
LFS Trøndelag med kraftsamling for å redde liv 

 
Da LFS dro i gang kampanjen «Vær rask – redd liv!» mandag 3. oktober, var 

Trøndelagsavdelingen godt synlig på flere steder i landsdelen. 

 

I løpet av tre dager var foreningen representert med stand på seks forskjellige steder. Mandag var 

det fint høstvær, noe som tillot utestand på et av de mest strategiske stedene i Trondheim, øverst i 

gågata Nordre. Hilde Andresen, Rosmari Kjærvågsund var på plass og delte ut 

informasjonsmateriell og snakket med folk om slag og symptomer. Samtidig var Anna Aakvik, 

Merete Tømmerdal og Åse Meslo på Byåsen Butikksenter i Trondheim. Senere på dagen var det 

stand på COOP-senteret i Selbu, der Torunn Dahlø Weiseth, Bente og Ingar Lien møtte selbygger 

og snakket om viktigheten av å ringe 113 så snart som mulig dersom det er klare symptomer på 

slag. 

 

Fulgte opp ut over uka 

Tirsdagen fulgte vi opp med nye stands. Jorunn Johansen og Anna Aakvik møtte folk på Sirkus 

Shopping i Trondheim, mens Torunn Dahlø Weiseth og Ingar Lien hadde stand på Spar B. 

Langseth i Selbu. Også onsdag hadde foreningen stand, da var det en av nabokommunene til 

Trondheim, Klæbu, som sto for tur, Randi og Arne Osmundnes gjorde jobben der. Det betyr at 

seks fra styret og fem andre medlemmer var ute i virksomhet disse dagene. 

 

Pressedekning 

I tillegg til arbeidet med stands, fikk vi også innpass i lokalpressen i Selbu. Lokalbladet 

Selbyggen hadde en sak om aksjonen fredagen før kampanjen startet, og fulgte opp med å lage en 

reportasje fra standen vi hadde mandag. Også lokalradioen, Nea Radio, dekket aksjonen. Ingar 

Lien fikk være gjest i studio og fikk nesten et kvarters innslag om kampanjen og om foreningen. 

Nea Radio er landets mest populære lokalradio, og har sitt kjerneområde i Selbu, Tydal, Røros og 

Holtålen, men når også ut til lyttere i Nord-Østerdal, Stjørdal, Malvik, Trondheim, Levanger og 

Meråker. Budskapet nådde frem til mange, og det er viktig. I tillegg besøkte radioen standen i 

Selbu på tirsdag og oppsummerte aksjonen så langt.¨ 

 

Følger opp 

Alle som var ute disse dagene fikk mange gode samtaler, både med slagrammede, pårørende og 

venner av slagrammede. Givende for alle parter skulle vi tro. Alt informasjonsmateriellet vi 

hadde ble delt ut, og nå er foreningen i tenkeboksen for å finne ut hva vi gjør videre. Informasjon 

til skoler er nevnt som en mulighet, men også kontakt med sykehus, rehabiliteringsinstitusjoner 

og kommunehelsetjeneste er aktuelt. Det kan også nevnes at foreningen hadde stand på Sirkus 

Shopping i Trondheim på «Verdens hjerneslagdag», lørdag 29. oktober. 

 

Ingar Lien 


