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Nye ABC-brosjyrer, 

vedlagt med bladet!

Invitasjon til LARS Landskonferansen 2014, 

i Bergen
- I tillegg til flere andre konferanser og aktiviteter
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En god start med LoFric Sense  
og LoFric Origo

LoFric® Sense™ for henne LoFric® Origo™ for han

Riktig lengde  
og størrelse (CH)

Diskret design

Håndtak og  
innføringshylse  

gir bedre kontroll

Wellspect HealthCare, Karihaugveien 89, 1086 Oslo
Tlf.: 815 59 118. Fax: 67 92 05 60. www.wellspect.no
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Kontakt oss for gratis
vareprøver, brosjyrer
og informasjon
Tlf.: 815 59 118
ordre.no@wellspect.com
LoFric.no

Kjære leser,

I denne utgaven av Patetra har vi gleden 
av å legge ved enda to nye ABCer, i brosjy-
reserien om ryggmargsskader. De to nye 
ABCene er; ABC om urinveiene for deg med 
ryggmargsskade og ABC om urinveiene og 
ryggmargsskade for helsepersonell. Dette 
er et samarbeidsprosjekt mellom LARS og 
spinalenhetene (Sunnaas sykehus HF, Hau-
keland universitetssykehus Spinalenhet og 
St. Olavs Hospital avdeling for ryggmargsskader). Og stor takk til 
fagpersonene ved spinalenhetene som har arbeider frem disse 
flotte og viktige brosjyrene, takk også til Extrastiftelsen for pro-
sjektmidler. Vi håper og tror at ABCene vil komme til god nytte 
både for brukere, pårørende, fagpersoner og andre.

I denne utgaven av Patetra er det også flere konferanser og 
aktivitetstilbud en kan melde seg på. Den årlige LARS Landskon-
feransen vil i år finne sted i Bergen på Rica Ørnen Hotel, som er 
et hotell som åpner på første konferansedag, så det blir spen-
nende i seg selv. Ordføreren i Bergen har og takket ja for å åpne 
konferansen, og det er vi glade for. Vi håper og at vi har fått til 
et allsidig og spennende program. LARS Hordaland inviterer 
og til stor og flott konferanse i Ullensvang i vakre Hardanger, 
og denne konferansen har 30-års jubileum i år. I tillegg må det 
og nevnes den spennende aktivitetsleiren for barn og ungdom 
som ryggmargsskademiljøene har fått til, dette er et Nordisk 
prosjekt og vi håper at tilbudet vil være av stor nytteverdi. Wings 
for Life World Run løpet som skal foregå i Stavanger blir og et 
spennende arrangement og vi håper at mange løpere melder 
seg på for den viktige saken kampanjen dreier seg om, nemlig 
økt fokus på ryggmargsskadeforskning.

Vi har og gleden av å annonsere Norsk Ryggmargsskadefors-
kning Stiftelse som nå er etablert. Det er en viktig stiftelse hvor 
ryggmargsskademiljøet i Norge går sammen for å fremme fors-
kning på behandlinger og rehabilitering for ryggmargsskader.

Les og om spennende ski-reportasjer, blant annet fra Hafjell 
hvor Aksel Lund Svindal så flott stilte opp, og les også om 
hardhausen Shaqir Rexhaj som pigget fra Rena til Lillehammer, 
veldig bra!

I bladet finner en og mye nyttig informasjon fra LARS samar-
beidspartnere.

Til slutt ønsker jeg alle en riktig fin vår, og så sees vi plutselig på 
en eller annen samling!

Leif Arild Fjellheim

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

LARS Finnmark
Kjell Magne Johansen
Storfjellveien 126, 9600 Hammerfest
Mob. 470 13 663
E-post: kjell-magne@fikas.no 

LARS Hedmark/Oppland
Kontakt hovedstyret

LARS Hordaland
Marius Loftheim
Helgesensgate. 4, 5003 Bergen
Tlf. 55 31 22 64
Epost: loftheim@gmail.com

LARS Nord Vest
(Tidligere Møre og Romsdal)
Jan Ove Harsjøen
Skoglia 1, 6265 Vatne
Mob. 959 13 235
E-post: jo-harsj@mimer.no

LARS Nordland
Odd Eben
Kongens gate 41, 8006 Bodø
Tlf. 75 52 30 41 - Mob. 908 79 994
E-post: odd.eben@hotmail.com

LARS Oslofjord Vest
Ingar Isaksen
Kjønnøyaveien 126, 3960 Stathelle
Mob. 413 30 994
E-post: ingar.isaksen@online.no 

LARS Rogaland
Geir Inge Sivertsen
Fjogstadv. 94, 4329 Sandnes
Tlf. 51 66 73 78 - Mob. 917 77 639
E-post: ginsive@online.no

LARS Troms
Kontakt hovedstyret

LARS Trøndelag
Siv Jorunn Fossum
H.O. Christiansens veg 27, 7048 Trondheim
Mob. 996 38 146
E-post: sjfossum@online.no

LARS Øst/Oslo
Akershus, Oslo og Østfold
Marianne Graham Hjelmen
Elgtråkket 83, 1270 Oslo
Mob. 926 52 673
E-post: marianne@hjelmen.com

Hovedstyret
Leder
Leif Arild Fjellheim
Veamyr 77, 4276 Vedavågen
Tlf. 52 82 99 66 - Mob. 911 44 728
E-post: leif.arild.fjellheim@haugnett.no

Nestleder
Are Wendelborg Brandt
Ranheimslivegen 17, 7054 Ranheim
Mob. 930 34 329
E-post: Are.W.Brandt@sintef.no

Styremedlem
Anne Beate Melheim
Møllendalsveien 61b, 5009 Bergen
Mob. 995 88 685
E-post: annebeate_m@hotmail.com

Styremedlem
Shaqir Rexhaj
Tomtebråtan 9, 2760 Brandbu
Mob. 906 03 969
E-post: shaqirrexhaj@hotmail.com

Styremedlem
Lars Erik Einlyng
Bæssmorjordet 11 A, 2750 Gran
Mob. 456 92 394
E-post: einla@hotmail.com
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Coloplast er et registrert varemerke av Coloplast A/S. 09-2013 Alle rettighether er reservert Coloplast A/S, 3050 Humlebæk, Danmark

Første klart til 
bruk kateter

Første kompakte 
kateter

Det er en grunn til at 
SpeediCath® katetre 

er de mest foretrukne i 
Europa*

SpeediCath var det første til å gi deg et klart til bruk kateter. De var også de første til å 
lage et kompakt kateter. Faktisk, så har SpeediCath vært med på å sette standarden for 
design og utvikling i nesten 15 år. Vi vil aldri oppføre oss som om vi forstår alle dine 
behov, men vi vil alltid forsøke å nå dem.

Les mer og bestill gratis vareprøver på www.coloplast.no 

SpeediCath er det mest solgte kateteret i Europa. Coloplast salgsdata, GERS,IMS, Assobiomedica, Nefemed, PCA, 2012/13
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  ANNONSERING I PATETRA 2014
Patetra er medlemsbladet til LARS ”Landsforeningen for Ryggmargskadde” i Norge og er et 
tidskrift for ryggmargskadde og andre med interesse for feltet. Patetra trykkes hos Gunnars-

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

ANNONSEPRISER FOR 2014
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 2014

Utgivelsesdatoer 2014 Materiellfrister 2014
Nr. 1-14; ca. 15. mars Nr. 3-14; ca. 15. september Nr. 1-14; 1. mars Nr. 3-14; 1. september
Nr. 2-14; ca. 15. juni Nr. 4-14; ca. 15. desember Nr. 2-14; 1. juni Nr. 4-14; 1. desember

Nye data bekrefter at LoFric Origo er godt likt

Dette kan vi se av en undersøkelse som pågikk fra desember 2012 til august 2013. Det ble sendt ut 
spørreskjemaer til både brukere og helsepersonell. Målet med undersøkelsen var å samle data om 
hvordan produktet og dets funksjoner ble oppfattet. Totalt svarte 389 brukere og 95 helsepersonell. 
Gjennomsnittsalderen blant deltagerne var 55 år (mellom 9 og 89 år). Deltakerne kom fra Norge, 
Sverige, Danmark, England, Nederland, Frankrike, Tyskland og Sveits.

Hovedårsakene til at folk brukte kateter var ryggmargsskade (para-/tetraplegikere), MS og ulike 
prostata diagnoser. 17% av brukerne hadde lett redusert håndfunksjon, mens 5% oppga at de 
hadde dårlig håndfunksjon. 41% var rullestolbrukere og 97% av brukerne kateteriserte seg selv.

8 av 10 brukere som har prøvd LoFric Origo vil anbefale kateteret til andre brukere
9 av 10 helsepersonell vil anbefale LoFric Origo til annet helsepersonell

Last ned LoFric Mic Chart App

LoFric Mic Chart app til Iphone/Android, med LoFric miksjonsliste er et hjelpe-
middel for å diagnostisere problemer knyttet til urinblæren. Her kan du registrere 
væskeinntak og urinmengde i løpet av to eller tre døgn (48/72 timer). Når du har 
fylt ut listen, kan du ta den med til lege, uroterapeut eller sykepleier neste gang du 
har time. Appen varsler når du skal avslutte målingen.

Nærmere beskrivelse finner du på Lofric.no

Instruksjoner på 
video, brosjyrer

Tips og tricks
Gratis vareprøver

Lofric.no

informerer....

Kjære Patetra-leser!

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

På Lofric.no finner du svar på 
spørsmål om RIK, instruksjoner, 
informasjon om kroppen og 
urinveiene og mye mer.

Her kan du også bestille gratis 
vareprøver og brosjyrer eller 
du kan kontakte kundeservice 
på telefon 815 59 118 eller
ordre.no@wellspect.com
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Mestring med ski på beina!
”En fantastisk uke på ski er tilbakelagt 

for 8 heldige deltakere på Gruppeopp-

hold i regi av Sunnaas Sykehus.

I tett tåke har deltakerene testet ut sit-

ski – mange  for første gang.

For 18 år gamle Peter Funkquist ble 

uken en helt spesiell opplevelse.

Han  og de andre deltakerne fikk 

nemlig møte sitt store idol Axel Lund 

Svindal som kom og ville teste ut sit-

ski sammen med oss. 

Det ble en bratt læringskurve for 

både toppidrettsutøvere og deltakere 

og siste dag  lettet tåken og alle  var 

nedover bakkene i god stil.

Oppholdet er realisert med hjelp av 

midler fra Sunnaasstiftelsen.

Sunnaasstiftelsen ser så verdien av 

slike opphold.

Det å få prøve ut aktiviteter  under 

veldig trygge forhold der det er nok 

ledsagere, hjelpepersonell og instruk-

tører er viktig for å tenne en gnist og 

gi motivasjon for å finne meningsfulle 

aktiviteter når man kommer hjem. I 

tillegg skapes det nettverk under slike 

samlinger og mange av de vi har hatt 

med oss i år har allerede planlagt 

egne samlinger i Tryvann senere i 

vinter.” 

Dette sier Marianne Dybwad, daglig 

leder i Sunnaasstiftelsen.

– Vi gleder oss allerede til neste år.

Vintersesongen med snø gir forhold 

som mange rullestolbrukere helst 

vil hoppe over.  Sunnaas sykehus HF 

og Sunnaasstiftelsen ønsker å endre 

denne oppfatningen, og har de 

siste årene arrangert et ukes grup-

peopphold for ryggmargsskadde på 

Hurdal /Hafjell.  

Viktig med fysisk aktivitet

Ut fra et helsemessig perspektiv, 

er det viktig å komme i gang med 

fysisk aktivitet etter sykdom eller 

skade. Derfor introduserer Sunnaas 

sykehus HF med finansiell støtte fra 

Sunnaasstiftelsen forskjellige aktivi-

teter for nyskadede pasienter, slik at 

de lettere kan mestre dette selv når 

de kommer hjem. 

Viktigheten av å starte tidlig med 

fysisk aktivitet er vel dokumentert 

gjennom studier. Aktivitet gir en 

positiv effekt på motivasjon, selvtillit 

og lyst til å komme tilbake i arbeid. 

Det forebygger også livsstilsplager 

som overvekt, diabetes og hjerte- 

og karsykdommer, noe det er høy 

forekomst av hos rullestolbrukere. 

Sosialt og mestringsskapende

I en hel uke får deltakerne testet ut 

tilrettelagt skiutstyr i trygge omgi-

velser på Hafjell skisenter, med egen 

instruktør som selv sitter i rullestol. 

Oppholdet er lærerikt på flere må-

ter. For inneliggende pasienter på 

Sunnaas sykehus er dette den første 

turen borte fra hjem og sykehus. 

Det er en kjempegod erfaring før 

man skal «ut i verden» på egenhånd. 

Deltakerne bor i hytter, de lærer å 

klare seg selv sammen med andre 

i samme situasjon. Pårørende blir 

også invitert med, og får opplæring. 

På den måten blir det lettere å ta en 

tur i bakken eller i skogen når man 

kommer hjem. 

Dette er Sunnaasstiftelsen 

Sunnaasastiftelsen ble etablert 1. 

februar 2006. Stiftelsens mål er å 

dekke gapet mellom offentlige 

bevilgninger og pasientenes behov, 

primært for pasienter med tilknyt-

ting til Sunnaas Sykehus, men også 

andre tiltak for funksjonshemmede 

i Norge. Vi er en egen selvstendig 

enhet med eget styre. Vi skal ikke 

skjule offentlig nød, og støtter ikke 

prosjekter som er et offentlig ansvar. 

Når man leser om en stor ulykke i 

avisene er det stor sannsynlighet 

for at mange av de skadde ender 

opp på et rehabiliteringsopphold 

ved Sunnaas Sykehus.  Å få en skade 

som kan medføre lammelse el-

ler kognitiv svikt er svært alvorlig. 

Mange opplever et tap av selvsten-

dighet, verdighet og arbeidsevne. 

Et tap Sunnaasstiftelsen vil forsøke 

å begrense gjennom å støtte gode 

prosjekter som fremmer mestring, 

livskvalitet og integrering i samfun-

net. 

Axel Lund Svindal støtter ryggmarg-

sskadde.  Den 4. mai  i Stavanger 

skal han etter planen delta i Wings 

for Life World Run et løp som ar-

rangeres samtidig i mange land i 

verden der inntektene fra løpet går 

til Forskning på Ryggmargsskader. 

Kontaktperson:

Marianne Dybwad

post@sunnaasstiftelsen.no

Tel: 971 53 904

Aksel Lund Svindal på sitski!
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Effekten av telemedisin som poliklinisk 

oppfølgingsverktøy hos pasienter med 

ryggmargsskade og trykksår

De tre spinalenhetene i Norge 

(Sunnaas sykehus/OUS, St. 

Olavs Hospital og Haukeland 

Universitetssykehus) har, i samar-

beid med primærhelsetjenesten, 

livslangt oppfølgingsansvar for 

sine ryggmargsskadde pasien-

ter. Enhetene samarbeider for 

å bedre det nasjonale behand-

lings- og oppfølgingstilbudet til 

pasientgruppen. 

Sunnaas sykehus HF har over tid 

jobbet med å etablere rutiner for 

å benytte telemedisinsk kontakt 

med det lokale hjelpeapparatet.                                                                                          

I 2012 ble det gjennomført en 

pilotundersøkelse der telemedi-

sin i form av videokonferanser, 

ble brukt som verktøy i oppføl-

gingen av trykksår hos pasienter 

med ryggmargsskade. Erfarin-

gene har vært svært gode, ikke 

minst når det gjelder å bedre 

samarbeidet mellom primær- og 

spesialisthelsetjenesten til beste 

for pasientene.

Pilotprosjektet pekte også i ret-

ning av at bruk av telemedisin 

gir store samfunnsøkonomiske 

innsparinger, samtidig som 

overføringsverdien til andre 

pasientgrupper med tilsvarende 

problem er stor. Det er imidlertid 

nødvendig med mer forskning 

på disse problemstillingene før 

en kan gi anbefalinger for den 

beste videre oppfølging og be-

handling.

Vi starter derfor opp med et 

forskningsprosjekt som tar 

utgangspunkt i resultatene fra 

pilotundersøkelsen. Målet er at 

alle tre spinalenhetene i Norge 

skal samarbeide om undersøkel-

sen. Grunntanken er at oppføl-

gingen av trykksår bør skje lokalt 

dersom behandlerne og pasi-

enten er komfortable og trygge 

i behandlingssituasjonen, og 

dersom spesialisthelsetjenesten 

er lett tilgjengelig. Samarbeid og 

veiledning ut fra en felles faglig 

plattform vil bidra til å sikre en 

bedre koordinert og samkjørt 

oppfølging, samt å øke kunn-

skapen hos helsepersonell på 

lokalt nivå. Dette er i tråd med 

Samhandlingsreformens inten-

sjon om tettere kontakt mel-

lom spesialisthelsetjenesten og 

primærhelsetjenesten.

 

Vi ønsker først å gjennomføre en 

nasjonal kartlegging av det to-

tale antallet pasienter med rygg-

margsskade og trykksår i Norge, 

da vi faktisk ikke vet eksakt hvor 

stort dette tallet er. 

Deretter ønsker vi å se på om 

telemedisin i form av videokon-

feranse hjem til pasienten kan 

være et egnet hjelpemiddel for å 

bedre oppfølgingen for pasien-

tene i forhold til den behandling 

som tilbys i dag. 

Videre vil en viktig del av studien 

være å kartlegge om telemedisin 

kan øke brukermedvirkning og 

pasientenes livskvalitet, samt 

se på de samfunnsøkonomiske 

aspektene ved å tilby en slik type 

tjeneste, sammenlignet med 

kostnadene ved dagens oppføl-

gingstilbud.

  

Alle pasienter som fikk rygg-

margsskade i tidsrommet 2003- 

2013 vil i løpet av 2014 få tilsendt 

detaljert informasjonsskriv om 

studien, samt invitasjon til å 

delta. De pasientene som melder 

fra at de har trykksår nå, samt de 

pasientene med ryggmargsskade 

som henvises til spesialisthelse-

tjenesten for trykksårproblema-

tikk, eller pasienter med rygg-

margsskade hvor det tilfeldigvis 

oppdages trykksår, vil dessuten 

få tilbud om å delta i en tilleggs-

studie der vi skal se på ulike 

måter å følge opp og behandle 

trykksår. Denne delen av under-

søkelsen gjelder også pasienter 

som fikk ryggmargsskaden før 

2003. Pasientene vil bli tilfeldig 

fordelt i 3 ulike grupper, og hver 

gruppe får tilbud om en for-

håndsbestemt behandlingsmåte. 

Den ene gruppen vil få tilbud om 

oppfølging og behandling via 

polikliniske videokonferanser. 

Trykksåroppfølgingen vil pågå 

i 12 måneder for hver pasient 

som deltar, og hver 3. måned 

vil sårstørrelsen måles, samt 

at pasientene skal svare på 

forhåndsbestemte spørsmål 

om livskvalitet, funksjon osv. 

Prosjektet er søkt godkjent via 

Regional Etisk Komite, REK.                                                                                                                                             

 Vi ønsker også å kunne stille 

regelmessige spørsmål til noen 

av de lokale omsorgsressursene 

til hver pasient, så lenge oppføl-

gingen pågår.

Det er viktig å gjennomføre hele 

oppfølgingsperioden, selv om 

en kanskje heller ville vært i en 

annen gruppe. Dette for at vi skal 

få mulighet til å sammenligne 

resultatene fra hver gruppe, og 

slik kunne sørge for at den beste 

behandlingsmåten tas i bruk i 

fremtiden.

Pasientene som deltar i under-

søkelsen, vil få tilbud om å låne 

nødvendig utstyr fra oss. Det vil 

derfor ikke være nødvendig å 

kjøpe inn dyrt utstyr, men vi øn-

sker at deltagerne har en bærbar 

PC hvor vi kan laste inn nødven-

dig, kryptert programvare. Det 

er også viktig at deltagerne har 

et bredbånd som er godt nok til 

å gjennomføre videokonferanse. 

Prosjektet har ikke økonomi til å 

kjøpe bredbånd til deltagerne.                                                                                                                    

Alt utstyret som brukes er god-

kjent av Datatilsynet og prosjek-

tet er søkt godkjent gjennom 

Regional Etisk Komitè. 

Dess flere pasienter som deltar

i undersøkelsen, dess bedre

grunnlag vil vi få til å gi nøyak-

tige tall og for å gi veiledning

i forhold til den beste 

behandlingen.

Dersom du har spørsmål, er du 

velkommen til å kontakte 

prosjektleder Ingebjørg Irgens, 

lege ved Sunnaas sykehus. 
Ingebjorg.irgens@sunnaas.sykehus.no
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uoppfordret. Shaqir er imponert 

over unggutten som gjorde en 

veldig bra jobb. Kenneth hadde 

aldri gått så langt på ski før, kla-

get ikke i det hele tatt og var en 

strålende ledsager. Da Shaqir sa 

til Kenneth at han skulle melde 

han på Birkenrennet neste år, 

hadde Kenneth svart: «Aldri i 

livet!»

De siste forberedelsene til Birken 

gjorde Shaqir på Beitostølen Hel-

sesportsenter. Dette opplegget 

syns Shaqir var veldig bra. Der 

var det fokus på riktig næring og 

nok væske. Han brukte også tid 

på å tilpasse ny kjelke og få prep-

pet skiene han skulle bruke. 

I følge Shaqir er det mye man må 

tenke på hvis man skal gjennom-

føre Birken med piggekjelke. For 

de møtte på utfordringer før start 

og underveis. 

Siden det er egen handikapklas-

se i FredagsBirken skulle man tro 

at det skulle være tilrettelagt for 

Fra Rena til Lillehammer 
med kjelke og staver

Tekst: Elisabeth Nes.

Foto: Lena Lyseggen og Geir Inge 

Sivertsen.

Shaqir Rexhaj, 48 år fra Brand-

bu, har pigget Birken 2014, 

som en av 10 % som har full-

ført. Han hadde meldt seg på 

FredagsBirken, som ble gjen-

nomført som planlagt, mens 

Birkebeinerrennet lørdagen 

ble avlyst.

Grunnen til at Shaqir meldte 

seg på, er at han liker utfordrin-

ger. Han har sett Birken mange 

ganger på TV og ble interessert 

i å vite hvordan det skulle bli å 

være med som handikappet, om 

det var mulig for mennesker med 

handikap å gjennomføre. Og det 

er ikke et øyeblikk han har angret 

på at han hadde meldt seg på. 

Shaqir forteller at han har gledet 

seg som en unge hele tiden.

Shaqir måtte ha med seg ledsa-

ger på turen. Hovedsakelig for å 

hjelpe til å bremse i nedoverbak-

ker og hindre han i å skli bakover 

i oppoverbakker. Til dette hadde 

Shaqir fått med seg en trenings-

kamerat og dette var avtalt for 

mange måneder siden. Men uka 

før, fikk kameraten skiveutglid-

ning og store problemer med 

smerter i ryggen. Lege og fysio-

terapeut forbød han å hjelpe 

Shaqir på Birken.

Hva gjør man da? Shaqir spurte 

personalet på Beitostølen om 

hjelp og de hadde løsningen. 

Kenneth Aarhaug, student med 

praksisplass på Beitostølen 

Helsportsenter, steppet inn helt 

rullestolbrukere. Og her møtte 

Shaqir på første hinder allerede 

før start. Han hadde behov for å 

finne et toalett han kunne bruke, 

og det endte med at Shaqir 

måtte vente til Kiwi hadde åpnet 

for å komme inn på det eneste 

handikaptoalettet i hele Rena.

Å komme seg opp til startpunk-

tet på Tingstadjordet, Rena, bød 

derimot ikke på problemer. Dit 

kom de helt opp med bil slik at 

de kunne få satt av mannskap og 

utstyr. Dette var god tilretteleg-

ging.

Klokka 08.45, ett kvarter etter 

fellesstarten på FredagsBirken, 

startet handikapklassen. Det 

var mye folk og trangt om plas-

sen. De hadde snakket en del 

om viktigheten av riktig inntak 

av næring og væske. På første 

matstasjon stoppet de for å spise 

og drikke, mens de hoppet over 

neste matstasjon. Her skjedde 

det en generaltabbe. De spiste 

og drakk ikke nok, på tross av 

strenge instrukser fra lagleder. 

Denne feilen skulle Shaqir få 

merke godt på kroppen senere i 

rennet. 

Løypa bød også på utfordringer, 

og var nok heller ikke lagt spesi-

elt godt til rette for handikappe-

de mennesker. Oppoverbakkene 

var bratte, lange og mange. Opp 

bakken mot Midtfjellet tenkte 

Shaqir: «Hva har Gud tenkt? De 

har gjørs på å legge dette rennet 

i de verste bakkene? Hva er me-

ningen med alle disse bakkene?»

Den siste bakken nedover mot 

stadion syns Shaqir var det mest 

utfordrende med hele løypa. Den 

var veldig isete og løypa lå tett 

mot busker og trær på hver side. 

Han forteller at det fort kunne 

gått galt. Hvis man planlegger å 

gjennomføre en slik type renn, er 

det viktig å sjekke ut forholdene.

Etter at Shaqir hadde gjennom-

ført FredagsBirken var det flere 

ting han satte pris på, blant an-

net at Lena Lyseggen fra Colo-

plast kom i møte på siste del av 

løypen, selv med skadet arm. 

Kjempeflott innsats og en stor 

oppmuntring.

Han fikk også mange positive 

kommentarer fra andre delta-

kere underveis. Det var mange 

som heiet, til og med Aukland-

brødrene. 

 

Det er mange Shaqir Rexhaj 

ønsker å takke. Samboer Vigdis 

Woldengen har støttet han hele 

veien, helt fra han meldte seg på. 

Geir Inge Sivertsen har hjulpet 

med sponsorer, tilpassing av 

piggekjelke, kjørt Shaqir og led-

sagere til Rena, hentet dem i Lil-

lehammer og kommet med gode 

råd til gjennomføringen (som 

de valgte å ikke følge). Coloplast 

har vært Shaqirs sponsor og gitt 

økonomisk støtte. Viljard Åsan 

på Beitostølen Helsesportsenter 

har hjulpet han med å preppe 

ski og kommet med gode råd før 

rennet. Ledsageren Kenneth Aar-

haug. Shaqir ønsker også å takke 

vennene han har på Beitostølen 

Helsesportsenter. Han sier at de 

ga han mot og oppmuntring til å 

klare å gjennomføre rennet.

Oppsummert:

”Du er ganske gal om du tenker 
på å gjøre dette, men jeg tror det 
skjer igjen.” 
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ExtraStiftelsen arrangerte LEV 

VEL-konferansen 21. januar på 

Folkets Hus i Oslo. Per Fugelli, 

Yngvar Andersen og Camilla 

Stoltenberg var innledere I tilleg 

til mange flere foredragsholdere. 

På konferansen fikk en og høre 

om de mange prosjektene som 

ExtraStiftelsen støtter. 

LEV VEL-konferansen

avstand ned til gulv for bena 

blir alt for liten. Det i tillegg til at 

enkelte av disse rullestolene ikke 

har fotbrett gjør det ikke bedre. 

Upolstrede sitteunderlag kan og 

gi risiko for trykksår. Og en hel 

rekke med andre ting er og et 

problem.

I ettertid har jeg blitt kontaktet 

i forbindelse med at OSL Gar-

dermoen ønsker å kjøpe inn nye 

slike rullestoler. Og det er bra, og 

vi får følge med at det virkelig 

skjer, da det ikke er bra at reisen-

de rullestol-kunder ikke skal få 

ordentlige rullestoler ved norske 

flyplasser. Den samme problema-

tikken er for øvrig og gjeldende 

ved andre norske flyplasser, og 

dialog med noen av disse er og 

opprettet. 

Midtgangrullestoler - ombordstigningsstoler

Problemer ved norske flyplasser

Tekst: Leif Arild Fjellheim..

Det har lenge vært et problem på 

norske flyplasser at midtgangrul-

lestoler, eller ombordstingnings-

rullestoler, som flyplasser benyt-

ter, ikke er særlig gode for aktuell 

kundegruppe.

På nyåret hadde jeg da møte 

med ledere for Oslo Lufthavn 

Gardermoen og også assistan-

setjenesten der, for å diskutere 

midtgangrullestol problematik-

ken.

Flyplass-representantene hadde 

stor forståelse for problematik-

ken, når den ble forklart, og lovet 

å gjøre noe med dette.

En del av problemet er at disse 

rullestolene ikke i det hele er 

tilpasset for eksempel voksne 

mennesker da for eksempel 
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Bardum AS er et  
landsdekkende hjelpe-
middelfirma som tilbyr 
fritidshjelpemidler og 
hjelpemidler til bruk i daglig 
aktivitet - inne som ute - både 
sommer og vinter. 
 
Bardum er ledende leverandør av 
vinteraktivitetshjelpemidler i 
Norge. I tillegg har de et bredt 
utvalg av hjelpemidler til personer 
i alle aldre som blant annet 
madrasser, ganghjelpemidler, 
vogner, bilseter og spesialsykler 
med og uten hjelpemotor m.m. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Aktivitet og deltagelse 
Aktivitetshjelpemidlers betydning 
for aktivitet, deltagelse og livs-
kvalitet gjenspeiles i stor grad 
gjennom deres tilbud og 
organisasjon.  
 
Idrettspedagog Svein Bergem ved 
Valnesfjord Helsesportssenter har 
skrevet en artikkel  om aktivitets-
hjelpemidlers betydning. Det viser 
seg at aktivitetshjelpemidler bidrar 
til økt aktivitet og deltakelse på 
ulike arenaer, spesielt i aktiviteter 
som sykkel og ski hvor utvalget av 
gode hjelpemidler er stort.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ved å få riktige og tilpassede  
aktivitetshjelpemidler, og lære å 
beherske disse, kan det veie opp 
for en del av de utfordringene en 
funksjonsnedsettelse kan gi 
(«Aktivitetshjelpemidlers 
betydning for fysisk aktivitet  og 
deltakelse for barn og unge med 
fysisk funksjonsnedsettelse» 
Bergem 2012). 
 
Vinteraktivitet – sitski for alle 
Bardum tilbyr et bredt utvalg av 
utstyr, og har noe for alle, uansett 
funksjon. Det er ingen grunn til at 
vinteren skal være en tid uten 
deltakelse og aktiviteter.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hjelpemiddelleverandøren har 
skiutstyr til sittende alpint i alle 
kategorier. De gir opplæring slik at 
ledsager og utøver føler seg trygge 
i skibakken, og tilbyr 
spesialtilpasninger av utstyr som 
dekker alle behov.  
 
Vinteraktivitetsdager 
Det arrangeres vinteraktivitets-
dager over hele landet, og 
fagkonsulentene bistår gjerne for å 
gi deg den tryggheten du trenger 
for å finne ut om dette er noe for 
deg eller noen du kjenner. 
Piggekjelker og akeutstyr er også 
en naturlig del av vinteraktivitet og 
deltagelse. 
 

Bardum har hjelpemidler til personer i alle aldre 

Optimal skiglede: Praschberger Snowball 

 - jente, Vestfold 
Ut på tur: KFN 4Wheeler  
terrengvogn 

Sykkelsesongen er lenger enn 
du tror 
Selv med mange kalde dager her 
til lands, er det mulighet for alle til 
å delta i sykkeltrenden i Norge. I 
Bardum sitt sortiment finner du 
sykler i alle kategorier; håndsykler, 
sykkelfronter, tandemsykler, 
rullestolsykler, liggesykler, tohjuls- 
og trehjulssykler med og uten 
hjelpemotor mm.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aktivitetsdager og andre 
arrangementer 
I regi av Bardum og i samarbeid 
med andre hjelpemiddel-
leverandører og ulike aktører som 
Norges Idrettsforbund, NAV, 
Norges Skiforbund og andre 
interesseorganisasjoner, 
arrangeres aktiviteter og visninger 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

for alle som er interessert og har 
behov for Bardum sine produkter 
og tjenester. Alle aktiviteter 
opplyses om i aktivitetskalenderen 
på nettsiden www.bardum.no. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- mor, Akershus 

Kompetanse: Med bred kompetanse 
og dyktige service-teknikere, gjøres 
spesialtilpasninger for å gjøre 
opplevelsen med hjelpemidlene til 
Bardum best mulig for deg.  

Glede på hjul: Costa håndsykkel 

Erfaring og kompetanse 
- Våre fagkonsulenter og 
serviceteknikere har god kunnskap 
om hele produktsortimentet vårt, 
og de bruker daglig sin faglige 
bakgrunn og erfaring, for å bistå 

med anbefalinger og å finne de  
beste løsningene, forteller 
Veronica K. Astrup i Bardum.  
For mer informasjon, ta kontakt 
med Bardum på tlf. 64 91 80 60 
eller send en e-post til 
post@bardum.no. 

 

Bredt utvalg: Bardum 
har et bredt utvalg av 
hjelpemidler til 
personer i alle aldre - 
til bruk i daglig 
aktivitet - inne som 
ute - både sommer og 
vinter. Eksempelvis 
madrasser,  gang-
hjelpemidler, vogner, 
vinteraktivitets-
produkter, bilseter og 
spesialsykler med og 
uten hjelpemotor 
m.m. 
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Glede på hjul
Sykkelglede handler om å bruke kroppen og 

komme ut i naturen, gjerne med familie eller 
venner. Med de rette hjelpemidlene kan man 

gjøre hva som helst.

Det handler om glede, og dette gir glede. 
– Mor, Akershus

Mer sykkelinfo på www.bardum.no

post@bardum.no
tlf.nr: 64 91 80 60

www.bardum.no

Duet Junior Challenger Costa Flash

Det betyr at stiftelsen vil arbeide 

for økt fokus på forskning for 

behandlinger og rehabilitering 

samt å arbeide for å skaffe store 

nok økonomiske midler for å ta 

dette viktige forskningsfeltet 

enda videre.

Stiftelsen har et styre bredt 

sammensatt fra Norge med flere 

grunnforskere på ryggmrgs-

skader, nevrokirurger med 

spesialitet på ryggmargsskader, 

spesialister på fysikalst medisin 

og ryggmargsskader (og her er 

representanter med fra alle de 

tre spinalenhetene; Haukeland 

universitetssykehus Spinalenhet, 

Sunnaas sykehus HF, og St. Olavs 

Hospital avdeling for ryggmargs-

skader) samt brukerrepresentan-

ter fra LARS.

Norsk Ryggmargsskadeforskning 
Stiftelse
Til støtte for forskning for behandlinger og rehabilitering av ryggmargsskader

www.nrstiftelse.no

Norsk Ryggmargsskadefors-

kning Stiftelse er en nyetablert 

stiftelse. Stiftelsen er initiert av 

Landsforeningen for Ryggmargs-

skadde (LARS) og godkjent for 

opprettelse av LARS hovedstyret. 

Stiftelsesdokument med ved-

tekter er utarbeidet og sendt til 

Brønnøy-sundsregistrene, slik at 

alt det formelle skal være i orden 

og ordentlig.

Stiftelsens formål er: ”Norsk 

Ryggmargsskadeforskning Stif-

telse har til formål å støtte fors-

kning og forskningsfremmende 

tiltak for behandlinger og reha-

bilitering av ryggmargsskader. 

Stiftelsen kan ta imot gaver og 

bidrag til samme formål.”

Stiftelsen tar og gjerne i mot 

økonomiske midler for dette 

viktige arbeidet, og for det så vil 

stiftelsen kontakte andre stif-

telser, bedrifter, det offentlige 

med flere. Men alt det blir opp til 

styret i stiftelsen å arbeide frem 

og å bestemme. 

Mer om Norsk Ryggmargsskade-

forskning Stiftelse kan leses på 

lenken under. Der vil en finne alt 

fra stiftelsesdokument, vedtekter, 

hvem som er i styret, hvordan å 

kontakte stiftelsen samt andre 

opplysninger.

Tekst: Leif Arild Fjellheim.
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I N V I T A S J O N  

LARS Landskonferanse 2014 
Landsforeningen for Ryggmargsskadde (LARS) 

Om LARS 
Landsforeningen for 
Ryggmargsskadde (LARS) 
arbeider ut fra følgende 
formålsparagraf: 
"Landsforeningen skal ivareta 
ryggmargsskaddes interesser, og 
spre informasjon om følger av 
ryggmargsskader til alle. 
Foreningen skal dessuten 
arbeide for at ryggmargsskadde 
får et best mulig 
behandlingstilbud og en best 
mulig livskvalitet. Arbeidet for å 
forebygge ryggmargsskader skal 
også prioriteres" 
 

Sett av tidspunktet og bli med! 

Landskonferansen med årsmøte vil finne 
sted på Rica Ørnen Hotel i Bergen 

Rica Ørnen Hotel åpner 2. mai 2014 og blir med det Bergens 
nyeste og største hotell med 368 store, lyse og moderne værelser. 
Hotellet ligger ved Bystasjonen med gode parkeringsmuligheter, 
30 meter fra første flybuss stopp i sentrum, Bybanen, og kun 100 
meter fra jernbane. Dette er et av Bergens største 
konferansehoteller og ligger i kulturaksen med kort avstand til 
Grieghallen, Bergen Kunstmuseum og Bergens nye 
svømmeanlegg. Fra byens eneste skybar i 13. etasje har man en 
fantastisk utsikt over de omkringliggende fjellene og fjorden. I 
tillegg tilbyr hotellet stort uteareal i 9. etasje og et spennende 
restaurantkonsept og en fleksibel storsal.  

Vi ønsker hjertelig velkommen til Bergen! 
Lars Hillesgate 18. 5008 Bergen 

www.rica.no/ornen  

Tidspunkt 
02.-04. mai 2014 

Kontakt 
Leif Arild 
Fjellheim 

Tlf 911 44 728 
leif.arild.fjellheim
@haugnett.no 

Påmelding 
Informasjon om 
påmelding, priser 
og påmeldingsfrist 
finnes på de neste 
sidene. 

OO
L
R
a
f
"
r
s
r
F

en med årsmøte vil finne 
Ørnen Hotel i Bergen

e vil finne

Rica Ørnen Hotel, 
Bergen. 
Lars Hillesgate 18, 
5008 Bergen. 
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LANDSFORENINGEN FOR RYGGMARGSSKADDE – LANDSKONFERANSE 2014 I BERGEN 

Informasjon 
Vi har et spennende og allsidig program som 

vi tror kan ha interesse hos mange.  
Vi vil og ha flotte utstillinger med stands.  

Her følger et lite utdrag. 

Foredrag fra spinalenhetene 
Fra spinalenhetene; Haukeland universitetssykehus 
spinalenhet, St. Olavs Hospital avdeling for 
ryggmargsskader og Sunnaas sykehus HF vil flere 
fagpersoner være til stede med innlegg om aktuelle 
emner for ryggmargsskader. Flere andre fagpersoner 
med relevans for ryggmargsskader vil og delta.  

Dette er en årlig landskonferanse som LARS arrangerer 
for personer med ryggmargsskader, pårørende, 
fagpersoner, firmaer og andre med interesse for feltet. 
Alle er velkomne til å melde seg på! 

LARS hovedsamarbeidspartnere Boots Norge, 
Coloplast Norge og Wellspect HealthCare vil i år som 
tidligere delta med stand og innlegg. Her vil en få gode 
råd om bruk av utstyr og informasjon om nyheter på 
markedet. Ta kontakt på stand! 

I tillegg til at LARS hovedsamarbeidspartnere stiller 
med stand vil det og bli utstillinger og demonstrasjoner 
fra Sunrise Medical (Quickie), Panthera, Segway Norge 
og Bardum AS. Her kan en få se nyheter samt prøve ut 
forskjellig utstyr, stille spørsmål og få gode råd. 

Informasjon fra LARS 

Informasjon fra samarbeidspartnere 

Utstillinger og stands 

Live streaming av foredragene 
Konferansens foredrag blir vist direkte på 
Internett. Gå til LARS hjemmesiden når 
programmet starter www.lars.no  

Vi ønsker og spesielt velkommen 
Erika Nilsson fra Spinalis og Sverige, som forteller om 
deres aktiviteter. Hun deltar og på jentedelen på fredags 
formiddagen. Erika har selv en ryggmargsskade. 
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LANDSFORENINGEN FOR RYGGMARGSSKADDE – LANDSKONFERANSE 2014 I BERGEN 

Program fredag 2. mai 2014 
Klokkeslett Sted: Storm-salen 
09:00 – 11:00 Champagne frokost - Jentesamling (samling kun for jenter/kvinner) 

Velkommen med Champagne (alkoholfri) 
Foredrag om ernæring med mer. Samtaler om ulike temaer 

Kontakt Anne Beate Melheim, Landsforeningen for Ryggmargsskadde (LARS) www.lars.no  

Klokkeslett Storm-salen, konferansier Leif Arild Fjellheim 
11:00 – 12:00 Registrering utenfor Storm-salen 
11:00 – 12:00 Lunsjbuffet med varme og kalde retter (for påmeldte og foredragsholdere) 
12:00 – 12:15 Åpning og velkommen 

Trude H. Drevland, ordfører i Bergen 
12:15 – 12:30 Status i LARS med informasjon fra årsmøteperioden 

Litt om Wings for Life World Run 2014 www.wingsforlifeworldrun.com  
Leif Arild Fjellheim, leder Landsforeningen for Ryggmargsskadde (LARS) www.lars.no  

12:30 – 12:45 Coloplast Norge AS presenterer produkter – for en enklere hverdag 
Informasjon fra Coloplast 

Malene Krokeide, Coloplast Norge www.coloplast.no  
12:45 – 14:05 Lungefunksjon og ryggmargsskade 

Nyttig å vite 
Ellen Holsvik, fysioterapeut Haukeland universitetssykehus Spinalenhet www.helse-bergen.no  

14:05 – 14:20 En god start 
Informasjon fra Wellspect HealthCare 

Una Holth, Wellspect HealthCare www.lofric.no  
14:20 – 13:45 Pause med utstillinger – enkel servering – i foajeen 
13:45 – 14:05 Nevropatiske smerter – ikke-medikamentelle tiltak 

Unni Moen, fysioavd. Haukeland universitetssykehus Spinalenhet www.helse-bergen.no  
14:05 – 14:20 LARS Hordaland anno 2014 – informasjon fra lokallaget og hva de kan bistå med 

Svein Arne Vabø, LARS Hordaland www.lars.no  
14:20 – 15:00 Segway teknologi for personer med nedsatte funksjonsevner 

Segway for stående og gående – og Genny for rullestolbrukere 
Ved Segway Norge www.segway.no  

15:00 – 15:30 Pause med utstillinger – enkel servering – i foajeen  
15:30 – 16:00 Mamma pappa lam 

Om å være forelder og ryggmargsskadet www.mammapappalam.se 
Informasjon om prosjekt fra Sverige  

Erika Nilsson, prosjektkoordinator Spinalis Sverige www.spinalis.se 
16:00 – 16:45 Håndkirurgi ved tetraplegi 

Tidlig mobilisering etter funksjonsforbedrende kirurgi ved tetraplegi ryggmargsskade 
Rakel Sif Gudmundsdottir, overlege Ortopedisk avdeling, Haukeland universitetssykehus 

16:45 – 17:00 Pause med utstillinger 
17:00 – 17:20 Blæredysfunksjon etter ryggmargsskade 

Tiina Rekand, overlege Haukeland universitetssykehus Spinalenhet www.helse-bergen.no 
17:20 – 17:40 Effekten av telemedisin som poliklinisk oppfølgingsverktøy hos pasienter med 

ryggmargskade og trykksår  
Informasjon om/deltagere til nasjonal studie om ryggmargsskade og trykksår 

Ingebjørg Irgens, overlege Sunnaas sykehus HF www.sunnaas.no  
17:40 – 18:00 Rapport fra Kambodsja – oppdatert informasjon fra nylig reise i vår 

Samarbeid med ryggmargsskadeorganisasjon i Kambodsja www.rescio.org  
Arne Olav Hope, Landsforeningen for Ryggmargsskadde (LARS) www.lars.no 

20:00 Middag på hotellet eller andre steder for de som ønsker. Her står en fritt.  
Dekkes ikke av konferansen. 
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LANDSFORENINGEN FOR RYGGMARGSSKADDE – LANDSKONFERANSE 2014 I BERGEN 

Program lørdag 3. mai 2014 
Klokkeslett Storm-salen Foajeen 
09:00 – 11:00 Årsmøte 2014 – Landsforeningen for 

Ryggmargsskadde (LARS) 
For LARS med delegater fra 
lokallagene  
Møtet er åpent 

Utstillinger 
Stand med samarbeidspartnere 
Demo av rullestoler; Quikie og 
Panthera 
Demo av Segway og Genny 

11:00 – 12:00  Lunsjbuffet med varme og kalde retter (for påmeldte og foredragsholdere) 

Klokkeslett Storm-salen, konferansier Anne Beate Melheim 
12:00 – 12:15 Registrering utenfor Storm-salen 
12:15 – 12:30 Velkommen dag 2 

Introduksjon til dagens foredrag 
Anne Beate Melheim, Landsforeningen for Ryggmargsskadde (LARS) www.lars.no  

12:30 – 12:50 Landsforeningen for Ryggmargsskadde 
Presentasjon av det nye hovedstyret og rammeplanen for årsmøteperioden 
Informasjon: Norsk Ryggmargsskadeforskning Stiftelse www.nrstiftelse.no 

Leif Arild Fjellheim, Landsforeningen for Ryggmargsskadde (LARS) www.lars.no  
12:50 – 13:10 Nye ABC-brosjyrer 

ABC om trykksår 
ABC om urinveiene  

Anne Cathrine Kraby, fag- og systemansvarlig sykepleier Sunnaas sykehus HF www.sunnaas.no  
13:10 – 13:30 Rehabilitering og rehabiliteringsvisjoner fra Spinalis i Sverige 

Metoder, prosjekter og aktiviteter 
Erika Nilsson, prosjektkoordinator Spinalis Sverige www.spinalis.se 

13:30 – 14:00 Pause med utstillinger – enkel servering – i foajeen 
14:00 – 14:15 Boots apotek – fra innerst til ytterst 

Informasjon fra Boots apotek 
Tone Nesse Aalén, sykepleier Boots apotek www.boots.no  

14:15 – 15:00 Forskning på ryggmargsskade 
Status fra inn- og utland på regenerativ ryggmargsskadeforskning 

Joel Glover, professor UiO www.med.uio.no Direktør Nasjonalt senter for stamcelleforskning 
15:00 – 15:30 Pause med utstillinger – enkel servering – i foajeen  
15:30 – 16:00 Sexualitet og ryggmargsskade 

Kroppslige funksjoner og hjelpemidler 
Petter Sanaker, overlege Haukeland universitetssykehus Spinalenhet www.helse-bergen.no  

16:00 – 16:40 Tarmfunksjon ved skade på ryggmargen 
Forklaringsmodeller, utredning og behandling 

Erik Sigurdsen, overlege St. Olavs Hospital Avd. for ryggmargsskader www.stolav.no 
16:40 – 17:00 Pause med utstillinger – enkel servering – i foajeen 
17:00 – 17:30 Reisebrev fra Paralympics i Sotsji 2014 

Fra vinterlekene Paralympics 
Terje Roel, mestringsveileder St. Olavs Hospital Avd. for ryggmargsskader www.stolav.no  

17:30 – 18:00 Spennende aktiviteter fra Sunnaasstiftelsen 
Ski-samlinger, sommerleirer og andre aktiviteter 

Marianne Dybwad, daglig leder Sunnaasstiftelsen www.sunnaasstiftelsen.no  
20:00 Festmiddag på Rica Ørnen Hotel 

Velkommen! 

Landsforeningen for Ryggmargsskadde (LARS) ønsker å takke alle foredragsholdere, samarbeidspartnere, 
utstillere og andre for å gjøre denne konferansen mulig. Neste års konferanse i 2015 vil finne sted i Oslo på 
Scandic Fornebu i tidsrommet 24.-26. april, - velkommen der også! 
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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. 

For påmelding og informasjon kontakt: 

Leif Arild Fjellheim                                                                  
Epost leif.arild.fjellheim@haugnett.no                                

Telefon 911 44 728 

For informasjon om jentedelen på fredags formiddag kontakt: 

Anne Beate Melheim                                                                 
Epost annebeate_m@hotmail.com                                       

Telefon 995 88 685 

Se og hjemmesiden www.lars.no og Facebook-gruppen 
til Landsforeningen for Ryggmargsskadde. 

Alle påmeldinger må oppgi 
følgende: 
 

Fullt navn og adresse (om en 
bare deltar på foredragene er 
det nok med navn og beskjed 
om hvilke dager en deltar) 
Om en er LARS-medlem 
Hvilke dager en deltar under 
dagseminarene 

Fredag 2. mai 
Lørdag 3. mai 

 
Behov for overnatting: 

Fra fredag 2.-3. mai 
Fra fredag 2.-4. mai 
Fra lørdag 3.-4. mai 

Spesifiser enkelt eller dobbeltværelse. 
Spesifiser særlig behov for HC-rom. 
 
Nødvendig assistent/ledsager: 

Fullt navn på assistent/ 
ledsager(e) oppgis 
I dobbeltrom 
I enkeltrom (spesifiser) 

 
Om du/dere ønsker å delta på 
lørdagens festmiddag: 

Fullt navn på alle oppgis 
Allergier, spesielle behov 
(spesifiser) 

 

Påmelding 
Konferansen er åpen for alle. Alle kan melde seg på, 
men av hensyn til planleggingen av arrangementet  
ber vi om at også de som kun ønsker å være til stede 
under selve foredragene melder seg på.  
Å høre på selve foredragene er gratis. 

Påmeldingsfrist 
14. april 2014 

Priser 

F å ldi i f j k k
Kontakt 

LANDSFORENINGEN FOR RYGGMARGSSKADDE – LANDSKONFERANSE 2014 I BERGEN 

edragene er gratis.
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Husk å spesifiser 

Coloplast Norge AS inviterer til temakveld med fokus på motivasjon 
og utfordringer i hverdagen. Det er ulike utfordringer  men finnes 
det noen fellesnevner for å finne motivasjon ? 
 

 
blant annet fortelle om egne opplevelser fra turen, 
samt viktigheten av fysisk aktivitet og fysisk helse. 
 
Dato: Tirsdag 4. mars i Stavanger 
 Tirsdag 18. mars i Bergen 
 Onsdag 26. mars i Trondheim 
 Tirsdag 29. april i Lillestrøm 
Tid: Kl 18.00  20.30 
 
For mer informasjon om sted og  
påmelding, send en e-post til:  
assistanse@coloplast.com 
Telefon 22 57 50 00 
 
Begrenset antall plasser. 
 
Enkel bevertning og 
hyggelige overraskelser til alle 
som kommer. 
 
Velkommen! 
 
Med vennlig hilsen 
Coloplast Norge AS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Coloplast Norge AS 
Postboks 162 Manglerud 
0612 Oslo 
www.coloplast.no 

 

Hein Kvalheim 

Motivasjon og utfordringer i hverdagen 
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Regional kompetansetjeneste 

rehabilitering (RKR)

RKR er lagt til samhandlingsavde-

lingen ved Sunnaas sykehus HF 

og har tilholdssted på Helsearena 

Aker i Oslo. RKR er en ny kompe-

tansetjeneste som skal betjene 

hele rehabiliteringsfeltet i Helse 

Sør-Øst, på tvers av diagnoser, 

pasientgrupper, helseforetak og 

institusjoner. 

Hovedoppgavene vil være å 

formidle kunnskap og erfaringer 

innen rehabilitering til brukere 

og fagmiljøer. For å stimulere til 

god fagutvikling, vil RKR være 

pådriver for etablering av fag-

lige nettverk, og samarbeide tett 

med andre kompetansetjenester, 

rehabiliteringsavdelinger, rehabi-

literingsinstitusjoner og fagper-

soner for å dele erfaringer innen 

rehabiliteringsområdet.

Kompetansetjenesten vil også ha 

en koordinatorrolle for å presen-

tere rehabiliteringsforskning og 

nytenkning og kommunisere 

dette på en måte som vekker 

interesse både for fagmiljøer og 

brukere. 

E-postadresse til kompetansetje-

nesten er rkr@sunnaas.no

Kilde: Sunnaas sykehus.

Offisiell åpning

Erik Lillebye, styremedlem i LARS 

Øst/Oslo, var til stede under 

åpningen av RKR tirsdag 4. mars 

2014. Her er noen av hans be-

traktninger etter åpningsdagen: 

– Det var mange til stede, blant 

annet fra Sunnaas sykehus selv, 

Helse Sør-Øst, Oslo universitets-

sykehus, Oslo kommune, Cato-

Senteret og Vikersund Kurbad. 

Først må jeg innrømme at det var 

litt vanskelig og få helt tak i hva 

RKR skal jobbe med og hva som 

er målsettingen. Først virket det 

som dette var enda en ny aktør 

og synser i rehabiliteringslinjen. 

Men etter en samtale med leder, 

Jan Egil Nordvik, forsto jeg at 

dette skal være et kompetanse-

senter rettet mot helsepersonell, 

der man skal jobbe for god kom-

petanse på tvers av diagnoser. 

– Dette får meg til å tenke tilbake 

på LARS Landskonferansen i 

Trondheim i fjor, der bl.a. Cato-

Senteret henvendte seg til oss 

og spurte om vi kunne engasjere 

oss i nærmere samarbeid med 

spinalenhetene og andre rehabi-

literingsinstitusjoner, for å dele 

ulike erfaringer. I følge Nordvik 

er nettopp hensikten med RKR 

det å kunne samle det gode og 

funksjonelle ved rehabilitering 

fra andre nært sammenlignbare 

enheter. De skal også jobbe for 

en livslang rehabilitering utover 

den typiske rehabiliteringslinjen 

vi kjenner i dag. Den store ut-

fordringen her ser jeg må være 

i kommunehelsetjenesten. For 

mange stopper det opp her. RKR 

sitt virkefelt og satsningsområde 

har sin fulle velsignelse fra Oslo 

kommune og Helse Sør-Øst. Det 

ble også understreket at Aker 

sykehus IKKE er død!

– Etter denne offisielle åpningen, 

og samtalen med Nordvik, må 

jeg si at dette kan virke lovende. 

Brukerorganisasjonene bør følge 

med på det videre arbeidet via 

sine brukerrepresentanter i de 

forskjellige helseforetak. Det vil 

selvfølgelig gagne oss brukere at 

helsepersonell gjennom arbei-

det til RKR får ny kompetanse og 

viten.

– Ellers var kaka god og det var 

mange kjente og hyggelige per-

soner. Mye vrimling, og selvføl-

gelig benyttet jeg anledningen 

til å prate litt godt rundt LARS. 

Tekst: Erik Lillebye.

Tove Strand, viseadministrerende 

direktør ved Oslo universitetssyke-

hus, overrekker en blomst til Einar 

Magnus Strand, direktør ved Sun-

naas sykehus. 

Foto: Sunnaas sykehus HF.
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Berøringsfritt, hydrofi lt og intermitterende VaPro-kateter

NYHET - Prøv dette nye kateteret!

Enkelt å åpne/bruke!

Ekstra hygienisk beskyttelse
VaPro-kateteret gir brukerne en følelse av sikkerhet, brukervennlighet 
og velvære, takket være en unik design og eksepsjonelle egenskaper. 

Vaporphilic-teknologi: 
Det er ikke nødvendig å bruke mer vann. VaPro-katetrene er utstyrt med Vaporphilic-teknologi, som er en ren og avansert
teknikk for forhåndshydrering av kateteret. Dette fungerer som følger: Sterile vanndampmolekyler befi nner seg 
allerede inne i folieemballasjen. De aktiverer kateterets hydrofi le overfl ate og lubrikerer kateteret,
slik at det er glatt og klart til bruk når det tas ut av pakken.

 En beskyttende blå tupp bidrar til å unngå at kateteret kommer i
 kontakt med bakterier i det distale urinrøret. Dette reduserer risikoen
  for å føre bakterier videre inn i urinveiene — og reduserer risikoen for  
 kontaminering.

 Ultraglatte kateterøyne gir mer komfort hos brukeren ved å sikre en  
 problemfri innsetting og uttrekking.

 En berøringsfri beskyttelseshylse sikrer trygg håndtering.  Den sørger
 for en berøringsfri innsetting ved å skape en barriere som reduserer 
 risikoen for mulig bakteriekontaminering under kateteriseringen. Hylsen 
 gjør at hele kateterets lengde er enkelt å holde i, og dermed er praktisk i bruk.

2

1

3
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BLI MED PÅ VERDENSOMSPENNENDE KAMPANJE HVOR 
FOKUSET ER MER FORSKNING PÅ  BEHANDLINGER 

AV RYGGMARGSSKADER - NORGE OG STAVANGER ER MED!

Wings for Life World Run løpet 

i Stavanger 4. mai: Fortsatt tid 

til å melde seg på!

Løpet er annonsert som et av 

verdens mest unike løp. Og 4. 

mai vil tusenvis av løpere sette 

avgårde på et unikt løp som fore-

går samtidig i  37 forskjellige løp 

forskjellige steder, i 35 forskjel-

lige land, på seks kontinenter.

Blant stedene for løpet er: Elton 

i Australia, Auckland, Barcelona, 

Cancun, Colorado, Florida, Sil-

verstone, Verona, Stavanger, 

Saskatoon, Cape Town, Lima og 

Kerry.

Målet med kampanjen og løpet 

Wings for Life World Run er å 

sette fokus på behov for rygg-

margsskadeforskning og å samle 

inn penger til ryggmargsskade-

forskning. Løpet starter nøyaktig 

kl 10 UTC (kl 12 i Stavanger) på 

nøyaktig samme tid på samtlige 

steder over hele verden – noe 

som betyr at løpere i noen land 

kan løpe fra morgen til kveld, 

mens andre vil løpe fra kvelden 

til morgenen.

Løpet er åpen for deltakere på 

alle nivåer, evner og aldre, som 

ønsker å konkurrere i denne 

enestående og første slik global 

sportsbegivenhet hvor det og er 

en bevegelig mållinje som skal 

jage løperne bak i stedet for at 

løperne konkurrerer mot en satt 

mållinje foran et sted.

Nøyaktig 30 minutter etter at 

løperne setter av gårde, på noen 

av de mest spektakulære steder 

rundt om i verden, vil offisielle 

Catcher Biler starte bak løperne 

i jakten på løperne. Disse bilene 

starter da samtidig i alle løp og i 

alle land slik at alle konkurrerer i 

det samme løpet uavhengig av 

hvor en måtte løpe.

Når en Catcher bil passerer en lø-

per, er dennes løp over. Den siste 

mann og siste kvinne som blir 

tatt igjen, vil bli erklært vinnerne. 

Det vil være nasjonale vinnere 

samt en vinner globalt.

 ”Hva som er så spennende med 

Wings for Life World Run er at det 

faktisk er en startstrek, men det 

er ingen målstrek, og jeg tror at 

det konseptet vil gi litt magi” sier 

tidligere OL medaljør Colin Jack-

son, som er Wings for Life World 

Run sin globale sportsdirektør.

 ”Det er så mange fantastiske 

steder,” sa han. ”Masse av løpere 

på vakre steder hvor alle løper i 

samme konkurranse. Det kom-

mer til å være oppsiktsvekkende.”

Starttiden vil gi spesielle utfor-

dringer for løpere i Sør-Korea, 

New Zealand og Australia, som 

vil starte sent på dagen og løpe 

gjennom natten, så vel som de 

på vestkysten av USA, hvor en vil 

starte midt på natten og løpe i 

timevis før soloppgang. I Stavan-

ger starter løpet klokken 12.

Det er fortsatt tid til å melde seg 

på løpet på www.wingsforli-

feworldrun.com 

Påmeldingsfristen er 20 april.

Tekst: Leif Arild Fjellheim.

Bilde fra stavanger-området hvor løpet i Norge vil finne sted 4. mai 2014.

Fra Wings for Life World Run pressekonferanse i Stavanger Konserthus 04. mars

Wings for Life World Run er et løp 

som vil foregå i over 35 byer over 

hele verden på samme klokke-

slett 04. mars 2014. Kampanjens 

fokus er mer økonomiske midler 

til forskning på behandlinger av 

ryggmargsskader. 

I panelet deltok Karina Holle-

kim (Wings for Life ambassadør 

i Norge), Leif Arild Fjellheim 

(Landsforeningen for Ryggmarg-

sskadde LARS), professor Joel 

Glover (Universitetet i Oslo), 

Anita Gerhardter (direktør Wings 

for Life) og Colin Jackson (Wfl 

World Run løps-direktør). Foto-

graf, Geir Inge Sivertsen (LARS). 

Pressekonferansen var i forbin-

delse med Wfl løpet som vil gå i 

flere byer, flere steder i verden 4. 

mai, inkludert i Stavanger. Flere 

mediekanaler og presse. Veldig 

bra pressekonferanse for en vik-

tig sak, - forskning på ryggmargs-

skader for behandlinger! 
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Nå kan en søke om prosjektmidler hos Extrastiftelsen. 

Om en har gode ideer kan en ta kontakt med LARS lokallag eller LARS sentralt. 

Viktig info: LARS/NHF intern søknadsfrist (deadline) er 15. mai 2014. 

For mer informasjon kontakt Leif Arild Fjellheim på telefon 911 44 728 

eller på e-post: leif.arild.fjellheim@haugnett.no   
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SPESIALUTVALG

SPESIALUTVALG

KJÆRE KUNDE
B O O T S  E R  L E D E N D E  A K T Ø R  I N N E N F O R  S Y K E P L E I E A R T I K L E R .  V I 
H A R  O V E R  7 0  S Y K E P L E I E R E  A N S AT T  H O S  O S S  O G  H A R  S T E R K 
F O K U S  P Å  H E L S E F A G L I G  K O M P E TA N S E  O G  R Å D G I V N I N G  I 
V Å R E  A P O T E K .

BOOTS APOTEK ER LANDETS
STØRSTE LEVERANDØR PÅ

SYKEPLE IEARTIKLER!

37 00 42 00 

U T S A L G S S T E D E R  M E D  S P E S I A L U T VA L G

boots.no /bootsapotek

I tillegg til våre ordinære apotek har vi spesialutvalg. Boots apotek spesialutvalg har utvidet 
sortiment på sykepleieartikler og og har ansatte med sykepleiefaglig kompetanse som kan 
hjelpe deg med tilpasning og valg av sykepleieutstyr. Vi tilbyr også et ”rett hjem konsept” med 
hjemmebesøk, konsultasjon av sykepleier og kostnadsfri utkjøring av utstyr på blå resept.

Vi har høy kompetanse og bredt produktsortiment innenfor fagområdene inkontinens, stomi, 
kateter, ernæring, diabetes, sår og støtte/kompresjon.

RING OG BEST ILL
For de som av praktiske årsaker ikke 
selv kan besøke et Boots apotek er det 
enkelt å bestille sykepleieartikler fra 
oss over telefon.

KATETER
Vi fører kateter og tilbehør som er godkjent på blå resept. 
Både permanent kateter og engangskateter.

INKONTINENS
Vi fører inkontinensprodukter som er godkjent på blå resept 
for både damer og herrer: Bleier, truseinnlegg, bind, truser, 
urinposer, uridomer, spesialutstyr og legemidler.

V Å R T  B R E D E  S O R T I M E N T  S I K R E R  AT  D U  S O M 
B R U K E R  H A R  VA L G F R I H E T  O G  K A N  F I N N E  D E 
P R O D U K T E N E  S O M  PA S S E R  B E S T  F O R  D E G !

Dersom du ikke bor i nærheten av et utsalgssted med spesialutvalg 
TA KONTAKT MED HOMECARE * PÅ TLF  800 30 41 1
-  V I  LEVERER  I  HELE  LANDET

Vi fører stomiprodukter som er godkjent på blå resept 
og hjelper gjerne til med tilpasning i samarbeid med 
stomisykepleier.

Boots apotek tilbyr gratis hjemlevering 
av sykepleieartikler over hele landet.

Våre sykepleiere kan komme på 
hjemmebesøk for å tilpasse og 
veilede i bruk av sykepleieartikler.
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Opplev norsk natur med Handicus

Vi i Handicus fortsetter med våre 

tilrettelagte turtilbud i norsk natur 

og vil gjerne ha deg med på tur. 

Vårt hovedfokus er å tilrettelegge 

for at mennesker med fysiske funk-

sjonshemminger, skal kunne opp-

leve naturen på best mulig måte. 

Målet vårt er at mennesker med alle 

typer bevegelseshemminger skal 

kunne delta på aktivitetene vi tilbyr. 

Innlandsturer:

Vi reiser til vakre Bringsvær leir-

skole i Vennesla kommune og 

tilbyr masse spennende aktiviteter. 

Nevnes kan fisking, bading, padling, 

skyting og utendørs overnatting, for 

de som vil.

Leirskolen og naturen rundt er godt 

tilrettelagt bevegelseshemmede.

Havfisketurer:

I samarbeid med Waybackstiftelsen 

tilbyr vi havfisketurer i skjærgården 

utenfor Kristiansand.

Båten er godt tilrettelagt og vi 

ordner dagsturer og lengre arrange-

ment.

Opplevelsesuke i samarbeid med 

Dyreparken:

I fjor arrangerte vi en morsom uke 

med overnatting i Abra Havn, full 

tilgang til Dyreparken og med spe-

sielle tilrettelagte guidete opplevel-

ser, hvor deltagerne fikk nærkontakt 

med mange forskjellige dyr. 

I løpet av uken ble det også mulig 

å prøve seg som havfisker og alle 

gjestene fikk fisk!

Dato for årets opplevelsesuke be-

stemmes snart og vil publiseres på 

våre hjemmesider.

Dagsturer:

På forespørsel organiserer vi dagstu-

rer for større og mindre grupper. 

Vi vil i tillegg legge ut datoer, hvor 

enkeltpersoner kan melde seg på. 

Alternativene vil da være en opple-

velsesrik dag på Bringsvær, havfiske 

utenfor Kristiansand, eller en guidet 

tur i Dyreparken, for å oppleve dy-

rene bak kulissene.

Ta kontakt allerede nå, hvis du 

ønsker å få tilbud rett til deg, når 

datoene foreligger.

Ta gjerne kontakt, for nærmere in-

formasjon om alle tilbudene våre.

Foreninger, lag og organisasjoner 

oppfordres spesielt til å ta kontakt, 

for egne gruppetilbud.

Bli med oss på tur i år og opplev 

norsk natur på sitt beste!

Med hilsen Odd Arne Nordbø

Tlf: 909 24 243

E-post: odd-a-no@online.no 

Web: www.handicus.no

Flott fangst! Denne storfiskeren deltok på en strålende 

tur til Bringsvær i 2013.

 
 

til til

LARS Rogaland konferanse 
Konferanse – Årsmøte -  Julebord 

I N V I T A S J O N  

Sett av datoene! 

LARS Rogaland har gleden av å 
invitere til hyggelig samling i 
november 2014 

Tidspunkt 
29.–30. november 

Kontakt 
Geir Inge 
Sivertsen 
E-post: 

ginsive@online.no 

Tlf: 917 77 639 

Program 

3

Mer informasjon 
kommer i senere 

Patetra og på 
hjemmesiden 

www.lars.no  

Om Scandic  
Stavanger City 

LARS Rogaland har gleden av å l d h

Konferansen finner 
sted på Scandic 

Stavanger City 

Landsforeningen for Ryggmargsskadde 
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Helse- og kvalitetsregisterkonferansen 2014

Norsk rygmargsskaderegister 

(NorSCIR) har fått egen hjemme-

side www.norscir.no 

Nasjonalt servicemiljø for medi-

sinske kvalitetsregistre, Nasjonalt 

folkehelseinstitutt og Helsedirek-

toratet samarbeider om å arran-

gere Helse- og kvalitetsregister-

konferansen 2014. Helse Sør-Øst 

er vertskap for årets konferanse. 

Det var 520 påmeldte til konfe-

ransen. Konferansen fant sted på 

Radisson BLU Hotel Plaza i Oslo 

13. og 14. mars.

Helse- og kvalitetsregisterkonfe-

ransen er en viktig møtearena for 

fagpersoner, politikere og bru-

kerorganisasjoner for nasjonale 

kvalitetsregistre. Årets konfe-

ranse hadde mange bra foredrag 

om emnet, og nyttige poster-

utstillinger.

Fra styringsgruppen i det Nor-

ske ryggmargsskaderegisteret 

(NorSCIR) deltok Annette Halvor-

sen (leder av styringsgruppen fra 

St. Olavs Hospital), Anne Louise 

Pettersen (St. Olavs Hospital) og 

Leif Arild Fjellheim (LARS). Alle 

foredragene og posterne kan ses 

på lenken 

www.kvalitetsregistre.no 

Samtidig med konferansen ble 

også Norsk ryggmargsskade-

register (NorSCIR) hjemmeside 

lansert. Og gratulerer med det! 

Lenke til hjemmesiden er 

www.norscir.no 

Tekst: Leif Arild Fjellheim.

Gratulerer til Lars Ødegård med 

Kongens fortjenstmedalje
Lars Ødegård, tidligere for-

bundsleder og generalsekre-

tær i Norges Handikapforbund 

(NHF), har blitt tildelt Kongens 

fortjenstmedalje. 

– Det er alltid hyggelig å bli satt pris 

på og få anerkjennelse for ens innsats, 

men dette hadde ikke skjedd uten de 

mulighetene Norges Handikapforbund 

og alle de menneskene i forbundet 

har gitt seg selv og meg til å føre an i 

kampen for et mer likeverdig samfunn, 

sier Ødegård.

Ødegård har vært knyttet til NHF gjen-

nom hele sitt yrkesaktive liv, både som 

kontorleder, forbundsleder og gene-

ralsekretær. Arne Lein, forbundsleder i 

NHF, mener Ødegårds engasjement og 

tydelige stemme har bidratt til å skape 

forståelse for at mangler i samfunnet 

fører til at funksjonshemmede ikke får 

delta på lik linje med andre.

– Lars har betydd utrolig mye for forstå-

elsen av funksjonshemmede. Han har 

vært en av motorene til å endre synet 

fra en sykdoms- og helseforståelse til en 

forståelse av funksjonshemmede som 

fullverdige og likestilte borgere. Derfor 

er det høyst fortjent at Lars nå får Kon-

gens fortjenstmedalje, sier Lein, som 

fikk gleden av å overrekke Ødegård 

prisen torsdag 13. mars.

Ødegård har på den måten bidratt til å 

danne grunnlaget for en norsk poli-

tikk som ga synlige resultater både da 

Norge fikk en lov som forbyr diskrimine-

ring av funksjonshemmede i samfunnet 

i 2009, og ratifiserte FN-konvensjonen 

om funksjonshemmedes rettigheter i 

2013, mener Lein.

Tanken om universell utforming er tett 

knyttet til den forståelsen av funk-

sjonshemming som Ødegård i sin tid 

lanserte. Under ledelse av Lars Ødegård 

har Norges Handikapforbund også bi-

dratt til å legge premissene for arbeidet 

med universell utforming, noe som har 

resultert i at universell utforming skal 

ligge til grunn for all samfunnsplanleg-

ging per i dag.

Ødegårds engasjement og innsikt har 

videre ført til at han har deltatt i flere 

offentlige utredninger, komiteer og 

styreverv, blant annet i Nasjonalt råd for 

kvalitet og prioritering i helse- og om-

sorgstjenestene, Statens råd for funk-

sjonshemmede, Forbrukerrådet og ikke 

minst Bioteknologinemda, hvor han 

inntil nylig var leder. I alle disse vervene 

har Ødegård lagt vekt på viktigheten av 

et mangfoldig og rikt samfunnsliv. Det 

enkelte menneskets egenverdi og rett 

til selvstendig liv har vært det viktigste 

for ham. Derfor har han bidratt til at 

vanskelige etiske problemstillinger har 

blitt alminneliggjort. Han har vært med 

på å sette etiske debatter på dagsorden.

Under ledelse av Lars Ødegård har NHF 

også utviklet et bredt internasjonalt en-

gasjement. I dag driver NHF bistandsar-

beid i 7 ulike land, primært i det sørlige 

Afrika. Dette arbeidet er bygget på de 

samme verdiene som preger arbeidet 

i Norge: ønsket om at funksjonshem-

medes egne ressurser skal anerkjennes 

og stå i fokus. Per i dag er Ødegård 

styreleder for funksjonshemmedes 

egen bistandsstiftelse, Atlas-alliansen, 

som han selv har vært en pådriver for 

å bygge opp. Han har også hatt flere 

styreverv i internasjonale fora av funk-

sjonshemmede.

Ødegård har også brukt sitt engasje-

ment gjennom politisk arbeid både 

sentralt og lokalt. Som varamedlem til 

Stortinget fra 1993-2005, fikk han satt 

fokus på tilgjengeligheten til Stortin-

gets talerstol, som i ettertid er gjort 

tilgjengelig også for personer i rullestol. 

I dag sitter han som kommunestyrere-

presentant for Arbeiderpartiet i hjem-

kommunen Nannestad.

Kongens fortjenstmedalje ble stiftet av 

Kong Haakon VII 1. februar 1908. Den 

deles ut som belønning for innsats av 

særlig samfunnsgagnlig natur på om-

råder som kunst, kultur, vitenskap, næ-

ringsliv, sosialt og humanitært arbeid. 

Ved vurderingen av kandidater blir det 

lagt avgjørende vekt på samfunnsnyttig 

innsats over lengre tid, inkludert frivillig 

arbeid og engasjement. 

www.nhf.no 

Lars Ødegård og Arne Lein.
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LARS Hordaland  

Postadr: LARS Hordaland Tlf: 55312264 www.lars.no 
V/Marius Loftheim  www.larshordaland.org 
Helgesensgate 4  Organisasjonsnummer: 994 098 667 
5003 Bergen E-post: loftheim@gmail.com kontonummer: 5231.21.24068  

Landsforeningen for Ryggmargsskadde. 
Tilsluttet Norges Handikapforbund 

 

 
 
 
 

ULLENSVANG 30ÅRS JUBILEUM 
 

FREDAG 29 – SØNDAG 31. AUGUST 
PÅ HOTELL ULLENSVANG 

 
 

LARS Hordaland har gleden av å invitere personer med ryggmargs-
skade, pårørende, assistenter, fagpersoner og leverandører til å feire 
Ullensvang konferansens 30års jubileum på Hotell Ullensvang i 
Hardanger.  
Vi starter med middag fredag kl 19.00 og avslutter med lunsj søndag  
kl 13.00. 
Dette blir en helg hvor det er muligheter til å få med seg god faglig 
informasjon, samt sosialt samvær. Helgen er basert på fellessamlinger 
med informasjon og foredrag. I tillegg til foredragene vil LARS sine 
samarbeidspartnere ha stands og demonstrasjoner av nye produkter. 

 
 

Foreløpig program for Jubileumshelga:  
 
* «Komplette og inkomplette ryggmargsskader; skjulte utfordringer» 

ved Petter Schandl Sanaker, Overlege ved Spinalenheten Haukeland. 
 

* Paralelle sesjoner med tema som: Reiser, Bil, Inkomplette skader, 
Ernæring med mer.  
 

* Tilbakeblikk på historien til LARS, ved Jan Kåre Stura. 
 

 Postadr: LARS Hordaland Tlf: 55 32 66 17 www.lars.no 
v/Steinar Halse Mobil: 917 94 848 
Hans Tanks gate 8 
5008 Bergen E-post: stehalse@online.no 

 

 

* Nytt fra LARS, ved Leif Arild Fjellheim. 
 

* Mulighet for å prøve Vannscooter! 
 
* Informasjon fra våre samarbeidspartnere Coloplast, Boots og 

Wellspect Healthcare. 
 
* Jubileumsmiddag og god underholdning. 

 
Mer og detaljert program vil komme etterhvert.  

 
 
Påmelding: 
 
Vi har begrenset med plasser, så meld deg på tidlig for å sikre deg 
opphold!  
 
Pris for opphold m/full pensjon fra fredag til søndag 
 Dobbeltrom:   kr. 2300,- pr. pers 
 Enkeltrom:    kr. 3000,- pr. pers. 

 
 Tillegg per natt mot fjord kr. 200,- 
 Tillegg for deluxe rom mot fjord kr. 450,- / mot eplehage Kr. 250.- ekstra per pers. pr. natt. 
 Tillegg for junior suite kr. 1600,- per natt.  

 
 
For mer informasjon og/ eller påmelding ta kontakt med:  
Marius Loftheim på  
tlf: 55 31 22 64  
E-postadresse: loftheim@gmail.com 
 
Vennlig hilsen Styret i LARS Hordaland v/ leder Marius Loftheim  
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Sted: 
Toppidrettsenteret 
i Oslo 

Målet med uken er å gi deg 
inspirasjon og veiledning for 
å leve et aktivt liv tross din 
funksjonsnedsettelse. Det er 
også en ypperlig anledning til 
å få nye venner fra hele 
Norden! 

På leiren vil deltakerne bl.a. 
lære og unytte alle 
rullestolens muligheter i 
hverdagen. Målsetningen er 
at funksjonsnedsettelsen ikke 
skal påvirke livet mer enn 
nødvendig. Se mulighetene – 
ikke begrensningene! 

Invitasjon 
Nordisk aktivitetsleir for barn/ungdom med ervervet ryggmargsskade 

Tidspunkt: 
11.-15. august 2014 

For å kompensere for styrke- 
og funksjonsbortfall kreves 
kraft og smidighet i de 
gjenværende musklene. 
Under aktivitetsleiren vil man 
lære å bygge opp styrke, 
utholdenhet og teknikk slik at 
hverdagens forflytninger og 
rullestolkjøring mestres 
bedre. Vi benytter styrke-, 
vann-, rullestol- og 
forflytningstrening for å 
oppnå dette.  Bra balanse, 
bevegelighet, presisjon og 
konsentrasjon vil forenkle 
livet med en 
funksjonsnedsettelse 
ytterligere. På leiren lærer du 
å videreutvikle disse 
funksjonene gjennom bl.a. 
aktiviteter som bueskyting og 
tennis. 

Bli med! 
Sunnaas sykehus HF arrangerer, i tett samarbeid med 
Sunnaasstiftelsen, Landsforeningen for Ryggmargsskadde 
(LARS) og andre spinalenheter i Norge og Norden, en 
aktivitetsleir for barn og unge med ervervet ryggmargsskade. 
Fokuset for uken er på aktiv rehabilitering. Leiren er ment 
for barn og unge, som trenger motivasjon og ønsker 
treningstips fra ledere som selv har en ryggmargsskade.  

Fortsetter på side 2 
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Nordisk aktivitetsleir for barn/ungdom med ervervet ryggmargsskade 

` 

Påmelding 

Aktivitetsleiren arrangeres i et 
inspirerende og friskt miljø på 
Toppidrettssenteret og Norges 
Idrettshøgskole i Oslo, som et gruppeopphold i regi 
av Sunnaas sykehus HF. Det vil være en 
servicegruppe som kan hjelpe til med personlig 
hygiene dersom det er nødvendig. Søknad om 
deltakelse på leiren sendes via fastlegen til Sunnaas 
sykehus HF innen 27.04.14. 

 

Tidspunkt: 11.-15. august 2014  

Sted: Toppidrettssenteret 

Aldersgruppe: 12-16 år 

Diagnosegruppe: Ervervet ryggmargsskade, 
komplett og inkomplett 

 

Interesserte deltakere og eventuelle spørsmål kan 
rettes til fysioterapeut Pia Wedege 
pia.wedege@sunnaas.no eller inntakskoordinator 
Gunn Pettersen tlf: 66 96 92 64. 

Følg med på Sunnaas sine hjemmesider: 
www.sunnaas.no for mer informasjon. 

 

(fortsetter) 

Felles for alle aktiviteter er at deltakernes evner er 
utgangspunktet, og at man setter sine egne mål. Vi 
tilpasser aktivitetene etter de deltakerne som er 
med. Målet er å inspirere til aktivitet og trening 
hjemme. Videre kan vi tilby hjelp til å opprette 
kontakt med idrettsforeninger på hjemstedet. 

Under aktivitetsleiren benyttes idrett og aktivitet 
som et middel for å oppnå bedret fysisk og psykisk 
helse. Ledere som selv har en ryggmargsskade er 
instruktører, både i idrettsaktivitetene og i alle 
hverdagslige aktiviteter som for eksempel 
forflytninger, påkledning og i spisesituasjon. 
Aktivitetsleiren er også et erfaringsforum der man 
kan dra nytte av hverandres erfaringer, opplevelser 
og mestringsstrategier. Med dette ønsker vi å skape 
ny livsgnist og et bilde på hvordan man kan leve et 
aktivt og innholdsrikt liv.  

En stor del av tiden brukes til trening i ulike 
former som bl.a.:  

Rullestolteknikk 
Bassengtrening 
Styrketrening 
Bordtennis 
Rullestoltennis 
Rullestolbasket 
Rullestolrugby 
Bueskyting 
Ganggruppe 
Påkledningstrening 

I tillegg til aktiviteter for deltakerne, vil det være 
muligheter for pårørende å møtes i løpet av uken, 
for å kunne dele sine erfaringer. 

Toppidrettssenteret 

Sognsveien 228, 0806 Oslo 
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ABC - INFORMASJONSMATERIELL OM RYGGMARGSSKADE

ABC om ryggmargsskade

Det er to serier, en serie for bru-

kere, pasienter og pårørende, og 

en serie for helsepersonell. Begge 

seriene kan benyttes om hveran-

dre. De to første ABC-ene i hver 

serie tar opp forskjellige emner 

om ryggmargsskade, mens infor-

masjonsheftene under disse er 

emnespesifikke. 

På LARS hjemmesidene 

www.lars.no kan du lese og laste 

ned informasjonsmateriell om 

ryggmargsskade i PDF format.

I denne utgaven av Patetra legger vi ved de to siste ABC-ene om 
ryggmargsskade. Det er ABC om urinveiene for deg med rygg-
margsskade og ABC om urinveiene og ryggmargsskade for helse-
personell. Da kan for eksempel ABC om urinveiene og ryggmargs-
skade for helsepersonell gis til den enkeltes fastlege og den andre 
kan en ha selv. Vi håper at dette vil være en god ting og komme til 
nytte både for personer med ryggmargsskade og andre.

Nye emnespesifikke ABCer om ryggmargsskade og urinveiene er nå tilgjengelige

ABC om ryggmargsskade er en 

samling av brosjyrer om forskjellige 

ryggmargsskadeemner.

Fra før er ABC for deg med rygg-

margsskade og ABC om ryggmargs-

skade for helsepersonell produsert. 

Disse to brosjyrene er mer generelle 

hvor en tar opp forskjellige aspekter 

ved ryggmargsskade. De to generel-

le brosjyrene er og i utgangspunktet 

skrevet for hvert sitt publikum; hvor 

den første ABCen er skrevet for 

personer med ryggmargsskade og 

deres pårørende, mens den andre 

ABCen er skrevet for fagpersoner, 

selv om begge brosjyrene og kan 

benyttes om hverandre.

 

Under disse to seriene med ABCer 

har vi da ønsket og arbeidet for 

etablering av mer emnespesifikke 

ABCer. Vi kan da informere om at to 

nye brosjyrer er produsert: ABC om 

urinveiene for deg med ryggmargs-

skade og ABC om urinveiene og 

ryggmargsskade for helsepersonell 

er nå tilgjengelige. Den ene ABCen 

er skrevet for personer med rygg-

margsskade og deres pårørende, 

mens den andre ABCen er skrevet 

for fagpersoner, men hvor også 

disse to nye brosjyrene kan benyttes 

om hverandre.

 

Alle disse brosjyrene kan en finne 

på LARS hjemmesidene www.lars.

no under menyvalget Informasjons-

materiell. Brosjyrene er elektronisk 

tilgjengelige i PDF format for lesing 

og nedlastning. Et visst antall bro-

sjyrer er og trykket opp i hardkopi 

og tilgjengelige via spinalenhetene.

 

For begge ABCene om urinveiene 

så legger  vi ved et eksemplar av 

de to nye brosjyrene i denne utga-

ven av medlemsbladet Patetra. Da 

vil alle LARS medlemmer få disse 

brosjyrene gratis i posten. ABC om 

urinveiene for deg med ryggmargs-

skade, kan en da beholde selv, mens 

ABC om urinveiene og ryggmargs-

skade for helsepersonell, kan en for 

eksempel gi til sin fastlege.

 

Det er et tidkrevende og omfat-

tende arbeid med å produsere disse 

ABCene da brosjyrene skal være 

oppdaterte på sine emner samt at 

de skal holde et høyt faglig nivå og 

kvalitet. Vi kan og informere om at 

det arbeides med flere brosjyrer 

som vil bli tilgjengelige.

 

De som har deltatt i dette viktige 

samarbeidsprosjektet sammen 

med LARS er de tre spinalenhetene 

i Norge; Sunnaas sykehus HF, St. 

Olavs Hospital Fys.med. Avd. for 

ryggmargsskader og Haukeland 

universitetssykehus spinalenhet. 

Andre firmaer og enkeltpersoner 

har også bidratt. Og takk til alle på 

vegne av LARS for det. 

 

Allikevel husk på; – som en viktig 

notis – ved helsefaglige spørsmål 

om ryggmargsskadeforhold er det 

kun direkte kontakt med fagperso-

ner og spinalenhetenes fagmiljøer 

som er gjeldende og i så måte er 

ABCene om ryggmargsskade kun 

ment som et supplement for infor-

masjon. 

Tekst: Leif Arild Fjellheim.

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.



Returadresse: LARS, Boks 9217 Grønland, 0134 Oslo

Boots apotek er landets største leverandør av sykepleieartikler (inkontinensutstyr, kateter, stomi mm.) og 
vårt ønske er at brukeren selv skal kunne velge det produktet som fungerer 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. 

Gode råd er dyre – hos Boots er de gratis!

UTSALGSSTEDER MED SPESIALUTVALG: Boots apotek Arendal 37 00 42 00  Boots apotek Fredrikstad 69 39 65 10  Boots apotek Kristiansand 38 17 18 00  
Boots apotek LadeTorget 73 50 39 50  Boots apotek Lande (Sarpsborg) 69 10 25 70  Boots apotek Larvik 33 13 24 40  Boots apotek Medicus Skien 35 50 28 80  
Boots apotek Molde 71 25 92 00  Boots apotek Moss 69 20 46 20  Boots apotek Samarit, Sandnes 51 60 97 60  Boots apotek Spelhaugen (Bergen) 55 17 60 10 
Boots apotek Ørnen, Haugesund 52 70 35 80  Boots Trondheim (kundesenter) 73 53 37 20  Boots spesialutvalg HomeCare* 800 30 411  Stavanger Helsehus* 51 52 35 31 

SPES IAL ISTEN PÅ
SYKEPLE IEARTIKLER

T A  K O N T A K T  M E D  D I T T  N Æ R M E S T E  

B O O T S  A P O T E K  M E D  S P E S I A L U T V A L G

SPES IALUTVALG

H A R  D U  B E H O V  F O R  
K AT E T E R U T S T Y R ?

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

* Leverer ikke reseptpliktige legemidler!

Dersom du ikke bor i nærheten av et utsalgssted med spesialtuvalg, ta kontakt med Boots spesialutvalg HomeCare* på t l f  800 30 411 
 -  v i  leverer i  hele landet


