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Kjære medlemmer!                                                  
 
Faggruppen har dette året hatt fokus på 

medlemsrekruttering og fordypningskurs. 

Fordypningskurs om sykepleierens rolle i 

rehabilitering har vært kjørt en gang på 

Sunnaas Sykehus HF og en gang i Bergen på 

Nordås.  
 

Gode tilbakemeldinger og engasjerte deltagere 

gjør at Birgitte Dahl og Anne Geard planlegger 

å kjøre samme kurs i Trondheim første halvdel 

av 2010. Dette kommer vi imidlertid tilbake til 

- men følg med på hjemmesiden vår i NSF. 

www.sykepleierforbundet.no og trykk på 

faggrupper og deretter på Rehabilitering. 

Logger du deg på med ditt medlemsnummer 

har du tilgang til alle dokumentene tilknyttet 

hjemmesiden vår. 
 

Det vil videre også i år 2010 være fokus på 

samhandlingsreformen - og hvordan den vil 

påvirke arbeidet i vår faggruppe blir spennende 

- oppfordrer medlemmene våre til å være med 

å påvirke både innen spesialisthelsestjenesten 

og kommunehelsetjenesten. 
 

Vår faggruppe ønsker å løfte 

rehabiliteringsfaget og få til en større 

kongress/konferanse. Det planlegges nå et 

møte med andre aktuelle faggrupper det for oss 

er naturlig å samarbeide med. Slik det er nå 

“konkurrerer” vi på de samme fagområdene 

når det gjelder konferanser og kongresser etc.  
 

Et samarbeid når det gjelder større 

konferanser/kongresser vil være nyttig for oss 

som faggruppe for å få løftet faget samt fått 

fordypning på andre områder pasientene 

befinner seg på i tjenestekjeden og som berører 

rehabilitering som prosess. 
 

Som dere skjønner er det spennende ting på 

gang og håper vi får til en større konferanse 

etter hvert og at vi kan få dette til som en fast  

tradisjon om ikke årlig så annethvert år. 

 

 

 

Litt informasjon fra Sentralt Fagforum – 

hva rører seg  

For oss rehabiliteringssykepleiere er dette med 

egen terminologi en utfordring i vår praksis. 

Dette er et interessant område og en utfordring 

innen rehabiliteringsfeltet da vi arbeider 

tverrfaglig med andre yrkesgrupper som har 

sin egen terminologi.  

 

Hva legger de ulike yrkesgruppene i det 

tverrfaglige teamet i de betegnelsene vi bruker 

og hvilken betydning får terminologien for den 

enkelte yrkesutøver – har terminologien lik 

betydning på tvers i teamet?  

For dere som er interessert i å videreutvikle en 

terminologi innen rehabiliteringsfeltet og innen 

vårt fagområde kan Kathy Mølstad i Norsk 

Sykepleierforbund kontaktes. 

 

Det er rundt om i landet ulik praksis og 

organisering når det gjelder samhandling på 

lokalt nivå ex lokalgrupper, lokalt fagforum, 

styrer, kontaktpersoner, regionalt og nasjonalt 

samarbeid etc. Det er samtidig en økende 

tendens til at sykepleierne ikke får utnyttet sin 

spesialisering i helseforetakene, avdelinger slås 

sammen og kravet til generell 

sykepleierkompetanse øker fremfor 

spesialkompetanse. Dette ser vi smertefullt 

innen vårt fagområde rehabilitering.  

Engasjementet lokalt blir utvannet pga 

arbeidssituasjonen krever for mye. Vi som 

faggruppe trenger å integreres i større grad i 

NSF`s politiske avdeling ex ved å inviteres inn 

i deler av HTV- opplæringen. En utfordring til 

oss er å få til et samarbeid på lokalt nivå for å 

løfte frem fag- og samfunnspolitiske spørsmål, 

ikke bare fagspesifikke spørsmål. Vi må 

benytte både de formelle og uformelle 

kanalene til å fremme fag- og fagpolitikk, i 

samarbeid med tillitsvalgsapparatet – som også 

er sterkt opptatt av fag. 

http://www.sykepleierforbundet.no/


Så ønskes det en gul lapp på skrivebordet til 

alle med telefonnummeret til bladet Sykepleien 

på – og at vi bruker det  

Sykepleien er et av de største fagbladene i 

Norge, og når ut til rundt 200.000 – bladet 

Sykepleien ble Kåret til Årets fagblad i 2009.  

 

Så til slutt vil jeg benytte anledningen til å 

takke Gunvor Jørgensen, Edle Larsen og 

Kjersti Brekke for den innsats og positive 

engasjement de har hatt i styret.  

Det er alltid litt trist når utskiftninger skjer – 

men sånn er det! 

 

Sammensetningen av det nye styret ser dere på 

siste side av dette medlemsbladet. 

  

Så gjenstår det å takke for året som har gått - 

takk til alle som har vært med og bidratt til 2 

vellykkede fordypningskurs og takk for et godt 

samarbeid innad i faggruppen. 

 

Med ønske om en God Jul og et Godt Nytt År 

alle sammen!                                                                                           

    

Hilsen 

 

Stine Daae Rognli                                                      

 

Leder av NSF`s faggruppe av sykepleiere 

i ReHabilitering. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Presentasjon av nye 

styremedlemmer: 

Ada Valle Huuse 
 

Ferdig spl. Fra Tønsberg i 1980. 

Min løpebane i yrkeslivet har vært 

undervisning, veiledning og rehabilitering etter 

de ”obligatoriske” 2-3 årene sengepost som 

fersk spl (medisinsk avd). 

Min yrkeserfaring er v.g. skole som lærer og 

skolesykepleier, Rehabiliteringsavdeling 

sengepost og Ambulerende 

Rehabiliteringsteam (ART) og Lærings og 

mestringssenter (LMS). 

Mine videreutdanninger er pedagogikk, 

rehabilitering og Livsstyrketrening (en 

veiledningsmodell) 

Nå arbeider jeg i Ambulerende rehab.team 

Sykehuset Innlandet, Rehabiliterings-

avdelingen, Gjøvik, et tverrfaglig team med 

fysio, ergo, sosionom og lege. 

Jeg tenker at deltakelse i faggruppa, og nå 

styret, gir meg faglig påfyll / innsikt i det som 

rører seg i Rehabiliteringsfeltet rundt i landet. 

 

Ingrid Røset 
 

Jeg er 44 år gammel og bosatt i Levanger. Jeg 

ble utdannet sykepleier ved Innherred 

sykepleierhøgskole i 1989. Jeg har arbeidet 

ved ulike kirurgiske avdelinger og i flere år 

ved akuttmottak og AMK/legevaktsentral.  

Siden 2002 har jeg hatt min arbeidsplass ved 

avd. for Fysikalsk medisin og Rehabilitering 

ved Sykehuset Levanger, sengeposten. Vi har 

15 senger og tilbyr spesialisert rehabilitering 

etter akutt sykdom eller skade og ved kroniske 

sykdommer.  

Jeg har tatt videreutdanning i forebygging og 

rehabilitering og arbeider nå som 

fagutviklingskonsulent i 50 % stilling ved 

avdelinga. Det er en spennende jobb fordi jeg 

skal ha et tverrfaglig fokus. Et område som jeg 

har jobbet en del med er innføringen av FIM i 

avdelinga. Vi har kommet et stykke på vei, 

men det står fortsatt en del arbeid igjen før 

FIM er implementert. I tillegg jobber jeg med 

bl.a. med dokumentasjon, EQS 

kvalitetssystem, planlegging av undervisning 

og fagdager m.m. 

 

Jeg arbeider i tillegg som sykepleier i 25 % 

stilling.  



Å arbeide som sykepleier i en 

rehabiliteringsavdeling synes jeg er veldig 

spennende og lærerikt fordi en må bruke 

mange sider av seg selv i møtet med bruker og 

pårørende. 

Jeg ser fram til arbeidet i faggruppa for 

rehabiliteringssykepleiere. Jeg synes det er 

verdifullt å danne nettverk og utveksle 

erfaringer med andre sykepleiere som jobber 

med rehabilitering.  

 

Resten av styret i FSRH ønsker de nye 

medlemmene velkommen  

 

__________________________________ 

 

PERMEN SOM MAKTBYTTE 

 

 
 

Brukerundersøkelse i 2007 fortalte oss at vi var 

gode på mye, men ikke gode nok på 

informasjon til pasienter og pårørende og 

opplevelse av egen deltakelse i 

rehabiliteringen. 

 

Hva gjør vi – ”later som ingenting – håper det 

var feil”? 

Nei – vi tar undersøkelsen på alvor… 

 

Første skritt var å søke deltakelse i prosjektet 

”Med pasientens øyne” som NSF og 

Kunnskapssenteret skulle starte. Målet med 

prosjektet var systematisk forbedringsarbeid 

med fokus på brukermedvirkning. 

Tverrfaglig gruppe på avdelingen og 

brukerrepresentant ble dannet – til sammen 5 

stk. Ledelsen ved avdelingen var positivt 

delaktige - ”nøkkelen” i endringsarbeid. 

 

IDÈDUGNADER og tankemøter…… 

PASIENTENS PERM sa en – SOM 

MAKTBYTTE, sa en annen - FLYTSKJEMA 

sa en tredje. 

Workshop med pasienter, fagpersoner – nye 

brukerundersøkelser og mange interne møter 

for hele avdelingen. Tidligere pasienter 

inviteres på internundervisning…  

Dette sammen med faste kursdager og møter i 

dyktig ledelse av Kunnskapssenterets 

veiledere. Vi glødet, men i perioder var det 

strevsomt å kombinere nytenkningen med alle 

andre oppgaver. 

Stemningen gikk opp og ned – Permen er en 

realitet og har vært i bruk i snart 2 år. 

Pasienter får den når de kommer i avdelingen, 

bruker den under oppholdet og tar den med seg 

hjem. De samler det som er viktig, tanker 

opplevelser i dagbokform, spørsmål til 

legevisitt, referater fra møter, treningsopplegg 

fra fysio, ergo og logoped. Pårørende har sine 

”sider”. Hver enkelt pasient bygger opp 

permen med det som er viktig for seg. 

Hovedkontakten og andre fagpersoner bidrar / 

hjelper.. og det blir det konstruktive samtaler 

av. 

 

 
 
Og så kom samhandlingsreformen…. Og 

selvsagt PERMEN kunne brukes til det også… 

 

 
Overføring av informasjon og kunnskap til 

kommunene – og pasienten / pårørende har 

ansvaret med Ambulerende Rehab.team som 

støttespillere. 

 

 

 



Pasientsitater: 

 Jeg måtte ta større ansvar for egen 

rehabilitering 

 Jeg fikk bearbeidet følelsene 

 Jeg fikk innsikt i egen situasjon 

 Jeg fikk satt ord på kaoset 

 

Med hilsen  

 

Ada Valle Huuse, spesialsykepleier SI HF, 

Rehabiliteringsavdelingen Gjøvik, 

Ambulerende rehab.team. 

adavalle.huuse@sykehuset-innlandet.no  

 

__________________________________ 

 

BURN CAMP NORGE 
 
Norsk Forening For Brannskadde (NFFB) 

arrangerer årlig Burn Camp for mennesker som 

lever med arr etter brannskader. 

 

Burn Camp-historikk: 

Ideen kommer opprinnelig fra Amerika. 

Sykepleiere, fysioterapeuter og andre som 

jobbet ved Brannskadeavsnittet (BSA) på 

Haukeland Universitetssykehus (HUS) tok 

initiativet. De hospiterte på leirer i Europa 

både med og uten barn, og jobbet hardt i 

mange år for å få i gang Burn Camp i Norge. I 

2001 klarte de det, og det har siden blitt et årlig 

arrangement. 

Økonomisk var de første Burn Camp’ene 

finansiert av ulike sponsorer som ga større 

eller mindre summer, og Kiwanis har støttet 

oss fra 2004. I dag er Kiwanis District Norden 

hovedsponsor, og vi får noen små gaver fra 

andre givere. Fram til 2006 lå Burn Camp 

under BSA sin drift, men under 

nedskjæringene det året ble alle midler fjernet 

fra dette prosjektet. NFFB har siden det stått 

bak tilbudet til landets brannskadede. 

De første årene var Burn Camp kun et tilbud 

for barn og ungdom, men fra 2004 har det vært 

arrangert Burn Camp for voksne også. Norge 

er det første landet i Europa vi kjenner til som 

tilbyr dette. Arbeidet med Burn camp i Norge 

har vært presentert på flere nordiske og 

europeiske kongresser om brannskade-

behandling. 

Staben som i dag jobber med Burn Camp er en 

sammensatt gjeng fra hele landet. Vi har 

sykepleiere fra BSA, brannmenn fra Bergen 

Brannvesen og Nedre Romerike Brann og 

redningsvesen, en lege og flere andre frivillige. 

Pr i dag har syv i staben brannskader selv, og 

alle har lagt på BSA i sin tid. Staben er 

dedikert til Burn Camp-arbeidet, og bruker 

fritid og ferie på alt arbeidet. 

 

Fakta om brannskader 

Brannskadeavsnittet (BSA) på (HUS) i Bergen 

er Norges eneste spesialavdeling innen 

brannskadebehandling. Avdelingen har 

lokalsykehusfunksjon for Hordaland og Sogn 

og Fjordane, men tar imot store, alvorlige og 

kompliserte skader fra hele landet. Her 

behandles både barn, voksne og eldre, statistisk 

er 1/3 av årlige innleggelser barn. Ca 900 blir 

innlagt på norske sykehus med brannskader 

hvert år, og mellom 80 og 100 pasienter 

kommer til BSA. Brannskader defineres ut fra 

omfang på skaden og dybde, samt årsak til 

skaden. Dype annengradsskader og 

tredjegradsskader må nesten uten unntak 

opereres for å gro. 

Brannskadebehandling er komplisert, langvarig 

og krever spesialkompetanse i alle ledd. Vi vet 

alle at det svært smertefullt å brenne seg, og 

smertene er noe som følger de fleste gjennom 

hele forløpet. Det er en traumatisk opplevelse 

for pasient og pårørende, både selve ulykken 

og den lange veien for å bli frisk. Mange må 

gjennom operasjoner flere ganger i årene etter 

brannskaden. Det kan være pga at huden 

strammes over skadet område, noen får lettere 

sår, arrene kan være direkte hemmende 

funksjonsmessig eller det er rent kosmetiske 

inngrep som gjøres. Det blir bestilt et 

spesiallaget kompresjonsplagg til hver enkelt 

pasient, og denne må brukes i 1-2 år etter 

utskrivelse. 

 

Hvorfor Burn Camp? 

Brannskadde som har blitt operert, lever med 

arrene sine hele livet. Når selve skaden er 

helbredet, reiser pasienten til rehabiliterings-

opphold, til lokalsykehus, eller rett hjem, og 

skal i all hovedsak klare seg selv fra det 

tidspunktet. Sår og arr blir fulgt opp med 

kontroll på poliklinikken på HUS. Utover det 

er de fleste overlatt til seg selv og er avhengig 

av nettverket de har rundt seg og hvordan de 

blir møtt og ivaretatt i systemet. Faktum er at 

mange føler at de faller mellom to stoler og 

ikke ”hører til” noe sted. NAV har ingen 

retningslinjer i forhold til brannskader. For de 

som lever med arr etter brannskader på store 

eller små områder av kroppen sin, er det svært 

mailto:adavalle.huuse@sykehuset-innlandet.no


verdifullt å få anledning til å treffe andre i 

samme situasjon. Det har vist seg at omfanget 

av skaden i liten grad betyr noe i forhold til 

problemer i etterkant. Ofte har de med skjulte 

arr de største problemene i ettertid, kanskje 

nettopp fordi det ikke synes at 

de er ”annerledes”?! 

Det er mange som sliter psykisk i etterkant av 

en brannskade. Noen har traumatiske minner 

fra oppholdet på BSA, med smertefulle sårstell 

og andre behandlingsmetoder. Noen husker 

ingenting eller bare bruddstykker fra BSA, og 

det kan også være vanskelig. Å erkjenne at 

kroppen ser annerledes ut, bli minnet på det 

som skjedde ”den gangen”, skyldfølelse, 

følelse av å være mislykket, ikke få ting til, 

ikke være fin nok og lignende er reaksjoner 

mange sliter med. Når reaksjonene kommer er 

veldig individuelt, noen kommer umiddelbart, 

andre mange år i ettertid. Hvordan man 

reagerer er også svært forskjellig fra person til 

person. 

Å møte alle disse fantastiske personene som 

har vært utsatt for noe som har endret livene 

deres, å kunne bidra til å gi dem en arena der 

de ikke kjenner seg annerledes, der de kan få 

treffe andre med lignende erfaringer, der noen 

forstår hva de snakker om – det er motivasjon 

nok i massevis til å arrangere Burn Camp år 

etter år. Det er en relativt liten gruppe som 

lever med brannskader i Norge i dag, men 

behovene er store og tilbudene få. 

 

Burn Camp for barn og ungdom 

Barn og ungdom inviteres fra de er 9 år. Etter 

de har fylt 18 år blir de invitert til å delta på 

Burn Camp for voksne. 

Barne- og ungdomsleiren avholdes første 

ferieuke i sommerferien. Deltakerne er mellom 

9 og 18 år. For barnegruppen er det i hovedsak 

en forebygging av evt kommende utfordringer 

som er det viktigste. Vi setter oss ikke ned og 

snakker om brannskaden og det som har 

skjedd, men fokuserer på det å tørre. Tørre å 

prøve, tørre å vise arrene sine, tørre å være 

borte fra familien så lenge. Vi prøver å finne 

de positive tingene i hver enkelt, og fokusere 

bort fra arrene. Med forbilder i 

ungdomsgruppa, og kule ledere med 

brannskader er de fleste ”hekta” på Burn 

Camp etter en uke. 

Samtalene kommer oftest spontant hos de 

yngre, og helst sammen med andre med 

brannskader. Det er heller ikke så mye som 

skal til, og det er ofte direkte kommentarer 

som kommer. F.eks overhørte en leder et par 

jenter på en av de tidlige leirene, der den ene 

bretter opp genserermet og sier; ”Hei, jeg heter 

Grethe. Har du sett arrene mine?” 

 

Men hva skal vi med en Burn Camp for 

voksne?  

Ungdom blir voksne. Og når man er 18 år er 

man både voksen og ikke voksen. Noen 

brenner seg i voksen alder, noen blir voksne 

med arrene sine, noen må bli voksne før de 

orker å forholde seg til ”den nye kroppen”. Det 

er en svært spesiell og sterk opplevelse å være 

med på en samling med voksne brannskadde 

mennesker, og her utfordres det mentale mest. 

En deltaker som ringte meg for litt siden og 

lurte på når neste Burn Camp var, fortalte meg 

at nå, etter tre samlinger med Burn Camp og 

MYE jobbing på egenhånd, ville hun gjerne 

komme og se avdelingen hun lå på for første 

gang siden skaden skjedde for over ti år siden! 

”Jeg hadde ikke klart det uten Burn Camp”, sa 

hun. 

 

Aktivitetene er både ulike og like på de to 

samlingene vi har. Barne- og ungdomsgruppa 

har mest vekt på fysiske aktiviteter, der 

teambuilding, bading, grilling og disco alltid 

hører med. Gøye ting, ikke sant?! Men 

teambuilding er også alvor; man skal stole på 

noen man ikke kjenner fra før, man skal tørre 

vanskelige ting, man må kanskje strekke ut de 

leddene som er stramme pga arrene. Og bading 

da, alle unger liker vel å bade? Jo, det gjør de. 

Men noen av barna rundt oss tør likevel ikke, 

for kroppen er aldri så eksponert som når man 

går i badeklær?! På Burn camp er de uten arr i 

mindretall! Grilling er jo det deiligste man kan 

gjøre om sommeren, eller…? Det er det mange 

av oss som synes. Men noen har kanskje blitt 

skadet av flammer, kanskje akkurat under en 

grillseanse. Og da er det lett å holde seg borte 

fra det. Men med en brannmann bak grillen 

som serverer Porsgrunns beste pølser, da klarer 

alle å være med! De voksne gjør noen av de 

samme aktivitetene, men i mindre skala, og 

med mer vekt på samtale generelt. Her er den 

viktigste funksjonen å gi rom for og mulighet 

til samtaler, foredrag og informasjon. 

Vi arrangerer Burn Camp på ulike plasser fra 

år til år, selv om vi prøver å finne tre-fire 

steder som er ideelle og som vi kan rullere 

mellom. Valg av leirsted avhenger av et variert 

tilbud i nærmiljøet, lett ankomst og et godt 

samarbeid med de som driver stedet. 



Voksensamlingen går over en langhelg tidlig 

på høsten. Den holdes ofte på et hotell, med et 

visst utvalg av ute og inneaktivitet er 

tilgjengelig. 

Tilbakemeldinger fra deltakere er veldig 

positive. De får venner for livet og noen sier 

eksplisitt at de har et bedre liv etter å ha deltatt 

på Burn Camp. På barne- og ungdomsleiren 

har vi de senere år hatt en fagdag den siste 

dagen av leiren. Der kan familie og foresatte 

lære litt om brannskadebehandling, høre 

foredrag fra noen som deler opplevelsen sin, 

og treffe andre foreldre og oss som da har vært 

en uke på leir. I fjor kom en pappa for å hente 

gutten sin. Da leiren begynte klarte ikke gutten 

å strekke ut den ene foten, og da faren kom for 

å hente han, kom han springende mot han. 

Faren utbrøt spontant: ”Hva har dere gjort 

med gutten min??? Det er jo helt fantastisk!!” 

 

Vi får veldig gode tilbakemeldinger fra 

familiene også, som helt klart ser forskjell på 

barna sine etter å ha vært på Burn Camp. Dette 

gir oss motivasjon til å holde på med Burn 

Camp! Det er et veldig hyggelig innslag at 

leder for Barne-og ungdomskomiteen i 

Kiwanis kommer og er sammen med oss den 

siste kvelden. Alle Kiwanianere som kommer 

får servert kulørte og søte brusdrinker fra Burn 

Camp-baren, og svingt seg på dansegulvet! Vi 

gleder oss til årets besøk! 

 

I kjølvannet av Burn Camp for voksne har 

Norsk Forening For Brannskadde etablert seg. 

Foreningens visjon er å hjelpe brannskadde og 

pårørende. Vi fremstår som en seriøs og 

kompetent organisasjon som vekker positive 

assosiasjoner om håp, mestring og fremtid.  

 

Hjemmesiden til foreningen: www.nffb.no 

(denne er under utbedring p.t.) 

 

Det er en glede å være med å bety noe for alle 

disse menneskene! Det er sterke møter, 

lærerike møter og veldig gledelige møter! 

 

Takk for oppmerksomheten! 

 

Ragnhild Findal, leder Burn Camp Norge 

 

 

 

Satsning på forskning, 

fagutvikling og kunnskapsbasert 

praksis i rehabilitering. 

 

 
Grace I. Romsland. Fagsjef i sykepleie, 

Sunnaas sykehus HF. 

 

Ved Sunnaas sykehus HF er vi stolte av vårt 

FoU-forum med drøftinger av 

forskningsrelatert stoff og ikke minst egne 

prosjekter, og av at vi har et samarbeid med 

vår svært dyktige gjesteprofessor i sykepleie, 

Helle Ploug Hansen fra Syddansk Universitet i 

Odense. 

 

Vi har de siste 5-6 årene hatt en storsatsning på 

forskning, fagutvikling og kunnskapsbasert 

praksis (KBP) ved Sunnaas sykehus HF. 

Sykehuset har mange og store faggrupper. 

Organisasjonen omorganiserte slik at den 

kliniske virksomheten fikk en tverrfaglig 

organisering med en profesjonsnøytral ledelse 

på alle nivåer. Fagansvaret ble plassert i en 

egen forskningsavdeling. Med denne 

strukturen skulle sykepleiefaget ivaretas, 

utvikles og styrkes slik at sykepleien kan bidra 

til pasientens beste i det tverrfaglige 

samarbeidet. 

Det er en årelang og møysommelig 

prosess å bygge opp et faglig miljø med vekt 

på KBP og forskning. Det krever et tett 

samarbeid mellom den administrative og den 

faglige ledelsen. Vi startet med å legge vekt på 

forskningsbasert kunnskap i sykepleiens 

Fagråd og i Klinisk Stige-programmet vårt. 

Ganske raskt ble det et større fokus på KBP i 

det hele tatt i norsk helsevesen, og det ble 

lettere å få forståelse for dette også hos oss. 

Når det gjelder utviklingen av forskning, så er 

dette et svært stort løft. Det måtte 

forskningskompetanse til, og som nyansatt 

fagsjef i sykepleie kastet jeg meg over et 



doktorgradsstudium. Men det var også 

nødvendig med masterkompetanse i den 

kliniske virksomheten, både for å kunne 

arbeide med KBP og for å rekruttere til videre 

forskningsarbeid på lengre sikt. Enkelte 

sykepleiere var interessert i dette og hadde 

startet opp, men da sykehusets ledelse 

bestemte at det skulle gis støtte til ansatte som 

tok en mastergrad, ble det lettere. Det 

synliggjorde sykehusets verdsetting og 

prioriteringer, og det er et helt nødvendig trekk 

når det gjelder slike satsninger. Flere 

sykepleiere startet masterstudier. Det var da vi 

iverksatte de samlingene som senere skulle bli 

til FoU-forum.  

Vi har arbeidet med nettverk og 

samarbeid mot forskere som har noe å bidra 

med når det gjelder sykepleie og rehabilitering, 

og har fått veldig god støtte i deler av det 

norske sykepleieforskningsmiljøet. Det er 

samarbeid vi ønsker å utvikle. Men for å støtte 

prosessen med forskningskompetanse i egen 

sykepleiegruppe, fikk vi anledning til å 

engasjere en egen gjesteprofessor i sykepleie! 

Etter en del søking fant vi professor Helle 

Ploug Hansen ved Syddansk Universitet. Hun 

har drevet rehabiliteringsforskning i mange år. 

Vi følte oss privilegert når hun ville komme til 

oss som gjesteprofessor.  

Vår satsning på forskning, fagutvikling 

og KBP går i mange retninger i dag. Vi 

forsøker å samle trådene i FoU-forum. 

Forumet har en halvdagssamling en gang i 

måneden. Målgruppen for forumet er vårt 

Fagråd i sykepleie, eventuelle 

doktorgradskandidater og forskere selvsagt, 

sykepleierne våre med mastergrad, 

masterstudentene, kliniske spesialister og 

deltakere i klinisk stige-programmet. Dessuten 

alle andre sykepleiere som arbeider med 

forsknings- eller fagutviklingsprosjekter. 

Forumet tar opp prosjekter deltakerne arbeider 

med. Som i andre kollokviegrupper skal 

deltakerne legge fram fra eget arbeid og gi 

tilbakemeldinger til andres arbeid. Vi kan også 

f.eks. drøfte forskningsartikler eller ta for oss 

vitenskapsteori eller deler av 

forskningsprosessen. 

Gjesteprofessor Helle Ploug Hansen 

har ikke mye tid hos oss. Men hun kommer et 

par dager to ganger i året. Da har vi et spesielt 

FoU-forum hvor hun er veileder og lærer. Det 

er alltid svært inspirerende for alle. I tillegg er 

hun tilgjengelig for enkeltvise samtaler og 

veiledning om forskningsopplegg, egne 

prosjekter, masteroppgaver, artikkelutkast osv. 

Og hun er hele tiden tilgjengelig for samme 

type veiledning og samarbeid over telefon og 

e-post. Når vi nå begynner å nå et visst nivå 

med hensyn til forskningskompetanse, ligger 

forholdene til rette for mer direkte samarbeid 

om prosjekter og publikasjoner. Det er 

spennende, og vi føler oss veldig heldige. 

 

______________________________________ 

 

 

Forskning om å leve med ervervet 

hjerneskade. 
 

Grace I. Romsland. Fagsjef i sykepleie, 

Sunnaas sykehus HF. 

 

Det har vært gjort forskning fra 

sykepleiere i Norge som tar for seg 

rehabilitering de siste årene, særlig på området 

slag (se f.eks. Kirkevold, 1996; Kvigne, 2004; 

og Eilertsen, 2005). Likevel er forskningen fra 

sykepleiere i rehabiliteringsfeltet mangelfull. 

Det er behov for mange studier på flerfoldige 

områder når det gjelder rehabilitering. Mitt 

eget bidrag er en doktorgrad som ble forsvart 

ved Universitetet i Oslo i april i år (Romsland, 

2009). Den har tittelen ”Erfaringer fra et rystet 

selv. Om å leve med kognitive vanskeligheter 

etter ervervet hjerneskade.” For å gjøre 

undersøkelsen brukte jeg etnografisk metode, 

som er en kvalitativ tilnærming der jeg kunne 

samle data gjennom både dybdeintervjuer og 

deltakende observasjon. Jeg var sammen med 

deltakerne i studien og kunne samhandle med 

dem over lang tid. Akkurat denne metoden er 

krevende og lite brukt i helsevitenskapene, 

men den kan gi desto mer tilbake av fruktbare 

data. Som Nielsen, Hansen, Huniche, Swane 

og Johannesen (2007) har påpekt, gir 

deltakerobservasjon mulighet til å undersøke 

andre forhold enn det som er språkliggjort. 

Forskeren samhandler med deltakerne i feltet, 

og ved å dele erfaring kan både språklige og 

ikke-språklige betydningsområder bli 

forståelige. Det kan derfor sies å være en 

velegnet metode i helsesektoren. Det var 16 

deltakere fra 22 til 58 år som hadde mild til 

moderat kognitiv funksjonssvikt, med i 

studien. Av disse hadde 11 traumatisk 

hjerneskade og 5 hadde hatt slag eller andre 

sykdommer. Resultatene fra studien er 

beskrevet over 5 kapitler i avhandlingen, men 



dreier seg om 3 hovedområder. Disse 

hovedområdene handler om:  

 

1. Erfaringer som skaper krise og 

behov for sammenheng i tilværelsen 

2. Samhandlingen med andre 

 3. Et nytt liv med funksjonssvikten 

 

Krisen som deltakerne kunne oppleve, 

var et resultat av selve den organiske 

funksjonssvikten. Det er med de kognitive 

funksjonene mennesker kan handle i verden. 

Vi oppfatter, tenker, planlegger og handler, og 

oftest gjør vi dette helt automatisk. Den 

kognitive skaden ble satt i spill nettopp når noe 

skulle gjøres. En glemte det en skulle, låste seg 

ute, fant ikke fram, tok feil tannbørste på 

badet, kjøpte for mye eller for lite i butikken 

osv. Dette kan høres ut som trivielle hendelser, 

men som mange som har arbeidet med denne 

pasientgruppen vet, så kunne det oppleves 

svært utrygt. Utryggheten kommer av at det er 

selve eksistensen som trues. Vi er avhengige 

av rutinene og det som gjøres automatisk for å 

leve. Når disse brytes oppstår et brudd mellom 

den enkelte og selve verden. En står overfor en 

type intethet som kan skape en eksistensiell 

krise og sterk angst. Det var ved å studere 

denne utryggheten, at jeg fant ut at flere tenkte 

på selvmord og at enkelte faktisk hadde forsøkt 

det. Annen forskning fortalte meg at 

selvmordsfaren er svært stor, særlig etter 

traumatiske skader.  

Det var viktig for deltakerne i studien å 

unngå brudd med verden og skape kontinuitet 

og sammenheng i tilværelsen. Det ble gjort på 

mange ulike måter. I møtet med andre var det 

viktig å unngå brudd i samhandlingen, både for 

å ivareta relasjonen og stå fram som en vanlig 

person, og for å unngå trusselen om krise. 

Enkelte var svært redd for at andre skulle 

oppdage at de hadde en hjerneskade. Å ha en 

hjerneskade symboliserer på en måte det å stå 

utenfor selve det humane eller menneskelige. 

Det var av stor betydning for deltakerne å 

opptre slik at hjerneskaden ikke ble satt i spill. 

Dette gjaldt også under rehabiliteringen. 

Rehabilitering innebærer et paradoks som vi 

sjelden tenker over, fordi selve fenomenet 

rehabilitering innebærer at det blir mindre og 

mindre plass til det unormale. Dette gjelder 

selv om fagfolkene er bevisst på at mennesker i 

rehabilitering nettopp ikke kan oppnå vanlig 

”normalitet”. Det var ikke alle som klarte 

kravene i rehabiliteringen. Det aktualiserer 

spørsmålet om hva som skjer med personer 

som ikke klarer det helsetjenesten krever av 

dem. 

Mange av deltakerne i studien levde i 

en tilstand med mye kaos. Å leve med 

kognitive vanskeligheter er nok ekstra 

vanskelig i det moderne, hektiske og stadig 

skiftende samfunnet. Noen av deltakerne kom 

likevel videre i livene sine. Det som 

kjennetegnet disse personene, var at de knyttet 

seg til nye verdier for hvordan livet skulle 

leves. De nye verdiene var slik at livet i mindre 

grad ble truet av mulige brudd og kriser. 

Samtidig var det høyverdige verdier de kunne 

være stolte av. Dette var verdier som det sies at 

er spesielt viktige i den norske kulturen, som 

forholdet til naturen og det å oppsøke ”fred og 

ro”. I tillegg fikk familien og nærhet til andre 

en større betydning.  

I arbeidet med disse pasientgruppene 

bør vi bygge på denne kunnskapen, men det er 

behov for mye mer forskning på området. 
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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 

 

Synes du dette er fristende tilbud? 

 

Ta kontakt med:  

Avd. sykepleier Marit Kvangardsnes tlf: 725 

75017     

 

Økonomi - Styret bidrar med inntil kr. 5000,- 

ved behov for reise og opphold.  

 

 

______________________________________ 

 

 

 

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   

 

 

     

 

 

 
Etikk i arbeid 

Etikk er et tema som kommer stadig høyere på 

dagsorden både i private og offentlig 

virksomheter. 

Moralske kriser i arbeidslivet de siste årene 

illustrerer behovet for etisk beredskap. Denne 

boken presenterer praktiske etiske verktøy som 

setter leseren i stand til å tenke gjennom 

konsekvensene av egne handlinger. Den er rikt 

illustrert med eksempler på aktuelle moralske 

dilemmaer som den enkelte arbeidstaker kan 

møte i hverdagen.  

 

Forfatteren har tidligere mottatt 

Universitetsforlagets faglitterære pris for dette 

bokprosjektet. Denne reviderte utgaven er 

tilført nye og aktuelle eksempler, og et eget 

kapittel om profesjonsetikk. 

 

Øyvind Kvalnes (f. 1963) har en doktorgrad i 

etikk fra Universitetet i Oslo. Han er daglig 

leder ved Humanistisk Akademi, et felleskap 

som bedriver filosofisk førstehjelp i 

arbeidslivet. I 2008 ga han ut boken Mot og 

mening: Hvordan takle smisking på 

arbeidsplassen.  

 

"Årets prisvinner har en penn utenom det 

vanlige. Forfatteren veileder leseren gjennom 

vanskelige dilemmaer, kyndig og med 

avslappet autoritet. Fremstillingen er fri for 

selvfølgeligheter, grunne snusfornuftigheter og 

overmodig moralisme".  

- Juryen for Universitetsforlagets faglitterære 

pris 2005  
 

"SE GORILLAEN! tar opp temaer som er 

meget aktuelle og utfordrende for alle deler av 

norsk næringsliv. Den formidler til dels 

vanskelig stoff på en god måte, er lettlest, og 

gjennomført i et enkelt og smidig språk. De 

mange eksemplene gjør at boken er svært 

praktisk lagt opp". 

 

Se også nettsidene: www.segorillaen.no 

Tittel: Se Gorillaen! 

ISBN: 9788215013565  
Av: Geir Aarseth, Orkla ASA 

 

Kilde bokomtale: 

http://www.universitetsforlag

et.no/boker/admin/katalog?pr

oductId=2244411  

mailto:monica.selven@sunnaas.no
http://www.segorillaen.no/
http://www.universitetsforlaget.no/boker/admin/katalog?productId=2244411
http://www.universitetsforlaget.no/boker/admin/katalog?productId=2244411
http://www.universitetsforlaget.no/boker/admin/katalog?productId=2244411


Helsebiblioteket informerer! 

BMJ Best Practice tilgjengelig 

gjennom Helsebiblioteket – NEL 

går ut 

 
Helsebiblioteket vil tilby gratis tilgang til 

oppslagsverket BMJ Best Practice. 

Helsebiblioteket vil også gi helsepersonell 

tilgang til oppslagsverket UpToDate når 

finansieringen er avklart. Tilgangen til 

Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL) 

opphører fra 1. februar 2010.  

 

Etter en internasjonal anbudskonkurranse som 

Helsebiblioteket har gjennomført i høst, er det 

nå klart at oppslagsverkene BMJ Best Practice 

og UpToDate kom best ut. En referansegruppe 

med personer fra ulike deler av helsetjenesten 

har bistått Helsebiblioteket i vurderingen. 

Ulike kriterier som kvalitet, pris, bruker-

vennlighet, omfang og oppdateringsrutiner har 

vært gjennomgått for hver tilbyder i anbudet. 

Tilgang 

BMJ Best Practice blir fritt tilgjengelig for alle 

innbyggere i hele Norge fra årsskiftet – uten 

innlogging. 

 

UpToDate vil bli tilgjengelig for 

helseinstitusjoner og norsk helsepersonell, men 

finansieringen av innkjøp av UpToDate er ikke 

endelig avklart.   

 

BMJ Best Practice 

BMJ Best Practice er et oppslagsverk og 

beslutningsstøtteverktøy som er enkelt å bruke 

i møte med pasienten. Oppslagsverket dekker 

diagnoser, prognoser, behandling og 

forebygging. Best Practice utformes av 

spesialister og tar inn pålitelig kunnskap fra 

oppdatert forskning og retningslinjer. 

Helsebiblioteket tar sikte på en gradvis 

fornorsking og tilpasning til norske forhold. 

 

Per i dag inneholder Best Practice over 1 000 

emner med oppdatert informasjon om over 

10 000 diagnoser. Kunnskapsoppsummeringer 

fra Clinical Evidence, som har vært 

tilgjengelig i Norge gjennom Helsebiblioteket 

siden 2006, utgjør en viktig del av 

kunnskapsgrunnlaget. Du finner også lenker til 

relevante retningslinjer i artiklene. Alle emner 

har full referanseliste med lenker. 

 

Best Practice holdes kontinuerlig oppdatert, 

blant annet basert på søk i MEDLINE og 

Cochrane Library. For å sikre at 

oppslagsverket dekker de viktigste medisinske 

emnene, blir praktiserende klinikere, 

medisinske redaktører, fagfellevurderere og 

brukere konsultert jevnlig. Best Practices 

gruppe av medisinske redaktører består av 

leger og farmasøyter.  

 

Oppslagsverket BMJ Best Practice ble lansert i 

mars 2009. Britiske BMJ Group, som blant 

annet gir ut British Medical Journal (BMJ), 

står bak.  

 

BMJ Best Practice blir tilgjengelig for alle 

nettbrukere i Norge gjennom Helsebiblioteket. 

UpToDate 

UpToDate er et kunnskapsbasert oppslagsverk 

som dekker rundt 7 700 emner innen 14 

medisinske spesialiteter. Det inneholder mer 

enn 80 000 sider med tekst og grafikk og har 

lenker til mer enn 260 000 referanser. En 

oppdatert versjon av UpToDate lanseres tre 

ganger i året. 

 

Rundt 4 000 klinikere arbeider som forfattere, 

redaktører og fagfellevurderere. Forfatterne er 

eksperter innen sine respektive felt og skriver 

om de viktigste sidene ved en tilstand, som 

symptomer, tester, diagnoser og 

behandlingsanbefalinger. Alle emnene i 

UpToDate er utarbeidet etter en grundig 

metode og blir også fagfellevurdert. 

 

Første versjon av UpToDate ble lansert i 1992. 

Fra oktober 2008 er oppslagsverket en del av 

Wolters Kluwer Health-konsernet.  

  

UpToDate blir tilgjengelig for alle som er 

innlogget på Helsebiblioteket.no. Dette gjelder 

både enkeltpersoner med brukernavn og 

passord, og institusjoner med Helsebiblioteket-

tilgang (IP-tilgang).  

 

Les mer på: 

 

 
 

 



 

 

 
 

 

 

Jeg tilhører 

sykepleierstaben ved 

Steffensrud 

Rehabiliterings-

senter på Bøverbru i 

Vestre Toten, og har 

vært ansatt siden 

januar -97, hvorav de ti første årene som 

nattevakt. 
 

Steffensrud er en privat institusjon (etter hvert 

AS). Anne Elisabeth og Arne Nielsen startet 

tidlig på seksti-tallet med rekreasjonssted for 

”slitne byfruer”, og har med årene bygget opp 

stedet til slik det fremstår i dag. Ved oppnådd 

pensjonsalder overga de ansvaret til datter 

Solveig og daglig leder Ole J Dyrnes. 
 

Pr i dag tilbyr Steffensrud aktiv/intensiv 

rehabilitering til pasienter med hjerneslag, 

nevrologiske lidelser, muskel-og 

skjelettlidelser og brudd- og slitasjeskader. 

Individuelt tilpasset behandlingsopplegg og 

rehabiliteringsplan utarbeides av et tverrfaglig 

team bestående av legespesialist, fysio- og 

ergoterapeut, sykepleier, logoped og sosionom.  
 

Steffensrud har inngått avtale med Helse Sør-

Øst RHF, og er en del av spesialist-

helsetjenesten i denne regionen. 

Rehabiliteringssenteret ligger i naturskjønne 

omgivelser med utsikt utover det åpne 

Totenlandskapet. Utearealet innbyr til 

forskjellige aktiviteter hele året, og brukes 

aktivt i rehabiliteringen.  

Vi bruker behandlingsmetoder og -utstyr med 

overføringsverdi til hjemmesituasjonen.  

Vårt mål er å få pasienten til å fungere optimalt 

også etter rehabiliteringsoppholdet. 
 

Vi har plass til 74 pasienter i enerom, og stedet 

er tilrettelagt for rullestolbrukere. Vår 

sykepleiertjeneste er den eneste som er  

døgnkontinuerlig.  

Pasientene som kommer til oss må i hovedsak 

være selvstelte, men kan etter avtale få noe 

utvidet assistanse i ADL. 

Trening, veiledning og opplæring foregår 

individuelt, i grupper og som tilrettelagt 

 

 

 

 

 

 

I tillegg til de først nevnte pasientgrupper har 

MS- og CP-pasienter nå tilbud om trenings-, 

lærings- og mestringsopphold (i grupper) 2 g 

årlig. Likeså Mestringskurs for personer med 

kroniske muskel- og skjelettsmerter. 

Steffensrud har i tillegg et tilbud til sykemeldte 

både fra Helse Sør-Øst og Nav henvisning 

(Raskere tilbake). NAV-døgn-tilbudet er i 

”blomstring”. 
 

I en stab på totalt 83 ansatte bidrar alle 

avdelinger til et godt rehabiliteringssted, både 

behandlings- og trivselsmessig. Bl.a. har vi en 

vaktmester som av og til underholder på 

kveldstid, - da som tryllekunstner. 
 

Jeg opplever Steffensrud som en spennende 

arbeidsplass, der jeg som sykepleier får bruke 

meg selv og mine kvaliteter og ressurser i et 

tverrfaglig miljø. I tillegg til ”vanlige” 

sykepleieroppgaver som sårskift, 

medisinadministrering, observasjoner m.m.., 

har vi ekstra faglig ansvar innen de forskjellige 

diagnosegrupper. Kompetanseheving hos de 

ansatte blir høyt prioritert. Selv har jeg fått 

kurs innen slag-rehabilitering. Ei periode 

hadde vi prosjekt med ”guiding”, etter 

Affolter-prinsippet. Lærerikt å se at tapte 

funksjoner delvis kan gjenvinnes! Prosjekt-

midlene ble trukket, men kunnskapen har vi 

fortsatt! 
 

Denne vinteren tar jeg 

videreutdannelse innen 

Livsstyrketrening/Mestring, og 

håper med det å bidra til økt 

kompetanse i møte med de 

mange forskjellige pasienters 

livsutfordringer.  

 

Jeg trives på min arbeidsplass! 

 

Hilsen Berit Dahl 

 

 

Jeg utfordrer: Mimmi Rudi på Beitostølen 

Helsesportsenter

egentrening. Behandling gis også i basseng.

REHAB - STAFETTEN 

FORTELL ANDRE OM ARBEIDSPLASSEN DIN! 

 



Våre hjemmesider! 
 

Gå gjerne inn og ta en titt på våre 

hjemmesider. Kom med tips om stoff vi 

kan legge ut! Gå inn på NSF sin 

hjemmeside www.sykepleierforbundet.no 

og trykk på Faggrupper og deretter på 

Rehabilitering. Hvis du logger deg på med 

ditt medlemsnummer vil du også ha tilgang 

til alle dokumentene tilknyttet 

hjemmesiden vår. 

 

Mvh 

 

Hege Butli, ”Portalansvarlig” i FSRH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Styret FSRH 
 

Leder: 

Stine Daae Rognli   

Bodø Kommune 

Fagkoordinator i 

kommunehelsetjenesten 

sdrognli@yahoo.no                       

                         

Nestleder: 

Hege Butli 

Trondheim Kommune 

Spesialsykepleier i rehabilitering, 

kommunehelsetjenesten 

hebu@online.no   

                                 

Kasserer: 

Ada Valle Huuse 

SI HF Rehabiliteringsavdelingen 

Gjøvik, Ambulerende 

Rehabiliteringsteam ART 

Spesialsykepleier i rehabilitering 

AdaValle.Huuse@sykehuset-

innlandet.no 

 

Sekretær: 

Nina Jensen 

Eiksåsen MS-senter, Bærum 

Avdelingsleder 

nina@eiksaasen.no    

 

Styremedlem: 

Ingrid Røset 

Sykehuset Levanger 

Rehabiliteringsavdelingen 

Spesialsykepleier i rehabilitering 

ingrid.roset@gmail.com  

 

1. Varamedlem: 

Ingerlise Syvertsen,  

Sunnaas Sykehus 

Avd for Ryggmargskade og 

Multitraume 

Klinisk spesialist i sykepleie 

ingerlisel@hotmail.com 

 

2. Varamedlem: 

 

 

 

 

Valgkomiteen:    
 

Anne Høegh Sørum  

Spesialistsykehuset for rehabilitering, 

Stavern 

Anne.Sorum@rehabilitering.net  

 

Ingrid Hallan 

Sykehuset Levanger 

Ingrid.Hallan@hnt.no  

 

Monica Selvén 

Sentral Enhet for Rehabilitering, 

Sunnaas 

monica.selven@sunnaas.no  

 

Linda Somdal (varamedlem) 

Sørlandet Sykehus HF 

Linda.Somdal@rehabilitering.net  

Redaksjonen ønsker innspill i 

forhold til følgende: 

 

 Kurs som arrangeres  

 Nyttige fagtips 

 Beskrivelse fra ulike 

rehabiliterings-

institusjoner/-avdelinger 

 Andre ting du mener er 

nyttig for faggruppen 
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