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Stavanger sykehus avd.M4.

På vegne av alle tidligere og nåværende slagpasienter som kan takke Stavanger sykehus
avd. M4 for sine "nye " liv, vil jeg be Styret Helse Vest v/lederen, om å ta alle disse og
nye uheldige i tankene når saken om eventuell nedleggelse av avd . M4 nå snart skal
styrebehandles.

125 år har denne avdelingen gitt uendelig mange slagpasienter deres nye liv , eller kanskje
heller gitt dem livet tilbake . Hva dette har betydd for hver eneste en av dem , og deres
pårørende , burde ikke være vanskeligå forstå . Noe annet i denne sammenheng er også hvor
mange kroner denne opptreningen har spart SUS /samfunnet for gjennom de 25 årene den
har eksistret.

Jeg er leder for Slagforeningen i Rogaland , og har selv en mann som i en alder av 52 år fikk
hjerneslag . I dag er han vel 72 år .. Han har etter utskrivelsen fra M4, fungert bra hjemme. Ikke
en dag har han hatt behov for en sykeseng , og jeg har klart å holde meg oppegående i alle
disse årene . Altså kr. 0,- i utgifter fra helsebudsjettet . I vår forening , hvor vi er ca. 225
medlemmer , gjelder det samme for storparten av medlemmene . - Uten den flotte
opptreningen ved M4 , ville vi,de pårørende , mest sannsynlig måtte ta våre hjem rett etter
akuttbehandlingen og hjelpe dem som best vi kunne . Det ville betydd at pårørende ville blitt
utslitt og måtte ha en seng på sykehuset + kanskje også den "syke ". Det koster penger det!
Jeg vil også få påpeke at det etter utskrivelsen gis tilbus om ukentlig gruppetrening i
treningssalene ved Stavanger sykehus!

Slagforeningen i Rogaland har faktisk den største æren for at "Slagenheten " på SUS ble
opprettet. Dette nevnes for å vise at det ikke er SUS som sådann vi er imot . Jeg vil gjerne
gjenta noe jeg har sagt tidligere , og det er at vi ikke skal "stille oss på bakbeina" når det
gjelder flytting opp til SUS. MEN , vi nekter å gjøre dette inntil våre kan bli tilbudt det samme
flotte opplegget i like gode lokaler til alle former for opptrening som dem som finnes på
Stavanger sykehus pr. i dag.. Dessuten vet vi også at det unike parkanlegget /uteområdet rundt
Stavanger sykehus nesten daglig benyttes i opptreningen . En meget viktig ting å ta hensyn til.

Et slikt tilbud finnes ikke på SUS!!!!!!! Tvert i mot , SUS er jo så overfylt at korridorene må tas i
bruk . Jeg tillater meg å spørre :"Kan dette være den riktige måten å spare på?" Stavanger
sykehus avd . M4 koster SUS lite.

De forskjellige kommunene , som skal ta imot "ferdige" pasienter , har pr . i dag få om noen
rehabiliteringsplasser . En ide kunne derfor være å opprettholde rehabiliteringen på Stavanger
sykehus og prøve å få til et interkommunalt sammarbeid om denne oppgaven . DET ville være
en fornuftig løsning og ingen dum økonomi i den store sammenhengen . Best av alt ville det
være for alle dem som på en brutal måte blir frarøvet et verdig liv.



Jeg ber for alle dem som dessverre vil komme i samme situasjon som meg. Vi er vel
fullverdige mennesker vi også , selv om vi kanskje er passert de 60 . Ja, for de som er så
"heldige" å være "unge" , de får komme til Lassa Rehab ., og det koster visst ingenting?

Jeg tillater meg å vedlegge diverse brev , avisoppslag/innlegg som jeg håper kan være med å
belyse siste dagers "mareritt".

Da vil jeg bare avslutte og krysse fingene for at Hesle Vest's styre virkelig forstår hva som i
denne sammenhengen er GOD OG FORNUFTIG ØKONOMI.

Stavanger,den 1 . mai 2009

Med hilsen
Slagforeningen i Rogaland

v/Reidunn Gudbran sen
leder

Vedlegg
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Leder av levekårsutvalget
Per A Torbjørnsen
Stavanger Kommune

"SUS FÅR KRITIKK" -S.A. av 24. 04.09.

TAKK for det flotte innlegget.

Mitt navn er Reidunn Gudbrandsen , og jeg er (og har vært i snart 19 år) leder for
Slagforeningen i Rogaland som igjen er tilknyttet Nasjonalforeningen . Det var jeg som kom
busende opp på M4 på onsdag 22 . april og sa jeg var rasende.l dag vil jeg bare få lov å takke
for utspillet om M4 og den flotte slagavdelingen vi enda er så heldige å ha på Stavanger
sykehus!

Du ba meg heller bli sint på SUS, og derfor gikk jeg hjem og skrev et brev til direktør Uhlving.
Kopi av dette vedlegger jeg, bare for å vise at vi - slagpasienter og pårørende - virkelig er
opptatt av denne avdelingen.

Jeg skal ikke plage deg med flere "utgydelser", men nok en gang takke så langt. Vi i
foreningen, og kanskje vel så mye alle dem som ikke har noen til å snakke for seg, håper
inderlig at mange flere fortsatt skal få lov å nyte godt av ekspertisen og tålmodigheten til alle
de ansatte . Det gir faktisk oss som er/kommer i situasjonen en mulighet for et godt, om enn
noe annerledes liv. Da mener jeg et liv sammen , hjemme , slik f.eks. jeg og min mann har klart
oss i snart 21 år!

Da ønsker jeg lykke til i styret ved neste møte. Jeg/vi krysser fingrene.

Stavanger,den 24. april 2009

Med hilsen
Slagforeningen i Rogaland

Reidunn Gudbrandsen
leder

Vedlegg: Kopi av brev SUS
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4025 Stavanger

Divisjonsdirektør Sverre Uhlving
Stvgr. Universitetssykehus
Postboks 8100
4068 Stavanger

STAVANGER SYKEHUS AVD.M4 NOK EN GANG!

Slagforeningen i Rogaland avholdt i går, den 4. mai, sitt månedlige medlemsmøte med 65
medlemmer tilstede. På møtet ble det fra medlemmene framsatt krav til styret om at noe
måtte gjøres for å prøve å "stoppe galskapen" som nedleggelsen av M4 ble betraktet som.
Det ble framsatt krav om å oversende møtets underskrifter som en protest, og disse følger
vedlagt.

Vi i foreningen undres over hvorfor det alltid er de eldre som skal være de skadelidende! De
under/opp til 60 år er jo så privilligert å ha sitt Lassa rehab. Stavanger sykehus avd. M4 er så
"heldige" å få lov å ta seg av dem som er hardest rammet. Men SE på resultatet. Hvor mange
har ikke på en måte fått livet tilbake takket være de mulighetene som ble og stadig blir gitt
dem ved M4 . Med de lokalene denne avdelingen har til rådighet, blir hele mennesket trenet
opp igjen. Fra det å kunne reise seg - gå -til det å skjære en skive og å smøre den. Vi tror ikke
dere som er satt til å bestemme over våre skjebner helt forstår dette. Vi unner dere heller ikke
å komme i vår situasjon, men vi ber dere så pent vi kan: SPAR Stavanger sykehus avd.M4 .
DET ER GOD ØKONOMI selv for en slunken sykehuskasse.

Med våre sterkeste ønsker om å bli hørt, legger vi nå utrolig mange menneskers videre
skjebne i dine hender.

Stavanger, den 5. mai 2009

Med hilsen
Slagforeningeni Rogaland

Styret v/leder

vedlegg: 2







M4 - hvor kort er en omgang? % -09
Reidunn Gudbrandsen , pårørende

NOK EN GANG far vi.beskjed om at Stav-
anger sykehus avd. M4 skal legges ned!

Senest i nov. -08 fikk vi den be-
roligende meldingen om at «total ned-
leggelse ikke ble aktuelt i. denne om-
gang. Hvor kort er en omgang? jeg bare
spør! Denne avdelingen har vært kjent
i hele landet for de flotte resultatene
den har oppnådd med slagpasienter. Er
det rart vi er redde for å miste dette til-
budet!

DET MÅ VÆRE tillatt å spørre: Er det vi,
de pårørende som skal være redningen
når våre kjære ikke engang skal få et
fullverdig sykehusopphold og ordent-
lig opptrening? Vi er bare mennesker
vi også, selv om vi så gjerne vil hjelpe.

La derfor fortsatt mange få lov
a nyte godt av ekspertisen og
tålmodigheten til de ansatte
ved avd. M4.

Men for å si som sant er, så er det, en
brutal virkelighet vi må forholde oss
til. La det være sagt at det etter en or-
dentlig opptrening går an å ha et godt
liv hjemme, om enn et litt annerledes
liv - uten økonomiske uttellinger for
sykehuset i det hele tatt. La derfor fort-
satt mange få lov å. nyte godt av eks-
pertisen og tålmodigheten til de an-
satte ved avd. M4. Her er de beste
lokalitetene for alle former for trening
enten det gjelder fysioterapi, ergotera-

pi eller andre ting som måtte være nød-
vendig. Tenk å lære å reise seg, kanskje
gå, kanskje snakke, ja til og med skjæ-
re seg en skive og smøre den! En utro-
lig følelse for dem dette gjelder.

NÅR SUS kan gi oss samme kvalitet på
lokalitetene som dem som allerede fin-
nes på M4, slik at innholdet av opp-
holdet gir det samme resultat, ja da
kan vi ta opp igjen tanken om flytting.
Men pr. i dag er SUS fullt - med korri-
dorpasienter -med forslag om færre
«slagsenger» og uten lokaliteter. Dette
sykehuset har etter loven plikt til å gi
rehabilitering!!!

Nedleggelse av M4 gir ingen be-
sparelse, men å beholde denne av-
delingen er god økonomi, til beste for
både SUS og samfunnet.

05.05.09

livar A. Storhaug, Klepp

Bevar slagposten M4!

DET VAR med sjokk, fortvilelse og sinne
jeg i Aftenbladet 28. april leste fysio-
terapeut Toril Hagen, på vegne. av et
samlet personale på slagrehabilite-
ringsavdelingen M4, forsøke å gi et
mest mulig korrekt bilde av situa-
sjonen ved avdelingen, og den form for
frustrasjon som hersker når den liv-
givende oase M4 igjen skal ofres for å
få budsjettet i noenlunde balanse.

DET ER umulig å forstå at en avdeling,
som til de grader fungerer så bra, sta-
dig skal utsettes for denne «terror»! Pla

lokaliteter for de forskjellige øvelser. I
1999 hadde jeg «fornøyelsen, av å få
oppleve oasen M4 i to og en halv må-

ned, frajeg ble innskrevetpå SUS, uten
verken å kunne gå eller snakke i be-
gynnelsen, til jeg gående med kun en
venstre arm ut , av funksjon, ble ut-
skrevet fra M4.

I DAG behersker jeg min PC så noen-
lunde, ogjeg har fortsatt mitt sertifikat
slik at jeg første mandag i hver måned
kan bevege meg, til møte i Slagfor-
eningen i Stavanger. Uten mitt opp-
hold på M4 hadde dette ikke vært mu-
lig, og jeg vil helst ikke tenke på

hvordan min livssituasjon kunne vært
i dag! Jeg hadde en dame fra Finnøy
som medpasient Hun var lenket til rul-
lestol, men ble utstrevet gående med
rullator. Huner nå 85 år, og bor nå i sitt
eget hus sammen med sin rullator.
Hun får bare litt hjelp fra kommunens
hjemmehjelp.

Vi følte oss fra dag en så trygge, og
jeg for min del måtte nesten kastes ut.
Det var et enestående forhold mellom
så vel leger, sykepleiere som oss pasi-
enter. Vi ble under hele oppholdet opp-
muntret og veiledet på en forståelses-
full måte, som førte til at vi ble
inspirert til stadig å stå på og ikke gi
opp.

nen ser ut til å være at slagpasientene =mm^m~
ilhelst skal snu i døren og overlates t

kommunene og de fra før hardt be-
lastede pårørende. Få kommuner kan
fremvise de nødvendige opptrenings-
muligheter som i løpet av 25 år er, eetab-
lert på M4. Det er bl.a. egnet opp-
treningskjøkken, og i tillegg

Få kommuner kan fremvise de UNDER HENVISNING til foranstående tør

nødvend ige
opptrenings jeg komme med følgende oppfordring

til de som står ved roret: Ikke seil skuta

muligheter som i, løpet av på grunn, men bevar oasen M4 til glede

25 å rer eta h l e rt på M4 og hjelp for slagpasientene i Rogaland
og ikke minst for deres pårørende!

_.___..__ .
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