
 

         
 

Årgang 4 Nr 1 2007                Medlemsavis for  Faggruppen av Sykepleiere i ReHabilitering                                                                                                                       

 

Hilsning fra leder  

Kjære medlemmer! 
 

Oops! Så er det vår igjen og 

medlemsbladet som var tenkt utgitt i januar 

kommer først nå! Sånn er det bare, 

styremedlemmene har hatt det travelt på 

hver sine kanter. Hege som har vært 

ansvarlig for avisen fødte en jente i starten 

av januar. GRATULERER til Hege og 

familien.  

 

Når sant skal sies har ikke medlemmene 

vært særlig aktive med å melde saker til 

”Rehabposten” og det er jo en forutsetning 

for å få et innhold i bladet. Vi vil 

selvfølgelig takke de som har bidratt. Det 

har vært svært interessante bidrag, men vi  

trenger så mye mer, og vi vet det finnes 

mye faglig kunnskap der ute som vi kan 

dele med hverandre. Ikke tenk at det må 

være så stort, ofte kan de små enkle ting 

være best. Ved at vi deler med hverandre 

kan det være med på å styrke faget vårt. Så 

vi ber dere om å sende inn stoff til oss.     

Styret tenker å komme med et forslag på 

neste generalforsamling om å lage en 

redaksjonskomitè som kan ta ansvar for 

medlemsbladet. Er det flere kan det også 

være lettere å oppfordre og finne aktuelt 

stoff. Om noen kjenner kallet eller kjenner 

noen som kunne tenke seg dette vervet er 

det bare å melde det til styret./ 

valgkomiteen 

 

Det positive som skjer er at faggruppen har 

invitert til et gratis fordypningskurs med 

tema ”Søvn” Alle medlemmene har fått 

tilsendt en invitasjon i posten. Jeg har fått 

flere tilbakemeldinger fra medlemmer som 

forteller at dette er et godt tiltak for å 

styrke identiteten i det tverrfaglige arbeidet 

og ikke minst er det nødvendig med større 

kunnskap om dette tema. 

 

Om noen har lurt på hvorfor nettsiden har 

vært lite oppdatert så er grunnen ny 

webløsning i NSF. 1. mars fikk jeg 

opplæring i det systemet og inntil da ble 

gamle saker hengende igjen. Jeg forsøker 

etter beste evne og legge ut saker, men 

igjen er jeg avhengig av at dere sender 

stoff som kan legges ut på nettet. 

 

Generalforsamlingen vil skje i september. 

Endelig dato blir satt opp på neste 

styremøte som er 19. april. 

 

Er det noe du ønsker å meddele 

faggruppen? Send en e-post eller ring meg 

på telefon! 

monicas@bluezone.no telefon 936 52 329 

 

Hilsen Monica Selvèn 

Leder av NSFs faggruppe av sykepleiere i 

ReHabilitering. 

 

TANKER OM 

HELSEBEGREPET RELATERT 

TIL SYKEPLEIE. 
 

 

Å være ved god helse, hva betyr det?  

Det å være ved god helse sees ofte på som 

en selvfølge. Enkelte hevder at en ikke 

visste hva det var å være ved god helse før 

sykdommen inntrer. Godamer, Det er også 

mulig å være syk og likevel være ved god 

helse; og være frisk og ha dårlig helse, 

fordi helsebegrepet er oppleves subjektivt. 

Likså er det ofte slik at en person har større 

mailto:monicas@bluezone.no


sjanse for å bli fortere frisk, hvis han/hun i 

utgangspunktet har god helse.  

 

Hva litteraturen sier om helse 

Antikkens helsefokus framholder ” et sund 

sjel i en sunn kropp”; at helse er et gode, 

mens sykdom er en form for ubalanse. 

Opplysningstiden så på mennesket som en 

maskin og sykdom var maskinskade som 

kan repareres. Antonovsky lanserte den 

salutogenetiske modell,  

som kilde til god helse som er i mennesket 

selv. Opplevelsen av sammenheng i 

livshendelsene, (social cohesion) der 

mennesket kjenner til meningsfullhet, 

begripelighet og handterbarhet som kilder 

til god helse. Dette er ifølge Antonovsky 

årsaken til at noen mennesker overvinner 

motstand og kriser uten å bli syk. 

 

Helsebegrepet i dagens betydning 

Helse kan defineres som et ønskelig gode 

som mange forbinder med livskvalitet og 

mestring. Mestring ses på som evne til å 

håndtere utfordringer(Alvsvåg, 2001). Det 

å inneha helse, sees på som handlingsevne, 

mulighet til å fylle de oppgavene og 

rollene som man er sosialisert inn i. 

Nordenfeldt(1995) beskriver helse som 

menneskets mulighet til å realisere sine 

mål. Mål må være realistiske, da er 

personen i en positiv helseprosess. 

  

Empowerment 

Sykdom er et biologisk fenomen, med en 

subjektiv dimensjon. Den rammer også 

familien. Helsefremmingsidologien flytter 

definisjonsmakt fra medisinen til 

enkeltmennesket. Personen skal selv ha 

myndighet til å påvirke de tingene som 

gjøres for å bevare sin helse. 

Empowerment er kraft eller bemyndigelse 

som pasiententilkjennes relatert til sin 

helse. Helsepersonell kan ikke gi kraft, 

men tilrettelegge for at pasienten kan ta 

den selv. 

 

Brukermedvirkning   

I dagens helsebegrep kan 

brukermedvirkning sees på to måter: 

1)tradisjonelt ; der omsorg innebærer å 

lytte til pasienten, respektere og ivareta 

hans autonomi. 2)medvirkning som ledd i 

politisk trend, nyere ; der bruker må selv 

være aktiv og ta ansvar(Foss,C. 

forelesningsnotat ISH 2006) 

 

Helse sett ut fra verdier, normalitet og 

kultur. 

 Helse kan sees på som noe ønskelig og 

positivt der verdier er en del av 

helsebegrepet. Fysisk helse er fysisk 

velbehag, der det ikke er ønskelig å ligge 

under gjennomsnittet angående fysisk 

kvalitet, for eks. styrke, utholdenhet eller 

skjønnhet. Disse tilstandene er ikke 

sykdom, men de kan redusere livskvalitet. 

Relatert til vår samtid ser vi fokuseringen 

på utseende og kropp.(Boorse, 1997) 

      Statistisk normalitet spiller en viktig 

rolle ved sykdom. Eks. målinger som BT. 

God helse er normativt sett på som 

livskvalitet, handleevne og 

utviklingsmuligheter. Helse er forankret i 

normer og er kulturavhengig. Sykdom er 

det som den fremherskende kulturen 

vurderer som smertefullt, hemmende og 

som avviker fra en idealisert status. ( 

Hofman, 2002) Forhold som kan skape 

dårlig helse forbindes ofte med det å ha 

dårlig helse. Eks. Alle som røker behøver 

ikke å få lungekreft. 

 

Trender i helsepolitikk 

      Det biomedisinske helsebegrep 

harmonerer ikke med hva vi forbinder med 

helsepolitikk da fokus har endret seg fra 

sykdom og sykdomsforebyggende til mer 

vekt på positiv helse og helsefremmende 

arbeid. På 1980-tallet ser vi ideologiske 

endringer i helsepolitikken med å fjerne 

fokus fra medisinsk retning til et bredere 

og positiv vinkling på helse – og denne tar 

hensyn til god eller dårlig levestandard. 

 

  

Etikk relatert til helsebegrepet 

      Etikk spiller en rolle på tvers av 

økonomi. Terminologien endrer seg til den 

markedsøkonomien har; som effektivitet, 



bruker, kvalitetskrav, tjenesteproduksjon, 

målstyring. Vi aner New Public 

Management; Det er resultatene som teller. 

Klare målsettinger og resultatkrav. 

Desentralisering og oppsplitting, mer 

konkurranse, ”gjøre mer for mindre, mer 

makt til lederen. Dette preger selvsagt 

omfanget av velferdsordninger, men det 

preger også oss som helsearbeidere. 

Sykepleiere blir påvirket i sin 

yrkesutøvelse.  

 

Konklusjon 

Helsebegrepet er over tid utviklet til mer 

enn sykdom og helseplager, og mer 

samfunnsorientert med vekt på helse i 

relasjon til befolkningens levekår og 

livskvalitet. Begrepet positiv helse er blitt 

mer framtredende og subjektiv helse der 

pasienten selv fortolker sin helsesituasjon, 

er kommet mer i fokus.  

     For sykepleien betyr det at pasientens 

medbestemmelse, egenoppfatning av helse 

og aktiv deltagelse må ivaretas sterkere i 

pasient-sykepleier-kontakten. Forholdet 

mellom sykepleier og pasient baseres på 

kontakt, kommunikasjon og samhandling. 

Enkelte av  dagens pasienter har større 

helseinnsikt og tydeligere 

pasientrettigheter knyttes til helse og sin 

livssituasjon. 

 

Gunvor Jørgensen 

Sykepleier ved St. Olavs Hospital 

Universitetssykehuset i Trondheim 

 
REFR: Alvsvåg(2001), Antonovsky(1987), Boorse 

(1997), Godamer (1998), Hofman(2002), Nordenfeldt 

(1995).  

 

Rusmiddelavhengige pasienter og 

faglig forsvarlighet i 

rehabilitering. 
 

Vi er to sykepleiere, Rianne Smidtsrød og 

Marit Løkholm, som har jobbet i mange år 

i et rehabiliteringssykehus for pasienter 

som har fått omfattende fysiske skader. På 

vår avdeling har vi pasienter med 

ryggmargsskader, bruddskader og 

brannskader. Mange av pasientene har et 

rusmiddelavhengighetsproblem når de blir 

lagt inn. 

 

Vi er medlem i SOMA gruppen, som er et 

forum for helsepersonell (leger, 

psykologer, sykepleiere, sosionomer med 

mer) med hovedintensjon å finne ut 

hvordan sykehusopphold skal fungere 

bedre for de rusmiddelavhengige og for de 

ansatte. Vi har mulighet til å få oppdatert 

kunnskap innen rusomsorgen. SOMA 

gruppen har utarbeidet diverse skriv: 

(Veiledere) for avrusning, 

smertebehandling, velkomstbrosjyre til 

pasienten osv. og de arbeides stadig med 

ny felles informasjon.  

 

I 2005 skrev vi i forbindelse med at vi tok 

Videreutdannelse i Rus, del 1, på HIØ, en 

artikkel i Rehabposten om 

rusmiddelavhengige pasienter på Sunnaas 

Sykehus. Vi la fokus på ideologi og 

holdninger, som var tema i vår 

hovedoppgave. 

 

I desember 2006 ble vi ferdig med 

videreutdannelsen. Hovedoppgaven 

handlet om rusmiddelavhengige får den 

faglig forsvarlig behandlingen de har krav 

på etter Rusreformen i 2004. De nye 

helselovene fra 2001 beskriver utførlig 

arbeidstakerens individuelle ansvar og 

arbeidsgiverens systemansvar for faglig 

forsvarlig drift.  

 

Vi tror at det fortsatt mangler 

anerkjennelse hos helsepersonell for at 

pasienter med rusproblematikk har 

tilleggsproblemer og som må behandles på 

adekvate måter for at faglig forsvarlig blir 

ivaretatt. 

 

Kravet til faglig forsvarlighet går igjen i 

alle helselovene og er et fundament som 

setter standard for all yrkesutøvelse i 

helsevesenet. Rusreformen og de nye 

helselovene krever at rusmiddelavhengige 

pasienter får den samme faglig forsvarlig 



behandlingen som alle andre pasienter. I 

følge pasientrettighetsloven skal alle 

pasienter få en respektfull behandling av 

god kvalitet. Får rusmiddelavhengige 

pasienter dette i dag?   

 

Vi undret oss på hvordan faglig 

forsvarlighet kan bli ivaretatt når det de 

siste årene har blitt lagt så stor vekt på 

økonomiske føringer. Tidligere ble 

pasientene ferdigbehandlet på vårt 

sykehus. De var ofte hos oss i flere 

måneder (6 -9 måneder) før de ble 

utskrevet. 

I dag legges pasientene inn til 

tidsavgrensete, økonomisk mer lukrative 

opphold, ofte etter ”bestillingsprinsippet”. 

Vi forstår at alle er nødt til å ta hensyn til 

økonomi, men hvilke konsekvenser har det 

for rusmiddelavhengige pasienter spesielt?  

 

Det som kjennetegner rusmiddelavhengige 

pasienter er at de er like forskjellige som 

alle andre mennesker, men at de har 

tilleggsproblemer pga langvarig 

rusmiddelavhengighet. Forskning viser at 

sannsynligvis 90 % av rusmiddelavhengige 

har en dobbeldiagnose i bunn (rus og 

psykiatri)! 

De er, slik vi ser det, i en dobbelkrise både 

pga traumene de har fått (amputasjoner er 

svært vanlig) og krise pga fravær og 

rusmidler (ofte en kombinasjon av alkohol 

og rusmidler). De får abstinens (svette, 

muskeluro, kribling i kroppen, irritabilitet, 

opiodtrang/rusmiddeltrang, søvnløshet, 

tachykardi og hypertensjon). 

Dessuten er mange vant til å leve en isolert 

tilværelse, de er ofte ensomme, har dårlig 

evne til å ivareta personlig hygiene, har 

ofte dårlig almenntilstand, sår, dårlig 

tannhelse, er engstelige, urolige, har 

smerter og savner rusnettverket. De har 

ofte store problemer med å forholde seg til 

alle forventningene og nye mennesker de 

møter på et sykehus. De har veldig dårlig 

selvtillit og mange føler seg langt nede. 

 

Å møte disse pasientene faglig forsvarlig 

betyr at man må ha kunnskap om 

rusproblematikken, om virkning og 

bivirkning av rusmidler og ha et godt 

tverrfaglig samarbeid. 

Særlig i starten er et godt samarbeid med 

legen meget viktig. Isteden for å utbrodere 

alle vanskelighetene rundt pasienten (” han 

skjelte meg ut, han vil ikke trene, han 

kommer ikke til måltidene….”), må det 

være rom for å diskutere hvordan vi best 

kan behandle hver enkel pasient. 

 

 

Det vil alltid handle om å gjøre pasientene 

trygge. Det er viktig at tilværelsen blir 

forutsigbar og at pasienten klarer å 

forholde seg til omgivelsen.. 

Smertebehandlingen må legges opp 

sammen med pasienten, og følges tett slik 

at pasienten føler seg trygg. Det må være et 

tett og faglig sterkt team som følger disse 

pasientene. Det må gis god informasjon og 

behandlingsplaner må utarbeides sammen 

med pasienten.   

Vi tror at det i realiteten betyr at mer 

ressurser må tilføres i en periode. Det kan 

også bety at nettopp noen av disse 

rusmiddelavhengige pasienter trenger 

lengre opphold. Det må være rom for 

drøfting i hvert enkelt tilfelle. I lengde vil 

det være en god investering for alle parter 

og bety mye for faglig forsvarlighet.  

 

Faglig forsvarlighet er en norm vi må 

bruke aktivt i praksis. 

Det har mye å si for vår yrkesstolthet og 

arbeidsglede og å se at pasienten får den 

behandlingen de har krav på. Det er i dag 

fortsatt slik at stempling, angst, 

stigmatisering og generelle negative 

holdninger rundt rusmiddelavhengige 

florerer, selv om det virker som om 

holdninger i er ferd med å snu til det 

positive. Det er flere på sykehuset som 

interesserer seg for rusfeltet og flere som 

utdanner seg til å bli russpesialister. Det 

har vært mange gode forelesninger i 

auditoriet med til dels stor oppslutning.   

 

 



Hvis det er interesse for vår hovedoppgave, 

vennligst ta kontakt med Monica Selven. 

 

Rianne Smidtsrød og Marit Løkholm 

 

 

Senfaserehabilitering og 

hjerneskadepasienters 

selvpresentasjon  

 

Bakgrunn: Milde og moderate 

hjerneskader kan medføre usynlige vansker 

som kognitiv svikt, dysfungering når det 

gjelder å regulere egen adferd samt 

manglende sykdomsinnsikt. En 

konsekvens for mange pasienter kan bli 

nedsatt sosial fungering. Ved Sunnaas 

sykehus tilbys Senfaserehabilitering for 

mennesker som har levd minimum ett og et 

halvt år med sin hjerneskade. Programmet 

består av et seks ukers gruppetilbud med 

syv til åtte inneliggende pasienter. 

Deltagerne presenteres for spesifikke 

temaer knyttet til mestring av å leve med 

ervervet hjerneskade. Det er gjort noe 

forskning, fortrinnsvis av psykologer, når 

det gjelder evaluering av forskjellige 

former for senfaserehabilitering av 

hjerneskadepasienter. Det har imidlertid 

ikke vært mulig å finne forskning utført av 

sykepleiere innen området 

hjerneskaderehabilitering og denne 

pasientgruppens selvpresentasjon. Derfor 

har jeg valgt å ha hjerneskadepasienters 

presentasjon av seg selv og sin skade som 

tema for masteroppgaven. 

 

Formål: Studien omhandler mennesker 

med hjerneskade hvor hensikten er å 

belyse forhold som kan bidra til økt 

mestring mht å forstå konsekvensene av 

egen skade, og å kunne formidle denne 

forståelsen til andre. Mennesker med 

kognitiv svikt vil ofte ha vansker med å 

formidle egen sak, og kan utsettes for 

umyndiggjøring av både helsepersonell og 

andre profesjonelle hjelpere. Det er derfor 

viktig å belyse hvordan Senfaseoppholdet 

har innvirket på denne pasientgruppens 

mestringsopplevelser mht innsikt og 

selvpresentasjon. Resultatene av 

undersøkelsen vil også kunne bidra til 

kvalitetssikring av pasientgruppens 

rehabiliteringstilbud. 

 

Problemstilling: Hvilke forhold i 

Senfaserehabilitering av 

hjerneskadepasienter kan ha betydning for 

deres selvpresentasjon? 

 

Viktighet og relevans: 
Senfaseprogrammet har sin bakgrunn fra 

arbeidet som er gjort i KReSS, et prosjekt 

fra perioden 1995-2000. Der er gjort en del 

forskning på senfaserehabilitering og lette 

til moderate hjerneskader. 

Stura, et nevropsykologisk 

rehabiliteringsprogram i Göteborg, driver 

grupper for mennesker med milde til 

moderate hjerneskader i den postakutte 

fasen. Programmet har hovedvekt på 

tilbakeføring i arbeidsliv. Når det gjelder 

livstilfredsstillelse innen området arbeid, 

ser man signifikant forskjell før og etter 

rehabilitering. 

En dansk kvalitativ studie utført av 

psykologen Kristensen (2004) beskriver 

hvordan 13 deltagere i et 

rehabiliteringstilbud for mennesker med 

ervervet hjerneskade blir bevisstgjort sine 

vanskeligheter og gjenskaper sine liv i 

løpet av rehabiliteringsprogrammet. 

Kristensen hovedfunn viser en forandring 

hos deltagerne fra å holde fast ved sitt 

gamle jeg til å bli mer autonom og 

selvrealiserende. Dessuten konkluderer han 

med at selvpresentasjon kan beskrives som 

evnen til å forutse kritiske situasjoner samt 

å velge å unngå den typen situasjoner. 

To studier fra gruppebasert kognitiv 

rehabilitering i kommunal regi, 

henholdsvis i USA og Australia viser 

hvordan langsiktig oppfølging kan gi 

resultater i form av økt uavhengighet og 

livskvalitet. Viktigheten av innsikt i egen 

situasjon, et styrket selvbilde og 

akseptering av skadens konsekvenser 

fremheves. Sammen med restrukturering 

av tidligere og nåværende ferdigheter vil 



nevnte kvaliteter påvirke relasjoner, arbeid 

og et selvstendig liv for den skadde. 

Senfaseprogrammet er basert på 

psykoedukativ tilnærming. Eksempler både 

fra arbeid med schizofrene pasienter og 

deres familier samt somatiske 

pasientgrupper viser gode resultat når det 

gjelder å påvirke tilbakefall og grad av 

mestring ved bruk av psykoedukativ 

tilnærming. Det har imidlertid ikke vært 

mulig å finne forskningsartikler omkring 

psykoedukativ metode og rehabilitering av 

hjerneskadepasienter. 

 

Metode: Studiens problemstilling besvares 

med et kvalitativt, utforskende design fordi 

problemstillingen retter søkelys mot hvilke 

erfaringer og opplevelser 

hjerneskadepasienter har gjort seg omkring 

selvpresentasjon. Forskningsstrategi er 

semistrukturerte intervju. Undersøkelsen 

avgrenses til å gjelde seks 

hjerneskadepasienter som var innlagt til 

seks ukers Senfaserehabilitering, og deres 

tanker og erfaringer med hverdagen to til 

tre uker etter kurset i november 2006. 

Intervjuene hadde en varighet på ca 1 time, 

og foregikk hjemme hos informanten, på 

kafé, på Sunnaas eller på den enkeltes 

arbeidsplass. Intervjuene ble tatt opp på 

lydbånd, transkribert til skriftlig tekst samt 

kategorisert, kodet og analysert. 

Masteroppgaven skal etter planen være 

ferdig i juni -07. 

 

Innlegget er skrevet av Line Nortvedt. 

Sykepleier ved Sunnaas sykehus. 

 

Annet  
Ellers vil vi oppfordre dere til å komme 

med tips ideer og lese våre nettsider.  

Er det noe kompetanse prosedyrer som du 

har lyst til å spørre andre om de har 

utarbeidet eller vise hva du og din 

arbeidsplass har gjort er denne 

medlemsavisen et fint sted og etterlyse 

eller å publisere ting. 
 

Fortsett å verve medlemmer. Det er plass 

til mange flere.  

 
 

Styret 
 

Leder:  Monica Selvèn, Sunnaas 

                       sykehus   

                        monicas@bluezone.no  

Nestleder: Stine Daae Rognli,  

                        Nordlandssykehuset Bodø                       

stine.daae.rognli@nordlandssykehuset.no 

Kasserer: Ingerlise Syvertsen,  

                        Sunnaas sykehus 

                        ingerlisel@hotmail.com 

Styremedlem: Gunvor Jørgensen,  

                       St. Olavs Hospital 

                      Gunvor.jorgensen@stolav.no  

 

Styremedlem: Hege Teslo. 

                       Universitetssykehuset i  

                       Tromsø 

                       hjteslo@start.no  

1 vara:  Kjersti Tanum Brekke, ·  

                       Spesialistsykehuset for  

                        rehabilitering, Stavern 

    Kjersti.brekke@rehabilitering.net 

2 vara:  Edle Larsen,  

                        Haukeland sykehus 

                       edlelarsen@hotmail.com 

 

Valgkomiteen    
Sølvi Austerheim Lid: 

Solvailid@hotmail.com 

 

Stine Vevelstad 

Stine.vevelstad@hnt.no 

Ada Valle Huuse 

Adavalla.huuse@sykehusetinnlandet.no 
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