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04.03.14 Mobil slagenhet - Prehospital behandling av hjerneslag v/ Aage W. Karlsen 
President Siri ønsket velkommen og tente et lys! Og noen ble klappet for på grunn av geburtsdag., og Siri 
fikk sin velfortjente ”Hurra, for deg som fyller ditt år, ja, deg vil vi gratulere!” 
 
Kveldens foredragsholder var Aage W. Karlsen, undervisningsleder ved Norsk Luftambulanse 
Undervisning og tidligere leder av Norsk Førstehjelpsråd, og temaet var: Mobil slagenhet – Prehospital 
behandling ved hjerneslag. 
 
Først fortalte han om Stiftelsen Norsk Luftambulanse og deres utøvende enhet Norsk Luftambulanse AS 
og regnet med at vi alle sammen var medlemmer siden han var hos oss sist – for noen år siden. En meget 
effektiv livredder i Norge og utenfor som er vel verd å støtte. Staten er ikke representert, og man er 
avhengig av støtte fra private. 
 
Hva er så HJERNESLAG? Det er når enten det oppstår en blødning i hjernen (ca 10%) eller når det 
oppstår et infarkt i hjernen (ca 90%). Disse to typer trenger to helt forskjellige behandlingsmåter, og det 
kan gå helt galt å gi feil behandling. Det første tilfelle behandles ved å løse opp blodproppen eller hente 
den ut, og infarkt behandles med å blokke ut med en stent eller lignende. 
 
For å skjelne mellom de to typer brukes CT som til vanlig kun finnes på et sykehus, og son det kan ta tid å 
få brukt. Hjerneslag må behandles fort for at det skal bli vellykket. Tidsfaktoren er viktig, og det gjelder å 
komme til behandling raskt. Det vil si maks 1,5 time, mens det vanligvis fort tar 3-4 timer før man 
kommer så langt. Derfor er det viktig at man fort konstaterer hva som er skjedd eller holder på å skje, og 
dessverre er de pårørende ofte de vanligste og viktigste tidstyvene. 
 
Derfor er det viktig å kjenne symptomene, og vi fikk lære et par metoder til å huske når noen har 
hjerneslag: En huskeregel kalles S-O-S og sier at hvis SMILET er skjevt, er det noe på  ferde. 
Likeså å løfte armene OVER HODET. Som regel klarer man ikke det. Kanskje én arm, men ikke 
begge. Dernest SPRÅKET. En slagrammet klarer ikke å snakke forståelig, og har også 
vanskeligheter med å forstå. 
 
Andre huskeregler finner, for eksempel FAST og SLAG, men innholdet er selvfølgelig det samme, bare at 
S-O-S jo allerede er kjent for oss fra vi var små som et nødsignal.  
 
Det viktigste er imidlertid å spare tid, og Norsk Luftambulanse arbeider aktivt for å utruste sine kjøretøy 
til å kunne foreta oppstart av behandling på ulykkesstedet, og personalet blir opplært til det samme. 
Helikoptrene vil også bli utstyrt slik etterhvert som teknologien gjør det mulig å få mindre og lettere 
apparater for denne behandling. Norsk Luftambulanse tegner medlemskap både for personer og familier, 
og det er tilrådelig å være medlem for å støtte selskapets arbeid, selv om medlemskap ikke gir garanti om 
prioritert behandling! 
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11.03.14 Sosialt bedriftsbesøk på Refsnes Gods med servering.   
    Industrien i Moss og frisen v/ Widar S. 
Tidligere president Robert Jørgensen ønsket velkommen og tente lys for fred og vennskap. 
Det var ingen Rotarysaker til dette møtet, så han ga ordet videre til dagens vertinne Gunn Salbuvik. 
Klubben var invitert til et sosialt bedriftsbesøk på Refsnes Gods med servering av deilig ost og rødvin til 
de som ønsket det. Under og etter serveringen holdt Widar Salbuvik en innføring i Refsnes Gods’ historie 
og om hotellets unike malerisamling, før omvisning. 
Hovedbygningen på Refsnes Gods ble oppført i 1767 og er lett gjenkjennelig med sine to tårn. Godset ble 
anlagt som lystgård av andre generasjon Chrystie, en slekt som opprinnelig kom fra Skottland. Gården ble 
flittig brukt til selskaper og til rekreasjon. Mange celebre gjester har besøkt Refsnes Gods opp gjennom 
tidene, og noen som ble nevnt var bl.a. kong Oscar II, Camilla Collett,Hans Gude og Edvard Munch. 
Hotellet er nå kjent for sin gode vinkjeller og for sitt kjøkken. Men har i tillegg en unik samling av 
samtidskunst på rundt 400 originale verk.  
Widar Salbuvik fortalte at da han overtok Hotell Refsnes Gods, ønsket han å gi hotellet en ny dimensjon 
og en unik atmosfære for gjestene. Noen hoteller satser på spa, golfbane etc. Men de valgte å utvikle 
Refsnes Gods til et kunsthotell. Det er helt vanlig å finne god kunst til å pynte veggene, fortsatte han, men 
vi har valgt en motsatt tilnærming ved at kunsten er kommet først. Deretter ble interiørene tilpasset. Over 
en 10års periode har 90 kunstnere fått i oppdrag å lage et lite galleri på hvert sitt hotellrom og i 
fellesområdene. Over 400 kunstverk er nå på plass. Det er ikke ment å være en samling kunst, men en 
attraksjon for gjestene. Håkon Bleken, Frans Widerberg, Therese Nortvedt og Jakob Weidemann har hatt 
ansvaret for de fire suitene. I restauranten henger i alt syv originale verker av Edvard Munch. Videre kan 
kan nevnes at i baren henger Lise Malinowskys malerier. Ellers kan vi ta med noen av de mest anerkjente 
kunstnerne som er representert; så som Andy Warhol, Ulf Nilsen, Inger Sitter, Arne Samuelsen, Nico 
Widerberg.Det blir for langt å nevne alle. 
Men frisen til Steinar Christensen fra Son er en flott presentasjon av ti av Moss viktigste industrier.Frisen 
er laget i 10 store arbeider i 10 veggfelt i den store salongen i 2.etg. Frisen har også fått sin egen bok og er 
dessuten meget anerkjent også utenfor Norge.  
 Widar Salbuvik holdt et morsomt og  engasjerende foredrag for oss, før vi tok runden for å ta 
kunstverkene i øyensyn. På runden var vi også innom vinkjelleren.Hotellet er kjent for sin gode vinmenyer 
med sine ca. 6.500 flasker. Her kunne vi også beskue etiketter fra kjente kunstnere så som Warhol, 
Picasso, Miro og Chagall. 
Et meget vellykket bedriftsbesøk for klubben. Kommende president Sissel Rundblad kunne avrunde det 
hele med en stor takk til Gunn og Widar Salbuvik. 
KN 
 
18.03.14 Samtidskunst v/ Kim Brandstrup 
 
 
 
25.03.14 Aktuell debatt : Pensjonsalder /Offentlig sløsing. Innledning v / Inge  
I presidentens fravær ble møtet ledet av nestleder Sissel Rundblad som tente lys for fred og vennskap. 
Finn Syvertsen takket for hyggelig hilsen og blomster da han var syk. 
Ivar Ernø la fram regnskapet for Minnefondet. Rotary har bl.a. gitt korpsene på Jeløy 10 000 kr. i støtte 
2013. 
 
Aktuelt tema for møtet var: Pensjonsalder/offentlig sløsing. Innledning til debatt v/Inge Chr. Nagelhus. 
Er pensjonsalderen i Norge for lav? Er dagens ordning en stor sløsing? Mange pensjonister er fremdeles 
arbeidsføre. Ordinær pensjonsalder er 67/70 år, innført 1. januar 1967. Fra 62 år kan en ta ut AFP. AFP-
avtalen gjelder bare off. ansatte og privat ansatte med tariffavtale. De andre er med på spleiselaget, men 
uten å få AFP. Særaldersgrense med lavere pensjonsordninger gjelder enkelte grupper. 



Kan vi heve aldersgrensene? Virke har gjort undersøkelser som tilsier at aldersgrensene kanskje bør økes. 
En forventer økt levealder på ca 2 mnd pr. år siste 100 år. Antall alderspensjonister øker raskt. Mens 
levealderen øker, går for mange av med AFP fra 62 år.  I 2012 var utbetaling av alderspensjon 150 mdr, 
15 mdr mer enn i 2011, en økning på 11% mens økningen i antall pensjonister fra 2011-2012 var på 5,8%. 
Det er ulike pensjonsordninger idet off. og privat. En må diskutere når det lønner seg å gå av i de ulike 
systemene vedr.pensjon og jobb. Mange med tidligpensjon får problemer når de må gå tidlig. 
Kan dagens ungdom få tilsvarende pensjonsytelser som oss? Har vi en bærekraftig utvikling som gir våre 
barn og barnebarn den samme ytelsen som oss? 
 
Inge ga oss en meget god innføring i og interessant oversikt over de ulike pensjonsordninger og mulige 
konsekvenser i fremtiden. Det førte til en interessant debatt blant et engasjerte publikum som fulgte opp 
med mange innlegg og nye spørsmål. 
 
Ref. RH  
 


