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Med hovedfokus på slagrammede og pårørende

Hjemmeside: www.slagrammede.org

E-post: post@slagrammede.org



Livet går ikke alltid på skinner, men tar sving slik 

Hvem er vi:
Vi er en organisasjon som er der for de slagrammede og 
pårørende. Dette er vårt hovedfokus. Vi har lokallag over 
hele landet og de fl este lokallag har regelmessige møter 
der de slagrammede og pårørende kan treffe andre i 
samme situasjon og utveksle erfaringer.
Her kan den slagrammede få være slagrammet sammen 
med andre slagrammede. Vi er politisk og livssyn nøytrale.

Hva gjør vi:
Vi har god kontakt med fagmiljøene som behandler og 
rehabiliterer de som rammes.
Vi arbeider tett opptil pasientombudene i fylkene og 
hjelper våre medlemmer der det er behov for kontakt.

Hvordan jobber vi:
Vårt hovedmål er å påvirke myndighetene slik at 
hjerneslag blir tatt på alvor, og at antallet som får 
hjerneslag reduseres til null.
Dette kan gjøres ved at det satses mer på forskning og 
opplysning om hjerneslag. Videre ønsker vi å prioritere
rehabiliteringen for slagrammede, slik at fl ere kan 
fungere sosialt og komme tilbake i arbeid.



Trollstigen her på bildet, men opp og frem kommer vi

Det er også viktig at det spres opplysning ut mot folket
hvordan man forholder seg når man har mistanke om det 
kan være et hjerneslag. Vi arbeider aktivt med dette i mange 
sammenhenger, og mot forskjellige grupper.
Vi arrangerer åpne møter rundt i landet, hvor vi bruker de 
fremste fagpersoner som foredragsholdere. 
Vi har utdannede likepersoner, som driver aktivt 
likepersonarbeid i lokallagene.

Ta gjerne kontakt på vår slagtelefon 941 723 88 eller 
E-post: post@slagrammede.org om det er noe du lurer på, 
så skal vi gjøre vårt beste for å hjelpe deg.

Symptomer og tegn på hjerneslag 

Prate Smile  Løfte
Plutselig vanskelig å prate, smile eller løfte armene.

Da kan det være hjerneslag.

Ring 113
-hvert sekund teller



Ønsker du å bli medlem?
Det gjøres ved å sende innmeldingen på 
E-post til nfs@orgservice.no eller
pr. post til NFS medlemsservice c/o Orgservice  
 Thomles gate 4, 0270 OSLO

Navn:

Adresse:

Poststed/nr.:

Telefon nr.:

E-post:

Fødselsdag:         mnd.        år

Medlemstype:

Slagrammede/pårørende Kr. 300,-

Husstandsmedlem Kr.100,-

Støttemedlem Kr.150,-

Inkludert i kontingenten er vårt medlemsblad 
Hjernecella som kommer ut 4 ganger i året.
Du fi nner  kontaktinformasjon om våre lokallag på 
hjemmesiden vår: www.slagrammede.org
E-post: post@slagrammede.org

Husk vi er der for deg!


