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Klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering ved Avdeling for Ervervet 
hjerneskade tilbyr opplæring til personer med ervervet hjerneskade og deres 
pårørende. 
 
Hensikten med opplæring er å hjelpe personer til å mestre endringer som har 
oppstått som følge av sykdom/skade.  
 
Man kan delta på kurs eller samtalegrupper både under og etter et opphold ved 
avdelingen, men det er ikke nødvendig at du har vært innlagt her for å delta. 

 

Denne brosjyren inneholder oversikt over gruppeopplæring. I tillegg til de 
opplæringstiltakene som er nevnt her, gis individuell opplæring og informasjon.  
 

TYPER OPPLÆRINGSTILTAK 

 
Tilbud og kurs Side 3 
Kontinuerlige tilbud 
 

Side 6 

Gruppebaserte rehabiliteringstilbud  
i senforløpet   
 

Side 8 

Eksterne arrangement 
 

Side 12 

KONTAKTPERSONER  
Brukergruppen  Side 13 
Brukerorganisasjoner Side 13 

  

 
NB! Vi tar forbehold om endringer. 
Egne invitasjoner til hvert aktivitetstilbud kommer på hjemmesidene våre 
www.stolav.no/fysmedlian   
Påmelding skjer til kontaktpersonen for hver aktivitet. Hvis ikke du oppnår kontakt 
så legg igjen beskjed i resepsjonen. 
 
Følg også avdelingen på Facebook: www.facebook.com/fysmedlian   
 
     

http://www.stolav.no/fysmedlian
http://www.facebook.com/fysmedlian
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TILBUD OG KURS 

 

DATO AKTIVITET 

Torsdag 
 
23. januar 
19. mars 
28. mai 
17. september 
29. oktober 
  3. desember 
 
Kl: 10.30 - 12.00 
 
Åpent arrangement 
Servering kr. 50,-.  
Gratis for inneliggende 
pasienter Lian.  
 

TEMA-KAFÈ  
 
Beskrivelse: Tema-kafè er et arrangement hvor sosial kontakt, 
erfaringsoverføring og nettverksbygging mellom personer i samme 
situasjon står i fokus. Vi har hver gang et temainnlegg. Det serveres 
kaffe og litt å spise. Ingen påmelding. 
 
Målgruppe: Alle interesserte. 
 
Sted: Peisestua v/Fys.med. Lian. 
 
Kontaktperson: psykiatrisk sjukepleier Ingunn Haus,  
Telefon: 72 82 26 42  
 
Se egen brosjyre på www.stolav.no/fysmedlian  
 

Mandag 
 
20. januar   
  2. mars 
27. april 
15. juni 
 
Kl: 18.30 - 20.30 
 
Delvis lukket gruppe 
Servering kr. 50,- 
 

KOMAKAMERATENE  
 
Beskrivelse: Sosial samling på kveldstid hvor vi diskuterer 
utfordringer og deler erfaringer om det å leve med ervervet 
hjerneskade.  For å delta i gruppen må du betale egenandel for 
poliklinisk besøk. 
 
Målgruppe: Personer med ervervet hjerneskade i alderen 18 til 50 
år. Ta kontakt med Anne-Helene Selnes dersom du ønsker å delta i 
denne gruppen. 
 
Sted: Peisestua v/Fys med. Lian. 
 
Kontaktperson: Linn Hege Tøndel og Anne-Helene Selnes 
Telefon: 72 82 26 19 
   

http://www.stolav.no/fysmedlian
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TILBUD OG KURS 

 

DATO AKTIVITET 

Dato: 
Tirsdag 5.mai 
Kl. 17-19 
 
Påmeldingsfrist:  
28.april 
 
Kostnad:  
Kr.50 for enkel 
servering. 
Betales kontant ved 
oppmøte 
 
 
 

SPRÅKVANSKER OG KOMMUNIKASJON ETTER ERVERVET 
HJERNESKADE. 
 
Beskrivelse: Personer med afasi kan ha vansker i kommunikasjon 
etter sykdom/skade i hjernen. Det å ha kunnskap om ulike 
språkvansker og hvilke utfordringer dette kan medføre, vil kunne 
hjelpe i kommunikasjon.  
Kurset vil gi innføring i språkvansker, ulike treningsmetoder og en 
del kommunikasjonshjelpemidler. 
Kurset ledes av logoped. 
 
Målgruppe: Personer som har vanskeligheter med å kommunisere 
pga. afasi (språkproblem), deres pårørende og nettverk.  
 
Sted: Kurslokalet v/Fys.med. Lian  
 
Kontaktperson: Logoped Anne Katrine Solberg. 
Telefon: 72 82 26 21 
 
Se egen invitasjon på www.stolav.no/fysmedlian  
 

Dato:  
Torsdag 26.mars 
Kl. 18.00 – 21.00 
 
Påmeldingsfrist:  
19.mars 
 
Dato:  
Torsdag 8.oktober 
Kl. 18.00 – 21.00 
 
Påmeldingsfrist:  
1.oktober. 
 
Kostnad:  
Kr.50 for enkel 
servering. 
Betales kontant ved 
oppmøte. 

 KONSEKVENSER AV HJERNESKADE 
 
Beskrivelse: Kveldskurs der pårørende, familie, fagpersonell og 
øvrige nettverk kan få en generell innføring i konsekvenser av 
ervervet hjerneskade, med hovedvekt på kognitive utfordringer. 
Kurset holdes av en psykolog og en sosionom. 
 
Målgruppe: Pårørende og øvrige nettverk. 
 
Sted: Kurslokalet v/Fys. med. Lian. 
 
Påmelding til: Sosionom Sylvi Dybvik på telefon 72 82 26 12  
 
Se egen brosjyre på www.stolav.no/fysmedlian  
 

http://www.stolav.no/fysmedlian
http://www.stolav.no/fysmedlian
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TILBUD OG KURS 

 

DATO AKTIVITET 

Dato: 
 
20. og 21. mars  
Påmelding innen 1. mars 
 
13. og 14. november 
Påmelding innen 24. 
oktober  
 
Todagers samling, 
arrangeres vår og høst 
(Fredag og lørdag) 
 
KOSTNAD:  
Pårørende 250kr. 

SAMLIVSKURS 
 
Glede, nærhet og kommunikasjon  
Disse dagene setter vi fokus på muligheter og utfordringer for par 
som lever med kognitive vansker og/eller fatigue i hverdagen. Vi 
gjennomgår teknikker for god kommunikasjon og legger vekt på 
betydningen av vennskap og nærhet i parforholdet. Kurset bygger 
på Prevention and Relationship Enhancement Program (PREP), og 
kurset vil tilpasses par som lever med helserelaterte utfordringer. 
Det vil bli lagt opp til samtaler og øvelser parvis. Det er opp til hver 
enkelt å vurdere hva man ønsker å dele i plenumsdiskusjonene.  
Det er plass til 6 par, og det må være minimum 3 par påmeldt for 
at kurset skal holdes.   
Kurset ledes av sosionom Sylvi Dybvik og sykepleier May Bente 
Langseth, som begge er sertifiserte PREP-veiledere. 
 

Målgruppe: Par der en av partene har en funksjonsnedsettelse 
etter ervervet hjerneskade. 
 
Sted: Kurslokalet v/Fys.med. Lian. 
 
Kontaktperson: Sykepleier May Bente Langseth,  
Telefon: 72 82 26 49 
 
Se egen invitasjon på www.stolav.no/fysmedlian   
 

http://www.stolav.no/fysmedlian
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TILBUD OG KURS 

 

DATO AKTIVITET 

Dato:  
 
Tirsdag 8.september          
og 
Onsdag 9.september 
 
Kl: 9.00 - 15.30  
Begge dager 
 
Påmeldingsfrist: 
Mandag 31.august. 
 
Kostnad:  
Poliklinisk takst for 
pasienter. 
 
Alle deltakere betaler 
kr.250 for servering. 
 
 

DET SITTER I HODET 
 
Beskrivelse: Dette kurset er for deg eller dere som opplever at 
hverdagen er endret på grunn av diagnosen hjernesvulst.  
Her får dere mulighet til å diskutere og lære av hverandres 
erfaringer. Innlegg fra fagpersonell og tidligere pasient. 
 
Målgruppe. Personer som har/ har hatt hjernetumor, og deres 
pårørende. Andre interesserte. 
 
Sted: Kurslokalet v/Fys.med. Lian. 
 
Kontaktperson: psykiatrisk sjukepleier, Ingunn Haus,  
Telefon: 72 82 26 42  
 
Se egen brosjyre på www.stolav.no/fysmedlian  
 

 
 
 
 
 

KONTINUERLIGE TILBUD 
 

SAMTALEGRUPPER FOR PÅRØRENDE  
 
Beskrivelse: En gruppe på 6 til 8 personer inviteres ca. 1 gang pr. mnd. på kveldstid, 2 timer 
hver gang; 8-10 møter. Det er egne grupper for partnere og egne for foreldre til personer 
med ervervet hjerneskade. Gruppen ledes av 2 fagpersoner. 
Det serveres kaffe, og vi tar opp temaer deltakerne synes er aktuelle.  
Grupper settes i gang når vi har minimum 6 interesserte. 
For å delta i gruppen må du henvises fra lege og betale egenandel for poliklinisk besøk. 
 
Målgruppe: Pårørende, foreldre og partnere til personer med ervervet hjerneskade.  
 
Sted: Samtalerom v/Fys.med. Lian. 
 
Kontaktperson: Psykiatrisk sjukepleier Ingunn Haus, Telefon: 72 82 26 42  
 
 
 

http://www.stolav.no/fysmedlian
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KONTINUERLIGE TILBUD 
 

SAMTALEGRUPPE FOR PERSONER MED ERVERVET HJERNESKADE 
 
Beskrivelse: En gruppe på 6 til 8 personer inviteres ca. 1 gang pr. mnd. på  
dag-/kveldstid til Fys.med. Lian, 2 timer hver gang; 8-10 møter. Gruppen ledes av 2 
fagpersoner. Det serveres kaffe, og vi tar opp temaer deltakerne synes er aktuelle.  
Grupper settes i gang når vi har minimum 6 interesserte. 
For å delta i gruppen må du henvises fra lege og betale egenandel for poliklinisk besøk. 
 
Målgruppe: Personer med ervervet hjerneskade. 
 
Sted: Samtalerom v/Fys.med. Lian. 
 
Kontaktperson: Psykiatrisk sjukepleier Ingunn Haus, Telefon: 72 82 26 42  
 

SAMTALEGRUPPE FOR PERSONER MED AFASI (SPRÅKVANSKER) 
 
Beskrivelse: En gruppe på 8-10 personer inviteres seks ganger/år på dagtid, 
kl: 12.30-14.30 på Fys. med. Lian. Gruppen ledes av en logoped og en sykepleier. 
Det serveres lunsj og kaffe som koster kr.100. Vi tar opp temaer deltakerne synes er aktuelle 
angående det å leve med afasi. Nye medlemmer tas inn etter avtale med kontaktperson. 
For å delta i gruppen må du henvises fra lege og betale egenandel for poliklinisk besøk. 
 
Målgruppe: Personer med språkproblemer. 
 
Sted: Samtalerom v/Fys med. Lian. 
 
Kontaktperson: Logoped Anne Katrine Solberg. Telefon: 72 82 26 21 
 

MESTRINGSGRUPPER FOR BARN SOM PÅRØRENDE  
 
Beskrivelse: Gruppe med 6-8 barn, alder 8-12 år, som lever med omsorgsperson eller søsken 
som har fått skade/sykdom i hjernen. Vi har 5 samlinger i året, fortrinnsvis på tirsdager kl. 
17-19. Gruppen er halvåpen, dvs. at nye medlemmer ønskes velkommen fortløpende, 
dersom det er plass. Første del av samlingen spiser vi en enkel varmrett sammen med den 
voksne, som følger barnet. Deretter samler vi barna for å ha fokus på aktuelle tema, hvor 
barna kan dele sine erfaringer. Vi benytter verktøy som er tilpasset formålet. Vi legger også 
opp til lek, aktiviteter og sosialt fellesskap. Gruppen ledes av 2 sosionomer. 
 
Målgruppe: Barn med nær relasjon til person med ervervet hjerneskade.  
 
Sted: Kantine/samtalerom v/Fys.med. Lian. 
 
Servering: kr. 50 pr. pers. Betales kontant ved oppmøte. 
 
Kontaktperson: Sosionom Anne-Helene Selnes, Telefon:72 82 26 19 
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GRUPPEBASERTE REHABILITERINGSTILBUD I SENFORLØPET 

 
INTENSIV OPPTRENING AV ARM / HÅND (CIMT) 
 
Beskrivelse: Opphold 2 separate uker. 4 timer daglig trening i gruppe, med en kombinasjon av 
styrke-, bevegelighets- og funksjonell trening. Alle deltagere har svekket arm-/håndfunksjon. 
Det vil fokuseres på å forhindre kompensasjon med frisk hånd, og vott brukes på frisk hånd 
ved behov. Dersom du er interessert i å delta på et slikt tilbud, må du få din fastlege til å 
sende en henvisning. 
 
Målgruppe: Personer med redusert motorikk i den ene armen/hånden som følge av 
hjerneslag eller annen hodeskade. En forutsetning for å kunne delta i denne type trening er 
at man har tilstrekkelig håndmotorikk til å gripe og slippe gjenstander, i tillegg til god 
motivasjon og treningsvilje. 
 
Sted: Senfase ved Fys.med. Lian. 
 
Kontaktpersoner: Ergoterapeut May Elin Hulsund, Telefon: 72 82 26 81 
 

INTENSIV OPPTRENING AV BEN / GANGE 
 
Beskrivelse: Opphold 2 separate uker. 4 timer trening pr. dag i gruppe med en kombinasjon 
av styrke-, bevegelighets-, balanse- og koordinasjonstrening, samt funksjonelle øvelser. 
Dersom du er interessert i å delta på et slikt tilbud, så må du få din fastlege til å sende en 
henvisning. 
 

Målgruppe: Personer med redusert gangfunksjon som følge av hjerneslag eller annen 
hjerneskade. En forutsetning for å kunne delta i denne type trening er at man kan bevege 
noe i hofte, kne og ankel, i tillegg til god motivasjon og treningsvilje. 
 
Sted: Senfase ved Fys.med. Lian. 
 
Kontaktperson: Fysioterapeut Camilla Sørgjerd Telefon: 72 82 26 24 
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GRUPPEBASERTE REHABILITERINGSTILBUD I SENFORLØPET 

 

INTENSIV OPPTRENING AV HÅND MED SAEBO-SKINNE 
 
Beskrivelse: Opphold 2 uker. 4 timers daglig gruppebasert trening av svekket arm/hånd. Bruk 
av dynamiske håndskinne (Saebo) kan bidra til økt bevegelighet og bedring av gripefunksjon i 
affisert hånd. Treningen består av viljestyrte gripe- og slippeøvelser ved bruk av Saebo-
skinne. 
 
Dersom du tror dette kan være et aktuelt tilbud, ta kontakt for nærmere informasjon. 
Er du interessert i å delta, må du få din fastlege til å sende en henvisning. 
 
Målgruppe: Personer med kraftig redusert motorikk i den ene armen/hånden som følge av 
hjerneslag eller annen hodeskade. En forutsetning for å kunne delta i denne type trening er 
at man har viljestyrt evne til å utføre gripebevegelser (og eventuelt slippebevegelser), i tillegg 
til god motivasjon og treningsvilje. 
 
Sted: Senfase ved Fys.med. Lian 
 
Kontaktperson: Ergoterapeut May Elin Hulsund, Telefon: 72 82 26 81 
 

INTENSIV SPRÅKTRENING I GRUPPE 
 
Beskrivelse: 3 timer daglig trening i gruppe med 3‐4 stk. Tilbudet gis over to separate uker, 
hvorav første og siste dag går med til testing og evaluering. Utvalg av begreper baseres på 
ord som man har nytte av i hverdagen. Treningen legges opp som et spill med to av hvert 
bilde. Bildene har tekst på baksiden, som støtte. For å stimulere bruken av talespråk spesifikt, 
settes lave skjermer foran deltakerne som skjuler kortene, men gir muligheter for 
øyekontakt. 
 
Dersom du er interessert i å delta på et slikt tilbud må du be din fastlege sende henvisning. 
 
Målgruppe: Personer med afasi, taleapraksi og dysartri, men det kreves noe ordproduksjon 
og språklig forståelse. 
 
Sted: Fys.med Lian 
 
Kontaktperson:  
Logoped Anne Katrine Solberg, Telefon: 72 82 26 21 
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GRUPPEBASERTE REHABILITERINGSTILBUD I SENFORLØPET 

 

MESTRING AV FATIGUE 
 
Beskrivelse: Arrangeres etter behov. Gruppetilbud hvor vi møtes en dag hver uke i seks uker. 
Kurset bygger på en kognitiv tilnærming, der målet er å mestre utfordringer knyttet til 
utmattelse/fatigue i hverdagen.  Deltagerne vil lære om verktøy for å håndtere hverdagen, og 
mellom samlingene vil de få hjemmeoppgaver samt lesing av materiell.    
 
Dersom du er interessert i å delta på et slikt tilbud må du be din fastlege sende henvisning. 
 
Målgruppe: personer som sliter med utmattelse/ fatigue etter ervervet hjerneskade. 
 
Sted: Fys.med. Lian 
 
Kontaktpersoner:   
Sykepleier May Bente Langseth,  
Telefon: 72 82 26 49 
 
Nevropsykolog Brit Bjørklimo 
Telefon: 72822600 
 

GOAL MANAGEMENT TRAINING (GMT) 
 
Beskrivelse: I etterkant av sykdom eller skade opplever mange vansker med mer 
sammensatte oppgaver som å planlegge, organisere og gjennomføre aktiviteter i hverdagen. 
Noen opplever vansker med å regulere tanker og følelser på samme måte som før. Disse 
vanskene kan medføre redusert livskvalitet og vansker med å fungere i hverdagen, på arbeid 
og i samvær med andre, som følge av dette.  
 
Gjennom deltagelse i kognitiv treningsgruppe, en dag i uken, over ca 6 uker, presenteres man 
for strategier og teknikker som kan bedre funksjonsevnen. Mellom samlingene vil det være 
hjemmeoppgaver. Behandlingstilbudet forutsetter per i dag at man også deltar i 
forskningsprosjekt rundt behandlingsmetoden, hvor man utredes med blant annet 
skrivebordstester og spørreskjema før og etter behandlingstilbudet.  
 
Dersom du er interessert i å delta på et slikt tilbud må du be din fastlege sende henvisning. 
 
Målgruppe: Personer som sliter med sammensatte kognitive vansker etter ervervet 
hjerneskade. 
 
Sted: Fys.med. Lian 
 
Kontaktperson:   
Nevropsykolog Brit Bjørklimo, Telefon: 72822600 
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Eksterne arrangement som vi anbefaler dere å delta på: 
 

Dato:  
Lørdag 18.januar  
 
 
Nærmere informasjon på internett 
(Nav.no) 
 
https://nav.pameldingssystem.no/ski-
og-alpindag. 

AKTIVITETSDAG ALPINT  
 
Beskrivelse: 
Kunne du tenke deg å komme deg ut i alpinbakken? 
Vet du hvilke tilpasninger som kan gjøres? Kom på 
aktivitetsdag i Vassfjellet. 
 
Sted: Meråker alpinanlegg 
 
Kontaktpersoner:  
NAV v/Ann Kristin Øiaas, tlf 73 43 84 00 
 
NB! Dagen arrangeres av NAV Hjelpemiddelsentral 
Trøndelag. 
 

 
Dato: 
Kommer senere  
 
Nærmere informasjon på internett. 
(Nav.no) 
 

AKTIVITETSDAG SYKLING  
 
Beskrivelse: 
Kunne du tenke deg å sykle? Vet du hvilken type 
sykler som finnes? Delta på utprøvingsdag for sykkel 
og finn det ut. 
 
Sted: NAV-Hjelpemiddelsentralen på Sandmoen 
 
Kontaktpersoner:  
NAV: v/Ann Kristin Øiaas, tlf 73 43 84 00 
 
Lian: ErgoterapeutLinn Hege Tøndel,  
tlf: 72 82 26 15 
 
NB! Dagen arrangeres av NAV Hjelpemiddelsentral 
Trøndelag. 
 

 
  

https://www.nav.no/no/Lokalt/Trondelag/NAV-Hjelpemiddelsentral-Trondelag/kurs/mal-artikler-for-kurs%2812%29
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fnav.pameldingssystem.no%2Fski-og-alpindag&data=02%7C01%7CAnn-Kristin.Oiaas%40nav.no%7Cb29ac64a7d564cb92aed08d79027b482%7C623665341ec3496288699b5535279d0b%7C1%7C0%7C637136373271752777&sdata=sR1lnzPvBxe%2BAXejtd8Df%2F2VnspznllVRUh6Lem8P7E%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fnav.pameldingssystem.no%2Fski-og-alpindag&data=02%7C01%7CAnn-Kristin.Oiaas%40nav.no%7Cb29ac64a7d564cb92aed08d79027b482%7C623665341ec3496288699b5535279d0b%7C1%7C0%7C637136373271752777&sdata=sR1lnzPvBxe%2BAXejtd8Df%2F2VnspznllVRUh6Lem8P7E%3D&reserved=0
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Nedenfor følger en oversikt over brukerrepresentanter som aktivt arbeider for 
brukermedvirkning og pasient- og pårørendeopplæring ved avdelingen. 
 

BRUKERGRUPPEN 
v/Klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering 

Navn Funksjon og virksomhet Mail og telefonnummer 

Steinar Mikalsen 
 

Leder i BG  
Repr. for SAFO. 

Steinar.mikalsen@ntebb.no   
74 09 59 17 / 91 70 09 48 

Hilde Andresen 
 

Nestleder i BG,  
Landsforeningen for 
slagrammede (LFS). 

hildandresen@hotmail.com 

Torbjørn Krogstad Medlem i BG, 
Landsforeningen for 
slagrammede (LFS) og Safo 

 
 

Mette Nonseth Medlem i BG, Foreningen 
for muskelsyke. 

 

Else-Norun Kvarner Medlem i BG, Foreningen 
for kroniske 
smertepasienter. 

 

Tora M. Rømo Observatør fra 
Brukerutvalget  

 

BRUKERORGANISASJONER 
Som samarbeider med avdelingen 
Brukerorganisasjon Kontaktperson Mail og telefonnummer 

Personskadeforbundet LTN 
 

Ann Aune 928 33 612 
sortrondelag@personskadeforbundet.no   

Landsforeningen for 
slagrammede (LFS) 

Hilde Andresen 960 17 389 
lfs.trondelag@gmail.com    
 

Afasiforeningen i Trøndelag Nils Magne Røstum 408 70 110 
klatring@epost.no 
 

Trondheim og Omegn 
MS-forening 

Marianne Drevland 924 29 736  
mdrevland@hotmail.com 
 

Epilepsiforeningen i 
Trondheim og omegn 
 

Siv Hege Dahlen 
Melkvik / 
Monica Hauglien 

938 95 125  
trondheim@epilepsi.no     

Hjernesvulstforeningen 
Midt-Norge 

Merethe Bue 903 64 398 
midt-norge@hjernesvulst.no   
 

LHL hjerneslag Ung 
Trøndelag 

Roger Dragsten 
Moe 

901 09 600 
Hjerneslag.ungtrondelag@lhl.no  
Rwdm65@gmail.com  

 

mailto:Steinar.mikalsen@ntebb.no
mailto:hildandresen@hotmail.com
mailto:sortrondelag@personskadeforbundet.no
mailto:lfs.trondelag@gmail.com
mailto:klatring@epost.no
mailto:mdrevland@hotmail.com
mailto:trondheim@epilepsi.no
mailto:midt-norge@hjernesvulst.no
mailto:Hjerneslag.ungtrondelag@lhl.no
mailto:Rwdm65@gmail.com
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Hvor finner du Avdeling for Ervervet hjerneskade? 
Avdeling for ervervet hjerneskade ligger i praktfulle  

omgivelser ved Haukvannet på Lian i Trondheim. 
 

Adresse: 
Vådanveien 39,  
7024 Trondheim  

tlf: 06800 og/eller 72 82 26 00 
 

www.stolav.no/fysmedlian  
(klikk deg inn på arrangementer) 

 
Vi har også en Facebookside hvor vi markedsfører aktivitetene: 

www.facebook.com/fysmedlian  
 

Adkomst: 
Turen med buss nr. 8 fra sentrum til Dalgård tar ca. 15 min.   

Rutetid fås i resepsjonen og på www.AtB.no  
Det tar ca. 15.min. å gå fra bussholdeplassen. 

NB: det er motbakke….. 

http://www.stolav.no/fysmedlian
http://www.facebook.com/fysmedlian
http://www.atb.no/

