 

hevelse i bena.

Ny eller brukt

Brukt

Selges som den er.

Kjøper har ansvar for forsikring og evt. skade ved frakt/forsendelse.

Kontakt

Eirin Gjedrem 412 34 149

Hovedmedlem - kr 300

Husstandmedlem - kr 150 *

Juniormedlem (0-16 år) - kr 50 *

For husstands- og juniormedlemskap 
forutsettes et hovedmedlem i husstanden. 
Medlemsnummer til hovedmedlem:

Studentmoderasjon 50 % på kontingenten 
(kopi av studentbevis må legges ved)

Jeg ønsker ikke medlemskap i NHFU 
(gjelder de under 30 år)

Mitt medlemskap gjelder følgende lands-
forening av NHF

Navn:

Adresse:

Postnummer:                                Poststed:

E-post:

Telefon/mobil:

Fødselsdato og år:

Sted/dato:

Underskrift:

Når jeg melder meg inn i Norges Handikapforbund (NHF) samtykker jeg i å motta 
informasjon fra organisasjonen gjennom alle kanaler. Innmeldingsopplysninger
behandles sensitivt og etter Datatilsynets retningslinjer. Medlemskapet 
følger kalenderåret fra 1.1 til 31.12 samme år.

Funksjonshemmet InteressemedlemPårørende

Kategori:

*

X

Landsforeningen for Ryggmargsskadde

-------------------------------------------------- INNMELDING I LANDSFORENINGEN FOR RYGGMARGSSKADDE ------------------------------------------------

Informasjon: Annonsering i Patetra til 

LARS-medlemmer

Annonsering i Patetra av LARS-medlemmer er gratis så lenge 

annonsene er av art som kan gagne ryggmargsskadde og at det 

ikke er bedriftsannonser direkte.

-Red.

ILIAS-studien
Tusen takk til alle dere som har 

deltatt i arbeidsliv/levekår-studi-

en (ILIAS-SCI). En dame fra Øst-

landet var den heldige vinneren 

av en iPad og fikk tilsendt gaven 

før jul. De første resultatene fra 

studien vil bli presentert på LARS-

konferansen i Trondheim i mai 

måned.  

- Annelie S. Leiulfsrud og LARS 

hovedstyret.



Returadresse: LARS, Boks 9217 Grønland, 0134 Oslo

Boots apotek er landets største leverandør av inkontinensutstyr, 
og vårt ønske er at brukeren selv skal kunne velge det produktet 
som fungere best. Vi har et nært samarbeid med helsepersonell 
for å kunne gi våre kunder service på et høyt faglig nivå. 
Dette gjelder spesielt innenfor diagnosegrupper som multippel 
sklerose, ryggmargskader og andre nevrologiske sykdommer/skader.

Vi gir deg:
 Kostnadsfrie leveringer
 Unik kompetanse på ett sted
 Veiledning av sykepleiere og farmasøyter
 Hjemmebesøk for tilpasning av utstyr

Har du behov for kateterutstyr?

Når omsorg og erfaring teller!

boots.no
/bootsapotek

Vi fører alle hjelpemidler som er godkjent på blå resept innenfor produktgruppene:

BANDASJISTAPOTEK BANDASJISTER*

Ta kontakt med ditt nærmeste Boots apotek!


