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Kjære alle 
 

Dette året går mot slutten og den hyggelige 

adventstiden omgir oss.  

Vi kan se tilbake på et begivenhetsrikt år 

med NSF sitt 100 års-jubilèum, ny helse og 

omsorgsminister og det nye styre i FSRH 

har funnet samarbeidstonen. Vi i styret 

ønsker alle nye medlemmer velkommen – 

nå er vi 265, en faggruppe i vekst. 

  

Mange kommuner er offensive i 

rehabiliteringsfaget med 

hverdagsrehabilitering, innsatsteam og 

rehabiliteringsteam. Staten gir tilskudd og 

prosjektmidler som kommunene selv 

forvalter til beste for brukere med 

rehabiliteringsbehov. Forhåpentlig blir nye 

tiltak, hvis de er gode, varige.  

Allerede i 2008 sa Helse og 

omsorgsdepartementet i 

«Omsorgsplan 2015 – 

Mer av det samme eller 

smartere løsninger» 

(artikkel v/Kari 

Henriksen). 

Antall yngre brukere 

under 67 år er mer enn 

fordoblet de siste 10 

årene og utgjør nå 1/3 

av hjemmetjeneste-

mottakere.. Hm – det er både interessant og 

utfordrende for den enkelte og 

hjelpeapparatet… 

I omsorgsplan 2015 står det at i perioden 

2023 – 2035 vil den store eldrebølgen 

skyte fart og antall personer over 67 år vil 

være mer enn fordoblet. De «nye» eldre vil 

i høyere grad, enn dagens eldre, være mer 

samfunnsmessig engasjerte, ha høyere 

utdanning og være vant til å bestemme  

over egen tilværelse – det er bra!  

 

 

Brukermedvirkning kan vi allerede nå bli 

enda dyktigere på for å møte våre 

pasienter, brukere og framtida… Og over 

nyttår er det bare 10 år til 2023! 

 

Mange har sikkert vært på kino og sett den 

franske filmen «De urørlige». Hvis ikke, 

vil jeg på det varmeste anbefale den – en 

oppløftende komedie om vennskap, tillit 

og menneskelige muligheter  – til 

ettertanke på flere måter… basert på en 

sann historie. 

 

Forskning sier at fallskader, kognitiv svikt 

(demens) og ensomhet blir de store 

utfordringene med eldrebølgen…  

Jeg tenker man ikke trenger være så 

gammel for å ha frykt for fall. Og akkurat 

nå kjører strøbilen forbi 

i min gate, heldigvis for 

meg så jeg trygt kan gå 

til trening for å holde 

meg i form og 

forebygge benskjørhet. 

Kognitiv svikt skal jeg 

motvirke med daglige 

mentale utfordringer 

både på jobb og 

hjemme. Fysisk trening 

med balanse og diagonalgang hjelper med 

det også, har jeg lest.  

Ensomhet på mine eldre dager må jeg 

forebygge med engasjement på ulike 

sosiale arenaer og vedlikeholde vennskapet 

med gode venner.   

Det høres «enkelt» ut og framtida vet vi 

heldigvis ingenting om, annet enn at jeg 

selv har ansvar og må gjøre så godt jeg 

kan. Hvis skade og sykdom oppstår må jeg 



 

ha tillit til et dyktig helsevesen godt 

samarbeid med nettverket mitt.   

 

Målet for rehabilitering er helse og 

livskvalitet: 

 

«Helse er å ha overskudd til hverdagens 

krav» Peter Hjort 

& 

«Livskvalitet er egen opplevelse av å ha 

det godt eller dårlig» Siri Næss 

 

Begge deler er individuelt – og det er 

bare den som har opplevelsen som kan si 

hvordan de har det. Vi kan gi kunnskap, 

støtte, hjelp og håp til opplevelsen. 

 

En historie fra virkeligheten «mange 

steder»: 

«en mann hadde besøkt sin kone på et 

sykehjem i mange år. Hver dag, to ganger 

om dagen, kom han. Han ble kjent med de 

andre, hjalp til med servering og 

avislesing. Kona døde,  mannen fikk en 

plastpose og kofferten, godord, trøst og 

takk og farvel. Han gikk hjem til sin egen 

leilighet, forferdelig alene – ensom og uten 

meningsinnhold i dagene. Hvorfor kunne 

han ikke blitt oppfordret til fortsatt å 

komme? Kanskje få enkle oppgaver og til 

glede for både ansatte og beboere? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faglig og tverrfaglig samarbeid, 

brukermedvirkning, empowerment, 

mestring, makt og bemyndigelse – det er 

vår styrke… og vi trenger erfaring, 

fagkunnskap og forskning.  

 

Det er mange videreutdanninger, 

masterprogrammer og også doktorgrader 

som er aktuelle for oss sykepleiere i 

rehabilitering. Faglig påfyll på alle nivåer 

stimulerer til egen kompetanseutvikling og 

forebygger utbrenthet.  

Kanskje er 2013 et år for det? - eller i hvert 

fall å starte surfing på tilbudene høyskoler 

og universiteter har? 

Vi hører gjerne om det i neste nummer av 

ReHabposten! 
 

Omsorg trenger ikke pakkes inn og jeg vet 

at mange av dere gir ekstra til de som 

trenger det i jula. 
 

Jeg ønsker dere alle en hyggelig advent, 

fredfulle juledager med 

”egenrehabilitering”  

og et spennende og utviklende år i 2013.  
 

Vennlig hilsen Ada Valle Huuse,  

leder FSRH Faggruppe Sykepleiere i 

ReHabilitering 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Styret FSRH 2012 - 2014  
Bak f.v. Siri Hvamstad , Brit Andersen Stensgaard, Lone Bødker Tjaum, Camilla Margaretha Telle og 

May Iren Bendiksen. Foran: Ada Valle Huuse. Ikke tilstede: Marianne Mathisen. 



 

Nytt i FSRHs styre 
Siden forrige nummer av medlemsbladet har 

det kommet til to nye medlemmer i styret. 

Nedenfor kommer en liten presentasjon av de.  

 

Siri Hvamstad (se bildet foran) 

Østre Toten kommune 

Fysio – og ergoterapitjenesten 

Spesialsykepleier rehabilitering 

 

Ferdig utdannet sykepleier i 1991. 

Har etterpå tatt videreutdanning innen 

veiledningspedagogikk, rehabilitering, TaKT 

(Tilrettelegging av kommunale tjenester for 

familier med barn med nedsatt funksjonsevne) 

og universell utforming.) 

 

Har jobbet som sykepleier på medisinske 

avdelinger, innen tjenesten for 

utviklingshemmede som miljøterapeut og 

enhetsleder og på sykehjem med 

rehabilitering. 

Fra 2004 i Fysio – og ergoterapitjenesten med 

fokusområder rehabilitering, individuell plan, 

forebygging og universell utforming. 

 

May Iren Bendiksen (se bilde foran) 

UNN HF/ Tromsø kommune 

Rehabiliteringsklinikken / Utviklingssenter for 

hjemmetjenester 

Rådgiver / fagleder 

 

Jeg ble utdannet sykepleier i 1981 og har en 

helsesøsterutdanning fra 1988. Jeg har også 

tatt "Praktisk pedagogikk" ved UiT, "IT for 

helsepersonell " ved HiN og "Master i 

rehabilitering" UiN . Størstedelen av min 

yrkeserfaring har jeg fra Mellomveien Bo- og 

rehabiliteringssenter - en institusjon som ga 

tilbud til personer med funksjonshemming. I 

starten jobbet jeg som sykepleier i det som 

var et spesialsykehjem for 

funksjonshemmede, deretter var jeg med å 

planlegge og etablere oppstart av 

rehabiliteringstilbud til personer med MS, 

muskelsyke og CP i 1994. Her var jeg 

avdelingsleder frem til institusjonen ble 

nedlagt i 2009. For tiden jobber jeg halv 

stilling som rådgiver i 

Rehabiliteringsklinikken UNN HF. I den 

andre halve stillingen er jeg ansatt i Tromsø 

kommune som fagleder i Utviklingssenter for  

 

hjemmetjenester Troms. Begge stillingene har 

fokus på kompetansebygging og fagutvikling. 

 
Kontaktinformasjon for styret og 

valgkomité står på siste side i 

medlemsbladet. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
NB: 

En henstilling 

til alle medlemmer! 
 

NSFs medlemsregister: 

En viktig forutsetning for at dette skal 

fungere optimalt er at dere medlemmer har 

oppdaterte opplysninger i forhold til 

mobilnummer og e-postadresser. 

Det gjør det bl.a. mulig å sende SMS og e-

post. Det vil bli enklere for oss i styret å nå 

dere med informasjon om bl.a. fagkurs og 

annen aktuell informasjon. 

 

Slik går du frem: 

Gå inn på www.sykepleierforbundet.no 

Klikk på lenken oppe til høyre der det står 

”Min side”. Logg deg inn med 

medlemsnummer og passord. Gå deretter til 

”Mitt medlemskap” og klikk deretter på 

”Personalia”. Legg her inn din e-post og 

ditt mobilnummer før du lagrer 

opplysningene. 

Takk 

Mvh Styret i FSRH 

 
 

 

http://www.sykepleierforbundet.no/


 

Tilskudd av omega-3?    

 

Av Anne Høegh Sørum  

Klinisk spesialist i sykepleie ved 

Kysthospitalet Stavern, Seksjon for 

nevro-rehabilitering.  

Anne.Sorum@siv.no 

 
 

Bør vi ha som rutine å gi tilskudd av 

omega-3 til hjerneslagpasienter?  

Spørsmålet dukket opp under en lunch der vi 

kom inn på dette med kostholdstilskudd. 

Omega-3 blir jo ansett for å være et viktig og 

riktig tilskudd for å forebygge bl.a. 

karsykdommer. Og blant disse regnes også 

hjerneslag.  Men har det den effekten som vi 

tror? Har omega-3 også effekt som 

sekundærprofylakse hos hjerneslagspasienter? 

Bør vi derfor legge om våre rutiner slik at alle 

hjerneslagspasienter får dette som en del av 

behandlingen? Vi trodde at omega-3 har en 

positiv effekt og at vi derfor burde gi dette til 

våre hjerneslagpasienter. Men vi var ikke 

sikre. Så vi begynte å søke. Her er en kort 

oppsummering av funnene vi gjorde. 

 

 I de Nasjonale faglige retningslinjer. 

Behandling og rehabilitering ved 

hjerneslag, utgitt av Helsedirektoratet: Her 

gis det svært lite råd om kosthold i det 

hele tatt og det gis ingen spesifikke 

anbefalinger i forhold til omega-3. 

 I september 2012 ble det publisert en ny 

meta-analyse i The Journal of the 

American Medical Association (JAMA). 

Denne ble omtalt i media, bl.a. 

Aftenposten. Her konkluderer forfatterne 

med at det ikke er noen sammenheng 

mellom inntak av omega-3 og reduksjon 

av risiko for hjerte-/karsykdommer 

inklusiv hjerneslag. Ved nærmere ettersyn 

viser det seg at en del av konklusjonen 

påpeker at en svakhet ved analysen er at 

den omfatter studier med ulike metoder og 

problemstillinger. Så ikke så bombastisk 

som mediene ville ha det til, altså. Og vi 

er i grunnen ikke blitt noe klokere. 

 Vi fant flere studier publisert i JAMA. I 

2002 kom det en om fisk/omega-3 og 

risiko for hjerneslag hos menn. Denne 

konkluderte med at inntak av fisk 1 eller 

flere ganger i måneden kan redusere 

risiko. Igjen et usikkert funn. Og et veldig 

lavt inntak av fisk i forhold til hva norske 

helsemyndigheter anbefaler. 

 Fra 2001 fant vi en annen studie publisert 

i JAMA. Denne var om inntak av 

fisk/omega-3 og risiko for hjerneslag hos 

kvinner. Disse kvinnene hadde som 

mennene i undersøkelsen nevnt over, 

heller ikke et veldig høyt inntak av fisk. 

De holdt seg på et inntak en eller flere 

ganger i måneden. Her var konklusjonen 

at dette medførte en mindre risiko for 

hjerneslag sammen lignet med de som 

spiste fisk/omega-3 sjeldnere enn 1 gang i 

måneden. Betyr det at kvinner og menn 

responderer ulikt? Bør vi ha ulike råd til 

kvinner og menn? Hvordan er effekten 

ved et høyere inntak, f.eks. 1-2 ganger i 

uka? 

 Cochrane publiserte i 2008 en studie om 

inntak av omega-3 for å forebygge og 

behandle kardiovaskulære sykdommer. 

Til tross for at dette er en stor studie, er 

konklusjonen noe overraskende: mer 

forskning er nødvendig. Det foreligger 

ikke nok evidens pr. i dag til å trekke noen 

sikker konklusjon. 

 Kunnskapssenteret kom i 2008 med en 

oppsummering om primærforebygging av 

hjerte-/karsykdommer med hovedvekt på 

medikamentelle tiltak. De inkluderte 

kosttilskudd i denne analysen. Dette 

arbeidet skulle være en del av grunnlaget 

for nye retningslinjer for forebygging av 

hjerte-/karsykdommer. I sin 

oppsummering fastslår arbeidsgruppen at 

det er for få studier og resultatene som 

foreligger er lite overbevisende. 

 

Så langt satt vi i grunnen igjen med flere 

spørsmål enn da vi startet, og vi var langt fra 

noen konklusjon. Da kom ”Slagkraft” nr 3 

(september 2012), medlemsbladet for 

slagsykepleiere, i posten. Der stod det en 

artikkel om nettopp inntak av marine omega-3 

fettsyrer og hjerneslag. 

  

mailto:Anne.Sorum@siv.no


 

Forfatteren fokuserer i artikkelen på at inntak 

av omega-3 kan ha en positiv effekt. Og 

avslutter med at ”mye tyder på at et økt inntak 

av marine omega-3 fettsyrer, EPA og DHA, 

samt vitamin D kan ha gunstig virkning hos 

personer som har økt risiko for slag, samt 

slagpasienter.” Dette «kan» igjen, altså 

fortsatt ikke sikkert. Når det så ved et Google-

søk viser seg at forfatteren arbeider for et 

firma som selger bl.a. omega-3-tilskudd, kan 

vi vel se bort fra denne artikkelen i vår søken 

etter viten.  

 

Hvor ender vi så opp? Det eneste vi vel kan si 

sikkert er at det fortsatt er usikkert om vi bør 

dele ut omega-3-tilskudd til våre pasienter. Er 

det andre som har kommet til andre 

konklusjoner eller som har en annen praksis i 

forhold til omega-3-tilskudd enn oss? Det vil i 

så fall være spennende å høre om. 

 

 
 

 

Høstkurs i NFMA, Norsk Forening 

for Medisinsk Akupunktur 
”Det psykologiske perspektiv i kinesisk 

medisin” Nils Lystad, lege og 

lærebokforfatter 

”Qigong, cutivation of the mind” med 

foredragsholder Peter Deadman 

 
referert av  

Camilla Margaretha Telle 

Sykepleier 

Universitetssykehuset i Nord-Norge, Tromsø 

Nevrologisk avdeling 

camilla.margaretha.telle@unn.no  
 

Nils Lystad dro det hele i gang med et 

kinesisk blikk på sammenhenger mellom 

fysiske og psykiske dimensjoner i mennesket. 

Han er spesialist i allmenmedisin og en av 

lærerne ved NFMA. Han har praktisert 

akupunktur i sitt virke som lege i 30 år, både 

på sykehus og som fastlege. Han er utdannet i 

Medisinsk Akupunktur i Norge og Kina. 

Foredraget var en innføring i den kinsiske 

medisinens psykologiske perspektiv. 
 

Peter Deadman, hovedforedragsholder på 

kurset, er utdannet innen akupunktur og 

urtemedisin i Kina og England. Han er 

redaktør i “The Journal of Chinese Medicine” 

og medforfatter av læreboka  

“A Manual of Acupuncture”. 

Deadman har praktisert kinesisk medisin i 40 

år, og undervist i akupunktur over i store deler 

av verden, også her i Norge på 

Akupunkturhøyskolen i Oslo. 

Han har praksiert qigong i 20 år, og studert 

treningsformen med en bred skare av lærere. 

De siste tre årene har han instruert studenter i 

formen “taichi qigong” selv.  

Peter Deadman siterte fra kinesiske ordtak og 

fra “The yellow emperors inner classic, - the 

simple questions”; tekster som er over 2000 år 

gamle, og som regnes som de første 

nedtegninger i kinesisk medisin. Han 

kombinerte sitatene med forskning på livsstil 

og emosjoners innvirkning på helse.  
 

Kinesisk medisin har lange tradisjoner når det 

gjelder å forebygge sykdommer og forværring 

av dem. I tidligere tider fikk kinesiske leger 

betalt for å holde folk friske.  
 

“The wise man does not treat where there is 

already illness, but when the illness does not 

yet exist, he does not treat when there is 

already disorder. Waiting to treat until after 

illness is already developed is like digging a 

well when one is thursty.”    Sun Simiao 

 

Emosjoner og sykdomsutvikling i kinesisk 

medisin 
Psykisk og somatisk sykdom i kinesisk 

medisin sees under ett, som en ubalanse i en 

eller flere av kroppens funksjonskretser. En 

funksjonskrets i kinesisk medisin består 

hovedsaklig av et Yin og Yang-par av indre 

organer (eks. Lever og galleblære), 

fysiologiske, mentale og åndelige funksjoner 

knytta til dette, og sist men ikke minst; en 

emosjon. En kinesisk lege ser etter det 

samlede mønsteret av symptomer hos 

pasienten, og søker etter hvor i samspillet 

mellom disse at ubalansen kan ha oppstått. Ut 

fra en slik forståelse av mennesket behandler 

de også psykiske og mentale problemer med 

f.eks qigong.  
 

De indre emosjonelle faktorene i kinesisk 

medisin er sinne som er knytta til Lever, glede 

knytta til Hjertet, sorg knytta til Lunge, 
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bekymring, grubling/ intellektuelt overarbeid 

knytta til Milten, og redsel knytta til Nyre. 

Emosjonene påvirker fysiologiske prosesser 

negativt om de kommer i ubalanse, dvs hvis 

de i økende grad kontrolerer pasientens 

hverdag.   

 

Forskning 

“Anger speeds up aging, laughing makes you 

younger.”  

Kinesisk ordtak 
 

I et studie ble sinne ble rapportert som 

hyppigste emosjon de slagrammede 

pasientene hadde opplevd den dagen slaget 

inntraff.  

I et annet stadium ble sinne rapportert som 

hyppigste utløser av kronisk hodepine.  

Kvinner som hadde problemer med å bli 

gravide lyktes bedre i å bli kunstig befruktet 

etter at de fikk seg en god latter mens de så en 

komedie.  

Latter utvidet blodårene og økte 

blodgjennomstrømningen generelt hos 

flesteparten av deltagere i studiet. Til 

sammenlikning ga en film preget av mye vold 

et flertall av seerne sammentrekninger av 

blodårene.  
 

Yangsheng heter en gammel visdom som 

omhandler kunsten å kunne gi næring til selve 

livet. Læren inneholder logisk nok viktigheten 

av god nattesøvn, et moderat inntak av mat og 

alkohol, balanse mellom aktivitet og hvile, 

regelmessig trening, og da spesielt qigong 

eller taiqi, som samlet vil kunne gi et sunnere 

og lengre liv. 
 

 ”There exist no miracle cure only plain ones, 

and the perfection of the plain is miraculous” 

Fei Boxing 1863 

 

Qigong i dagens Kina 

Qigong er i dag en integrert del av den 

Tradisjonelle Kinesiske Medisinen. Metoden 

brukes aktivt i Kina til forebygging, 

rehabilitering og sykdomsbehandling. 

Treningsformen spenner fra kampkunst til 

Medisinsk Qigong, og har sitt teoretiske 

fundament i den taoistiske filosofien om yin, 

yang og qi, i likhet med akupunktur og 

urtemedisinen.  

Navnet Qigong er nytt sett i et historisk 

perspektiv. Betegnelsen kom etter 

kulturrevolusjonen, samtidig som 

treningsformen ble en integrert del av det 

offentlige helsevesenet i Kina. Det var stor 

mangel på helsepersonell i denne perioden. 

Myndighetene tvang av den grunn familier 

som satt inne med kunnskapen om medisinsk 

qigong å lære dette videre til folket, og ikke 

bare til spesielt utvalgte i sin slekt, slik 

tradisjonen tilsa. De som nektet å 

offentliggjøre sin kunnskap, ble truet eller 

torturert. Mange flyktet heller enn å gi slipp 

på lange og sterke familietradisjoner som 

hadde preget kunsten. 
 

I 1973 ble Qigong erkjent som vitenskap i 

Kina. I 1983 hadde den kinesiske staten 

innført Qigong ved de fleste medisinske 

fakultetene. NASA's astronauter har hatt 

Qigong som en obligatorisk del av sine 

treningsprogram siden 1975. Politi og 

militære trener regelmessig Qigong i Kina. 

Det har også vist seg at skolebarn i Kina har 

lettere for å ta til seg kunnskap gjennom å 

trene qigong en kort stund hver dag. 
 

I dag finnes det egne sykehus i bl.a. Shanghai 

og Huaxia, der myndighetene satser på 

Qigong som behandlingsform. Dette fordi den 

innbærer lave kostnader i forhold til vestlige 

behandlingsmetoder, men også fordi 

treningen over tid gir høy helsemessig 

gevinst. ”Zhineng Qigong Clinic & 

Trainingcenter” i Huxia har en kapasitet på 

4000 pasienter og praktiserer Qigong som 

metode for både vanlige og alvorlige 

sykdommer, deriblant kreft. 

 

Medisinsk Qigong   
I det ytre framstår 

treningen som en rekke 

enkle kroppsposisjoner, 

stillestående eller i 

bevegelse, men qigong 

har et like sterkt fokus på 

det indre, der pust og 

mentalt nærvær står 

sentralt. Qi betyr pust, 

luft, eller energi, og Gong betyr arbeid.  

 

 



 

Qigong kombinerer bevegelser, pust og 

konsentrasjon, og er godt egnet for å lære å 

kjenne bedre etter i sin kropp når det er behov 

for stillingsendring og avspenning. Treningen 

vil over tid gi en naturlig automatisk 

avspenning av de musklene som ikke trenger 

å være i bruk.  
 

Qigong- trening minsker stress og 

fornemmelsen av å ha blokkeringer i kroppen. 

Det styrker immunforsvaret, regulerer 

blodtrykket, bedrer nattesøvnen og gir mer 

overskudd i hverdagen. Øvelsene  kan utføres 

sittende, stående eller liggende, slik at de kan 

tilpasses sengeliggende pasienter. 

Qigong består av bevegelser som er tett 

knyttet opp mot akupunkturpunkter, for å 

stimulere og åpne dem, slik at energien kan 

flyte friere i kroppen. Qigongbevegelsene 

egner seg godt for å styrke hjerte og lunger, 

også hos alvorlig syke pasienter. Øvelsene 

skal gjøres i sakte tempo for å oppnå optimal 

effekt. Alvorlig syke pasienter skal ikke 

kjenne ubehag, svette eller blir anpusten. 

Dette er tegn på at øvelsene sliter på kroppen, 

istedenfor å styrke. Medisinsk Qigong brukes 

på en flere sykehjem i Sverige, og har vist seg 

redusere falltendens, og å forebygge skade på 

ledd og ligamenter hos de eldre. 

Treningsformen har også vist seg å være  

effektiv for å forbedre mental helse, og som 

antidepresiva ved lettere til moderate 

depresjoner hos de eldre på sykehjem. 

 

Forskning 

Over 3000 treff på Pubmed tyder på økende 

interesse for å forske på effektene av qigong.  

Diabetes type II, fibrolyalgi, kreft og 

depresjon er diagnosegrupper der det har vist 

seg gunstig å trene qigong i tillegg til 

standardbehandling. I mange tilfeller har 

metoden vist seg å kunne redusere den 

enkeltes behov for medisiner. 

 

Læringsbasert fysioterapi En liknende 

tilnærming til å kunne forbedre bedre mental 

og fysisk balanse samtidig, finner vi hos den 

norske trioen bak lærinsbasert fysioterapi. 

Forfatterne av læreboka Læringsnøkkelen; 

Brodal, Leira og Fadnes, tar utgangspunkt i 

ny forskning om kroppens muligheter til å 

påvirke et samarbeid mellom de ulike 

nettverkene i hjernen. Målet er å få i gang 

grunnleggende læringsprosesser. De prøver ut 

og erfarer hvordan et gunstig samspill mellom 

bevegelser, balanse og læring åpner for et 

smidig nettverkssamarbeid. Når de lykkes i å 

veilede pasienten til et slikt samspill, ser de 

hvordan pasientens symptomer reduseres. Slik 

skriver forfatterne om arbeidet de gjør, og de 

har gode resultater å vise til i sitt arbeide med 

over 2000 pasienter de siste 11 årene. 

 

Viktigheten av selv å kunne gi sin egen og 

andres mentale helse “god jord” å gro i, og 

hvordan man gjør dette, er kanskje den største 

forskjellen på kunnskap innen østlig og 

vestlig medisin. Kan hende er det også her vi 

innen det vestlig  medisin har mest å hente fra 

kinesisk medisin.  

 

Anbefalt litteratur om Qigong 

Kevin Cohen; The ways of qigong 

Bruce Kumar Frantzis; Opening the energy 

gates of your body. 

 

 
 

Rehabiliteringsklinikken i Helse 

Nord-Trøndelag HF  

10 års jubileum feiret i år! 

2002-2012 
 

skrevet av 

Ingrid Hallan 

Rådgiver 

Rehabilteringsklinikken  

Helse Nord-Trøndelag HF 

IngridOlga.Hallan@helse-nordtrondelag.no 

Okt. 2012 

 

Det er i høst ti år siden 

Rehabiliteringsklinikken ble opprettet i Helse 

Nord-Trøndelag HF og samtidig åpnet 

sengeavdelingen med 15 senger for 

spesialisert rehabilitering.Vår første bruker 

kom i avdelingen 2. sept. 2002 og så var vi i 

gang! 

Nord-Trøndelag var landets siste fylke mht å 

ha denne type tilbud i spesialisthelsetjenesten, 

så dette var således et etterlengtet tilbud. 

I løpet av disse ti år har mer enn 2000 brukere 

vært innlagt i avdelingen. Bakgrunnen for 

oppholdet er ulikt, vi har mange brukere med 

behov for rehabilitering etter hjerneslag og 

mailto:IngridOlga.Hallan@helse-nordtrondelag.no


 

hodetraumer, men mange andre ulike 

diagnosegrupper er også representert. 

Avdelingen oppretter eget tverrfaglig team for 

den enkelte bruker, vi arbeider bevisst 

tverrfaglig og vi har felles dokumentasjon for 

alle faggrupper etter ICF – prinsippet. 
 

Jubileet ble markert i uke 38 med fagdag for 

alle våre samarbeidspartnere i alle fylkets 

kommuner, ulike avdelinger på begge våre 

sykehus, private rehabiliteringsinstitusjoner, 

Distriktsmedisinske senter etc. 

Programmet fenget, mer enn 160 personer 

fikk med seg foredragene som bl.a. var ved 

Birgit Røkkum Skarstein, kjent fra TV-serien 

”Uten grenser” og ”humorprofessor” Sven 

Svebak. 
 

 
 

Vår overlege Helge Hartmann som er i 

doktorgradsløp om kroniske ryggsmerter og 

bevegelsesfrykt var også med, samt innlegg 

av Kjersti Fjærestad om Motiverende samtaler 

(MI). 

Dagen etter var det åpent hus i 

Rehabiliteringsavdelingen og vi fikk besøk av 

mange tidligere brukere og deres pårørende! 

Veteranorkester var på plass og alle ansatte 

hadde bakt kaker til kaffen. 

Tidligere avdelingsoverlege Dagfinn Thorsvik 

ga oss et historisk tilbakeblikk om 

rehabiliteringsfagets historie og dette ble en 

flott stund for til sammen nesten 70 personer. 

En av de tidligere brukerne våre hadde med 

seg et ti- litersspann med molter, fra langt 

nord i Trønderlag. Disse hadde vedkommende 

selv plukket! 

Lokalavisene i fylket og NRK stilte villig opp 

og ga oss god og positiv presse, - og brukere 

som ble intervjuet var med på å gi klinikken 

vår veldig god omtale. 

Fredag var det ansattes tur, vi hadde da 

fagdag med tema: ”Hvordan bygger og 

vedlikeholder vi gode tverrfaglige team?”.  
 

 
 

Her møtte så mange av våre ansatte som det 

var mulig å gi fri denne dagen.  

Vi hadde høyskolelektor Toril Moe som 

foreleser og hadde en faglig flott dag.  

Så var det jubileumsfest etterpå---! 
 

Erfaringer i etterkant:  

Dette var en flott måte å profilerer og å 

tydeliggjøre det spesialiserte 

rehabiliteringstilbudet vi har i vårt HF, noe 

som kan være med på å sikre tilbudet i 

fremtiden!  

 

 
 

Løst og fast... 
 

I matpausen i dag kom ergoterapeut - kollega 

med informasjon om at boken HELSENS 

MYSTERIUM av Aaron Antonovsky nå 

endelig er på norsk. Hun tar videreutdanning i 

kognitiv terapi – og holder oss orientert etter 

hver samling. Vi repliserer raskt at vi kjenner 

da selvfølgelig Antonovsky’s 

SALUTOGENESE, men har riktignok lest 

han på dansk og svensk – 

Vår faglige oppsummering er i gang… 

 

Google og vår felles oppsummering av 

Aaron Antonovsky og SALUTOGENESE 

blir:  

Begrepet salutogenese er dannet av det 

latinske ordet salus, som betyr helse 

eller sunnhet, og det greske ordet genesis, 

som betyr opprinnelse eller 

tilblivelse. Antonovsky gir på denne måten en 

ny vinkling for å kunne forstå begrepet 



 

mestring. Hans teoretiske modell tar 

utgangspunkt i et perspektiv som vektlegger 

faktorer som fremmer velvære og helse 

”Hvordan overvinner noen mennesker sterke 

påkjenninger og uten å få fysiske eller 

mentale skader? Hvilke egenskaper i oss 

setter oss i stand til å tåle motstand og kriser 

uten å bli syke? Hva er helsens opprinnelse? 

Det var på bakgrunn av slike spørsmål Aaron 

Antonovsky løftet fram begrepet 

SALUTOGENESE – læren om hvilke faktorer 

som underbygger og opprettholder helse og 

velvære – og utviklet sin salutogene modell. 

Nøkkelbegrepet i denne modellen er 

opplevelse av sammenheng. 

Forskjellen i vår motstandskraft avhenger av 

hvilken grad vi opplever tilværelsen som 

meningsfull, forståelig og håndterbar.” 

 

Definisjon av mestringsbegrepet slik NK 

LMS (Nasjonalt Kompetansesenter for 

Læring og Mestring) sier det: 

 

”Mestring dreier seg i stor grad om 

opplevelse av å ha krefter til å møte 

utfordringer og følelse av å ha kontroll over 

eget liv. Aktiv og god mestring hjelper deg til 

å tilpasse deg den nye virkeligheten, og setter 

deg i stand til å se forskjellen på det du må 

leve med, og det du selv kan være med på å 

endre” (Vifladt og Hopen, Helsepedagogikk, 

2004, s.61). 

 

Hvordan helse blir til - salutogenese  

En relevant teoretisk referanse for vår 

mestringsforståelse og helsefremmende 

perspektiv, er Aron Antonovskys teori om 

hvordan helse blir til (salutogenese). 

Antonovsky begrunner med bakgrunn i sin 

forskning at helse ikke er et spørsmål om hva 

vi utsettes for, men vår evne til å takle det 

som skjer i livet. Han ser helse i et 

kontinuum, der ytterpunktene er syk og frisk. 

Sentralt i hans arbeid står betydningen av å 

fokusere mer på hva som forårsaker helse enn 

hva som forårsaker sykdom. Antonovskys 

svar på det salutogene spørsmålet var 

begrepet "opplevelse av sammenheng".  

 

Aaron Antonovsky (født 19. desember 
1923, død 7. juli 1994) var en israelsk-

amerikansk sosiolog og akademiker, kjent for 

sin forskning på forholdet mellom stress, 

helse og velvære. Han forsket bl.a. på 

kvinners overlevelse i konsentrasjonsleire 

under 2. verdenskrig. 

Antonovsky var født i USA, men emigrerte til 

Israel i 1960 etter å ha tatt doktorgraden ved 

Yale University. Han underviste ved Israeli 

Institute for Applied Social Research i 

Jerusalem og ved Institutt for medisinsk 

sosiologi ved Det hebraiske universitetet i 

Jerusalem/Hadassah. 

I 1972 deltok han i etableringen av det 

medisinske fakultetet ved Ben-Gurion 

University of the Negev, og ble utnevnt til 

Kunin-Lunenfeld-professor i medisinsk 

sosiologi. Gjennom de 20 årene han virket 

ved dette universitetet utviklet han sin teori 

om helse og sykdom, som han kalte 

salutogenesis (bokstavelig «helse-

opprinnelse»). Modellen ble beskrevet i 

boken Health, Stress and Coping (1979), fulgt 

av Unraveling the Mystery of Health (1987). 

 

KONKLUSJON:  

Flott med kollegaer som tar 

videreutdanning – det drypper på oss alle 

 

Hilsen ART – Ambulerende 

Rehabiliteringsteam, Sykehuset Innlandet. 
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Nytt fra prosjektet 

"Hverdagsrehabilitering i Norge". 
 

skrevet av  

Hege Butli 

Spesialsykepleier 

Trondheim Kommune 

Bergheim Hjemmetjeneste 

hebu@online.no 

 

Rapporten "Hverdagsmestring og hverdags-

rehabilitering" 

fra 

prosjektgruppa i 

"Hverdags-

rehabilitering i 

Norge" ble 

levert Helse - og 

omsorgs-

departementet 

(HOD) i oktober 

2012.  
 

Rapporten kan 

lastes ned her:  

www.netf.no/co

ntent/download/59168/229791/file/Rapport%

20Hverdagsrehabilitering%20031012.pdf   

 

Hva er prosjektet "Hverdagsrehabilitering 

i Norge"? 

Våren 2012 fikk styret i NSFs Faggruppe av 

Sykepleiere i ReHabilitering (FSRH) 

invitasjon til å bli med i et prosjekt om 

hverdagsrehabilitering som har kommet i 

gang etter initiativ fra Norsk 

Ergoterapiforbund.  Prosjektet er inspirert av 

erfaringer fra Fredericia i Danmark og 

Østersund i Sverige. 
 

FSRH deltar med en representant i 

prosjektgruppen. I tillegg deltar NSFs 

Avdeling for sykepleie og profesjonsutvikling 

med en representant. Norsk 

Fysioterapeutforbund er også representert i 

prosjektgruppen.  

 
Prosjektet er støttet økonomisk av Helse- og 

omsorgsdepartementet. I tildelingsbrevet vil 

departementet støtte ”et grunnlag som kan 

forberede forsøk, utvikling og utbredelse av 

gode modeller for hjemmerehabilitering i de 

kommunale omsorgstjenestene.”  

Prosjektet vil fortsette i 2013.  

 

Vil du vite mer om prosjektet og 

hverdagsrehabilitering – se: 

http://www.netf.no/Ergoterapeutene/vi-

mener/Paavirkningsarbeid/Hverdagsrehabilite

ring 

 

Det er opprettet en åpen Facebookgruppe med 

navnet Hverdagsrehabilitering – meld deg 

inn og følg med på hva som skjer! Her kan 

man fritt utveksle ideer og erfaringer om 

hverdagsrehabilitering. Tips om artikler og 

annet fagstoff legges ut som lenker. Vi 

oppfordrer medlemmer i faggruppen til å 

bidra i gruppediskusjoner slik at sykepleier-

perspektivet i hverdagsrehabilitering blir 

synliggjort! Facebookgruppa har nå passert 

1000 medlemmer og flere kommer til daglig. 

Meld deg inn!!! 

 

 
 

Tips om publikasjoner fra 

Helsedirektoratet  
 

Kosthåndboken er et hjelpemiddel for å 

sikre god kvalitet i ernæringsarbeidet i hele 

helse- og omsorgstjenesten 

 

 

Tema: Ernæring  
Utgiver: 

Helsedirektoratet 

IS-nummer:  
IS-1972  

 

 

 

 
 

Med ernæringsarbeid menes både 

forebyggende og helsefremmende 

ernæringsarbeid, sekundærforebygging og 

som en del av den medisinske behandlingen, 

eller som eneste behandling. Kosthåndboken 

har et helhetsperspektiv på pasientforløpet i 

tråd med samhandlingsreformen.  

  

Boken bygger på Nasjonale faglige 

retningslinjer for forebygging og behandling 

av underernæring, andre relevante nasjonale 

mailto:hebu@online.no
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faglige retningslinjer som for eksempel 

overvekt, diabetes, kols, hjerte- og 

karsykdommer, samt de gjeldende nasjonale 

og nordiske kostråd og 

næringsstoffanbefalinger.  

  

Kosthåndboken ble lansert i juni 2012 og er 

først og fremst en revidering av  

Statens ernæringsråds retningslinjer for 

kostholdet ved helseinstitusjoner, som kom ut 

i 1986 og ble senere revidert i 1995. En 

prosjektorganisasjon ble etablert i 2009 med 

en redaksjon bestående av representanter fra 

Fagforbundet, Norsk Sykepleierforbund, Den 

norske legeforening, Kost- og 

ernæringsforbundet, samt Kliniske 

ernæringsfysiologers forening. Med støtte fra 

intern og ekstern referansegruppe har 

redaksjonen i prosjektperioden innhentet 

tekstbidrag fra en rekke fagpersoner som til 

daglig arbeider med kosthold og 

brukere/pasienter.  

  

Nytt i denne revisjonen  

 Den dekker helse og 

omsorgstjenesten, både institusjoner, 

hjemmebaserte tjenester og andre 

offentlige helsetjenester. 

 Den tydeliggjør betydningen av å 

dokumentere og følge opp 

ernæringsstatus som en del av 

behandlingsansvaret.  

 Den beskriver kostholdshensyn i ulike 

livsfaser, religiøse og kulturelle 

kostholdshensyn, samt 

ernæringsbehandling ved ulike 

diagnoser og sykdomstilstander.  

Rett mat til rett pasient til rett tid krever 

kompetanse og samarbeid på flere nivåer. 

Godt tverrfaglig samarbeid og tydelig 

ansvarsfordeling er avgjørende for å lykkes i 

ernæringsarbeidet. Ledelsen har et overordnet 

ansvar for planlegging og oppfølging. 

Kosthåndboken vil blant annet styrke 

ernæringskompetansen i helse- og 

omsorgstjenesten og være et verktøy for å 

implementere relevante nasjonale faglige 

retningslinjer.  
Kilde: www.helsedirektoratet.no/publikasjoner 
 

 

Undersøkelse om rehabilitering i 

kommunene – erfaringer med tilbud gitt i 

pasientens hjem/vante miljø. 

 

 

Tema: Habilitering 

og rehabilitering  

Utgiver: 

Helsedirektoratet 

IS-nummer:  
IS-0365  

 

 

Formålet med 

undersøkelsen har 

vært å innhente 

kunnskap og 

erfaringer fra et mindre utvalg norske 

kommuner som har satset målrettet på 

rehabilitering i pasientens hjem/vante miljø. 

  

Undersøkelsen belyser praksis og 

arbeidsmåter i seks utvalgte kommuner, hvor 

vi har sett nærmere på de erfaringer 

kommunene har gjort seg i arbeidet med å gi 

rehabiliteringstilbud i hjemmet. I denne 

rapporten blir deres arbeid og erfaringer 

presentert og gjort tilgjengelig med tanke på 

erfaringsspredning til andre kommuner og 

andre interessenter. 
Kilde: www.helsedirektoratet.no/publikasjoner  
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Bokanbefalinger 
 

Ny bok om rehabilitering som gir 

nøkkelkunnskap om de utfordringene som 

både brukere, fagprofesjonelle og 

myndigheter står overfor. 

 

Tittel: 

Rehabilitering 
Individuelle 

prosesser, 

fagutvikling og 

samordning av 

tjenester  

Redaktører: Per 

Solvang og Åshild 

Slettebø  

Utgivelsesår: 2012 

ISBN/EAN: 
9788205419414 

Rehabilitering forstås som et virksomhetsfelt 

der en rekke aktører deltar med ulik 

kompetanse. Denne boken gir 

nøkkelkunnskap om de utfordringene som 

både brukere, fagprofesjonelle og 

myndigheter står overfor. Forfatterne er 

aktive forskere på feltet, og i boken løfter de 

fram det de mener står sentralt i 

rehabiliteringen. Hovedbudskapet er at 

rehabilitering er utviklet for å bidra til å øke 

handlingsrommet for personer med 

funksjonshemmende tilstander. Fagområdet 

bygger på forskning, det er gjenstand for 

helsepolitisk styring, og det er et felt for 

profesjonell yrkesutøvelse. 

Boken har fire deler, som kan oppsummeres 

med stikkordene fagfelt, individ, livsfaser og 

samarbeid. 

Boken er velegnet for studenter som er sent i 

bachelorutdanningen og i begynnelsen av 

mastergraden, og for fagfolk som ønsker å 

oppdatere kunnskapene sine i helse- og 

sosialfaglig etter- og videreutdanning. 

Aktuelle bachelorutdanninger er fysioterapi, 

sykepleie, ergoterapi, sosialt arbeid og 

velferdsfag. Aktuelle masterutdanninger og 

videreutdanninger er rehabilitering, helsefag, 

folkehelse, sykepleievitenskap og sosialt 

arbeid. 

 

Per Koren Solvang er sosiolog og professor i 

rehabilitering ved Høgskolen i Oslo og 

Akershus. 

Åshild Slettebø er sykepleier og professor 

ved Universitetet i Agder, Fakultet for helse- 

og idrettsvitenskap, og professor II ved 

Høgskolen i Oslo og Akershus, Fakultet for 

helsefag. 

Bidragsyterne i boken er fagfolk og forskere 

fra ulike områder, blant annet sosiologi, 

sykepleie, fysioterapi og samfunnsvitenskap, 

som er interessert i og engasjert i 

rehabiliteringsfeltet 

Les mer om boken på: 

www.gyldendal.no/Faglitteratur/Sykepleie/Syk

epleiefaget/Rehabilitering   

 

 

Lungerehabilitering 
 

Tittel: Lunge 

rehabilitering  

Kols og andre 

lunge- 

sykdommer 

Forfatter: 
Audhild 

Hjalmarsen 

ISBN: 
9788202359331 

 

Dette er en innføringsbok i 

lungerehabilitering slik den praktiseres ved 

KOLS. Forfatteren gir en bred presentasjon av 

KOLS både som lunge- og indremedisinsk 

sykdom. Tidlig diagnostisering, forebygging 

og behandling omtales spesielt, og boka viser 

rehabilitering av andre alvorlige 

lungesykdommer, samt de viktigste 

behandlingstiltakene ved alvorlig KOLS og 

lungesvikt. 

   

Sentrale spørsmål i boka er: 

 Hva er lungemedisinsk rehabilitering? 

 Hva er KOLS? 

 Hvem får KOLS og hvor alvorlig er 

sykdommen?  

 Hvordan differensiere KOLS fra andre 

lungesykdommer?  

http://www.gyldendal.no/Forfattere/Solvang-Per
http://www.gyldendal.no/Forfattere/Solvang-Per
http://www.gyldendal.no/Forfattere/Sletteboe-AAshild
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 Hvordan forebygge KOLS og andre 

lungesykdommer?  

 Hvordan kan KOLS og alvorlig 

lungesvikt behandles?  

Boka er skrevet for leger og annet 

helsepersonell, men er nyttig også for 

personer som selv lider av KOLS eller annen 

lungesykdom og deres pårørende. 

Les mer på: 

www.cappelendammakademisk.no     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VELKOMMEN TIL NEDERLAND 
 

Av Emily Pearl Kingsley 

 
Når du er i livet ditt, er det som å planlegge en 

fantastisk ferietur – til Italia. 

Du kjøper en stabel med guidebøker og legger 

store planer: Colloseum, Michelangelos David, 

Gondolene i Venezia. 

Kanskje lærer du noen nyttige fraser på italiensk. 

Alt er veldig spennende. 

 

Etter en måned med ivrig forventning, kommer 

endelig dagen. 

Du pakker kofferten og drar av sted. 

Flere timer senere lander flyet. 

Flyvertinnen tar mikrofonen og sier ”Velkommen 

til Nederland”. 

”Nederland??” sier du. ” Jeg hadde bestilt tur til 

Italia! Jeg skulle vært i Italia nå. Hele livet har 

jeg drømt om å komme til Italia.” 

 

Men, det er en endring i flyets rute. De har landet 

i Nederland, og der må du bli. Det viktigste er at 

de ikke har tatt deg med til et forferdelig skittent 

sted, fullt av nød og sykdom. Det er bare et annet 

sted. 

 

Så må du gå ut og kjøpe nye guidebøker. Og du 

må lære et helt nytt språk. Og du vil bli nødt til å 

møte en hel mengde nye mennesker som du ellers 

aldri ville ha møtt. Det er bare et annerledes sted. 

Det er roligere enn i Italia, men når du har vært 

der en stund og du får pusten igjen, ser du seg 

rundt… og du begynner å legge merke til at 

Nederland har vindmøller, og Nederland har 

tulipaner. Nederland har til og med Rembrandt. 

 

Men alle du kjenner er travelt opptatt av å reise til 

Italia. 

Od de skryter av hvor fabelaktig fint de har hatt 

det der. Og for resten av livet kommer du til å si: 

”Ja, det var dit jeg hadde tenkt meg også, det var 

det jeg hadde planlagt.” 

 

Og smerten ved det vil aldri, aldri bli borte, fordi 

tapet av en drøm er et veldig, veldig tap. 

Men…. Hvis du tilbringer livet med å sørge over 

at du ikke kom deg til Italia, vil du aldri føle deg 

fri til å nyte de helt spesielle og skjønne sidene – 

ved Nederland. 

 

 

 

 

 

 

GRATULERER! 
 

 
 

 

En av initiativtakerne til faggruppen 

og vårt æresmedlem,  

Gunhild Skatteboe,  

har feiret 75-års dag!  

 

FSRH gratulerer! 
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Et eksempel på hverdagsrehabilitering??? 

 

 

 

STYRET I FSRH 

ØNSKER ALLE  

 

 

EN RIKTIG GOD JUL  

OG  
ET GODT NYTTÅR! 

 

 

Ønsker du å hospitere for egen 

kompetanseheving og 

fagutvikling? 
 

Visste du at som medlem i faggruppa 

kan søke NSFs Faggruppe av 

Sykepleiere i ReHabilitering om 

bidrag for inntil kr. 5.000,- ? 

 

Veiledning og søknadsskjema for 

tilskudd til hospitering ligger på vår 

nettside: 

www.sykepleierforbundet.no/faggrupp

er/sykepleiere-i-rehabilitering   

 

(vedlegg på artikkel om hospitering 

under fanen ”økonomisk støtte”). 

 

Mvh styret i FSRH 

www.sykepleierforbundet.no/faggrupper/sykepleiere-i-rehabilitering
www.sykepleierforbundet.no/faggrupper/sykepleiere-i-rehabilitering


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hverdagsrehabilitering i  

Bodø Kommune 

 

Pilotprosjektet startet i en større 

hjemmetjenestesone i Bodø 

Kommune 8.mars i år.  

Vi etablerte tverrfaglig team og  det 

ble det tildelt 50% ergoterapeut, 50% 

fysioterapeut, 30% sykepleier med 

videreutdanning i rehabilitering, 20% 

saksbehandler ved Tildelingskontoret 

og 2 årsverk for hjemmetrenere. 

Tverrfaglig team fikk eget basekontor 

og har hjemmet til brukeren - der 

livet skal leves som utgangspunkt.  

 

Som rehabiliteringssykepleier i tverrfaglig team er 

min rolle klinisk å se og vurdere - sette i verk 

tiltak også utover fysiske funksjoner knyttet til 

kropp.  

Min rolle som sykepleier i tverrfaglig team har en 

helhetlig tilnærming hvor vurdering og 

kartlegging av sider ved det medisinske og 

somatiske, den psykiske og fysiske situasjon, 

kunnskap om brukerens grunnleggende behov - 

kunnskapen om menneskekroppens anatomi og 

fysiologi anvendes. Pårørende/familie/nettverk og 

interesseområder er også avgjørende for at 

forholdene for videreutvikling og måloppnåelse 

for brukeren skal ligge til rette.  

 

Rehabiliteringen er mål og tiltaksstyrt ut fra 

brukerens viktighetsområder og teamet kartlegger 

og legger til rette for mestring av daglige 

aktiviteter.  

 

Som sykepleier i rehabiliteringsfeltet er jeg med 

på å legge forholdene til rette for brukeren, slik at 

han/hun oppnår størst mulig mestring gjennom 

trening og optimal gjenvinning av endret eller tapt 

funksjon. Være støttende og veiledende i de ulike 

aktiviteter – hjelpe med å se løsninger. 

Se endring og aktivitet i en større sammenheng – 

hvordan det influerer på mental helse, de øvrige 

viktighetsområder til bruker som ex ektefelle, 

barn, venner, jobb, hus og hjem, hobby etc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rehabiliteringsperioden er 

tidsavgrenset, men vurderes og 

evalueres fortløpende ut fra  situasjon 

og måloppnåelse. 

 

Det er en endringsprosess på gang 

også i Bodø Kommune med tanke på 

implementering av rehabilitering som 

begrep, som eget fag og som 

arbeidsmetode. Det er givende og 

motiverende at forebygging og 

rehabilitering endelig er kommet i 

fokus generelt i kommunen.  

 

Så langt, har vi oppnådd gode resultater med de 

personer vi har hatt i hverdagsrehabilitering. 

Økt selvstendighet og uavhengighet har ført til 

både reduserte og avsluttende 

hjemmetjenestevedtak. 

 

 

Vennlig hilsen 

 

Stine Daae Rognli, sykepleier med 

videreutdanning i rehabilitering 

Stine.daae.rognli@bodo.kommune.no 

 

Janne Mathisen, sykepleier/hjemmetrener 

janne.mathisen@bodo.kommune.no 

 

 

 
 

 

FORTELL ANDRE OM ARBEIDSPLASSEN DIN! 

 

REHAB - STAFETTEN 

REHAB - STAFETTEN 

mailto:Stine.daae.rognli@bodo.kommune.no
mailto:janne.mathisen@bodo.kommune.no
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Styret FSRH 
 

Leder: 

Ada Valle Huuse 

SI HF Rehabiliteringsavdelingen Gjøvik, 

Ambulerende Rehabiliteringsteam ART 

Spesialsykepleier i rehabilitering 

AdaValle.Huuse@sykehuset-innlandet.no 

 

Nestleder: 

Camilla Margaretha Telle 

Universitetssykehuset i Nord-Norge, Tromsø 

Nevrologisk avdeling 

Sykepleier 

camilla.margaretha.telle@unn.no  

 

Kasserer: 

Lone Bødker Tjaum 

Sunnaas Sykehus HF 

Avdeling for traumatisk hjerneskade 

Sykepleier 

lone.tjaum@sunnaas.no  
 

Sekretær: 

May Iren Bendiksen 

UNN HF/ Tromsø kommune 

Rehabiliteringsklinikken / Utviklingssenter for 

hjemmetjenester 

Rådgiver / fagleder 

may.iren.bendiksen@unn.no 

may.iren.bendiksen@tromso.kommune.no 

 

Styremedlem: 

Siri Hvamstad 

Østre Toten kommune 

Fysio – og ergoterapitjenesten 

Spesialsykepleier rehabilitering 

Siri.m.hvamstad@ostre-toten.kommune.no 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Varamedlem: 

Brit Andersen Stensgaard 

SiV, Klinikk Fysikalsk medisin og 

rehabilitering, Kysthospitalet 

Spesialsykepleier 

brit.andersen.stensgaard@siv.no  

 

2. Varamedlem 

Marianne Mathisen 

Helse Nord – Trøndelag 

Sykehuset Levanger 

Avdelingsleder ved Gyn/føde/barsel 

marianne.mathisen@hnt.no  

 
 

Valgkomiteen FSRH    
 

Anne Høegh Sørum  

Spesialistsykehuset for rehabilitering, Stavern 

Anne.Sorum@siv.no  
 

Hege Butli 

Trondheim Kommune 

Bergheim Hjemmetjeneste 

hebu@online.no  
 

Monica Selvén 

Regional Enhet for Rehabilitering, Sunnaas 

monica.selven@sunnaas.no  
 

Linda Somdal (varamedlem) 

Sørlandet Sykehus HF 

Linda.Somdal@ssfh.no   
 

Elisabeth Ursfjord (varamedlem) 

Universitetssykehuset i Nord – Norge 

Rehabiliteringsklinikken 

elisabeth@ursfjord.no  
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