Dobbelt slagrammet debuterer med Norges
første bok skrevet på mobil.

king. Rune bruker tidvis noen svært billedlige metaforer da han har
problemer med å uttrykke seg. Disse har han fått laget noen illustrasjoner på.

Rune Almås Larsen (42), har skrevet en selvbiografi på mobil med en tommel.
Dette verket er en del av et privat rehabiliteringsprosjekt etter to hjerneslag.
Rune har ikke levd så lenge, men har levd mye. Han besteg Aconcagua 6962
moh, rett før første slag i februar 2011, og var fullt rehabilitert da han ble slått
i bakken av et nytt og større slag mars 2013. Denne gangen sto det om livet,
og han måtte til UNN for trykkavlastende kirurgi. Dette slaget gav han store
kognitive problemer med påfølgende synsfeltutfall, og det gjorde han lam i hele
venstre side. Prosjektet er nå fullført til tross for dysleksi og hadde lansering
i mars 2019. Det tok 4 år å fullføre. Prosjektet har vært en hemmelighet, da
Rune har vært usikker på om det har vært gjennomførbart.
Boken er en selvbiografi med erfaringsbaserte selvhjelpsinnslag for pasienter,
pårørende og helsepersonell. Mange har opplevd traumatiske hendelser på
kroppen og det er derfor mange som kan relatere sin opplevelse til noe av innholdet i boken. Dette viser litt hva som er mulig å få til, selv med dårlige odds.

«En spennende, interessant, trist og glad bok. Den beskriver livet til
en svært aktiv og ressurssterk ung mann som brått fikk livet sitt forandret. Han fikk slag. I boka får vi først høre om en del av hans aktive
liv og noen av høydepunktene der. Og så får vi følge kampen hans
for å finne veien tilbake til et nytt liv med andre forutsetninger. Det er
en gripende historie, om oppturer og nedturer, om trening, om små og
store problemer i hverdagen, og som foreløpig har resultert i at han
selv har skrevet bok om seg selv. Og at han har beholdt humoren/galgenhumoren gjennom denne perioden er også et pluss for boken. Man
sitter igjen full av beundring over det pågangsmotet han har vist, og de
resultatene han har oppnådd.»Anmeldt av Randi Elin Bjørklund.
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Hell i uhell - En sterk historie
Rune har overlevd to hjerneslag og har trent seg ut av rullestolen etter begge,
men han anser seg likevel som heldig. Det kunne gått så mye verre, selv om
det har vært mange tunge tak og mørke dager underveis.
Boken beskriver en emosjonell berg- og dalbane, fra de høyeste topper til de
mørkeste daler, og hans ønske med boken er å benytte sin historie til å øke
bevisstgjøring rundt slag, og kanskje tilby trøst og veiledning til de som føler
behov for det. Rune ønsker å donere et eventuelt overskudd etter salget av boken til Hurdal syn- og mestringssenter driftet av NBF (Norges Blindeforbund).
Prosessen
Måten boken har blitt til på er at han har skrevet ned stikkord på venteværelser
og på reiser. Disse har han etter hvert utvidet til fullstendige setninger, avsnitt
og historier på mobilen. Tekster er kopiert enkeltvis og sydd sammen på PC.
All tekst er derfor skrevet på mobil, men grunnet dysleksi og store kognitive
problemer har han fått god hjelp til disposisjon, korrekturlesing og faktasjek-
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