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Kjære leser,

I denne utgaven av Patetra har vi forhåpent-
ligvis mye hyggelig og spennende å berette. 
Alt i fra prosjektmidler vi har fått, via lokallags-
aktiviteter til saker som berører personer med 
ryggmargsskader og andre interesserte.

Først ønsker jeg å komme inn på den fine og 
positive utviklingen LARS har med sine lokal-
lag. De etablerte lokallagene gjør en flott jobb 
med sine til enhver tids aktiviteter i tillegg til de mange fine samlinge-
ne de arrangerer for medlemmene. Og i tillegg har vi en fin trend med 
etablering av nye funksjonelle styrer i andre lokallag. Her kan nevnes 
LARS Hedmark/Oppland som nå har fått et veldig bra styre på plass, 
og i den sammenheng ønsker jeg å trekke frem Shaqir Rexhaj og Arne 
Olav Hope fra hovedstyret som har hjulpet til med denne etablerin-
gen. Vi har og i den sammenheng fått et flott og kompetent styre i 
LARS Oslofjord Vest, hvor blant annet Tom Henriksen har gjort en flott 
jobb for å få dette på plass. I tillegg ønsker jeg å takke alle de nye som 
har tatt verv i disse og i andre LARS lokallag. Veldig bra! Jeg kan og 
nevne at fra før så har vi og fått et lokallag i Finnmark, LARS Finnmark, 
og her vil det og komme mye bra aktivitet i fremtiden.

En annen hyggelig sak (saker) er alle de flotte tilsagn vi har fått fra Ex-
trastiftelsen for nye prosjekter og aktiviteter. Det er veldig bra, selv om 
vi selvfølgelig også skulle ha hatt igjennom de mange andre søknader 
vi også sendte. Men sånn er det, en får ikke tilslag på alle søknader, 
og en ting her helt sikkert, om vi ikke søker så får vi ingenting. Det var 
vel den berømte canadiske ishockey spilleren Wayne Gretzky som sa 
noe sånt som; ”You miss 100 % of the shots you don’t take”, og det er 
det mye rett i, og det betyr på godt norsk, den som intet prøver, intet 
vinner. Overført til å skrive søknader betyr det da at å skrive søknader 
er viktig, selv om en ikke treffer med alle alltid. Og over tid treffer en. 
Det var for eksempel tilfellet med ABC-brosjyrene hvor vi søkte om 
midler i lang tid uten hell, for til slutt å få tilslag, og nå er dette gode 
prosjektet og i rute, og med den hyggelige beskjeden om at vi fikk 
penger til enda to nye ABCer. Les mer om alle disse søknadene lengre 
bak i bladet i en oversikt. Jeg kan og nevne at den 15. desember får 
vi vite om vi får tilslag på flere ExtraExpress søknader, da altså etter at 
dette bladet er gått i trykken. Og spennende blir det. En annen flott 
sak er også at vi fikk midler til å arrangere en racingdag på Rudskogen 
Motorpark. Det blir og veldig bra, banen er booket og nå gjenstår 
kun litt detaljplanlegging så er programmet oppe og står. Mer om det 
kommer i Patetra på nyåret.

Jeg ønsker og å nevne en spennende dagskonferanse som fant sted i 
høst på Rikshospitalet. Den handlet om forskning på ryggmargsska-
der, og her hadde miljøet trommet sammen en ordentlig bra fore-
dragsholderliste, både med fagfolk fra her hjemme og fra utlandet. 
I forbindelse med forskning på ryggmargsskader kan det og nevnes 
at Norge med Stavanger også neste år er tatt ut som land og by for 
Wings for Life World Run løpet, og det blir og spennende. LARS Roga-
land hjelper godt til med det.

LARS har og fått en ny samarbeidspartner. Det er Panthera Norge AS. 
Og det er vi veldig glade for, og vi ser frem til et fruktbart godt sam-
arbeid. Så takk til Panthera for det! Jeg vil og da samtidig takke våre 
langsiktige flotte samarbeidspartnere Coloplast, Wellspect HealthCare 
og Boots for den fine støtten de gir oss, både med økonomiske midler 
og også for at de stiller på våre forskjellige arrangementer i hele 
landet med god produktinformasjon og gode råd. En stor takk rettes 
og til våre spinalenheter med flinke fagpersoner som gjør en utrolig 
viktig og god jobb, hver dag også i julen, for personer med ryggmarg-
sskader.

En god Jul og et riktig Godt Nytt År ønskes alle!

Leif Arild Fjellheim

God Jul og Godt Nytt År!

“Landsforeningen skal ivareta rygg-
margsskaddes interesser, og spre infor-
masjon om følger av ryggmargsskade, 
til alle. Foreningen skal dessuten arbeide 
for at ryggmargsskadde får et best mulig 
behandlingstilbud og en best mulig 
livskvalitet. Arbeidet for å forebygge rygg-
margsskader 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
Peter Henrik Andersen
Heimvang 9a, 2770 Jaren
Mob. 480 76 709
E-post: oslosan@online.no

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

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

LARS Oslofjord Vest
Tom Henriksen
Aspelund 3, 3430 Spikkestad
Mob. 957 80 880
E-post: tomhenri@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 Veavågen
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@spfr.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
Tom Henriksen
Aspelund 3, 3430 Spikkestad
Mob. 957 80 880
E-post: tomhenri@online.no

Styremedlem
Arne Olav Hope
Buhagen 1, 5541 Kolnes
Mob. 900 43 737
E-post: post@hometell.no

Varamedlem
Joakim Taaje
Holmsens vei 139, 2010 Strømmen
Mob. 951 31 663
E-post: joakim.taaje@getmail.no
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The Coloplast logo is a registered trademark of Coloplast A/S. © [YYYY-MM.] All rights reserved Coloplast A/S, 3050 Humlebæk, Denmark. 

Vi vil aldri forstå de 
utfordringene du møter 

på, men vi vil aldri gi opp 
å hjelpe deg

SpeediCath var først ute til å tilby et kateter som er klart til bruk. Vi var også de første 
til å tilby et kompakt kateter. Fakta er at det er SpeediCath som har satt standarden 
for kateterdesign og brukervennlighet i 15 år, men vi er fortsatt ikke fornøyde. Vårt mål 
er å stadig flytte grenser slik at vi kan utvikle katetre som gir deg som bruker kontroll 
over din egen hverdag.

For mer informasjon og gratis vareprøver, les mer på: www.coloplast.no

*SpeediCath is the most sold catheter brand in Europe. Coloplast sales data, GERS, IMS, Assobiomedica, Nefemed, PCA, 2012/13

Ønsker du  
gratis vareprøver: 

Send kodeord
KATETER til  

26112

Coloplast er et registrert varemerke av Coloplast A/S. (05-2014) Alle rettigheter er forbeholdt Coloplast A/S, 3050 Humlebæk, Danmark.



6 7

  ANNONSERING I PATETRA 2015
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 
Gunnarshaug Trykkeri i Stavanger. Formatet er A4, og bladet utkommer med fire nummer 
i året. Hele bladet trykkes i 4 farger, men vi gir likevel tilbud om sort/hvit annonser til 
reduserte priser for de som måtte ønske det. 

ANNONSEPRISER FOR 2015
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 
kr 5.500 per annonse, altså kr. 22.000 for hele året. Prisene er eks. mva. og prisene 
forutsetter at materiell leveres ferdig og klart for trykking.

Har dere spesielle ønsker vedrørende annonsering?
I samarbeid med trykkeriet kan vi oppfylle de fleste ønsker dere måtte ha. Det være seg alt 
fra innstikk (heftet), løse vedlegg (vi pakker da hvert blad i plast) til vedlegg som limes på en 
annonse med mere.

Hvor i bladet ønsker dere å ha annonsen?
Vi prøver å samordne dette slik at alle skal bli så fornøyde som mulig.

UTGIVELSESDATOER - FRISTER FOR 2015
Utgivelsesdatoer Materiellfrister

Nr. 1 ca. 15. mars Nr. 3 ca. 15. september Nr. 1; 1. mars Nr. 3; 1. september
Nr. 2 ca. 15. juni Nr. 4 ca. 15. desember Nr. 2; 1. juni Nr. 4; 1. desember

Revidert 23.11.14.

Patetra blir også lagt ut elektronisk i PDF format på LARS sine hjemmesider (www.lars.no). 
Dette vil også gjøre det slik at vi når ut til flere lesere. 

Vennligst ta kontakt med redaksjonen for ytterligere spørsmål. Se www.lars.no menyvalgene 
”Om oss” og ”Patetra redaksjonen”.

Kjære Patetra-leser!

LoFric Sense
håndtak

Riktig lengde  
og størrelse (CH)

LoFric Origo
innføringshylse  

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

Wellspect HealthCare har som tidligere nevnt ekstra fokus på forebygging 
av urinveisinfeksjoner (UVI) denne høsten. 

En rapport fra WHO viser høy grad av antibiotika resistens i alle 
regioner av verden. WHO går så langt som å hevde at vi går mot en tid 
der selv uskyldige infeksjoner som UVI kan bli dødelige. 

Hvordan kan vi være med på å forebygge UVI slik at behovet for anti-
biotika reduseres? Et av tiltakene WHO løfter fram er bedre hygiene. 

Ved å bruke LoFric Sense for kvinner og LoFric Origo for menn, sikrer 
kateterbrukere god hygiene under kateteriseringen.

Vi benytter anledningen til å ønske alle en riktig god jul!
Takk for at vi har fått være en av LARS sine samarbeidspartnere i 2014!

Vi ser fram til et godt og spennende 2015!

Urinveisinfeksjoner kan forebygges:
 

   Vær ekstra nøye med hygienen under kateterisering

   Bruk kateter med innføringshylse eller håndtak

   Forsikre deg at kateteret er langt nok

   Tøm tomt 

   Tøm regelmessig 4-6 ganger per dag

   Bruk kateter med lav friksjon

   Ta kontakt med lege. Husk å ta med urinprøve.

Wellspect HealthCare har utarbeidet en folder som informerer om urinveisinfeksjoner. Ta gjerne 
kontakt for å få folderen tilsendt, eller last den ned på Lofric.no. På Lofric.no kan du lese mer om 
urinveisinfeksjoner.
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Styret i LARS Rogaland
Geir Inge Sivertsen, leder
Leif Arild Fjellheim, nestleder
Per Langeland, styremedlem
Geir Stranden, styremedlem
Lasse Damgaard, styremedlem
Charlotte Sørensen, 1. vara.
Marta Nymark, 2. vara 

God Jul fra LARS Rogaland!

Tekst og bilder: Leif Arild Fjellheim.

LARS Rogaland arrangerte kon-
feranse og julebord lørdag 29. 
november på Scandic Stavanger 
City. Det var nesten femti på-
meldte og denne tradisjonstroe 
november-konferansen, var en 
ny suksess.

Selve konferansen startet med 
innlegg av Magnus Berglund, 
som er Scandic hotellenes am-
bassadør for universell utforming 
og tilrettelegging, hvor han 
snakket om viktigheten av tilret-
telegging og Scandic hotellenes 
filosofi, for emnet.
 
Hovedtema for konferansen 
var rettslige problemstillinger 
forsikring- erstatning- og tryg-
desaker. Foredragsholder var 
advokatfullmektig Agnete Velde 

Jansson fra Projure Advokatfirma 
DA i Stavanger. Hennes innlegg 
var delt i to bolker hvor hun gikk 
igjennom lovverket, forskjellige 
problemstillinger, eksempler fra 

Rettstidene. I tillegg til at det ble 
åpnet for spørsmål og diskusjo-
ner. Det var et flott og interessant 
foredrag,  hvor konferansedel-
tagerne fikk lære og høre om 
forskjellig.

Informasjon fra LARS ble gitt, 
inkludert informasjon om de 
mange prosjektene LARS har fått 
økonomiske midler til.

LARS samarbeidspartnere; Boots, 
Coloplast og Wellspect HealthCa-
re var representert med stand, 
hvor en kunne se og diskutere 
produkter, samt at representan-
tene og holdt fine innlegg om 
deres produkter, i tillegg til at 
konferansedeltagerne kunne 
snakke med samarbeidspartnere 
om råd og forskjellig.

Til slutt var det julebord, med fin 
fest og gode diskusjoner i hygge-
lig lag. n

LARS samarbeidspartnere på plass. Alltid like 
smilende, og alltid med god informasjon.

May Høye Håland fikk blomster som takk for sitt viktige arbeid i 
valgkomiteen. Bilde fra julebordet.

Geir Inge Sivert-
sen takker Agnete 
Velde Jansson for 
hennes innlegg.

Magnus Berglund holder innlegg. 
Alle foredragene ble oversatt ved 
døvespråk.
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elektrisk stimulering med FES 
bensykling. Fremtiden vil vise 
hva som vil ha best effekt, og 
da kanskje en kombinasjon av 
mekanisk vektbelastning og 
medisiner.

Søvn, lungefunksjon og 
våkenhet
Emil Kostovski kom inn på søvn-
kvalitet generelt og hvordan 
ryggmargsskaden påvirker lun-
gefunksjon og søvnkvalitet. Ved 
RMS er søvnfasene annerledes 
sammenlignet med normalbe-
folkningen, med mindre REM-
søvn, flere oppvåkninger og at 
man sover i mer lett søvn. Med 
ryggmargsskade kan man ikke 
lenger snu seg i søvne, men må 
våkne for å snu seg eller få hjelp 
til å bli snudd. Melatoninnivået 
øker ikke om natta ved høy RMS 
sammenlignet med funksjons-
friske. Snorking og søvnapné er 
også hyppigere ved RMS.

Hele presentasjonen til Emil 
Kostovski kommer til å bli tilgjen-
gelig på e-post, så ta kontakt 
med lokallaget dersom du ikke 
sto på deltakerlisten men ønsker 
å få den tilsendt.

Våre samarbeidspartnere
Coloplast stilte i år med Inger 
Stine Anseth og Ragne Sletbak. 
De la i sin presentasjon vekt på 
stomiposen SenSura Mio som 
kommer i januar, og de viste 
også en video om Peristeen ana-
lirrigasjonssystem. 

Una Holth presenterte Wellspect 
HealthCare, som forhandler det 
kjente katetermerket LoFric. 

Boots spesialutvalg Homecare 
var representert ved Lena Hennie 
og Ragnhild Østgård Jensås. De 
orienterte bl.a. om at man kunne 
få en startpakke med ernærings-
produkter ved gyldig blå resept 
og kopi av søknad til HELFO.

Panthera Norge AS er helt ny 
LARS-samarbeidspartner. Helge 
Iversen og Erik Bergh fortalte 
bl.a. at alle ansatte ute i direkte 
kontakt med brukerne enten har 
helsefaglig bakgrunn eller selv 
er bruker av hjelpemidler. De 
demonstrerte FreeWheel og viste 
ulike kjørehansker som man kan 
søke om på NAV. Se mer informa-
sjon og måltabell for hansker på 
www.panthera.no.

Etter lotteriet var det tid for vins-
making, for de som hadde meldt 
seg på til det. Elisabeth Johansen 
fra Vinhuset skal ha stor takk 
for å lose oss igjennom de ulike 
vinene og produsentene, for 
praten rundt bordene tok litt av 
innimellom.

På kvelden var det samling 
med et forfriskende glass, før vi 
benket oss til et bedre måltid 
med både varme og kalde retter 
og hyggelig samvær de neste 
timene. n

Spinalseminar og julebord LARS Øst/Oslo

Emil Kostovski 
fra Sunnaas sykehus.

Tekst: Elisabet Berge.
Bilder: Mette Mangset, 
Per Stuvland og Elisabet Berge.

Det var hele 65 deltakere til 
stede under dette årlige arran-
gementet, som også i år fant 
sted på Scandic Hotell Asker 
helgen 29. – 30. november.

Leder Marianne Graham Hjelmen 
og styremedlem Thomas Ulven 
åpnet Spinalseminaret og ønsket 
alle hjertelig velkommen. De tak-
ket også for fine bidrag til lotte-
riet fra våre samarbeidspartnere. 

Tema for Spinalseminaret i år 
var:  ”Komplikasjoner etter 
ryggmargsskade – benskjørhet, 
forebygging og behandling” – 
”Effekten av ryggmargsskade 
på søvn, lungefunksjon og 
våkenhet.”

Foredragsholder var dr.med. 
Emil Kostovski, Sunnaas sykehus. 
Hans foredrag var basert på nor-
ske retningslinjer/elektronisk le-
gehåndbok, oversiktsartikkel av 
Baumann et.al (2014) og SCIRE-
PROJECT www.scireproject.com

Osteoporose – benskjørhet
Osteoporose defineres som en 
systemisk skjelettsykdom med 
redusert beinmasse og endrin-
ger av beinvevets mikroarki-
tektur, som fører til økt skjørhet 
av beinvev og økt bruddrisiko.  
Beintapet viser seg å være mer 
alvorlig etter en ryggmargsskade 
enn det man finner etter ren im-
mobilisering. Det er få studier og 
derfor også dårlig dokumenta-
sjon på effekten av medikamen-
tell behandling for benskjørhet 
ved RMS.

Hovedbudskapet var å sørge 
for tilstrekkelig mengde kal-

sium og D-vitamin daglig, og da 
helst gjennom kosten og solen. 
Emil Kostovski snakket om det 
som finnes av medikamentell 
behandling, både tabletter og 
infusjon, og mulige bivirknin-
ger i den forbindelse. Selv om 
medikamenter, som for eksempel 
Aclasta-infusjon, viser bedring av 
bensubstansen etter seks måne-
der, så er det ikke påvist langtids-
effekt. Man vet derfor heller ikke 
om den kortsiktige bedringen 
betyr at faren for brudd i fremti-
den er redusert.

Det som har vist seg å ha effekt 
for å forhindre benskjørhet er 

Marianne Graham Hjelmen 
tester en av gevinstene til 
lotteriet.
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Oversikt	  over	  ExtraExpress	  søknader	  fra	  LARS	  i	  2014	  
Nedenfor	  vises	  en	  oversikt	  over	  ExtraExpress	  (Extrastiftelsen)	  søknader	  sendt	  fra	  LARS	  eller	  i	  samarbeid.	  ExtraExpress	  er	  en	  
ny	  pilotordning	  av	  i	  år	  for	  å	  søke	  om	  økonomiske	  midler	  for	  lokal	  aktivitet	  i	  2015.	  Søknadsfrister	  var	  01.09	  og	  01.11.	  Les	  mer	  
på	  www.extrastiftelsen.no	  
	  
LARS	  Lokallag	   Frist	   Aktivitet	  det	  søkes	  om	   Beløp	   Saksbehandler(e)	  
LARS	  Agder	   01.11	   Seilskutetur	  for	  personer	  med	  

ryggmargsskade,	  pårørende	  og	  venner	  i	  
tilrettelagt	  skute	  på	  sørlandskysten	  ifbm	  
Tall	  Ships	  

30.000	   Leif	  Arild	  Fjellheim	  
og	  Tom	  Atle	  Steffensen	  

LARS	  Finnmark	   01.11	   Deltagelse	  for	  styret	  i	  LARS	  Finnmark	  på	  
NoSCoS	  konferansen	  2015	  i	  Trondheim	  

20.000	   Leif	  Arild	  Fjellheim	  
og	  LARS	  Finnmark	  

LARS	  Finnmark	   01.11	   Likeperson-‐samlinger	  i	  Finnmark	   30.000	   Leif	  Arild	  Fjellheim	  
og	  LARS	  Finnmark	  

LARS	  Hedmark/Oppland	   01.11	   Tilrettelegging	  av	  uteområde	  på	  Lynga	  
skisenter	  

30.000	   Shaqir	  Rexhaj	  

LARS	  Hedmark/Oppland	   01.11	   Dagskonferanser	  (2)	  LARS	  
Hedmark/Oppland	  

30.000	   Arne	  Olav	  Hope	  	  
og	  Shaqir	  Rexhaj	  

LARS	  Nord	  Vest	   01.09	   Likeperson-‐samling	  i	  Molde	   30.000	   Jan	  Ove	  Harsjøen	  
LARS	  Nord	  Vest	   01.11	   Mestringskurs	  høst	  2015	   30.000	   Jan	  Ove	  Harsjøen	  
LARS	  Rogaland	   01.09	   Likeperson-‐samling	  i	  Haugesund	   30.000	   Leif	  Arild	  Fjellheim	  
LARS	  Rogaland	   01.09	   Tilrettelegging	  Furuneset	   30.000	   Geir	  Inge	  Sivertsen	  
LARS	  Rogaland	  
og	  LARS	  Hordaland	  

01.09	   Samling	  med	  likepersonarbeid	  Rogaland	  
og	  Hordaland	  

30.000	   Geir	  Stranden	  

LARS	  Rogaland	   01.11	   Wings	  for	  Life	  World	  Run	  2015	  
Stavanger.	  Dekning	  av	  reiseutgifter	  for	  
deltagere	  

30.000	   Leif	  Arild	  Fjellheim	  

LARS	  Rogaland	   01.11	   Kjelkehockeylag	  –	  Nord	  Rogaland	   30.000	   Arne	  Olav	  Hope	  
LARS	  Trøndelag	   01.11	   Trening-‐	  og	  likepersonaktiviteter	  i	  

Trondheim	  
30.000	   Harley	  Gausen	  	  

og	  Leif	  Arild	  Fjellheim	  
LARS	  Øst/Oslo	   01.09	   Oppstart	  av	  

treningstilbud/treningsstudio	  for	  
personer	  med	  ryggmargsskade	  på	  
Helsearena	  Aker	  

30.000	   Marianne	  Graham	  Hjelmen	  

LARS	  Øst/Oslo	   01.11	   Rullestolrugby	  –	  deltagelse	  i	  Nordic	  
Leauge	  

30.000	   Marianne	  Graham	  Hjelmen	  
og	  Ole	  Flote	  

LARS	   01.11	   Rullestolrugby	  i	  Akershus	  og	  Østfold	   30.000	   Leif	  Arild	  Fjellheim	  	  
og	  Ole	  Flote	  

LARS/NHF	  Karmøy	   01.11	   Pistolskytegruppe	  for	  personer	  med	  
nedsatt	  funksjonsevne	  -‐	  Rogaland	  

30.000	   Arne	  Olav	  Hope	  

LARS/NHF	  Karmøy	   01.11	   Likeperson-‐samling	  for	  foreldre	  med	  
nedsatt	  funksjonsevne	  som	  har	  småbarn	  

30.000	   Arne	  Olav	  Hope	  

	  
Grønnfarge	  =	  Innvilget	  (gjelder	  for	  søknader	  sendt	  før	  frist	  01.09.	  Søknader	  med	  frist	  01.11	  får	  vi	  beskjed	  om	  15.	  desember	  
2014).	  	  

Oversikt	  over	  ExtraStiftelsen	  søknader	  fra	  LARS	  i	  2014	  
Nedenfor	  vises	  en	  oversikt	  over	  innvilgede	  Extrastiftelsen	  søknader	  sendt	  fra	  LARS	  eller	  i	  samarbeid.	  
	  
Søker	   Frist	   Aktivitet	  det	  søkes	  om	   Beløp	   Saksbehandler(e)	  
LARS	  	  
og	  spinalenhetene	  

15.05	   Etablering	  av	  to	  nye	  ABC-‐brosjyrer	  om	  
smerte	  og	  spastisitet	  

235.000	   Leif	  Arild	  Fjellheim	  	  
og	  Tiina	  Rekand	  

LARS	   15.05	   Etablering	  av	  LARS-‐informasjonsfilm	   65.000	   Leif	  Arild	  Fjellheim	  
LARS	   15.05	   Racingdag	  med	  ryggmargsskadde	  på	  

Rudskogen.	  -‐Aktivitetsdag	  for	  
ryggmargsskadde	  og	  deres	  familier	  

113.000	   Leif	  Arild	  Fjellheim	  

	  

Assistanse
– for en enklere hverdag

Ønsker du å holde deg oppdatert på nyheter og produkter?
• Assistanse er et gratis og uforpliktende tilbud til deg som bruker stomi- og kontinensprodukter, 
 eller for deg som ønsker å å holde deg oppdatert

Assistanse - for en enklere hverdag
• Er et magasin som utgis 2 ganger i året

• Bladet inneholder artikler om aktuelle temaer skrevet av 
 fagpersoner og brukere av våre produkter

Assistanse kundeservice
• Gir produktveiledning og svarer på spørsmål

• Sender ut gratis vareprøver på produkter

• Arrangerer brukerpanel i utvikling av nye produkter

Bestill via
SMS
send 

Coloplast Assistanse
til

26112

Registrer deg i dag og motta en 
bærbar mobillader i velkomstgave

Jeg gir herved mitt samtykke om at Coloplast kan lagre mine personalia i deres database. 
Mine personalia skal ikke brukes til noe annet formål enn det som er relevant for mine ønsker og behov, 
og skal heller ikke deles med en tredjepart. Medlemsskapet er vederlagsfritt og uforpliktende. 
Jeg kan når som helst få innsyn i mine personlia og likeledes melde meg ut av medlemsskapet.

51092_Assistanse_SMS_annonse_A4.indd   1 29.08.14   12.07



14 15

På selve dagskonferansen var 
det innlegg hvor Stein Willmann 
fortalte om NHF, Leif Arild Fjell-
heim fortalte om LARS og Tom 
Henriksen ledet gruppediskusjo-
ner pluss at han også holdt et fint 
innlegg om feriereiser fra hele 

LARS Oslofjord Vest
Årsmøte og Julebord

Hyggelig middag etter en vellykket dag.

Nytt styre i LARS Oslofjord Vest: Lill Kristin Granlund, Harald Mælingen, David Ryste og Tom Henriksen. 
Ali Bakhtiari er og i styret, men sees på det store bildet.

Stein Willmann fra NHF Oslofjord Vest holder innlegg og viser hva NHF 
arbeider med og hva NHF kan bistå LARS Oslofjord Vest med.

Tekst og bilder: Leif Arild Fjellheim.

LARS Oslofjord Vest arrangerte 
medlemsmøte, årsmøte og Jule-
bord på Rica Park Sandefjord 
Hotel, lørdag 15. november.

Samlingen kom i stand etter 
en tids arbeid for å revitalisere 
lokallaget, og nå kan vi med 
stor glede informere om at LARS 
Oslofjord Vest har fått på plass et 
flott og motivert styre. Og dette 
vil helt klart komme til nytte i 
regionen, både for arbeid for 
viktige saker og samlinger og 
aktiviteter for medlemmer.

Samlingen begynte med års-
møte hvor målet var å få på plass 
et nytt styre. Tom Henriksen 
ønsket alle velkommen og Leif 
Arild Fjellheim var møteleder for 
valgene.

verden. Til slutt var det hyggelig 
middag med enda flere gode dis-
kusjoner. Takk til alle som deltok, 
og lykke til, til det nye styret! n
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Symposium om forskning på ryggmargsskader
- fra Rikshospitalet

Tekst: Leif Arild Fjellheim.
Bilder: Arne Olav Hope og Leif Arild 
Fjellheim.

17. september arrangerte Oslo 
universitetssykehus og Nor-
wegian Center for Stem Cell 
Research i samarbeid med 
Nevrokirurgisk avdeling OUS og 
SCI Norway, et symposium om 
ryggmargsskader.

Målet med symposiet var å pre-
sentere både grunnforskning og 
klinisk forskning med mål for å 
promotere utvikling av kliniske 
forsøk på behandlinger av rygg-
margsskader i Norge. 

Til symposiet hadde en derfor 
invitert forskere og klinikere fra 
både innland og utland. Og i 
salen var det mange fra rygg-
margsskademiljøet i Norge, både 
fagpersoner og personer med 
ryggmargsskader. Fra LARS ho-
vedstyret deltok Leif Arild Fjell-
heim, Are Wendelborg Brandt og 
Arne Olav hope.

Mark Züchner var konferansier. 
Leif Arild Fjellheim (underteg-
nede) var så heldig og fikk lov til 

Professor Joel Glover, Norwegian 
Center for Stem Cell Research, Oslo 
University Hospital, University
of Oslo.

Professor Martin E. Schwab, Brain 
Research Institute, Neuroscience 
Center Zurich, University of Zurich. 

Professor Armin Curt, Balgrist 
University Hospital, University of 
Zurich.

Leif Arild Fjellheim, leder av Lands-
foreningen for Ryggmargsskadde, 
åpnet symposiet.

Jean-Luc Boulland, forsker fra UiO 
og forsker og nevrokirurg Mark 
Züchner fra UiO og OUS, som var 
med i arrangementskomiteen for 
symposiet.

Nevrokirurg Hege L. Fredø, Oslo 
universitetssykehus, Ullevål 
sykehus.

Overlege Thomas Glott, Sunnaas 
sykehus HF.

å holde åpningsinnlegg på det 
flotte og interessante symposiet, 
hvor nødvendigheten av fors-
kning på behandlinger av rygg-
margsskader ble snakket om.

Professor Martin E. Schwab hold 
innlegg om dyremodell-forsøk 
på ryggmargsskader hvor han 
var innom anti-NOGO proteinet, 
som en ønsker å inhibitere for ny 
aksonvekst, og denne forsknin-
gen fortsetter. Han var og innom 
forskjellige observasjoner som 
følge av disse dyremodell-for-
søkene, som kan ha innvirkning 
på fremtidens rehabilitering av 
mennesker.

Vår egen professor Joel Glover 
hold innlegg blant annet om 
norsk ryggmargsskadeforskning, 
både innen området for å kart-
legge ryggmargen for bedre å 
kunne forstå dens mekanismer 
og oppbygning, i tillegg til å 
forklare om forskjellige mulige 
behandlingsstrategier.

Professor Armin Curt forklarte i 
sitt innlegg om lovende studier 
de har gjort blant annet med 
nevrale stamceller, i tillegg til å 

diskutere  interessante vinklinger 
og problemstillinger om hvordan 
kliniske studier skal designes for 
best å kunne måle effekter en er 

ute etter, og effekter en ikke ser 
for seg, men som en også ønsker 
å fange opp.

Nevrokirurg Hege L. Fredø holdt 
et spennende, mer klinisk, inn-
legg om hvordan kirurger sta-
biliserer ryggmargsskader i den 
akutte fasen. Hun forklarte om 
forskjellige teknikker, og også 
her strekker en seg etter ny viten 
med forskning, som igjen tar 
form som reelle behandlingsfor-
mer.

Thomas Glott fra Sunnaas syke-
hus holdt til slutt et flott innlegg 
hvor han blant annet kom inn 
på forskjellige rehabiliterings-
former som utføres i dag, til mer 
nye forskningsbaserte teknik-
ker en ser på, som for eksempel 
gå-robot studier og microchip 
implantater for å måle blære-
trykk. Thomas forklarte og om 
spinalenhetene i Norge og om 
den store utbygningen som nå 
finner sted på Sunnaas.

Det var en veldig fin og interes-
sant dagskonferanse hvor tilhø-
rerne fikk informasjon om mye 
spennende. Og til slutt kan jeg 
nevne at det planlegges flere 

symposier som dette i fremtiden. 
Stor takk til alle foredragsholdere 
og fremmøtte! n
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Det er et flott senter Danmark 
med fagpersoner og personer 
med ryggmargsskader har fått. 
Fasilitetene har fine og lyse rom 
og områder for rehabiliterings-
aktiviteter. I tillegg er beliggen-
heten da med tanke på naturen, 
ypperlig for fysiske utendørs-
aktiviteter, enten på vanns eller 
til lands. Og mulighetene totalt 
sett ligger da til rette for ypperlig 
behandling og rehabilitering av 
personer med ryggmargsskader.  
Så til lykke, og gratulerer så mye 
med nytt flott senter!

Flott bok om sentralnervesystemet inkludert ryggmargen som kan lastes ned gratis i PDF format. 
Fra Society for Neuroscience. Gå til www.brainfacts.com

Fakta om Vestdansk Center for Rygmarvsskade (VCR)
• Ivaretar rehabilitering på høyt spesialisert nivå for pasienter med ryggmargsskader fra hele 

Vestdanmark
• Er en del av Nevrologisk Avdeling på Regionshospitalet Viborg, men beliggende i selvstendige 

bygninger ved Søndersø i Viborg
• Det nye senteret rommer 6.600 m2 og har kostet godt 100 mill. kroner (DKK)
• Senteret rommer 35 enerom med eget bad og toalett, nytt varmtvannsbasseng, moderne     

treningsfasiliteter og forskningsfasiliteter
Les mer om VCR på www.vcr.dk 

Tekst og bilder: Leif Arild Fjellheim.

Mandag 8. og tirsdag 9. sep-
tember ble det invitert til flott 
konferanse av Vestdansk Cen-
ter for Rygmarvsskade (VCR) i 
Viborg, Danmark. Og på tirsda-
gen var det høytidelig åpning 
av senteret.

Konferansedagene hadde et 
bredt spekter av emner innen 
ryggmargskadebehandling, alt 
fra; forskjellige emner om reha-
bilitering til grunnforskning og 
planlegging av forskjellige klinis-
ke studier på ryggmargsskader. 
Foredragsholdere kom helt fra 
Australia til de mer nærliggende 
områder her i Norden, som fra 
Sverige og Norge, og for eksem-
pel var overlege Tiina Rekand fra 
Haukeland universitetssykehus 
spinalenhet invitert til å holde 
innlegg.

På tirsdagen var det flott høy-
tidelig åpning av senteret hvor 
fagfolk, pasient- og brukerorga-
nisasjoner og politikere sto på 
talerlisten.

Innvielse av Vestdansk Center 
for Rygmarvsskade

Gratulerer til Danmark!

Jeg var invitert av den danske 
brukerorganisasjonen RYK for 
å være med på konferansen og 
åpningen av senteret. I tillegg 
hadde jeg, og representanter fra 
RYK og PTU, et flott møte hvor vi 
drøftet flere gode nordiske sam-
arbeider, for forskjellige saker. 
Viktig med nordisk dialog, og 
mye bra kommer ut av det. n
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Injury Association) tilsvarende 
LARS i Norge. De andre 2 var 
representant for myndighetene 
(Ministry of Social Affairs) og en 
lege som er ansatt på rehabilite-
ringssenteret for ryggmargsskad-
de i Battambang. Hun vil kanskje 
bli utvekslet senere som en del 
av prosjektet. LARS og CSCIA er 
en del av prosjektet for å ivareta 
brukerperspektivet. 

Leif Arild Fjellheim og Arne Olav 
Hope, dro til Oslo for å treffe 
delegasjonen. Oppholdet startet 
med en middag hvor vi ble bedre 
kjent med deltagerne. Her møtte 
også Rune og Sathia Nilsen fra 
Rescio. Formålet med turen var å
få utveksle informasjon og bli
bedre kjent med de involverte i
prosjektet. Vi fikk disponere mø-
terom i NHFs lokaler påfølgende 
dag. Møtet begynte med innlegg 

Delegasjon fra Kambodsja

Tekst: Arne Olav Hope.

På landskonferansen tidligere i 
år og i Patetra nr. 2 ble det for-

talt om LARS sitt prosjekt i Kam-
bodsja. En del av dette prosjektet 
er et forprosjekt finansiert av 
Fredskorpset. Dette forprosjektet 
var en del av den turen under-
tegnede var deltager på tidligere 
i år. Forprosjektet har som for-
mål å få på plass detaljer rundt 
utveksling av helsepersonell 
mellom Norge og Kambodsja. 
Del 1 var fokus på norsk perso-
nell og samarbeidende partnere 
i Kambodsja. Del 2 handlet om 
personell fra Kambodsja og sam-
arbeidspartnere i Norge. Det ble 
da flyet opp 3 personer som er 
knyttet til prosjektet fra Kambod-
sja til Norge. En av disse perso-
nene er Sokha Cheati, lederen av 
CSCIA (Cambodian Spinal Cord 

fra NHF sin utenlandsavdeling. 
Leif Arild holdt innlegg om 
hovedstyrearbeider. Arne Olav 
fortalte om innsamlingsaksjonen 
vi hadde til støtte for CSCIA. Vi 
avsluttet med en lunsj og gode 
diskusjoner. n

Wings for Life World Run - Stavanger 3. mai 2015
Se mer informasjon og om påmelding på 

www.wingsforlifeworldrun.com
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var ”Kosthold og helse”. Ernæ-
ringsfysiolog Nanna Mossberg 
Rylander fra Medi 3 Klinikk AS i 
Ålesund holdt et svært interes-
sant og velredigert foredrag om 
temaet. Hun ga oss mye nyttig 
info, og de fleste tilstedeværende 
fikk mange overraskende opplys-
ninger om for eksempel meng-
den av sukker, salt og kalorier i 
det vi spiser og drikker til daglig.

Til slutt denne ettermiddagen 
kunne Boots tilby gratis måling 
av kolesterolinnholdet i blodet 
til de som ønsket det. Mange 
benyttet seg av denne ekstra-
servicen som ble utført av Unni 
Skodjereite fra Boots Apotek 
Moa.

Lørdagen ble så avsluttet med et 
vellykket julebord med mye god 
mat og drikke der alle fikk sup-
plert inntaket av sukker, salt og 
kalorier i rikt monn. n

LARS NORD VEST TAKKER FOR 
DELTAKELSEN, OG ØNSKER ALLE 
GOD JUL OG GODT NYTT ÅR!

 

 

 

Racingdag 
for personer med funksjonsnedsettelser 

på Rudskogen! 

18. september 2015 
Fra klokken 08:00 til klokken 15:30 

Landsforeningen for Ryggmargsskadde (LARS) arrangerer racingdag på Rudskogen! 
Dette er tidlig informasjon, mer info kommer når vi har mer klart. Vi har så langt leid 

hovedbanen. Vi arbeider for å få racingbiler, med håndgass/brems, som kan prøves.  
I tillegg vil vi ha gokarter med håndgass/brems som og kan prøves. Om en ønsker kan  

en også benytte sine egne biler på banen. Det vil være utstillinger og stands fra 
samarbeidspartnere i tillegg til forskjellige innlegg. Mat og drikke hører med. 

Racingdagen er for personer med forskjellige funksjonsnedsettelser (ikke bare for 
personer med ryggmargsskader), venner og familier, og andre interesserte.  

Så husk å sett av datoen for denne spennende dagen!  
Arrangementet er gratis, men påmelding nødvendig. 

Alle er velkomne! 
 

Kontaktinformasjon og påmelding: Leif Arild Fjellheim  
E-post: leif.arild.fjellheim@haugnett.no Mobil : 911 44 728 

www.lars.no                                  www.rudskogen.no   

 

Tekst og bilder: Oddvar A. Gikling.

LARS Nord Vest arrangerte 
konferanse med julebord 6. – 7. 
desember 2014 på Quality Ho-
tel Waterfront i Ålesund.

Deltakerne møttes til lunsj denne 
lørdagen. Etter lunsj åpnet Leif 
Elde den faglige delen med ei 
orientering om den flotte leilig-
heta LARS Nord Vest har kjøpt i 
Alanya i Tyrkia. Denne leiligheta 
består av to enheter fordelt på 
to plan med heis, og er spesielt 
tilrettelagt for rullestolbrukere. 
Leiligheta kan leies av interes-
serte.

Etter denne åpningssekven-
sen ble ordet gitt til tre av våre 
samarbeidspartnere som orien-
terte om sine produktnyheter og 
tjenester. I rask rekkefølge fikk vi 
nyttig informasjon fra Wellspect 
HealthCare ved Roar Lindberg, 
Boots Apotek Molde ved Kathri-
ne Rødseth Nerland og Promex 
Helse ved Merete Klæth.

Etter en kaffepause var vi klar for 
konferansens hovedtema som 

LARS Nord Vest - i Ålesund
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SpeediCath® katetre for deg! 
Alle våre SpeediCath katetre har en ting til felles – 
de er designet med tanke på brukerens behov. 
Katetrene har en unik hydrofil overflatebehandling. 
Det sikrer en skånsom kateterisering, og reduserer 
risikoen for urinveisinfeksjon og andre plager i 
urinveiene.  
 
PVC og ftalater 
For deg som bruker engangskatetre er det viktig å 
tenke på din egen helse. Alle våre SpeediCath 
katetre er uten PVC og ftalater. Dette er til fordel for 
deg som bruker, og i tråd med vår miljøvennlige 
profil. 
 
Designet for diskresjon 
Alle SpeediCath katetre er designet for å være 
diskrete og for å ha et ikke medisinsk utseende. De 
er enkle å oppbevare, ta med seg og bruke.   
 
SpeediCath® Compact for kvinne og mann 
Med sitt prisvinnende design har SpeediCath 
Compact revolusjonert markedet og satt en ny 
standard. 
 
o Det gir økt livskvalitet ved behov for 

selvkateterisering i hverdagen 
o Det kan føres inn uten berøring 
o Det er et teleskopkateter som tar svært liten plass 

i vesken eller i jakkelommen.  
o SpeediCath Compact for kvinner finnes i to 

lengder for riktig tilpasning 
 
Ønsker du en gratis vareprøve– ta kontakt med oss 
Bestill gratis vareprøver ved å sende en  
e-post til; kundeservice@coloplast.com eller ring 
våre hyggelige sykepleiere på kundeservice. 
Telefon 22 57 50 00. 
  
 
 
 
 

 
Nye SenSura® Mio! 
Nytt stomisortiment med elastisk kleber.   
På refusjon hos Helfo fra 1. januar 2015. Ønsker du 
gratis prøver på stomiprodukter, ta kontakt med oss. 
 
Vi takker alle i LARS for godt samarbeid i 2014 og 
ønsker God jul og godt nyttår! 
 

Coloplast Norge AS 
 

Nytt fra Coloplast Norge AS 

Barn og unge med funksjonsnedsettelser har et lavere 
aktivitetsnivå enn funksjonsfriske, noe som ofte får negative 
konsekvenser for den enkeltes psykososiale utvikling og 
livskvalitet (Grue, 1998). Undersøkelser viser at forskjellene 
mellom personer med eller uten funksjonsnedsettelser er 
størst der aktivitetshjelpemidler faktisk kan være med å 
redusere denne forskjellen, og aller størst er forskjellen i 
utendørsaktiviteter som deltakelse på sykkeltur, i alpinan-
legg og på ski i skog og mark (Bliksvær, 2010).
 

Potensialet for å gjøre noe med disse utfordringene er med 
andre ord stort. Aktivitetshjelpemidler kan bidra til økt ak-
tivitet 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 funksjonsnedsettelsen gir (Bergem, 2012).

Informasjon fra artikkelen «Aktivitetshjelpemidlers betydning for 
fysisk aktivitet for barn og unge med fysisk funksjonsnedsettelse» 
av Svein Bergem, Idrettspedagog.

Aktivitetshjelpemidlers 
betydning for aktivitet, 
deltakelse og livskvalitet.
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SPESIALUTVALG

SPESIALUTVALG

TRENGER DU HJELP TIL  Å F INNE  
RIKTIG TYPE SYKEPLEIEUTSTYR?
BOOTS ER LEDENDE AKTØR INNENFOR SYKEPLE IEARTIKLER.  V I  HAR OVER 

70 SYKEPLE IERE ANSATT HOS OSS OG HAR STERK FOKUS PÅ HELSEFAGLIG 

KOMPETANSE OG RÅDGIVNING I  VÅRE APOTEK.  VÅRT BREDE SORTIMENT 

S IKRER AT DU SOM BRUKER HAR VALGFRIHET OG KAN F INNE DE 

PRODUKTENE SOM PASSER BEST FOR DEG!

BOOTS APOTEK ER LANDETS 
STØRSTE LEVERANDØR PÅ 
SYKEPLE IEARTIKLER!

* Leverer ikke reseptpliktige legemidler!

• Boots apotek Arendal  37 00 42 00  
• Boots apotek Elverum 62 41 91 40 
• Boots apotek Fredrikstad  69 39 65 10  
• Boots apotek Kristiansand 38 17 18 00 
• Boots apotek Kvaløysletta (Tromsø)  77 75 89 90   
• 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 Moa 70 17 80 50 

• Boots apotek Molde  71 25 92 00  
• Boots apotek Moss  69 20 46 20  
• Boots apotek Orkla, Orkanger  72 48 38 50 
• Boots apotek Samarit, Sandnes  51 60 97 60  
• Boots apotek Stjørdal  74 82 10 88 
• Boots apotek Spelhaugen (Bergen)  55 17 60 10  
• Boots apotek Ørnen, Haugesund 52 70 35 80  
• Boots Trondheim (kundesenter)  73 53 37 20  
• Stavanger Helsehus*  51 52 35 31 
• Boots spesialutvalg HomeCare* 800  30  411 

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

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

STOMIINKONTINENSKATETER ERNÆRING SÅRBEHANDLING SIRKULASJON

• Sykepleiefaglig kompetanse

• Bredt produktsortiment

• Produktnøytrale

• Hjemmebesøk for tilpasning av utstyr

• Gratis hjemlevering

boots.noKlikk & hent din e-resept hos oss!

Annonse_dobbeltside_Patetra Desember 2014.indd   1 08.12.14   12:14
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LARS Hedmark/Oppland
Konferanse og Julebord

Tekst: Arne Olav Hope.
Bilder: Arne Olav Hope og Shaqir 
Rexhaj.

Sannhetens øyeblikk kan en 
vel kalle dette arrangemen-

tet som gikk av stabelen 21.-23. 
november. LARS hovedstyre har 
i flere år støttet og loddet stem-
ningen for å få på plass et styre 
for å få i gang et lokallag i disse 
fylkene. Påmelding av deltagere 
var temmelig bra, og de siste 2 
ukene forut for arrangementet 
lå det an til å tangere 20 perso-
ner. De av dere som vet, er det 
vanligvis ingen direkte sammen-
heng mellom antall deltakere og 
personer som ønsker å engasjere 
seg. Så dette lå an til å  bli spen-
nende. 

Forut for konferansen var årsmø-
tet. Dette var klart den viktigste 
delen med hele arrangementet. 

Det er alltid spennende å se hvor 
mange som dukker opp på et lo-
kallagsårsmøte i og med at noen 
kun dukker opp til konferansen. 
Da alle hadde «satt» seg telte vi 
14 personer rundt bordet, og det 
var slett ikke verst. I årsmøter er 
det uten tvil valget som topper 
hele greia. Så også denne gan-
gen. Til all forventning meldte 
det seg hele 6 personer til tjenes-
te.  Følgende styre ble valgt:
• Styreleder: Peter Andersen, 

2 år
• Nestleder/økonomiansvarlig: 

Anders Nupen Hansen, 1 år
• Styremedlem: Britt Helene 

Nymoen, 2 år
• Styremedlem: Dagmar Buen, 

1 år
• Styremedlem: Shaqir Rexhaj, 

2 år
• Varamedlem: Odd Arne Rin-

gen, 1 år

Bra fordeling av styremedlem-
mer både i alder og kjønn. Veldig, 
veldig bra!

Konferanseprogrammet inne-
holdt følgende: 
• Informasjon fra LARS hoved-

styret, av Arne Olav Hope
• Informasjon fra NHF Innlan-

det, historikk, aktivitet og 
samarbeid med LARS, av 
Ingvild Hvidsten

• Birken 2014. Pigging fra Rena 
til Lillehammer. Shaqir Rexhaj 
forteller om sine utfordringer 

• Informasjon fra LARS samar-
beidspartnere, av Jannicke 
Nordengen (Boots), Siv Myr-
vang (Wellspect HealthCare), 
Ronny Østås (Coloplast)

• Bilsøknad NAV. Et case fra 
A-Å, av Arne Olav Hope

• Lokallagsarbeid LARS Øst/
Oslo - vårt største lokallag, av 
Erik Lillebye

Vi fikk høre mye nyttig informa-
sjon. NHF Innlandet hadde et 
glimrende innlegg om deres 
aktiviteter hvor det ble spesielt 
engasjerte spørsmål vedrørende 
deres hytte på Einarstun. Denne 
hytta er rullestolvennlig, og kan 
bookes for alle medlemmer i 
NHF. Hytta har egen Facebook-
gruppe, så her er det bare å søke 
opp informasjon (søk: Einars-
tun). Shaqir Rexhaj fortalte om 
hvordan han la opp treningen 
forut for løpet. Videre fikk vi høre 
hvordan han overlevde 54 km 
med staking. Absolutt en impo-
nerende bragd, hvor vi også ble 
advart mot å melde seg på dette 
uten å være topptrent. Advarse-
len er tatt til etterretning. Våre 
sponsorer holdt sine interessante 
innlegg om produktinformasjon. 
Alltid noe nytt å høre fra denne 
kanten. Så var det undertegnede 
som holdt et innlegg om NAV 
Bilsøknad – en tindebestigning. 
Innlegget var lagt opp som en 
beskrivelse av prosess, bruk av 
tid, iblandet tips og råd. Denne 
presentasjonen ligger online, 
og for interesserte som vil ha en 
oversikt kan en google «bilsøk-
nad prezi» så kommer en til den. 
Sist ut var Erik Lillebye med sitt 
innlegg om hvordan de driver 
lokallagsarbeid i LARS Øst/Oslo. 
Mye bra informasjon her, spesielt 
med tanke på at nesten halvpar-
ten av publikum var nyvalgte 
styremedlemmer. 

Til slutt var det feiring og jule-
bord. God mat og drikke ble 
servert. Stemningen var helt i 
toppskiktet. Som en annen gjest 
kommenterte; ser ut som man 
må ha en ryggmargsskade for å 
bli lykkelig. God Jul med den! n

Erik Lillebye og Arne Olav Hope.
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for denne multisenter-studien 
var derfor på Sunnaas for å gjen-
nomgå findetaljer i studieproto-
kollen før studien starter. Tidlige-
re var det snakk om 9 sentra som 
skulle delta, men nå ser det og ut 
som om Sverige blir med. Og det 
er bra – jo flere sentra som blir 
med, jo flere deltagere i studien, 
som igjen gir bedre forsknings-
data. Disse dataene vil dernest 
bli benyttet for å vurdere om ut-
styr som dette bør introduseres 
på rehabiliteringsinstitusjoner 
som rehabiliterer personer med 
ryggmargsskader.

LARS er veldig glad for at denne 
studien nå starter. Vi var og en av 
pådriverne for å få dette utstyret 
til Norge, sammen med gode 
krefter fra spinalenhetene. Vi 

Tekst og bilder: Leif Arild Fjellheim.

I midten av august var det en 
to-dagers samling på Sunnaas 
sykehus for planlegging av 
oppstart av en  pan-europeisk 
multisenter-studie for Ekso 
gå-robot. Studien er for perso-
ner med ryggmargsskader. På 
samlingen deltok blant andre 
forskere fra Spania, Nederland 
og Danmark. 

Gå-roboter har vært på markedet 
i noen år, men det er ikke før i det 
siste at teknologien har vært god 
nok for å prøve ut i en rehabili-
teringssetting. Og derfor plan-
legges detaljene nå i en større 
Europeisk studie hvor flere sentra 
som rehabiliterer ryggmargsska-
der vil delta. Flere av forskerne 

Overlege Thomas Glott intervjues av NRK Østlandssendingen.

Fysioterapeut Barry Richards fra 
Ekso Bionics gjør gå-roboten klar 
for bruk og demonstrasjon.

Leif Helge Svae som er ryggmargsskadet demonstrerer gå-roboten sammen med fysioterapeuter fra 
Sunnaas sykehus.

Ulla Vig Nissen (som leder studien) fra Rigshospitalet i København, Danmark, går igjennom studieprotokollen i 
auditoriet på Sunnaas sykehus.

Kick-off møte på Sunnaas for oppstart 
av Europeisk gå-robot studie

ønsker og samtidig å takke Sun-
naasstiftelsen som skaffet økono-
miske midler for dette utstyret.

Når studiedataene er klare øn-
sker vi å presentere disse i 
Patetra. n
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Vinteraktivitetsdager 
fra nord til sør
Er du usikker, eller 
synes du sitski ser 
veldig spennende ut?
Bardum arrangerer aktivitetsdager over 
hele landet. Vi bistår gjerne for å gi deg 
den tryggheten du trenger for å finne ut om 
dette er noe for deg eller noen du kjenner.

Tromsø

Alta

Harstad

Sulitjelma

Vassfjellet
Molde

Hafslo
Utviksfjellet

Sirdal
Skien

Svarstad
Kongsberg

Trysil

Budor

Nannestad
Oslo

Våler

Vegårshei

Myrkdalen

Bjorli

Hafjell

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

Frihet, 
mestring 
og en 
ubeskrivelig 
glede!

Nå kan også du få muligheten til å kjøre sitski – et aktivitetshjelpemiddel som byr på 
mye deilig skiaktivitet i skibakken sammen med familie og venner.

 
Ta kontakt med oss for uforpliktende utprøving!

De vanlige utfordringene og begrens-
ninger vi opplever til daglig som 
følge av at hun ikke kan gå, forsvin-
ner når vi er i bakken med sitski. 

Vi kan bevege oss like raskt som 
alle andre, og Aurora hyler av glede. 
Det er en befriende følelse og alt vi 
trenger å tenke på er at hun ikke skal 
fryse.  

- far, Akershus.

Det betyr alt for meg å komme ut 
i skibakken. Jeg får være sammen 
med venner, og møter nye menne-
sker.  Det er en perfekt dag for meg! 
Været har ingenting å si. Jeg føler 
meg fri, og ingenting er som 
følelsen å hoppe på ski.

- mann, Oslo

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



34 35

Vi takker sponsorene 
for deres bidrag!
TRENINGSTILBUDET FORTSETTER I 2015

10 Nyheter Fredag 14. november-2014

Hva ville vært
tittelen på boken

om ditt liv?

Selvhjelp handler om
å ta tak i livet. Særlig de kapitlene

som ikke er skrevet ennå.

Selvhjelp Norge. Nasjonalt kompetansesenter
for selvorganisert selvhjelp.

Selvhjelp handler om at vi kan hjelpe oss selv
når livet er vanskelig. De fleste av oss opplever
perioder med problemer, enten de skyldes
kronisk sykdom, samlivsbrudd, angst eller
andre ting i livet. Da trenger vi hjelp – og det
fine er at vi ofte selv kan mobilisere krefter.
Særlig når vi gjør det sammen med andre.

Problemene blir ikke borte ved et trylleslag.
Men du lærer deg å håndtere dem – og kanskje
til og med velger å bruke dem. Selvhjelp er
enkelt, men ikke lettvint.

Vil du vite mer, se selvhjelp.no

Stemningen var svært god
torsdag ettermiddag på
Klinikk for fysikalsk medisin
og rehabilitering ved St. Olavs
Hospital.
Da skrev klinikksjef Bjørn
Skogstadunder på en avtale om
at sykehuset tilbyr Landsfore-
ningen for Ryggmargsskadde
(LARS) rimelig leie av tre-
ningsstudio to kvelder i uka ut
2015.
Dermed var den siste av flere

brikken på plass for at rygg-
marksskadde får opprettholdt
treningstilbudet sitt en stund
til.

Private sponsorer
Det startet med at Odd Arne
Steffensen i treningskjeden Im-
puls lot seg opprøre over opp-
slaget i Adresseavisen om ned-
leggelse av treningstilbudet.
– Jeg tenkte at dette går på

tvers av all fornuft. Gjennom
regelmessig treningkanenper-
son bli i stand til å klare hver-
dagslige oppgaver enklere enn
en person som ikke trener. Det
betyr at man igjen belaster hel-
sevesenet mindre, og samfun-
net sparer penger, sier Steffen-
sen.
I en samtale med Harley

Gausen fra LARS nevnte Stef-
fensen dette, og dermed be-
gynte snøballen å rulle. Impuls
og Sparebank 1 Midt-Norge
spleiset på regningen. 90 000
kroner skal dekke trening i to
timer to ganger i uka fra januar
2015 og ut året.
– Dette hadde ikke vært mu-

lig uten lav leie fra St.Olavs. En
viktig bidragsyter er også per-
sonlig trener Renate Bolland,
som skal trene de ryggmargs-
skadde nesten gratis i et år, sier
HarleyGausen.

– Det er vanlig at ting tar tid,
men det har det ikke gjort her.
Det har vært helt utrolig åmøte
sponsorer som ikke stiller krav.
Det eneste de vil er at trenings-
tilbudet skal fortsette. At Re-
nate Bolland bidrar på denmå-
ten hun gjør, er også helt utro-
lig. Alle har utelukkende vært
svært positive, så her er gode
krefter i sving, sier Arve Harald
Nordahl, regionstyreleder i
Norges handikapforbund, som
mener treningstilbudet hand-
ler spesielt omøkt livskvalitet.

Pusterom
Årsaken til at St.OlavsHospital
avslutter driften av treningstil-
budet til ryggmargsskadde,
skyldes at Helsedirektoratet
ikke definerer dette som
behandling, og da er det ikke
penger å hente for sykehuset.
Aktørene bak sponsorord-

ningen er alle klare på at det
ikke kan bli en permanent
ordning at private aktører be-
taler regningen for noe som
strengt tatt burde være et
offentlig tilbud. Etter sam-

handlingsreformen er opptren-
ing et kommunalt ansvar, som
ikke sorterer under spesialist-
helsetjenesten.
– Vi ønsker at pengene skal

gi aktørene et pusterom til å få
til en annen løsning med
offentlig finasiering. All erfar-
ing viser at hvis et tilbud legges
ned, er det vanskelig å få det i
gang igjen, sier Odd Arne Stef-
fensen.
Klinikksjef Bjørn Skogstad

mener man må dele inn rygg-
marsskadde i to ulike grupper:
De som har skade som ikke
medfører lammelse av armene,
og de som har lammelse av ar-
mene.
– De som har lammelse i ar-

mene har et helt annet behov
for tilrettelagt trening, og
burde sortere inn under spe-
sialisthelsetjenesten. Slik det er
i dag sorterer disse to gruppene
inn under samme ordning, og
det blir feil, sier han.
Skogstad ønsker en ordning

med frikjøping av kompetanse
fra St.OlavsHospital.
– I dag er det en liten gruppe

i nærheten av Trondheim som
får tilbud om tilrettelagt tren-
ing. Vi har ansvar for pasienter
helt opp til Finnmark.

KJERSTIN RABÅS 95212 969
kjerstin.rabaas@adresseavisen.no

Ryggmargsskadde
får trene videre
Private midler og gode krefter gjør at
treningstilbudet for ryggmargs-
skadde kan fortsette, i hvert fall ut
2015.

Alle gode krefter: Klinikksjef Bjørn Skogstad, Harley Gausen, LARS (Landsforeningen for rygg-
margskadde), Steinar Skogseth, brukerrådet St.Olavs, Arve Harald Nordahl, Regionstyreleder NHF, Odd
Arne Steffensen, Impulse Treningssenter (Sponsor), Øivind Gundersen Impulse, Stein Bugge, Sparebank1
SMN, (Sponsor) Renate Bolland og Terje Roel Foto: MORTEN ANTONSEN

Stort smil: Klinikksjef Bjørn Skogstad og Harley Gausen signerer
kontrakten som sikrer rimelig leie av treningsrom.

Impulse Treningssenter og
Sparebank1 Midt-Norge
har bidratt med støtte som 
gjør det mulig å drive 
eksisterende tilbud ut 2015.

Faksimile Adresseavisen

Klinikksjef Bjørn Skogstad, Harley Gausen, LARS, Steinar Skogseth, LARS, Arve Harald Nordahl, Regionstyreleder 
NHF, Odd Arne Steffensen, Impulse Treningssenter (sponsor), Øivind Gundersen, Impulse Treningssenter,
Stein Bugge, Sparebank1 SMN (sponsor), Renate Bolland og Terje Roel.

Trøndelag
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Selvhjelp handler omå ta tak i livet. Særlig de kapitlenesom ikke er skrevet ennå.

Selvhjelp Norge. Nasjonalt kompetansesenterfor selvorganisert selvhjelp.

Selvhjelp handler om at vi kan hjelpe oss selvnår livet er vanskelig. De fleste av oss oppleverperioder med problemer, enten de skyldeskronisk sykdom, samlivsbrudd, angst ellerandre ting i livet. Da trenger vi hjelp – og detfine er at vi ofte selv kan mobilisere krefter.Særlig når vi gjør det sammen med andre.
Problemene blir ikke borte ved et trylleslag.Men du lærer deg å håndtere dem – og kanskjetil og med velger å bruke dem. Selvhjelp erenkelt, men ikke lettvint.
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Stemningen var svært godtorsdag ettermiddag påKlinikk for fysikalsk medisinog rehabilitering ved St. OlavsHospital.
Da skrev klinikksjef BjørnSkogstadunder på en avtale omat sykehuset tilbyr Landsfore-ningen for Ryggmargsskadde(LARS) rimelig leie av tre-ningsstudio to kvelder i uka ut2015.
Dermed var den siste av flerebrikken på plass for at rygg-marksskadde får opprettholdttreningstilbudet sitt en stundtil.

Private sponsorerDet startet med at Odd ArneSteffensen i treningskjeden Im-puls lot seg opprøre over opp-slaget i Adresseavisen om ned-leggelse av treningstilbudet.– Jeg tenkte at dette går påtvers av all fornuft. Gjennomregelmessig treningkanenper-son bli i stand til å klare hver-dagslige oppgaver enklere ennen person som ikke trener. Detbetyr at man igjen belaster hel-sevesenet mindre, og samfun-net sparer penger, sier Steffen-sen.
I en samtale med HarleyGausen fra LARS nevnte Stef-fensen dette, og dermed be-gynte snøballen å rulle. Impulsog Sparebank 1 Midt-Norgespleiset på regningen. 90 000kroner skal dekke trening i totimer to ganger i uka fra januar2015 og ut året.

– Dette hadde ikke vært mu-lig uten lav leie fra St.Olavs. Enviktig bidragsyter er også per-sonlig trener Renate Bolland,som skal trene de ryggmargs-skadde nesten gratis i et år, sierHarleyGausen.

– Det er vanlig at ting tar tid,men det har det ikke gjort her.Det har vært helt utrolig åmøtesponsorer som ikke stiller krav.Det eneste de vil er at trenings-tilbudet skal fortsette. At Re-nate Bolland bidrar på denmå-ten hun gjør, er også helt utro-lig. Alle har utelukkende værtsvært positive, så her er godekrefter i sving, sier Arve HaraldNordahl, regionstyreleder iNorges handikapforbund, sommener treningstilbudet hand-ler spesielt omøkt livskvalitet.
Pusterom
Årsaken til at St.OlavsHospitalavslutter driften av treningstil-budet til ryggmargsskadde,skyldes at Helsedirektoratetikke definerer dette sombehandling, og da er det ikkepenger å hente for sykehuset.Aktørene bak sponsorord-ningen er alle klare på at detikke kan bli en permanentordning at private aktører be-taler regningen for noe somstrengt tatt burde være etoffentlig tilbud. Etter sam-

handlingsreformen er opptren-ing et kommunalt ansvar, somikke sorterer under spesialist-helsetjenesten.
– Vi ønsker at pengene skalgi aktørene et pusterom til å fåtil en annen løsning medoffentlig finasiering. All erfar-ing viser at hvis et tilbud leggesned, er det vanskelig å få det igang igjen, sier Odd Arne Stef-fensen.

Klinikksjef Bjørn Skogstadmener man må dele inn rygg-marsskadde i to ulike grupper:De som har skade som ikkemedfører lammelse av armene,og de som har lammelse av ar-mene.
– De som har lammelse i ar-mene har et helt annet behovfor tilrettelagt trening, ogburde sortere inn under spe-sialisthelsetjenesten. Slik det eri dag sorterer disse to gruppeneinn under samme ordning, ogdet blir feil, sier han.Skogstad ønsker en ordningmed frikjøping av kompetansefra St.OlavsHospital.– I dag er det en liten gruppei nærheten av Trondheim somfår tilbud om tilrettelagt tren-ing. Vi har ansvar for pasienterhelt opp til Finnmark.

KJERSTIN RABÅS 95212 969kjerstin.rabaas@adresseavisen.no

Ryggmargsskaddefår trene viderePrivate midler og gode krefter gjør attreningstilbudet for ryggmargs-skadde kan fortsette, i hvert fall ut2015.

Alle gode krefter: Klinikksjef Bjørn Skogstad, Harley Gausen, LARS (Landsforeningen for rygg-

margskadde), Steinar Skogseth, brukerrådet St.Olavs, Arve Harald Nordahl, Regionstyreleder NHF, Odd

Arne Steffensen, Impulse Treningssenter (Sponsor), Øivind Gundersen Impulse, Stein Bugge, Sparebank1

SMN, (Sponsor) Renate Bolland og Terje Roel Foto: MORTEN ANTONSEN

Stort smil: Klinikksjef Bjørn Skogstad og Harley Gausen signerer
kontrakten som sikrer rimelig leie av treningsrom.

Hjernerådet arrangerte konferanse om habilitering og rehabilitering 
på Rikshospitalet 20. november 2014.

Tekst og bilde: Leif Arild Fjellheim.

Hjernerådet har som formål å arbeide med saker av felles 
interesse for alle som har befatning med hjernesykdommer 
og/eller studier av hjernefunksjoner. Hjernerådet skal drive 
opplysnings- og interessepolitisk arbeid knyttet til funksjoner 
og sykdommer i hjernen og øvrige deler av nervesystemet.

LARS er medlem av hjernerådet. Og foredragene og mer om 
Hjernerådet kan leses på hjemmesiden www.hjerneradet.no

På bildet ses Hanne F. Harbo, som er leder av Hjernerådet, når 
hun åpner og ønsker velkommen til konferansen.

Fakta om hjernerådet
Hjernerådet www.hjerneradet.no 
representer i dag 29 selvstendige 
norske brukerorganisasjoner, be-
handlingssentre, forskningsmiljø-
er og profesjonsorganer som har 
gått sammen for å gjøre en bedre 
innsats for alle som rammes av 
sykdommer og skader i hjer-
nen, ryggmargen og tilhørende 
nerver. Vi arbeider for at mennes-
ker med slike sykdommer eller 
skader skal få de beste mulige 
vilkår i Norge, og vi representerer 
Norge i internasjonale nettverk 
som fokuserer på «hjerne-helse» 
www.europeanbraincouncil.org
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Få en iPad Air 2 
Fra Landsforeningen for Ryggmargsskadde 

Landsforeningen for Ryggmargsskadde (LARS) ønsker  
å markere Facebook-gruppen til LARS 

 
Dette gjør vi ved at Facebook-gruppe medlem  

nr. 1000 vil få en gratis* iPad Air 2 
 
* Betingelse er at Facebook-gruppe medlem nr. 1000 er/eller har meldt seg inn i LARS. 
 
- LARS Hovedstyret 

Landsforeningen for Ryggmargsskadde (LARS) www.lars.no 

LARS på Facebook, gå til: 
LARS – Landsforeningen for Ryggmargsskadde 

Ekstra hygienisk beskyttelse for deg på farten!

VaPro Plus reisekateter gir deg alle produktfordelene Vapro RIK kateter 
har og har i tillegg en 1000ml oppsamlingspose for deg på farten. 
Effektivt for deg som trenger økt tilgjengelighet ved urintømming.

Dansac and Hollister Norge • Postboks 273, N-1377 BILLINGSTAD • Besøksadresse: Olav Brunborgs vei 4 
 Telefon: +47 66 77 66 50 • Faks: +47 66 77 66 51 • kundeservice.norge@hollister.com 

www.vapro.no

 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 bakteriesmitte.

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

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

 Økt tilgjengelighet for å tømme seg.

 Trygt å bruke - inneholder hverken lateks eller ftalater

2

1

3

4

NYHET! 
Nå på markedet 

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.

Prøv reisekateteret vårt - 
be om vareprøver!

Berøringsfritt, hydrofi lt og intermitterende VaPro-reisekateter

VaPro Plus

2

tende blå tupp  i kontakt

gir mer komfort

e Den

3

1

Berøringsfritt, hydrofi lt og intermitterende RIK-kateter

Enkel å åpne - Klar til bruk!

VaPro

18697_Vapro_ann_Patetra_A4.indd   1 11.08.14   15.49
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Hjelpemiddelmessa Øst
Tekst og bilder: Leif Arild Fjellheim.

Onsdag 15. og torsdag 16. oktober inviterte Norges Handikapforbund Øst og Oslo 
til Hjelpemiddelmessa Øst i Ekeberghallen.

Hjelpemiddelmessa Øst ble arrangert for tredje gang med mange stands, utstillere og mange 
folk å treffe. I tillegg til utstillinger om tekniske hjelpemidler var det blant annet; BPA-seminar, 
Velferdsteknologi-seminar samt at Norske Servicehunder hadde demonstrering.

En flott hjelpemiddelmesse med mye å utforske. Gode vafler var det og å få!
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Gruppeopphold - Sitski og alpint på Hafjell mars 2015

Fra Sunnaas sykehus.

Uke 13, 23.-27. mars blir det vin-
teraktivitetsuke i alpinbakkene på 
Hafjell. Det er et tilbud til personer 
med fysisk funksjonshemning.
Søknad må sendes via fastlege 
innen 15. januar.

Formålet med tilbudet
Vintersesongen og snø gir forhold 
som mange helst vil hoppe over. Vi 
ønsker å endre denne oppfatningen 
med et slikt gruppeopphold. Ved å 
sette fokus på vinteraktiviteter, kan 
opplevelsen av å fungere og drive 
aktiviteter i denne sesongen virke 
positivt.
Å få testet ut aktiviteter på nytt med 
endret funksjon i en gruppe med 
likestilte og kompetanse rundt seg, 
kan være mestringsframbringende. 
Som gruppedeltager er du innlagt 
ved Sunnaas Sykehus, seksjon for 
vurdering og oppfølging (VO).

Hva inneholder tilbudet
• Dette er et tilbud hvor fysisk 

aktivitet og mestring på ski vil 
stå i fokus

• Vi vil legge opp til to daglige 
økter med trening i bakken

• Mulighet for å prøve ut skipig-
ging

• Undervisning og temakvelder 
med fokus på trening/idrett og 
fysisk aktivitet

Kriterier for å kunne delta
Deltagerne må

• har en fysisk funksjonshemning
• ha interesse for ski og like å 

være ute
• like å være sammen med andre
• kunne dele rom med andre

Praktisk informasjon
Når: 23. mars - 27. mars (5 dager) 
Hvor: Hafjell. Vi skal på Pellestova 
som er delvis tilrettelagt for rulle-
stolbrukere. Vi benytter bakkene i 
Hafjell, Lillehammer under opphol-
det. Her finnes et godt og variert 
løypenett som gjør det enkelt å 
starte skitreningen og tilpasse utfor-
dringene til den enkelte.
Reise: Deltakere møter direkte på 
Pellestova. Pasientreiser skal dekke 
kostnader på reisene. 
Personell og instruktører: Det vil 
være med helsefaglig personell 
fra Sunnaas under hele oppholdet 
på Hafjell som kan hjelpe til med 
personlig stell. De stiller også som 
ledsagere i bakken. Det vil være ser-
tifiserte skiinstruktører som under-
viser og veileder i bakken. I tillegg til 
dette vil ulike hjelpemiddelfirmaer 
låne ut utstyr og bidra med instruk-
sjon. Skiforbundet kommer til å ha 
åpen samling samtidig på samme 
plass, for mer viderekommende 
kjørere. Her er det masse kompe-
tanse og erfaringer man som ny kan 
ta nytte av. 

Hva må du må ha med:  Som 
deltager trenger du å ha med deg 
nødvendig medisinsk utstyr, varmt 
tøy som superundertøy/ullundertøy, 
vann- og vindavstøtende yttertøy, 
ekstra skift, hjelm hvis du har (det er 
påbudt med hjelm). 
Det er også mulig å ha med seg en 
assistent, ledsager, ektefelle, sam-
boer eller venn på dette oppholdet, 
dersom formålet er å kunne stå på 
ski sammen. Vi dekker kost og over-
natting, men ikke lønn for den som 
er med som følge. En forutsetning 
for å ha med egen ledsager er altså 
at det er av betydning for videre ski-
kjøring, og ikke som hjelp til person-
lig stell. Vi har med helsepersonell 
som er behjelpelig til det. 
Annet:  Alkohol og rusmidler er IKKE 
tillatt under oppholdet.

Mer informasjon
Ta kontakt med idrettspedagog 
Lene Carine Vik, tlf. 66 96 92 44 /92 
62 25 10 eller inntakskoordinator for 
VO4 Gunn Pettersen, tlf. 66 96 92 64 
Hvordan kan jeg få dette tilbudet?
Om du ønsker å delta må du ta kon-
takt med en av personene som står 
oppført under. 
Fastlegen din må søke deg inn til 
”aktivitets- og mestringsopphold 
ski” ved Sunnaas Sykehus. 
Frist for påmelding er fredag 
15.01.15

Tilbudet gjennomføres med støtte 
fra Sunnaasstiftelsen.

Her er en ordentlig flott nyhet! Stiftelsen Conquer Paralysis Now har annonsert en konkurranse som 
går ut på å finne en behandling for ryggmargsskader innen ti år. De utlyser 20 millioner amerikanske 
dollar (cirka 140 millioner NOK) i forskningsmidler en kan søke på. Men i tillegg så utloves en beløn-
ning på 10 millioner amerikanske dollar (cirka 70 millioner NOK) i belønning til de som først finner slike 
behandlinger. Mer kan leses ved å gå til http://conquerparalysisnow.org
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ABC - INFORMASJONSMATERIELL OM RYGGMARGSSKADE

ABC om ryggmargsskade

LARS i samarbeid med spinalenhetene; Sunnaas sykehus, St. Olavs Hospital Avd. forryggmargsskader 
og Haukeland universitetssykehus spinalenhet, og andre fagmiljøer har etablert informasjonsmateriell 
om ryggmargsskade. Det arbeides i tillegg med nye emnespesifikke hefter som vil bli annonsert når de 
utkommer. Det er to serier, en serie for brukere, pasienter og pårørende, og en serie for helsepersonell. 
Begge seriene kan benyttes om hverandre. De to første ABC-ene tar opp forskjellige emner om rygg-
margsskade, mens ABC informasjonsheftene under disse er emnespesifikke. På LARS hjemmesiden 
www.lars.no under menyvalget ”Informasjonsmateriell” kan du lese og gratis laste ned informasjons-
materiellet om ryggmargsskade i PDF format.

Med støtte fra:                                                         og

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

Innmelding i Norges Handikapforbund

Norges Handikapforbund
Svarsending 0047
0090 Oslo

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 Interessemedlem

Medlemstype (velg én)

Pårørende

Kategori:

*

X

Landsforeningen for Ryggmargsskadde

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

LARS på facebook... Gå til facebook og søk opp gruppen 
Landsforeningen for Ryggmargsskadde

Her vil en kunne finne forskjellige nyheter og saker samt at alle 
er velkomne til å ta del i diskusjoner

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 Elverum 62 41 91 40 • Boots apotek Fredrikstad  
69 39 65 10 • Boots apotek Kristiansand 38 17 18 00 • Boots apotek Kvaløysletta (Tromsø)  77 75 89 90 • 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 Moa  
70 17 80 50 • Boots apotek Molde  71 25 92 00 • Boots apotek Moss 69 20 46 20 • Boots apotek Orkla, Orkanger 72 48 38 50 • Boots apotek Samarit, 
Sandnes 51 60 97 60 • Boots apotek Stjørdal 74 82 10 88 • Boots apotek Spelhaugen (Bergen) 55 17 60 10 • Boots apotek Ørnen, Haugesund 52 70 35 80  
• Boots Trondheim (kundesenter) 73 53 37 20 • Stavanger Helsehus* 51 52 35 31 • Boots spesialutvalg HomeCare* 800 30 411

SPES IALUTVALG

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

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 ?

* 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

• Sykepleiefaglig kompetanse

• Bredt produktsortiment

• Produktnøytrale

• Hjemmebesøk for tilpasning av utstyr

• Gratis hjemlevering

STOMIINKONTINENSKATETER ERNÆRING SÅRBEHANDLING SIRKULASJON

Klikk & hent din e-resept hos oss!

Annonse_bakside_Patetra Desember 2014.indd   1 08.12.14   11:06


