Rune Almås Larsen fra Melbu og
Sandnessjøen, født i 1977, fikk to
hjerneslag da han var i midten av
30 årene. Rune nektet imidlertid å
gi opp etter de alvorlige helseproblemene og tilbakeslagene. Han
var således gjennom en stor og tøff
rehabilitering og nå har han til og
med skrevet ei bok, en selvbiografi,
med tittelen «Slagkraftige Rune».
Redaksjonen
Rune Almås Larsen, er bosatt i Sandnessjøen, men har sterke Melbu-aner. Han er
sønn av Beate Almås fra Helgeland og Svein
Larsen fra Husby ved Melbu. Rune har
naturlig nok også vært mye her på Melbu
både når han bodde på Husby og gikk videregående i Stokmarknes og selvsagt har han
mange flotte fjellturer på Hadseløya, der i
blant også til Husbykollen, 513 meter over
havet. Husbykollen ble også brukt som treningsarena etter 1. slag og før Aconcaguaturen. Reportasjen som nå følger er skrevet
av journalist Mariann Vatne i Helgelands
Blad i januar i år. Melbuposten har vært
så heldig å få hennes og avisas tillatelse til
å trykke denne spennende artikkelen om
Rune og hans store kamp for å komme tilbake til livet etter sykdommen.

«– Det er en ting jeg ønsker å synliggjøre med boken, øke bevisstheten rundt slag og fremheve at
slag kan ramme hvem som helst i alle aldre.»

Husbykollen, 513 meter o.h., etter at han ble rammet av det første slaget. Rune til venstre sammen med Stein Are Olsen
og Lena Dyveke Olsen. Foto: Privat.
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Veien tilbake

Rune Almås Larsen kom hjem til overraskelsesfest med familien etter fjellekspedisjonen i Sør-Amrika. Foto: privat.

Rune Almås Larsen har vært på
de høyeste topper og i de dypeste
daler. Et fireårig «hemmelig»
rehabiliteringsprosjekt
etter
hjerneslag har resultert i en
selvbiografi. – Det er min største
bragd så langt, sier han.
Av Mariann Vatne / Helgelands Blad

Rune Almås Larsen(tv) og to andre i følget nådde toppen av Aconcagua
den 14. januar 2011. Foto: privat.
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Det nærmer seg åtte år siden undertegnede sist besøkte dette huset i Strandgata i Sandnessjøen. Familie og venner
sto utenfor med flagg, plakater og korpsinstrumenter, en overraskelse til ære
for den hjemvendte helten. 14. januar
2011 sto Rune på toppen av Aconcagua
i Andesfjellene i Sør-Amerika, nesten
7.000 meter over havet – verdens høyeste fjell utenfor Himalaya. Ikke var
han spesielt fjellvant, og ikke hadde han
særlig tid til å forberede seg på turen.
Det var et innfall han fikk, et personlig
mål han skulle klare – og han klarte det,
godt hjulpet av stahet og pågangsmot.
Knappe én måned senere lå 34-åringen
i sykehussenga etter et hjerneslag, ikke
lenger i stand til å gå på egne bein. Det
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Mamma Beate Almås har blant annet hjulpet Rune med språkvask når han har skrevet bok. Bare de nærmeste har visst
om prosjektet. Foto: M. Vatne/Helgelands Blad

som skjedde derfra, er en ganske utrolig historie. Og
i den ligger noen av hans største bragder: Etter flere
tilbakeslag kan han igjen reise seg fra stolen og gå
på egne bein til døra når noen ringer på. Han kan
rekke fram hånda og hilse. Lage seg mat. Gå en tur.
Føre en samtale. Diskutere. Skrive ei bok. Det siste
kaller han sin hittil aller største bragd. – Tenk det, en
dyslektiker med bokfobi! ler han.
Best før 2011
Historien om Rune Almås Larsen må fortelles litt i
sprang, slik hjernen hopper litt hit og dit i tidslinja
når han selv forteller, jobber seg gjennom bølgedaler, fra toppen av fjell til det mørkeste dyp. Nå står
de beskrevet mellom snart to permer. Skrevet ned

Rune holder opp mobilen med
bokomslaget. Mobilen har vært et sentralt arbeidsverktøy.
Foto: M. Vatne/Helgelands Blad
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med tommelen på en mobil, litt nå og litt da, når tankene har kommet. Notater som har blitt til setninger,
avsnitt og kapitler. I januar gikk det ferdige manuset
til publisering.
– Det er nok ikke så vanlig å skrive en selvbiografi
i min alder. Jeg har kanskje ikke levd så lenge, men
jeg har levd mye. Livshistorien min kan kort oppsummeres sånn, sier 42-åringen og viser fram tatoveringa på sin høyre underarm: «Best før 2011», står
det, ved siden av et bilde av en mann som rekker
armen i været på toppen av Aconcagua, 6.962 meter
over havet. Nå henger den venstre armen ned. Leger
har sagt at han sannsynligvis aldri vil kunne bruke
den igjen, men han klarer noen bevegelser med den.
Venstre foten var også lam. Nå går han på den.

På kitekurs. Foto: privat

Melbuposten nr. 1 - 2019

Å sykle Norge på tvers var enda et mål for Rune Almås Larsen. Det gjorde han sommeren 2018. Her sammen med Karl
Einar Kjeldsand på terrengsykkel bak hans egen parasykkel. Foto: privat.

Tilbakeslaget
Men tilbake til slaget i 2011. – Det hadde ikke noe
med turen på Aconcagua å gjøre. Det var ren og skjær
uflaks. I ettertid har jeg fått en diagnose. Jeg har –
enkelt forklart – dårlige blodårer, forteller han. Han
jobbet seg tilbake. Kom seg ut av rullestolen og opp
på føttene, var oppe i De syv søstre og løp Hårekmila i Alstahaug Maraton. I 2013 var han tilbake på
jobb i Petro Næringshage da han ble slått i bakken
på ny – og denne gangen av et mye kraftigere slag
enn to år før. – Da var det flaks at han overlevde,
forteller mamma Beate Almås. Hjerneskadene var
omfattende. Han var lam i halve kroppen. Svært
pleietrengende. På UNN i Tromsø måtte de operere
bort en 13 x 8 cm stor del av hodetoppen, som de
senere opererte tilbake. Komplikasjoner fulgte, med
infeksjoner, epilepsi, store pustevansker og deretter en hjerneblødning som satte ham tilbake enda
en gang. Resultatet av all den innsats han la ned i å

Rune prøver seg på snowboard. Foto: privat
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reise seg etter slaget i 2011, var borte. Nå måtte han
starte på nytt igjen, fra et enda verre utgangspunkt.
Sitter i hjernen
Han følte at det var naturlig å begynne med hjernen.
– Jeg var så ødelagt i hodet. De kognitive evnene,
hjernekapasiteten var så dårlig, jeg klarte ikke å
tenke, og jeg hadde vanskelig for å ordlegge meg.
Jeg var som en gammel Windows-maskin som bare
står og hakker når du ber den om å gjøre noe. Jeg
tenkte at om jeg begynner å trene opp hodet, så vil
resten – det fysiske – komme etter hvert. Han satte
i gang sitt eget private rehabiliteringsprosjekt, som
altså skulle ende i ei bok. – Jeg begynte å systematisere og kategorisere informasjon i hodet mitt. Notere
ned tanker som kom. Jeg var ikke i stand til å bruke
PC-en, men jeg hadde mobilen og en tommel å taste
med. Jeg følte at jeg hadde en sterk historie å fortelle.
Det har vært en berg-og-dal-bane, mentalt og fysisk.
Jeg har virkelig måttet
heve meg, og jeg har lyst
til å fortelle om det. Det
har blitt en selvbiografi
med selvhjelpsinnslag.
Historiene har han skrevet ned, stykkevis og
delt, på mobilen, før de
etter hvert har blitt til et
sammenhengende manus
på PC. Bare de nærmeste
har visst om det fire år
lange
bokprosjektet.
Mamma Beate har lest
korrektur, sammen med
et par lærervenninner:
Laila Hansen i Sandnessjøen og Randi Bjørklund
i Velfjord, der Beate bor.
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Sissel Groven har tegnet illustrasjoner til noen av
metaforene han bruker. – Jeg holdt det hemmelig
fordi jeg egentlig ikke trodde det var gjennomførbart, sier Rune. Han understreker at han har hatt god
hjelp til disposisjon, faktasjekking og språkvask, i
tillegg til å sortere historiene i kronologisk rekkefølge. Hans egen tids- og tallforståelse var særlig
dårlig etter det siste slaget. – Utover i prosjektet ble
jeg i stand til å lese litt korrektur og redigere små
endringer i manus på egen hånd. Nå er det ferdig,
så på den måten kan jeg konstatere at prosjektet har
vært en suksess! forteller han. Og tittelen på boka?
– «Slagkraftige Rune», så klart!
Humor
Han ler. Humor har vært viktig hele veien. – Jeg
kunne ikke klart meg uten galgenhumoren, sier
han. – Fysioterapeuten i Tromsø laget ei egen bok
med Rune-sitater, ler Beate. Det samme påpeker
legen hans på UNN, Kristine Olaisen Talseth, også
en alstahaugværing, som den gang var rehabiliteringslege der. I forordet til boka skriver hun om
da hun første gang møtte ham noen uker etter det
andre slaget: «Han var da helt pleietrengende, lam
i hele venstre side og så svekket at han kun klarte å
holde seg våken noen minutter om gangen. Da jeg
en dag satte meg ned hos Rune og spurte hvordan
han hadde det, ble jeg derfor noe overrumplet da han
med et smil svarte: ‘Joda, her går det slag i slag!’»
Nye prosjekter
Rune flyttet hjem til Sandnessjøen rundt 2007 med
bakgrunn som hotelldriver og en utdannelse som
siviløkonom med fordypning i entreprenørskap, i
tillegg til en bachelor i IT. Mastergraden tok han på
universitet i Australia, på et fremmed språk, til tross
for at han har dysleksi. – Det var en bragd, det og!

konstaterer han. I Sandnessjøen var det mye som
skjedde i næringslivet, ikke minst med utbygginga
av Skarv, og Rune var engasjert i mange prosjekter.
Den erfaringa har han brukt i måten han jobber med
å rehabilitere seg på. Etter slagene har prosjektene
handlet om ham selv. Sette seg mål som gir mestring underveis, som bygger opp selvtilliten til å sette
seg nye mål. Bygge seg opp gradvis. – Jeg jobber
hele tida med mestring, og det har gitt meg en helt
vanvittig selvtillit, sier han. – Den var høy i utgangspunktet …, bemerker Beate. Men hvor henter han
motivasjonen og kreftene fra? – Det er en arvelig
stahet, svarer Rune, og Beate nikker bekreftende. –
Ja, fy farao, sier jeg bare. Da du syklet Norge på
tvers.
Treffe likesinnede
I fjor sommer gjorde han nemlig det. Han satte seg
på parasykkelen ved svenskegrensen i Umbukta, og
syklet til Nesna, over fjelloverganger i regn og sterk
vind, med mamma i følgebil og Sock-kompis Karl
Einar Kjeldsand som medsyklist på terrengsykkel.
«Tror det går mest på viljen nå, men den er til gjengjeld sterk», har Rune notert om siste klatreetappe
opp Sjonfjellet. Han har vært med på ridning, hundesledekjøring, grottevandring, i klatreveggen, på
kitekurs og på snowboardkurs, og han har meldt
seg inn i Funkis Snowboardklubb, en klubb i Oslo
for snowboardkjørere med nedsatt fysisk funksjonsevne. – Det er jo sånne ting som man egentlig
ikke har forutsetning for å klare, men det gjør utrolig godt å treffe likesinnede og være flere i lag med
samme mål. Slike samlinger og rehabiliteringsopphold setter ting litt i perspektiv for meg og. Jeg har
det ikke så ille som mange andre, det kunne faktisk
gått verre. Jeg har ingen grunn til å klage.

Best før 2011, står det på tatoveringen til Rune. Et bilde av en mann på toppen av Aconcagua, fjellet på nesten 7000
meter over havet som han besteg i januar 2011. En måned før han ble rammet av hjerneslag. Foto: privat.
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Går framover
Boka er også en hyllest til hans nærmeste, som har
vært en støtte hele veien. Fra å være pleietrengende,
kan han nå klare seg i lengre perioder på egen hånd,
litt avhengig av vær og føre ute. På flatmark kan han
gå to-tre kilometer uten hjelpemidler. – Eller, gå er
feil ord å bruke, ler han. – Jeg forflytter meg. – Ustø
gange, foreslår Beate. Et eventuelt overskudd fra
boksalget vil han gi til Hurdal syn- og mestringssenter, som drives av Norges Blindeforbund. – Jeg
tror det er takket være den hjelpa jeg fikk der at jeg
har kommet så langt som jeg har. Øynene mine var
friske, men det er hjernen du ser med. Den hang ikke
med og klarte ikke å ta inn synsinntrykkene. Derfor
fløt alt bare forbi. På venstresida så jeg ingenting,
forteller han. Han er fortsatt så lyssky at han bruker
briller med mørke glass i, selv innendørs i mørketida.
Mørke dager
Rune er ikke bitter på det som har skjedd. Men det
har gitt ham et annet perspektiv på livet. – Jeg har
nok aldri vært helt A4, og bokprosjektet er kanskje
et bevis på det. Men at jeg skulle ha sånn selvtillit
til å fullføre det, hvem skulle tro det? – Du trodde
det selv, sier Beate. Men det har vært mørke dager
på veien. Selv for en sta kar har det vært vanskelig
å finne motivasjonen til å starte på nytt etter tilbakeslag. I boka forteller han også om depresjon og det
«å møte veggen», slik mange i hans situasjon gjør.
– Det har vært god terapi for meg å skrive boka. Det
har gitt et slags avstandsforhold til mitt eget sinn..
Uforutsigbart
«Ingen vet hva morgendagen bringer», er undertittelen på boka han har skrevet. Coverbildet er fra
Aconcagua, siste matpause før han tar løs på de siste
hundre meterne opp til toppen, som han sitter og

ser opp mot. Rune har et budskap om å utnytte tida
mens man har den. Ikke vent med å gjøre det du
vil. Samle på gode opplevelser, skape gode minner.
Han er glad for å kunne se tilbake på sine egne. De
dårlige blodårene har han fortsatt, men han tar forebyggende medisiner og går til jevnlige MR-undersøkelser for å sjekke om det er noen utposinger. Får
han et nytt slag, så er det nok game over, tror han.
– Men man har ingen garantier i livet. Jeg kan like
godt bli kjørt over av en buss i morgen. Eller, det
kan jeg faktisk ikke, for jeg tar ikke sjansen på å gå
ut på glatt føre sånn som nå, ler han og kikker mot
vinduet.
Tilbake i arbeidslivet
Det langsiktige målet er å klare å integrere seg
i samfunnet igjen, som han uttrykker det. – Være
en fullstendig borger igjen. For Rune betyr det å
komme tilbake i jobb. Han har ikke akseptert for seg
selv å bli ufør for resten av livet. Dette er hans store
prosjekt, med mange delmål underveis. – Jeg er nok
ikke der ennå, at jeg er så rehabilitert at jeg kan gå
ut i arbeidslivet. Derfor har jeg etablert et eget selskap for å publisere boka, for da får jeg bruke av
gründererfaringa mi. Når boka kommer ut, er det
Rune selv som skal stå for markedsføring og promotering. – Boka blir min arbeidsplass nå, og det
vil gi meg arbeidstrening. Men det er klart at det er
ikke det samme som å være på en arbeidsplass med
kolleger og et miljø rundt deg. Det er dit jeg ønsker
å komme. – Finnes det noe tydelig budskap i boka?
– Jeg ønsker å spre bevissthet om slag, i tillegg til
å formidle at selv om ting ser mørkt og svart ut, så
finnes det fortsatt muligheter. Det går ikke an å gi
opp.
«Slagkraftige Rune» ISBN nr: 9788230018866 fåes
hos landets bokhandlere, også hos bokkilden.no

Skrivestue i vinterhagen hjemme i Storgata i Sandnessjøen med utsikt mot småbåthavna og Alstenfjorden. Her har
Rune sittet i mange timer og skrevet med tommelen på mobilen. Foto: M. Vatne /Helgelands Blad
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