Praktisk informasjon

Temakveld
for slagrammede og pårørende

Påmelding
Lærings – og mestringssenteret, Bærum sykehus
Telefon: 67 80 93 14
E-post: Lms.bs@vestreviken.no

«Samliv og seksualitet etter hjerneslag»

Arrangører
Avdeling for Geriatri, slag og rehabilitering Bærum sykehus
Lærings – og mestringssenteret i Vestre Viken
Avdeling for rehabilitering i Asker og Bærum kommune
Landsforeningen for slagrammede Oslo og Akershus

Mandag 15. oktober kl. 18.00 -20.00
Bærum sykehus

Kontaktinformasjon
Telefon: 67 80 93 14
E-post: Lms.bs@vestreviken.no

Ris og ros
Vi ønsker dine synspunkter og tilbakemeldinger på våre tjenester. Se hvordan
du kan gjøre det på www.vestreviken.no/ris-og-ros

Mer informasjon finner du på våre internettsider:

www.vestreviken.no
eHåndbok dok-id: Nr.

Versjon: Nr.

Sist oppdatert: mnd år

Foto: Colourbox Tekst og oppsett: Vestre Viken

Lærings – og mestringssenteret

Temadag for slagrammede og pårørende

Hvorfor delta?

Dato: mandag 15. oktober kl. 18.00 -20.00

Hensikten med temadagene er å gi kunnskap om temaer knyttet til
hjerneslag.

Tema:
Hjerneslag kan føre til endringer i mange ulike funksjoner og roller. Mest
oppmerksomhet finnes rundt lammelser, språkvansker og psykiske
utfordringer, mens endringer i samlivet, intimitet, nærhet, og relasjoner til
andre mennesker er temaer som får mindre oppmerksomhet.

Vi ønsker samtidig å legge til rette for en sosial arena hvor
slagrammede og deres pårørende kan møte andre i tilsvarende
situasjon og dele erfaringer.
Du får mulighet til å diskutere emnene vi tar opp. Ikke vær redd for å
spørre om det du måtte lure på!

På temakvelden ønsker vi å rette fokus på samliv og seksualitet etter
hjerneslaget. Det er psykolog Hilde Bergersen fra Sunnaas sykehus som
skal være foredragsholder den kvelden.

En refleksjon fra tidligere deltager:

Sted:
Lærings – og mestringssenteret, Bærum sykehus
Besøksadresse: Sogneprest Munthe-Kaas vei 100, 1346 Gjettum

Om tilbudet ved Bærum sykehus

Det blir enkel servering med noe godt til kaffen 

En viktig samarbeidspartner for disse temadagene er Landsforeningen for
slagrammede. Les mer om deres aktiviteter på www.slag.no

Velkommen!
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«Disse møtene gjør det lettere for meg å takle hverdagen, og ikke minst å
vite at jeg ikke er alene med mine bekymringer»

Vi arrangerer 6 temadager om hjerneslag i løpet av året. Pårørende er alltid
velkommen enten man kommer alene eller sammen med den slagrammede.

