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Kjære leser

Vi er på vei inn i den fine kalde tiden og
årets andre utgave av Dialog har nådd
dere medlemmer.
Foreningens styre har rukket å ha to styremøter denne høsten, i Bergen i september og i Oslo i oktober. I tillegg til å
behandle ordinære styresaker hadde vi
dialogmøter med begge spalteteamene.
En stor takk til teamene for at de stiller
til dialogmøtene våre. Møtene er viktige
treffpunkt for oss alle. Vi knytter kontakt,
oppdaterer hverandre og har mulighet til
å spørre om dette og hint. I bladet finner
dere referat fra begge møtene.
Samme helgen som styret møttes i
oktober hadde også likepersonene sin
helgesamling. Å samle både styret og likepersonene er viktig for å skape fellesskap
og tilknytning til hverandres oppgaver. Vi
kan på denne måten gi hverandre innspill og motivasjon. Likepersonene er helt
sentrale i foreningens drift ved at de gir
tilbud i sine hjemfylker til de som trenger
informasjon, veiledning, tips om utstyr
eller hva det måtte være. Likepersonene
er også et oppkomme av gode innovative ideer for veien videre for foreningen.
Her tenker jeg på digitalisering og synlighet av både foreningen og vårt tilbud til
dere der ute. Flere hoder tenker bedre
sammen.
På forsiden ser dere bilde av ”gjengen”
som var samlet i Oslo i oktober.
Foreningen har som kjent en brukerrepresentant i ”Faglig samarbeidsråd for

språk og tale”, ved Statped. På rådets
siste møte i midten av oktober tok vi
tak i saken vedrørende logopedmangel i kommunene. I forrige nummer av
medlemsbladet ble dere oppfordret til
å gi foreningen tilbakemelding på deres
erfaringer med tanke på om det er en
utfordring for våre brukere å få den oppfølgingen som er nødvendig fra logoped
ute i kommunene. Det kom svært få tilbakemeldinger fra våre medlemmer, men
vi har valgt å jobbe videre med saken,
sammen med ”Faglig samarbeidsråd”.
Foreningens artikkel om saken i forrige
nummer av Dialog vil bli brukt som vårt
bidrag for å belyse situasjonen i en kronikk forfattet av alle brukerorganisasjonene i rådet. Det vil si Foreningen for
stamme, Afasi forbundet og Dysleksiforbundet.

Likepersonene våre er i gang med å
arrangere lokal treff rundt omkring i vårt
langstrakte land. Anbefaler dere som er
interessert i å delta, eller lurer på hva
dette er å sjekke facebook siden vår
(https://www.facebook.com/lgsNorge/)
eller ta kontakt med likepersonene
direkte, kontaktinformasjon finner du
bak i bladet.
Ønsker alle våre lesere en knallfin
vinter, akkurat passe kald og med
nok snø.
Gabriella Jurisic Ottesen
leder

Dato for neste års landsmøte er satt til
14. April 2018 i Oslo. Vi velger å ikke
arrangere familiesamling denne gangen,
men går for en annen variant, nemlig fagseminar. Det vil si at vi i løpet av lørdagen
vil avvikle landsmøtet som første post på
programmet, deretter følger det foredrag fra Oslo-teamet både før og etter
lunsj. Vi er i dialog med Osloteamet om
tema på foredrag og vil publisere dette
på nettsiden vår www.lgs.no og på facebooksiden straks det er bekreftet. Vi
ønsker også å kunne lage et ”spesialistens-hjørne”, hvor teamene er tilgjengelig
for spørsmål fra dere etter foredragene.
Vi jobber også med et opplegg for ungdommene – så følg med på nettsiden vår
og på facebook.
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Presentasjon av nye likepersoner
Angelica L. Nilsen, Hedmark:
Mitt navn er Angelica, snart 30 år, og opprinnelig født og oppvokst i Tromsø.Flyttet
til Nord-Odal kommune i Hedmark for
et par år siden.
Jeg et født med venstresidig totalspalte,
noe som har preget hele mitt liv. Jeg
ønsker å være likeperson fordi jeg håper
å kunne bidra til å spre informasjon om

spalte, og for å vise hvordan et liv med
spalte er. Jeg ønsker også å vise hvordan
er liv med spalte kan være! Jeg vil vise at
dette kan være en positiv livserfaring og
at det kan bidra til gi alle involverte en
unik styrke i livet. Jeg gleder meg til å ta
fatt på arbeidet!

Gry Merethe Greiner Solli, Akershus:
Jeg har to gutter med leppe-kjeve-gane også være nyttig å møte andre med barn
-spalte. 1 år og 6 år. 1-åringen, Emil, er født med lkg og lære mer og bli kjent.
med dobbelsidig lkg og 6 åringen, Ludvik,
Jeg er motivert for vervet og mannen
er født med enkelsidig lkg. Med to barn min har også sagt seg villig å bidra, dersom
med lkg vil det være intersant og kunne det er noen fedre eller mødre som har
dele kunnskaper og erfaringer vi har gjort behov for en prat med en annen far.
oss, med andre i samme situasjon. Det vil

Henriette Follestad, Hordaland:
Mitt navn er Henriette, og jeg er samboer med Eirik. Mars 2016 fikk vi vårt
første barn, en gutt som heter Fredrik.
Han er født med Pierre Robin sekvens
og en stor ganespalte. Fordi han kom til
verden på litt dramatisk vis, ble ikke ganen
hans sjekket ordentlig av jordmor eller
barnepleier, og han var to dager gammel
før barnelegen oppdaget spalten. Det var
selvfølgelig et sjokk for oss, og noe vi ikke
var forberedt på.

Fredrik kom til verden på Haukeland
sykehus i Bergen. Der fikk vi desverre
ingen informasjon om spalte, og vi følte
oss veldig usikker den første tiden.
Nå har Fredrik blitt 18 måneder, vi har
fått mye kunnskap og gjort oss erfaringer
som jeg gjerne deler med andre i en rolle
som likeperson. Jeg har et sterkt ønske om
at andre nye foreldre ikke skal ha det slik
som oss de første månedene, der vi følte
vi famlet litt rundt i blinde.

Kamilla hatledal, Sogn og Fjordane:
Hei! Jeg er Kamilla Hatledal og er likeper- likepersonen for fylket. Nå har jeg lyst til
å kunne gi noe tilbake til andre som måtte
son for Sogn og Fjordane.
Jeg er bosatt i Stryn sammen med mann- trenge det.
en min og våre to tvillingjenter på 1,5 år.
Jeg gleder meg til å ta fatt på vervet!
De har begge har leppe- og kjevespalte.
Da jentene kom til verden fikk jeg utrolig god støtte og hjelp fra den daværende
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Ny psykolog ved LKG-teamet,
Statped Sør/Øst
Jeg heter Jan Ottesen og har nettopp begynt å jobbe som psykolog på LKG-teamet hos
Statped i Oslo. Jeg skal etter planen være på teamet i ett år, som vikar for Marie Ditlefsen.
Hun er fast psykolog på teamet, og noen av dere kan kanskje huske å ha truffet henne?

Det neste året skal jeg få treffe noen av
dere, både foreldre og barn. Og faktisk
er ikke dette helt nytt for meg, ettersom
jeg hadde min første praksiserfaring her
på LKG-teamet for 10 år siden!
På slutten av studiene var jeg her et halvt
år under veiledning fra en annen psykolog. Etter praksisen valgte jeg til og med
å skrive hovedoppgave om barns psykologiske erfaring med leppe,-kjeve-og
ganespalte.
Etter dette har jeg jobbet innen forskjellige områder; på sykehus med voksne i
akutte kriser, på poliklinikk med utredning
og behandling av generelle psykiske vansker, og med skolerelaterte utfordringer
for barn og unge i Pedagogisk Psykologisk
Tjeneste (PPT).
Jeg er fortsatt veldig opptatt av hvordan
vi mennesker håndterer utfordringer,
noen ganger med litt ekstra hjelp fra
venner, familie eller fagpersoner. Som
psykolog på teamet er jeg opptatt av å
snakke både med foreldre og barn, fordi
jeg mener samspillet i familien er så viktig.
Vi voksne har mulighet til å forberede
barna våre på å møte omverden, og
utruste dem med kunnskap og ferdigheter til å mestre de utfordringene som
venter dem.
Jeg ser frem til å møte dere, noen her på
Statped på Hovseter eller på Rikshospitalet, andre på kurs eller undersøkelser.
Hilsen Jan Ottesen
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Hovseter t-bane

Statped Språk og tale har flyttet til Hovseter
Av LKG-teamet | Foto: Randi Kjerstad

I løpet av sommeren har de ansatte ved Statped Språk og tale flyttet fra Bredtvet til Hovseter. Vi er nå samlokalisert med Statped Hørsel, Syn og Sammensatte lærevansker (SLV).
Besøksadresse:
Statped sørøst, Gamle Hovsetervei 3,
0768 Oslo.
Postadresse:
Statped postmottak, Postboks 113,
3081 Holmestrand
Team for leppe-kjeve-ganespalte sitter
nå på teamkontor og ved siden av oss
har vi vår kjære koordinator Jana. Alle
utredninger foretas i egnede utredningsrom i samme bygg. Her har vi samlet det
vi trenger av utredningsutstyr og leker.
Ved Statped på Hovseter foretas nå
utredninger hos logoped, psykolog og
øre-nese-halslege.
På Rikshospitalet foretas utredninger hos
plastikkirurg og kjeveortoped.
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Resepsjonen

Vi koordinerer fortsatt undersøkelser
med kjeveortoped på Rikshospitalet, slik
at dere kan komme på samme dag til
Hovseter og Rikshospitalet. Dere vil riktignok motta to ulike innkallinger fordi vi
er stasjonert på to ulike steder.

Veibeskrivelse med
offentlig transport:
Fra Oslo Lufthavn Gardermoen:
• Alt 1: flytoget til Nationaltheatret.
Overgang til t-bane linje 2 retning
Østerås. Avstigning på Hovseter.
• Alt 2: tog L12 retning Kongsberg.
Gå av på Nationaltheatret.
Overgang til t-bane linje 2 retning
Østerås. Avstigning på Hovseter.
• Alt 3: Nor-Way bussekspresss
flybussekspressen FB3 retning
Bekkestua. Avstigning på Huseby
skole.
Fra Oslo S / Nationaltheatret:
• ta t-bane linje 2 retning Østerås.
Avstigning på Hovseter.
Avgang 8 ganger per time.
Reisetid ca. 15 minutter.

Fra Rikshospitalet:
• gå ned til ring 3 og ta buss 23 retning
Lysaker. Avstigning på Smestad.
Følg t-baneskilt og ta t-bane linje
2 retning Østerås. Avstigning på
Hovseter.
Fra Hovseter t-banestasjon:
• gå til Narvesenkiosken og kryss veien
inn mot Gamle Hovsetervei.
Du vil da se et stort, gult hus foran
deg med Statped-skilt. Gå inn
hovedinngangen og henvend deg
i resepsjonen.
Veibeskrivelse med bil:
• Følg skilt til Ring 3 (vei 150) til
Smestadkrysset. Fra Smestadkrysset
følger man skilt mot Røa (Fv. 168).
Følg veien i ca. 2.5 km. I lyskrysset
ved HM Kongens Garde sving til
høyre mot Hovseter. Kjør forbi
Narvesenkiosken og hold høyre
forbi det store, gule Statpedbygget.
Følg Stasjonsveien i ca. 200 meter
og følg deretter skilt mot venstre
(inn Landingsveien) for parkering
Statped. HC-parkering er foran A
og B-bygg – innkjøring fra Gamle

Hovsetervei. Parkeringsbevis hentes
i resepsjonen i hovedinngangen A1.
Denne legges godt synlig i frontruten. Det er begrensede parkeringsmuligheter.
Overnatting:
Vi forsøker å ta hensyn til reisevei når vi
setter dere opp til undersøkelse. Dersom
dere likevel vil få behov for å overnatte,
kan vi tilby overnatting på internatet på
Hovseter. Dersom internatet er fullbooket, kan dere få tilbud om overnatting
på hotell.
Psykologstatus:
Psykolog Marie gikk ut i fødselspermisjon
i mai 2017. Hun vil være i permisjon frem
til mai 2018.
1. oktober begynte psykologspesialist
Jan Ottesen i dette vikariat. Jan hadde
sin praksis hos oss i 2007, og skrev sin
hovedfagsoppgave om barn født med
LKG - «Et annerledes utseende».
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Venterommet

Kantina

Kontakt:
Mari Kalvø

seksjonsleder

97 66 18 44

Mari.Kalvo@statped.no

Jana Ackermann

koordinator

93 01 79 80

Jana.Ackermann@statped.no

Ragnhild Aukner

logoped

90 77 21 45

Ragnhild.Aukner@statped.no

Øydis Hide

fonetiker

47 68 66 42

Oydis.Hide@statped.no

Anne K. Hvistendahl

logoped

95 79 31 51

Anne.Katherine.Hvistendahl@statped.no

Randi L. Kjerstad

logoped

47 63 89 05

Randi.Lovise.Kjerstad@statped.no

Jorunn S. Lemvik

logoped

47 70 20 95

Jorunn.S.Lemvik@statped.no

Tone Særvold

logoped

47 51 74 52

Tone.Sarvold@statped.no

Marie K. M. Ditlefsen

psykolog

96 71 38 61

Marie.Ditlefsen@statped.no (permisjon)

Jan Ottesen

psykolog

90 94 50 84

Jan.ottesen@statped.no

Hovedinngang
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F.ra vendtre: Åse, Håvard, Hallvard, Hildur og Hans Christian

Presentasjon av LKG-team Bergen (Kirurgi)
Haukeland universitetssykehus
Hildur Skuladottoir MD, PhD er
lege under utdanning i Plastikkirurgi og
er spesielt interessert i behandling av
barn med leppe-kjeve-ganespalter. Hun
er derfor også begynt å operere barn
med spalter i samarbeid med Sylvester- Jensen, Sivertsen og Vindenes. Hun
deltar også på Fellesklinikker, Dagskurs
og andre møteplasser der barn med
leppe-kjeve ganespalter undersøkes og
behandlingsplaner diskuteres.

Åse Sivertsen MD, PhD er spesialist i
Plastikkkirurgi og overlege ved avdelingen
og har arbeidet med behandling av barn
med leppe-kjeve-ganespalter I mange år.

Hun disputerte 15. april 2016 ved Universitetet I Bergen på arbeidet: Epidemiological and clinical aspects of oral clefts.
Are corticosteroids and stress risk factors
and do patients suffer long-term hearing
problems?

Hun er også daglig leder av Norsk kvalitetsregister for Leppe-Kjeve-Ganespalte.

Hun har også disputert ved Universitetet
i Bergen på arbeid som er knyttet til leppe-kjeve-ganespalter i 2007. Tittelen på
hennes PhD arbeid var: Characteristics of
Oral Cleft Phenotypes. Epidemiological
and Genetic Studies in Norway.

Hans Christian Sylvester-Jensen
MD, DDS er spesialist i Plastikkkirurgi
og har også tannlegeutdannelse. Han
har vært overlege ved avdelingen i en
rekke år og har arbeidet mange år med
behandling av barn med leppe-kjeve-ganespalter. Han er avdelingssjef.
Hallvard Vindenes MD,DDS, PhD
har spesialistutdanning i Oral kirurgi, Kjevekirurgi og Munnhulesykdommer og
Plastikkirurgi. Er seksjonsoverlege med
spesielt arbeidsansvar knyttet til behandling av barn med leppe-kjeve-ganespalter.
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De 4 legene som er knyttet opp til denne funksjonen driver
også aktiv forskning i relasjon til problemstillinger knyttet
opp til behandling av barn med leppe-kjeve-ganespalter.
Forskningsprosjektene er forskjellige og som eksempler
kan nevnes:
1: Langtidsoppfølgning av de som er behandlet med gjennomgående
leppe-kjeve-ganespalter i perioden 1973-1979.
2: Nydannelse av bein til kjevene i samarbeid med kollegaer i Utrecht,
Nederland.
3: Kliniske studier foregår i studien Timing of primary surgery (TOPS)
for å prøve å finne ut om det er bedre å lukke ganespalter ved 6 mnd alder
eller ved 12 mnd alder.
4: Eksperimentelle studier der vi henter fettvev og beinvev fra barn med
leppe-kjeve-ganespalter og undersøker om deres stamceller danner bein
i dyremodeller. Dette er samarbeidsprosjekt med forskere ved Universitetet
i Bergen.

Bergensteamet på Geilo 2015

10

I tilegg til disse legene arbeider også
Håvard Seland, MD som er spesialist i Plastikkirurgi og lang erfaring
med å arbeide med plastikkirurgiske
problemstillinger i ansiktet med avsluttende neseoperasjoner hos barn med
leppe-kjeve-ganespalter.
Det kan også nevnes at Haukeland universitetssykehus har fått
pålegg om å avvikle ventelisten
for barn som venter på avsluttende neseoperasjoner.
I den forbindelse er det bestemt
at 2 ekstra operasjonsstuer skal
brukes til slike med operasjoner
hver uke i 2018.
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Likepersonssamlingen 28.-29. Oktober
Scandic Oslo City, Oslo
Av Ingrid Best
Et halvt år går fort, men det var likevel
utrolig godt å møtes igjen til Likepersonskurs i Oslo 28.-29. oktober. Spesielt fint
var det å bli kjent med så mange nye fjes,
ettersom Likepersonskoordinator Beate
Alsaker har gjort en fantastisk jobb med
å rekruttere motiverte, kunnskapsrike
og engasjerte Likepersoner fra Sogn og
Fjordane, Hordaland, Sør-Trøndelag og
Rogaland.
Alle var klare for en lærerik og arbeidsom
helg, i regi Leppe- ganespalteforeningen.
Det var mye sosial hygge denne helgen,
og mye erfaringsutveksling. Men også en
tid for mye og viktig læring.

moderne tider er denne permen i ferd
med å bli byttet ut med leppe- ganespalteforeningens hjemmeside. Likepersonene har brukt mye tid på å endre og
oppdatere sidene, og snart er vi klare
med en helt fersk informasjonsfane på
hjemmesiden!
Facebook er også et aktuelt tema for
oss i disse dager. Alle likepersoner har
opprettet en lokalgruppe for sitt fylke.
På denne måten kan vi få bedre kontakt
med medlemmer fra området vi bor i.
Det vil også bli en fin kanal for å infor-

mere om lokaltreff som arrangeres hvert
år av likepersonene våre. Anbefaler alle
lesere å søke på sitt fylke for å se om det
er opprettet en gruppe.
Dessverre er det slik at ikke alle fylkene
er representert i gruppen med likepersoner. Dette vil vi selvsagt gjøre noe med!
Dersom du bor i et av fylkene som mangler representasjon, og kan tenke deg å
bidra i vårt arbeid, ber vi deg ta kontakt
med foreningen. Opplysninger om hvilke
fylker som mangler, og kontaktinformasjon finnes på våre hjemmesider.

Geir Gulbrandsen og Linn Marie Hallum
fra Norske Servicesystemer AS var tilstede for å demonstrere og informere
om Dr Brown’s nye spesialflaske. Alle
likepersonene er da opplært i flere
tåteflasker som kan brukes til barn med
spesielle behov, og de har fått prøveeksemplarer av disse. Dette kommer godt
med når nye eller ventende foreldre
rundt om i landet trenger en demonstrasjon.
Tidligere har det vært likepersonenes
ansvar å oppdatere informasjonspermer
på sykehusene i Norge, for foreldre som
nettopp har fått barn med spalte. I disse
11
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Dialogmøte med bergensteamet
Av Benedicte Lampe

Tradisjonen tro har vi, også i år, hatt dialogmøter med begge spalteteamene,
i Bergen og Oslo. Disse møtene er viktige for foreningen og teamene, da vi
får anledning til å oppdatere hverandre omkring aktiviteter og aktuelle saker.
Samt at det er kjekt å møtes og snakke sammen.
Lørdag 17. september hadde styret lagt
styremøtet til Bergen og inviterte til dialogmøte og lunsj på Hotel Rosenkrantz.
Tilstede på møtet fra foreningen var nestleder Hilde Aske Dahl, kasserer Astrid
Solum og sekretær Benedicte Lampe.
Fra Haukeland kom Hallvard Vindenes
og Åse Sivertsen, og fra Statped Vest
logopedene Nina Helen Pedersen og
Therese Rasmussen.
Første sak som var lagt fram fra foreningens side, var ventelister på sluttoperasjoner. Her fikk vi vite at de jobber
kontinuerlig med denne gruppen og at
ventelistene er redusert fra 170 til 120
personer.
Studien om å bruke ”pulver” istedenfor
bein til oppbygning av kjeve, viser seg

å være vellykket, så denne metoden vil
fortsette.
Det var også snakket om hvorvidt det
burde vært en dedikert øre nese hals lege
på teamet.
I forbindelse med ett forskningsprosjekt
holder Hallvard Vindenes på å få tak i alle
40 åringer født med spalte. Han opplever
imidlertid at alle ikke er like lett å få tak i,
så vi håper at han lykkes til slutt.
Det samarbeides tett mellom logopedene i Bergen og Oslo, og de bruker
en felles koordinator. De forteller at
det jobbes med å digitalisere taletreningen for eksempel i form av app’er på
telefon eller nettbrett. De ønsker også
at taletreningen som blir brukt på nett
skal kvalitetssikres slik at man kan være

trygg på at det gjøres rett.. Dette kan
også være til stor hjelp ut mot distriktene,
som vi vet, har utfordringer med logoped
behandling.
Foreningen utrykte også sin bekymring
vedrørende logoped mangel i kommunene, og dette er noe vi vil fortsette å
jobbe med for å få forbedret.
Vi rettet også spørsmål om utdanningen
til logopeder, og fikk bekreftet at det
var 10 timer undervisning i spalteproblematikk på studiet Logopedi Master.
Nina Helen Pedersen underviser i dette.
Studenter er i praksis ved Statped Vest.

Trenger du råd og tips om spesialutstyr for barn med lkg, eller hvor du kan lese mer om tema omkring lkg? Ta kontakt med våre likepersoner – de vet råd
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Dialogmøte med osloteamet
Av Gabriella Jurisic Ottesen

Lørdag 28/10 hadde vi styremøte og likepersonene møte i Oslo, og vi inviterte
Osloteamet på besøk. Vi møttes til en hyggelig lunsj alle sammen før vi delte
oss og styret hadde dialogmøte.
Tilstede fra foreningen var leder Gabriella J Ottesen, nestleder Hilde Aske Dahl,
kasserer Astrid Solum, sekretær Benedicte Lampe og vara Anette Gjelstad.
(Styremedlem Beate Alsaker deltok på
møtet med likepersonene)
Fra Rikshospitalet kom kirurg Pernille
Lindholm og fagutviklingssykepleier Nina
Lindberg, kjeveortoped Eli Brinck og fra
Statped Sør/Øst avd.leder Mari Kalvø,
logoped Randi Kjerstad og psykolog Jan
Ottesen.
Pernille orienterte om ventelistesituasjonen på RH. De er så og si i rute i
forhold til ventelistene, men har noe
ventetid på nesekorrigeringer på de unge
voksne. På nåværende tidspunkt opere-

rer de 25 neser pr. år. De har satt av faste
dager til disse operasjonene, men i noen
uker må de ta andre operasjoner. Videre
er det et ønske om å få på plass en koordinator i spalteteamet, som kan koordinere mellom medlemmene i teamet. Det
være seg også kontakt med andre involverte (helseforetak, helsesøstre, fastleger,
informasjonsflyt og Kvalitetsregistret for
lkg). RH har fått påtale fra Kvalitetsregistret pga mangelfull registrering.
Videre orienterte Mari fra Statped Sør/
Øst om flytting i nye lokaler og endringer
knyttet til dette. Vi fikk også hilse på
nytilsatt psykolog ved språk/tale, han
deltar på 6 og 10 års kontrollene. Statped kjøper tjenester fra RH, øre/nese/

hals-lege, og slik får tjenesten forankring
i teamet. Videre kunne de fortelle at det
internasjonale studiet Scancleft nå kan gi
noen konklusjoner i forhold til tale og
kvalitet på tale.
Vi fikk også høre om digitaliseringsprosessen hos Statped Sør/Øst, der foreningen også gjennom Faglig Samarbeidsråd
er orientert om Foreldreportalen på
Statpeds nettsider.
Stor takk fra styret til begge
behandlingsteamene for å prioritere å møte foreningen til dialogmøter.
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Likepersoner
Finnmark:
Trenger ny!
Er du interessert ta kontakt med
Beate Alsaker
mobil: 992 50 565
e-post: likeperson@lgs.no
Troms:
Trenger ny!
Er du interessert ta kontakt med
Beate Alsaker
mobil: 992 50 565
e-post: likeperson@lgs.no
Nordland:
Trenger ny!
Er du interessert ta kontakt med leder
Beate Alsaker
mobil: 992 50 565
e-post: likeperson@lgs.no
Nord-Trøndelag:
Trenger ny!
Er du interessert ta kontakt med
Beate Alsaker
mobil: 992 50 565
e-post: kamillabhansen@gmail.com
Sør-Trøndelag:
Anniken og Thomas Kjetland
mob Anniken 900 15 931
mob Thomas 959 41 191
e-post: abjerkan85@gmail.com

Møre og Romsdal:
Linda Therese Johansen
6012 Ålesund
mobil: 482 72 652
Sogn og Fjordane:
Kamilla Hatledal
6783 Stryn
mobil: 452 99 889
e-post: kamillabhansen@gmail.com
Hordaland:
Henriette Follestad
5037 Bergen
tlf: 950 13 310
e-post: henriette_follestad@hotmail.com
Rogaland:
Anita Espedal
4021 Stavanger
tlf: 975 83 658
epost: espedal.anita@gmail.com
Vest-Agder:
Trenger ny!
Er du interessert ta kontakt med
Erik Hodne
4621 Kristisansand
tlf: 915 98 630
e-post: erikhodne@hotmail.com

Aust-Agder:
Trenger ny!
Er du interessert ta kontakt med
Beate Alsaker
mobil: 992 50 565
e-post: likeperson@lgs.no
Telemark:
Trenger ny!
Er du interessert ta kontakt med
Gunnhild Dale
3681 Notodden
tlf: 480 44 919
e-post: gunnhild@nenett.no
Buskerud:
Ingrid Christine Best
3024 Drammen
tlf: 404 93 136
e-post: best.ingrid@gmail.com
Vestfold:
Trenger ny!
Er du interessert ta kontakt med
Beate Alsaker
mobil: 992 50 565
e-post: likeperson@lgs.no

Akershus:
Gry Merethe Greiner Solli
9020 Sørumsand
mobil: 410 45 992
e-post: gry_merethe@hotmail.com
Oppland:
Nina Gilberg
Lillehammer
tlf 911 98 991
e-post: gilbergnina@gmail.com
Oslo:
Trenger ny!
Er du interessert ta kontakt med
Merete Hannigan
0588 Oslo
tlf: 452 20 437
e-post: merete@hannigan.priv.no
Hedmark:
Angelica Lange Nilsen
2134 Austvatn
tlf: 455 04 606
e-post: angelica.lange.nilsen@gmail.com
Østfold:
Hege Olsen Solberg
1614 Fredrikstad
tlf: 69 39 12 99
mob: 957 21 136
e-post: torerlso@frisurf.no

Spalteteamenes nøkkelpersonell
Statped Vest, fagavdeling språk/tale,
team for LKG
Postboks 6039, Postterminalen, 5892 Bergen
Logopeder:
Therese Rasmussen, 55923579
Håvard Tveit 55923513
Marit B. Kvinnsland 55923435
Nina Helen Pedersen 55923421
Jorid Tangstad 55923561
Koordinator: Rita Letrud : 55923550
Telefon til sentralbord Statped er: 02196
Telefonnummer Statped: 02196
Besøksadresse:
Sandbrekkvegen 27, 5231 Paradis
Tannlegekontoret / Odontologisk seksjon for
LKG, OUS HF RIKSHOSPITALET
Seksjonsleder: Eli L. Brinck (Elisabeth Rønning er
blitt travel pensjonist)
Spesialist i kjeveortopedi Pål Skaare
Spesialist i kjeveortopedi Gunvor Semb
Spesialist i kjeveortopedi Els-Marie Andersson
Spesialist i oral protetikk: Marianne Lofstad
Tlf. 23 07 21 92
Postadresse:
Odontologisk seksjon for LKG OUS HF
Rikshospitalet Pb. 4950 Nydalen 0424 Oslo

Statped sørøst, fagavdeling språk/tale
Ganespalteseksjonen:
Sekretær/Koordinator Jana Ackerman
Logoped Ragnhild Aukner
Psykolog Marie M. Ditlefsen
(permisjon til mai 2018)
Fonetiker Øydis Hide
Logoped Anne K. Hvistendahl
Logoped Randi Kjerstad
Logoped Jorunn S. Lemvik
Logoped Marianne Moe (permisjon)
Psykolog Jan Ottesen
Kjeveortoped Pål Skaare (på Rikshospitalet)
Logoped Tone Særvold
Postadresse: Postboks. 113, 3081 Holmestrand
Besøksadresse:
Gamle Hovsetervei 3, 0768 Oslo
Felles telefonnummer til Statped: 02196
Oslo Universitetssykehus Rikshospitalet
Sognsvannsveien 20, 0027 OSLO
Sentralbord: 23 07 00 00
Pasientkoordinator, Avdeling for plastikk- og
rekonstruktiv kirurgi: 23 07 42 75
Kirurger:
Funksjonsansvarlig overlege Pernille Lindholm
Overlege Hans Erik Høgevold
Overlege Charles Filip
Kontaktsykepleiere: Barbro Skogfelt, Ann Magritt
Semmingsen, Wenche Nyborg Mongstad,
Ida Ringvold, Linn-Beate Ask og Nina Lindberg.
Kontakttelefon: 23 07 06 05 onsdager
kl. 12.00–14.00

Kirurgisk avdeling for barn (KAB 2): 23 07 06 05
Tannhelsetjenesten Kompetansesenter Vest
avd. Hordaland
Besøksadresse: Årstadveien 19, 5009 Bergen
Postadresse:Tannhelsetjenesten
Kompetansesenter vest avd. Hordaland Pb. 2354
Hansaparken 5828 Bergen
Tlf. 55 58 65 42/ 55 58 37 90
Spesialist kj.ort. Paul K.Sæle paul.saele@hfk.no
Spesialist kj.ort. Helga Bøe
helga.elisabeth.boe@hfk.no
Tannhelsesekretær Tone Strøm
tone-marita.strom@hfk.no
Haukeland Universitetsjukehus
Jonas Liesvei 65, 5021 Bergen
Sentralbord: 05300
Kontakttelefon for leppe-kjeve-ganespalte
Hverdager mellom kl. 09.00–11.00
Koordinator Gitte Visnes tlf. 55 97 62 86
Avdeling for plastiskkirurgi og brannskade
Avdelingssjef/Overlege Hans Christian
Sylvester Jensen
Seksjonsoverlege Hallvard Vindenes
Overlege Åse Sivertsen
Barnekirurgisk post
Tlf. 55 97 35 25
Kontaktsykepleiere:
Sissel Barlund Laastad (permisjon),
Grethe Myking og Hedvig Reisæter Tveit.
Tlf. 55 97 35 44/ 55 97 35 24
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Returadresse: Bognelvdalen 77, 9545 Langfjordbotn

SYNLIG ANNERLEDES

STERK

Leppe - Ganespalte
Foreningen

Velkommen til
LANDSMØTE
og FAGSEMINAR
i Leppe-ganespalteforeningen

lørdag 14. april 2018 i Oslo

• Det vil bli avholdt landsmøte på formiddagen og foredrag fra Osloteamet
både før og etter lunsj.
• Tema for foredragene vil bli publisert om kort tid.
• Vi planlegger også en ungdomsaktivitet.
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