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Kjære medlemmer! 
 
Her kommer noen ord fra en nyvalgt leder 

i faggruppa. 

 

Tusen takk for tilliten!! 

 

Vil benytte anledningen til å si noe om 

mine tanker rundt  

rollen som sykepleier innenfor 

rehabiliteringsfeltet. 

 

 Der vi er er det vi som er limet i den 

organisasjonen vi arbeider i.  

 Vi er nøkkelen til bedre samhandling 

og koordinering. 

 Vi har en egen “teknologi” innenfor 

rehabiliteringsfeltet -  

den teknologien er basert på tverrfaglig 

samarbeid. 

 Vi er rollemodeller i utførelse av 

helhetlig sykepleie. 

 

Vi skal videreformidle vår kunnskap der vi 

er og skape engasjement og tydelighet for 

sykepleierens rolle. 

 

Rehabilitering foregår overalt, hele tiden 

og er basisen og utgangspunktet for et 

videre verdig liv inn i kanskje nye roller 

basert på de utfordringer livet gir.  

 

Vær med å verve flere medlemmer der du 

er! 

 

Følg opp med aktuelt stoff til 

REHABPOSTEN fra der du er! 

 

Ingen er god alene - men vi er gode 

sammen. 

 

 

 

Vi skal jobbe for en sterk faggruppe med 

forankring i faget! 

 

Vil ønske oss alle lykke til videre!  

 

Vi skal være tydelige, modige og stolte! 

 

Gleder meg til fortsettelsen. 

 

Hilsen Stine Daae Rognli 

 

Leder av NSF`s Faggruppe av 

Sykepleiere 

i ReHabilitering. 

 

 

 
Gamle og nye medlemmer i styret FSRH. Bildet er 

tatt ved standen vår under Sykepleierkongressen i 

Trondheim september 2008. Fra venstre: Monica 

Selvén (tidligere leder), Gunvor Jørgensen 

(sekretær), Stine Daae Rognli (nyvalgt leder), Hege 

Butli (nyvalgt nestleder), Ingerlise Syvertsen 

(kasserer) og Kjersti Tanum Brekke (1. 

varamedlem). Ikke tilstede: Edle Larsen (2. 

varamedlem) og Nina Jensen (nyvalgt 

styremedlem). 

 

 



Et tilbakeblikk fra min tid som 

leder! 

 
Fire år som leder av faggruppen er forbi og 

tiden er inne for å reflektere og takke for 

seg.  

På Rehabiliteringskonferansen for 

sykepleiere i september 2004, fikk NSFs 

faggruppe av sykepleiere i ReHabilitering 

sin start. Jeg hadde sagt ja til å stille som 

leder og var utrolig spent på hva dette kom 

til å innebære og ikke minst hvem jeg 

skulle sitte i styret sammen med. Det 

skulle vise seg å være en fantastisk flott 

gjeng med mye engasjement for faget og 

ikke minst trivelige mennesker å være 

sammen med. 

Å starte en ny faggruppe innebar mange 

små og store utfordringer, alt fra hvordan 

faggruppens logo skulle se ut, til avis, 

nettside, arrangementer, osv… 

Med 100 % jobb og et nytt barn ser jeg at 

arbeidet i faggruppa var i hard konkurranse 

om tiden. Mye skulle jeg ønske jeg hadde 

fått jobbet mer med. Eksempelvis en mer 

aktiv nettside, utgitt flere nummer av 

ReHabposten, jobbet mer fagpolitisk, 

dessuten stimulert medlemmene til å 

utvikle faggruppa. Men sånn er det vel for 

de fleste av oss, vi skulle så gjerne gjort 

mer. 

Uansett har jeg gjennom disse fire årene 

vært med på å arrangere to av tre 

rehabiliteringskonferanser, tre 

fordypningskurs og utgitt fem utgaver av 

ReHabposten, dessuten tilrettelagt for 

styremøter og ikke minst deltatt på en 

rekke møter og kurs gjennom 

Sykepleierforbundet.  

Fagpolitisk har deltakelsen i Forum for 

Nasjonal strategi for habilitering og 

innspillene vi har gitt til Bjarne Håkon 

Hansens samhandlingsreform, føltes 

viktige.  

Når jeg nå har gått av som leder er det ikke 

dermed sagt at jeg ikke skal engasjere meg, 

tvert i mot så ønsker jeg å bidra til at 

gruppen videreutvikler seg. Jeg skal love å 

sende fagstoff til avisen og ikke minst delta 

på viktige arenaer. 

Tusen takk for meg! Jeg ønsker Stine lykke 

til som leder av faggruppen.  

Tusen takk til resten av styret for fire flotte 

år. I love you all! 

 

Hilsen tidligere leder  

Monica Selvén 

_____________________________ 
 

Presentasjon av nytt styremedlem: 
 

Nina Jensen. Vært sykepleier i 10 år. 

Tidligere jobbet på Ullevål Sykehus. Siden 

2006 jobbet som avdelingssykepleier på 

Eiksåsen MS-hjem, som ligger i Bærum, 

Akershus. Eiksåsen MS-hjem er en privat 

ideell institusjon og det eneste 

landsdekkende rehabiliteringssenter for 

personer med langtkommen Multippel 

Sklerose. Vi har 9 rehabiliteringsplasser og 

oppholdene varer 2-4 uker.  

 

Nina Jensen ble valgt som styremedlem på 

generalforsamling i september. Styret 

ønsker Nina velkommen inn i styret! 

 

_____________________________ 

 

GOD JUL OG 

 

GODT NYTTÅR! 

 

 

 
 

 

Hilsen Styret FSRH 



TEMA 

Samliv og seksualitet, tør vi ta det 

opp? 
 

I de seneste 15 år har jeg arbeidet som 

sykepleiekonsulent i ambulerende 

rehabiliteringsteam (ART) ved 

spinalenheten ved Sunnaas sykehus. Dette 

inkluderer veiledning, undervisning og 

oppfølging ovenfor brukere, pårørende og 

helsepersonell. Knyttet til omfattende 

faglige forhold omkring tema 

ryggmargsskade, herunder også blant annet 

samliv og seksualitet. Jeg har gleden av å 

jobbe sammen med blant andre Kirsten 

Sæther, Sveinung Tornås, Karen Grimsrud 

samt en rekke andre dyktige kolleger innen 

fagfeltet. Seksualitet er et område med en 

stor grad av kompleksitet som innbefatter 

et unikt følelsesmessig register. 

Fagområdet sexologi er i aller høyeste grad 

multidisiplinært fordi man henter kunnskap 

fra et bredt felt av ulike vitenskaper.  

 

På ryggmargsskadeavdelingen på Sunnaas 

sykehus har informasjon og veiledning 

vedrørende samliv og seksualitet eksistert i 

mange år. Flere yrkeskategorier som leger, 

psykologer, sykepleiere og andre får ofte 

spørsmål om dette. Vi ser det som et 

grunnleggende hovedmål at fagmiljøet gir 

trygghet og rom for at man som mottaker 

av våre tjenester trygt kan ta opp 

seksualrelaterte spørsmål. Å bedre både 

kunnskap hos ansatte og optimalisere 

tilbudet til våre brukere er en kontinuerlig 

prosess, og måten vi har valgt å organisere 

dette på er ikke nødvendigvis automatisk 

overførbart til annet personell og miljøer.  

 

Helsepersonell er som alle andre 

selvfølgelig preget av individuelle 

reservasjoner og holdningsmessige 

barrierer som kan gjøre det vanskelig å ta 

opp spørsmål knyttet til seksualitet. De 

fleste helsefaglige utdanninger inneholder 

dessuten kun beskjedne mengder (om noe i 

det hele tatt) undervisning om 

seksualitetens rolle i relasjon til helse og 

sykdom. Med økt fokus og innsikt på 

området tror jeg det finnes muligheter for 

en betydelig helsemessig gevinst og et 

bedret potensiale for noen og enhver av 

oss. Etter min mening burde derfor også 

informasjon knyttet til temaet inngå som 

en naturlig og obligatorisk del av ethvert 

rehabiliteringsprogram, men det er som 

regel ingen dynamikk på dette fagområdet. 

Fremdeles er det slik at spørsmål knyttet til 

endret seksuell funksjon som følge av 

sykdom eller skade i mange tilfeller forblir 

ubesvart. Vår evne til å ivareta dette 

behovsområdet innen ulike grener av 

helsevesenet er ennå avhengig av 

enkeltpersoners personlige kunnskap og 

engasjement. Mange steder gjør allikevel 

dyktige og profesjonelle kolleger en meget 

beundringsverdig innsats, og jeg opplever 

absolutt at vi er på rett vei. 

 

Utgangspunktet for å gjennomgå en 

rehabilitering er forskjellig. For mange 

starter prosessen dramatisk; enten som 

følge av en ulykke eller akutt sykdom. 

Andre har opplevd en gradvis reduksjon og 

tap av ferdigheter og funksjon, mens noen 

har levd lenge med begrensninger og 

opplever forandringer i livssituasjonen som 

gir enda mer utfordringer. Mange som 

kommer til et rehabiliteringsopphold på 

Sunnaas sykehus vil ha 

funksjonsnedsettelser som vil kunne 

innebære varig omstilling og 

reorganisering. Det er viktig å huske at inn 

i et forhold som pasient eller mottaker av 

helsetjenester tar man med seg all den 

erfaringen, kunnskapen, holdningene og 

den mentale ballasten man har tilegnet seg 

gjennom livet. De vanligste forekommende 

seksuelle problemer vi som menneske 

opplever, har som regel sin opprinnelse i 

helt andre forhold enn det som kan settes i 

sammenheng med skade eller sykdom. Det 

er imidlertid viktig at dersom det oppstår 

en endret livssituasjon med direkte 

konsekvenser for seksuell funksjon, så skal 

disse møtes på best mulig måte gjennom 

faglig profesjonell kunnskap og 

informasjon. 



Et generelt mål med rehabilitering å bevare 

eller utvikle funksjonssevnen og/eller 

mestringsevnen med sikte på størst mulig 

grad av selvstendighet og livskvalitet på 

egne premisser. Rehabilitering handler om 

å gjenvinne verdighet for individet og å 

skape et liv med kanskje endrede 

forutsetninger, men som er basert på egne 

verdier og tidligere livserfaring.  

 

Vårt ansvar er å tilføre våre brukere så mye 

kunnskap at de selv blir best mulig skikket 

til å ta vare på seg selv. Når man rammes 

av alvorlig sykdom eller skade, er tanker 

om seksualitet ofte noe av det første som 

dukker opp, men samtidig noe man kanskje 

ikke tør å ta opp med oss som behandlere. 

Samtidig vet vi at seksualitet for de fleste 

av oss er nært forbundet med livskvalitet, 

og er en helt naturlig del av det å være 

menneske. Svært mange faktorer er med på 

å danne grunnlaget for vår seksuelle 

utvikling. Denne delen av livet vårt vil ha 

ulikt fokus avhengig av hvilken 

livssituasjon vi befinner oss i. Som 

menneske vil vi oppleve både opp- og 

nedturer, og vi har vår seksualitet til glede 

og lyst eller også til sorg og fortvilelse. 

Målet etter en eventuell skade eller 

sykdom bør være et aktivt seksualliv, men 

dessverre er ingen av oss født med en 

bruksanvisning som forteller oss hva vi 

skal gjøre for å få dette til. Men det er på 

ingen måte ikke slik at man blir 

deseksualisert ved skade eller sykdom, og 

vi legger heller ikke igjen vår egen 

seksualitet hjemme ved en evt. innleggelse 

på sykehus eller annen institusjon. Den 

følger oss uansett. Det er grunn til å 

understreke at man som mottaker av 

tjenester også selv har et klart ansvar for 

egen situasjon, og selv må ta initiativ til å 

synliggjøre sine krav.  

 

Vår seksualitet representerer vår mest 

individuelle og intime sfære, formet av en 

tilnærmet uendelig rekke av ulike faktorer i 

en kontinuerlig prosess gjennom hele livet. 

Det er ikke spesielt vanskelig å tenke seg 

at alvorlig sykdom eller skade lett kan 

medføre at man opplever endringer i en 

ellers trygg situasjon. Innleggelse på 

sykehus eller andre former for 

hospitalisering medfører at man lever svært 

offentlig, ikke minst gjelder dette 

kroppsfunksjoner nedenfor navlehøyde. Et 

opphold på en institusjon tar naturlig nok 

ofte fokus fra de mer intime deler av 

tilværelsen, men innebærer ikke at man av 

den grunn er å anse som et aseksuelt 

individ. Et helhetlig menneskesyn er et 

meget klart incitament på at også spørsmål 

knyttet til vår seksualitet bør gis en helt 

obligatorisk plass innen rehabilitering. 

Men den mest naturlige delen av det å 

være menneske forbigås dessverre altfor 

ofte i stillhet fordi man ikke tør å ta det 

opp. Det er viktig at vi er klar over at en 

god seksuell identitet er verdt å jobbe for, 

og at en vellykket seksualitet kan gi store 

gevinster på flere plan enn hva vi er klar 

over.  

 

Det finnes dessverre ikke en 

bruksanvisning for hver enkelt av oss på 

hvordan vi skal forvalte vår seksualitet for 

å være sikret suksess. Vi formes som 

seksuelle vesener gjennom en kontinuerlig 

prosess livet igjennom, fra begynnelse til 

slutt. Underveis gjør vi alle gode eller 

mindre gode erfaringer, men blir allikevel 

aldri ferdig utlært. Vi kan imidlertid 

komme et godt stykke på vei hvis vi lykkes 

med å opprettholde nysgjerrigheten på hva 

livet har å tilby. Woet Gianotten er en kjent 

nederlandsk lege og sexolog som har 

forsket mye på betydningen av seksualitet 

særlig i relasjon til helse og livskvalitet. 

Han viser blant annet til en undersøkelse 

(Warner & Bancroft 1988), der det ble 

funnet sterk korrelasjon mellom seksuell 

interesse og livskvalitet, og at lysten er 

vesentlig høyere når man har det bra i livet. 

Dessuten gir et aktivt sexliv mange direkte 

helsebringende fordeler som eksempelvis 

forbygging av sykdom, lengre levetid og 

bedre livskvalitet. Vi kan ha vår seksualitet 

til glede og nytelse, eller tidvis også til 

sorg og fortvilelse. De fleste opplever 

normale svingninger i seksuallivet sitt; 



noen ganger er det bra, andre ganger 

dårlig. Definisjonen på funksjonshemning 

er så vid at vi alle på en eller annen måte 

må betegnes som funksjonshemmet. Ingen 

mestrer alt alltid, og det er et faktum at 

mange som selv vil beskrive seg som 

funksjonsfrisk faktisk kan fremstå som 

relativt funksjonshemmet på det seksuelle 

område.  

 

Informasjon om seksualitet inngår i et 

større konsept som omfatter en rekke 

forskjellige emner. Vår måte å formidle 

kunnskap er kun en av mange. Det finnes 

ingen fasit på hvordan man skal ivareta 

behovet for informasjon, men målet må 

være at det finnes forståelse, vilje og evne 

til å sette også seksualitet på den faglige 

agendaen. Det handler om å gi personalet 

kompetanse på området seksualitet og 

rehabilitering, og det handler ikke minst 

om å gi seksualitet en plass i 

behandlingsprogrammene til den enkelte 

avdeling.  

 

Plissitmodellen som de fleste av dere 

sikkert kjenner til er et nyttig redskap for å 

vurdere på hvilket nivå en befinner seg 

som behandler av et gitt problem, og 

vurderingen av hvilken kunnskap, 

kompetanse og erfaring som er nødvendig 

for å gå inn i og arbeide med problemer 

som klienter presenterer. Modellen ble 

utviklet av psykologen Jack Annon på 

Hawaii på 1970-tallet. En ABC modell for 

sexologer, opprinnelig utviklet etter 

spørsmål om behandlingsmetode mot for 

tidlig sædavgang. Modellen viser ulike 

nivåer for behandling av seksuelle 

problemer generelt. Det er en avkortet 

pyramide/trekant, som i prinsippet omfatter 

alle seksuelle problemer.  

Hvordan skal man ta dette videre 

på den enkelte arbeidsplass? 

Målsettingen bør primært bestå i å etablere 

retningslinjer for ivaretakelse av 

informasjonsbehovet for 

seksualitetsrelaterte spørsmål etter 

skade/sykdom hos de 

brukere/pasientgrupper man har ansvar for. 

Man bør i første omgang sørge for at det 

innhentes mandat for å få en sikre en 

administrativ og faglig forankring i at 

seksualrelaterte spørsmål er et anliggende 

for din avdeling. Det handler også om 

generelt å bedre personalets kunnskap om 

seksualitet og samliv gjennom ulike former 

for kompetanseheving. Kurs, undervisning, 

samarbeid med andre aktuelle instanser 

eller kanskje etablering av en tverrfaglig 

gruppe kan danne et utgangspunkt for 

hvordan man bør drive dette videre. 

Gruppen må selv skolere seg i forhold til 

seksualitet, og ha ansvar for å videreføre 

kunnskapen til personell i sine respektive 

avdelinger. Man må jobbe for å finne fram 

til generell kunnskap om sexologi, 

klargjøre egne holdninger til seksualitet og 

se på hvordan man skal få etablert 

retningslinjer for ivaretakelse av 

informasjonsbehovet nettopp der du 

jobber.   

Det bør klargjøres hvilke rutiner man har, 

og hvordan man tenker at det kan løses.  

 

Seksualiteten er en viktig menneskelig 

kraft, en uttrykks- og 

kommunikasjonsform, og kanskje den 

delen av menneskelig eksistens som vi 

bruker mest tid på å tenke på og fantasere 

omkring. Tabuisering, fortielse eller 

manglende ivaretakelse av spørsmål 

knyttet til seksualitet i relasjon til skade og 

sykdom kan medføre stor grad av 

usikkerhet, fortvilelse og vanskeligheter 

man ellers ville vært foruten. Det skal ikke 

mye fantasi for å kunne ane at eksempelvis 

endret livssituasjon, endret 

kroppsfunksjon, smerter, medisinbruk, 

psykiske traumer osv. kan påvirke oss 

negativt også på det seksuelle plan. 

Samtidig må vi ikke glemme at mange 

fungerer aldeles glimrende uten vår 

innblandning, og vi skal vokte oss vel for 

ikke å bli for ivrige etter vår søken på ikke-

eksisterende problemstillinger. Uansett bør 

vi tilstrebe og legge til rette for at de som 

måtte ha behov får anledning til å ta dette 

opp hvis man selv ønsker. Gjerne sammen 



med pårørende som ofte har like mange 

ubesvarte spørsmål. Det viktigste er at vi 

tar initiativet, og at det er etablert en solid 

trygghet og forståelse i miljøet for denne 

type henvendelser. Behov og ønsker om 

seksuell nærhet og tilfredsstillelse regnes 

som grunnleggende for de fleste, men våre 

forutsetninger, kunnskaper og tilnærming 

er høyst individuelle, selvfølgelig preget av 

personlige holdninger. Det forutsettes at 

man må være trygg på egne seksuelle 

grenser, verdier og holdninger. Toleranse, 

kunnskap, åpenhet, engasjement og 

absolutt respekt for andre er helt 

grunnleggende elementer i denne 

sammenheng. Vi lever på mange måter i en 

meget seksualisert verden, der vi daglig 

utsettes for stor mediepåvirkning. Noen 

ganger skapes et bilde av seksualiteten der 

kravene til vellykkethet synes perifere og 

uoppnåelige, og mange kjenner seg ikke 

igjen. Ikke sjelden er det også slik at 

fokuset er negativt vinklet, med diverse 

sykdommer og annen menneskelig 

elendighet i kjølvannet av seksuell adferd. 

Jeg mener det er viktig å opprettholde et 

mer positivt syn på hvilke gleder og 

muligheter vi faktisk har, og det bør 

gjenspeile seg i vår holdning til alle 

mennesker, inklusive de vi møter i vårt 

daglige virke. 

 

Mvh  

 

Henning Storvand 

 

Sykepleiekonsulent/Spesialist i sexologisk 

rådgivning 

 

Ambulerende Rehabiliteringsteam 

Avdeling for Ryggmargskade og 

Multitraumer 

Sunnaas Sykehus HF 

1450 NESODDTANGEN  

 

 

 

 

Tilbud om hospitering på St. 

Olavs Hospital v/Avd. for 

spinalskader 
 

ca.3 dager - 2 hospitanter sammen 

 

Medlemmer i NSF’s Faggruppe av 

Sykepleiere i ReHabilitering. 

 

Teoretisk tilbud: 

* Undervisning om spinalskade (Lege) 

* Psykiatri (Psykiatrisk sykepleier) 

* NAV- Arbeid/Skole (Personell fra NAV) 

* Forebygging av trykksår (Sykepleier) 

* Undervisning med stomisykepleier 

* Undervisning med uroterapeut  

* Onsdagstur med rullestolkjøring 

* Rehabiliteringsprosessen basert på EPJ 

 

Praktisk tilbud: 

* Morgenstell med ryggmargskadd pasient 

                                - Bruk av forstøver 

                                - Coughassistent 

                                - Dusj 

                                - Eliminasjon 

*ADL - trening med ergoterapeut til 

ryggmargskadd pasient 

*Treningsøkt med fysioterapeut til 

ryggmargskadd pasient 

 

Økonomi - Styret bidrar med inntil kr. 

5000,- ved behov for reise opphold. 

 

Billige overnattingssteder i Trondheim er 

f.eks Nova   

 

Synes du dette er fristende tilbud? 

 

Ta kontakt med:  

Avd. sykepleier Marit Kvangardsnes tlf: 

725 75017     

__________________________________ 

 

NB: Det er også tilbud om hospitering ved 

Sunnaas Sykehus. Hvis du er interessert tar 

du kontakt med Monica Selvén på e-post: 

monica.selven@sunnaas.no   

_____________________________ 

 

mailto:monica.selven@sunnaas.no


 

 

 
Min arbeidsplass: 

LMS (Lærings og Mestringsenteret) 

Sykehuset Innlandet HF 

 
Etablering av LMS’er i helseforetakene startet 

i 2004 på bakgrunn av Pasientrettighetsloven, 

Lov om spesialisthelsetjenesten og at antall 

kronisk syke og funksjonshemmede er økende. 

LMS er: En likeverdig møteplass der 

fagpersonell og brukere/pårørende både i 

somatikk og psykiatri samarbeider om 

opplæringstiltak for ulike diagnosegrupper 

med fokus på mestring av hverdagen. LMS har 

også ansvar for helsepedagogiske kurs og 

samarbeid med ulike avdelinger i sykehus og 

noe i 1.linjetjenesten. Samarbeid med ulike 

brukerorganisasjoner er en viktig. 

Implementering av LMS sin ideologi om økt 

brukermedvirkning og likestilling mellom 

erfaring og fagkunnskap tenker vi er viktig for 

alle helsearbeidere og gode læringstiltak som 

allerede er i gang på landets sykehus. 

LMS i helse ”Øst” har også ansvar for 40 

timers kurs i livsstilsendring som en del av 

behandlingen for pasienter med sykelig 

overvekt. Behovet er større enn antatt og det er 

lange ventelister. ME- kurs har også vist seg å 

være et udekket og stort behov. 

 

Min videreutdanning er pedagogikk, 

rehabilitering og Livsstyrketrening 

(pedagogisk veiledningsmodell). Det har vært 

med på å utvikle meg til den fagpersonen jeg 

er nå og jeg synes jeg får brukt min kunnskap 

og erfaringer på mange områder. 

 
(bildet er arrangert) 

 

Kursdeltakere har erfaringsutveksling.  

Aktiviteten og engasjementet i grupper  

 

  

 

 
 

er stort både med alvor, utfordringer og 

humor. 

 

Jeg bistår / deltar sammen med avdelinger og 

brukerrepresentant i planlegging, 

gjennomføring og evaluering av ulike kurs. 

Det er ulike kurs – både diagnosespesifikke og 

diagnoseuavhengig.  

Temaer for kursene tilpasses etter innspill fra 

brukere, men er ofte:  

 

 Brukererfaring 

 Hva er å mestre tilværelsen / 

hverdagen med kronisk sykdom 

 Roller (familie, samliv, arbeidsliv og 

nettverk) 

 Faginformasjon (trening, hjelpemidler, 

trygder, diagnose info) 

 

Tilbakemelding fra deltaker på et 

diagnoseuavhengig kurs:  

”Må si jeg ble veldig overrasket i positiv 

retning over hva man kan få ut av 3 sånne 

dager.. Jeg sitter igjen med en god porsjon 

viten om hvordan takle min sykdom og livet 

rundt den” 

 

Vi er også med i utviklingsarbeidet ”Med 

pasientens øyne” et nasjonalt kvalitetsprosjekt 

for å styrke brukermedvirkning. I dette 

arbeidet deltar jeg sammen med 

Rehabiliteringsavdelingen, Gjøvik og 

Ambulerende Team SI HF. Det er et 

spennende og inspirerende arbeid sammen med 

ulike avdelinger / institusjonen fra 1. og 2. 

linjetjenesten i hele Norge. Prosjektet ledes av 

GRUK, seksjon for kvalitetsforbedring i 

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten.  

 
(Sykepleierkongressen i Trondheim) 

 
Jeg utfordrer: May Helen Skaftason 

Rehabiliteringsavdelingen Gjøvik 

Sykehuset Innlandet HF 

REHAB - STAFETTEN 

FORTELL ANDRE OM ARBEIDSPLASSEN DIN! 

 

Rehabilitering =  

Læring og mestring 

 

Læring og Mestring = 

Rehabilitering. 

 

Hilsen Ada Valle Huuse 

 



Til informasjon! 

 

Noen av dere har sikkert vært innom 

hjemmesiden vår i det siste og sett at den 

ikke er altfor godt oppdatert med de siste 

sakene! Grunnen til dette er at NSF skal 

lansere en helt ny internettportal 

(virksomhetsportal) i januar 2009 og vi har 

dermed ikke prioritert å oppdatere den 

gamle. Ingenting av det gamle stoffet 

følger automatisk med over til den nye 

portalen og det må lages en ny database for 

stoff i den nye. Vi går i gang med å lage 

den nye internettsiden vår når startskuddet 

går for at dette kan gjøres. Siste beskjed fra 

NSF er at dette kan påstartes noen dager 

før jul!!  

 

NSF mener at den gamle portalen er lite 

brukervennlig og at medlemmer leser 

heller Sykepleien. Overordnet mål for den 

nye portalen er at den skal bli NSF’s 

viktigste kommunikasjons- og 

samhandlingskanal. Dette vil da være 

gjeldende for ansatte, tillitsvalgte, 

medlemmer, media og politikere. Den vil 

inneholde tre deler: Internett, intranett og 

medlemsnett. NSF har et ønske om at 

medlemsnettet skal være et velutviklet 

tjenestetilbud for medlemmene. Det skal 

være felles arbeidsflate med muligheter for 

interne arbeidsrom (for eksempel på 

faggruppenes portal) og det skal bli letter å 

kommunisere med hverandre.  

 

Faggruppen ser frem til å jobbe i den nye 

portalen og vi gleder oss til å få mer 

kontakt med dere som er medlemmer i 

faggruppen.    

 

Mvh 

 

 

 

 

 

 

Hege Butli 

”Portalansvarlig” i FSRH 

 

Styret FSRH 
 

Leder:   

Stine Daae Rognli   

Bodø Kommune 

sdrognli@yahoo.no                       

                         

Nestleder: 

Hege Butli 

Trondheim Kommune 

hebu@online.no   

                                 

Kasserer: 

Ingerlise Syvertsen,  

Sunnaas Sykehus 

ingerlisel@hotmail.com 

 

Sekretær: 

Gunvor Jørgensen 

St. Olavs Hospital 

Gunvor.jorgensen@stolav.no  

 

Styremedlem: 

Nina Jensen 

Eiksåsen MS-hjem, Bærum 

nina@eiksaasen.no    

 

1. Varamedlem:   

Kjersti Tanum Brekke  

Spesialistsykehuset for rehabilitering, 

Stavern 

Kjersti.brekke@rehabilitering.net 

 

2. Varamedlem:   

Edle Larsen  

Haukeland sykehus 

edletorneslarsen@gmail.com  

 

Valgkomiteen:    
Sølvi Austerheim Lid: 

Solvailid@hotmail.com 

 

Ada Valle Huuse 

AdaValle.Huuse@sykehuset-

innlandet.no 

 

Ingrid Hallan 

Ingrid.Hallan@hnt.no  

 

Anne Høegh Sørum (varamedlem) 
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