
Fredrikstad MS-forening  

Det ble avholt medlemsmøte onsdag 15. februar i Filadelfiakirkens lokaler i Ilaveien.25 personer 
hadde møtt opp. Leder Tom Hansen ønsket velkommen og introduserte kveldens foredragsholder 
Kristin Klevås Jahren fra firmaet Saebo. Han hadde følgende kunngjøringer:                                   
Årsmøte 15 mars kl 1800 Nb! Merk tiden. Årsmøtepapirer blir lagt ut på hjemmesiden.                                 
"Kafe planken" i Torvbyen. Her har vi en uforpliktende og uformell samling torsdager kl 1200 info.    
v/ Ragnar Gjølberg.                                                                                                                                                     
Prosjekt med midler fra ExtraExpress. Intervjuobjekter etterlyses til ny bok om tema: "Hvordan er det 
å leve med MS" Leder kan formidle kontakt.                                                                                                      
Nytt nyhetsbrev fra styret, sendes ut til alle medlemmer etter årsmøte. 

Så fikk fysioterapeut Kristin fra Saebo slippe til. Hun har lang erfaring innen 
rehabiliteringshjelpemidler for nevrologiske sykdommer som Slag, MS og Cerebral Parese. Hun har 
lang erfaring med tilpasning av hjelpemidler til disse pasientgruppene og kan vise til svært gode 
resultater. Underveis ble det vist filmsnutter som illustrerte fremgangen hos den enkelte pasient. En 
lydhør forsamling fikk høre om det nyeste innen ganghjelpemidler og utviklingen fra mekaniske 
skinner og ortoser, til nå den elektronisk styrte Walk-aid. Pasienter som har fått prøvd, tilpasset og 
innvilget denne, forteller om bedre sirkulasjon. Bedre løft av foten ved droppfot. Bedre 
varmeregulering. Bedret balanse og økt energisparing. I tillegg mener man at hjernen til en viss grad 
reorganiserer seg ved gjentatte innputt. Hun legger ikke skjul på at tilpassning er krevende og at det 
er en viss mangel på fagkompetanse rundt i landet, men forteller også at det holdes kurs for å bedre 
på dette. Det blir lagt vekt på at, de gode resultater til tross, ikke alle har lik god effekt av de 
elektroniske hjelpemidlene. Firmaet tilbyr leie av utstyr, imot et vederlag ,slik at det kan utprøves før 
man går inn i en mer omfattende søknadsprosess. Firmaet Saebo forhandler også div.elektroniske 
håndortoser: Saebo Flex, Saebo Strech, Saebo Glove og Saebo Stim Micro. Alle disse ble også 
demonstrert ved ulike filmsnutter som  viste bruk og nytteverdi. Det ble vist til bedring i "grip og 
slipp-funksjon" bedre styrke, bedre motorisk kontroll. I tillegg virker den elektriske stimuleringen 
tonusdempende , gir økt temperatur/sirkulasjon og gir mindre hevelse.  

Leder takker for et fint foredrag og gir en påskjønnelse til foredragsholder. Det blir servert kaffe og 
påsmurt mat. Fysioterapeuten fra Saebo, går rundt bordene deler ut infomateriell og svarer på 
spørsmål fra fornøyde tilhørere. Som vanlig blir det solgt bra med lodd og kvelden avsluttes med 
trekning. Leder ønsker alle vel hjem. 

 

Grethe Marita Kopperud                                                                                                                                      
sekr.                                      

 


