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To kloke 

Det er ein som er så klok 

At i lag med han skjønar eg kor dum eg er 

Så er det ein annan som er så klok at i lag med han er eg klok eg og 
Erling Indreeide 

 

Kjære alle 
 

Sommer igjen! Det spirer og gror og 

arbeidet vi gjorde i høst og årene før blir 

synlige – men det er også muligheter for 

fornyelser av fargerike ønsker i hage og på 

veranda.  

Slik er det i FSRH faggruppe rehabilitering 

også – noe ”gammalt og noe nytt”. Vi har 

ca 250 medlemmer, blir 

regnet med og er mer 

synlige med noen år bak 

oss, samtidig som vi fornyer 

oss.   

1. og 2. september 2011 er 

det klart for Nevrokongress 

i Bergen ”Den 

nevrologiske pasienten – 

et felles ansvar”. Dette er 

nytenkning og samhandling 

– et samarbeid mellom  

Faggruppene slagsykepleiere, 

nevrokirurgiske sykepleiere, sykepleiere i 

rehabilitering og norsk nevrologisk 

sykepleierforening.  

Programmet er innholdsrikt, spennende og 

interessant med både internasjonale og 

nasjonale kapasiteter – og vi gleder oss 

spesielt over alle innsendte abstracts og 

postere fra praksisfeltet i hele Norge. De 

viser engasjement med ulike prosjekter, 

forskning og gode ideer vi kan dele med 

hverandre. Grip sjansen og kom til Bergen! 

Mer informasjon på NSF sin nettside.  

  

 

 

Kanskje nyter du nettopp nå en kopp te 

sammen med Rehabposten i sola, en rolig  

formiddag, før kveldsvakt – mens fuglene 

synger fornøyd og blomster i hagen eller 

på verandaen springer ut i akkurat de 

fargene du liker, noen fra tidligere år og 

noen fornyelser... 

Å ta vare på øyeblikkene og 

være tilstede her og nå, er en 

kunst i en travel hverdag. 

Trekke pusten, se seg rundt 

og kjenne etter hva som gir 

energi og glede.  

Svarene er forskjellige etter 

alder, helse og livsfase - slik 

er det også for våre 

pasienter og brukere.. 

Jeg undrer meg og 

imponeres over menneskets 

iboende styrke til å takle livet og 

hverdagen også når mye ble annerledes 

enn tenkt. 

 

Og der er vi – sykepleierne som jobber tett 

sammen med pasienter, brukere, pårørende 

og andre fagpersoner. Med respekt både 

for menneskene og sykepleierfaget er vi 

støtteapparatet for mange i en utfordrende 

fase i livet. Vi har et yrke hvor vi møter 

mennesker i hele følelsesregisteret med 

sorger, sinne og glede – vi er der sammen 

og opplever engasjement, utfordringer og 

muligheter.  



Rehabilitering handler om møter 

mellom mennesker – ofte i relasjoner 

over lang tid 
 

”Hvis vi vil forstå noe av andres liv må vi 

akseptere deres oppfatninger om hva som 

er viktig i livet; vi må lytte til dem og deres 

prioriteter” (Fredrik Barth: ”Andres liv - 

og vårt eget”) 

 

De nye sosiale mediene er kommet for å 

bli og gir muligheter vi ikke aner. Besøk 

vår nettside på NSF/fagruppe rehabilitering 

som nestleder Hege Butli er redaktør for. 

Der oppfordrer vi dere til å dele kunnskap 

og erfaringer med hverandre. Hege er også 

redaktør for Rehabposten – og heldigvis – 

fortsatt sier vi ”ja takk begge deler” med 

både nettside og papirutgave. Og du kan 

både hygge deg og la deg inspirere av 

Rehabposten mens du slapper av midt i 

blomsterprakt og lukt av nyslått gress en 

stille formiddag før kveldsvakt, kanskje… 

 

Så før vi treffes i Bergen ønsker jeg dere 

alle en lang og fin sommer med gode 

opplevelser, påfyll og ”egenrehabilitering”. 

 

 

           
                              
 

 

Vennlig hilsen Ada Valle Huuse,  

leder FSRH Faggruppe Sykepleiere i 

ReHabilitering 

 

 

 

 

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 bl.a. 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   

Søknadsskjema for tilskudd til 

hospitering ligger på vår nettside 

(vedlegg på artikkel om hospitering 

under fanen ”økonomisk støtte”). 

 

mailto:monica.selven@sunnaas.no


Innsatsteam i Trondheim 

Kommune 
 

Innsatsteam Trondheim Kommune driver 

oppsøkende rehabilitering i hjemmet til de 

som har hatt en endring i livssituasjonen.   

Vi er organisert under Enhet for 

ergoterapitjeneste. Trondheim Kommune 

er delt i fire bydeler og det er etablert ett 

Innsatsteam i hver av bydelene. 

Innsatsteam har brukere fra 18 år og 

oppover, men hovedtyngden av brukerne 

er eldre.  

 

Brukeren får vedtak på oppsøkende 

rehabilitering fra Helse- og 

Velferdskontoret i den bydelen brukeren 

tilhører. De fleste henvendelsene til Helse- 

og Velferdskontorene kommer fra St.Olavs 

Hospital og rehabiliteringsinstitusjoner i 1. 

og 2. linjetjeneste. Henvendelsene kan 

også komme fra hjemmetjeneste, fastlege 

eller pårørende. Tjenesten er uten kostnad 

for bruker. 

 

Hvem er vi? 

Innsatsteam er tverrfaglig sammensatt og 

består av fire ulike yrkesgrupper; aktivitør, 

ergoterapeut, fysioterapeut og sykepleier. 

Sykepleierne i teamene har lang fartstid, de 

fleste innenfor rehabilitering, men også 

med videreutdanning innen psykiatri og 

økonomi og som helsesøster. Pr. i dag 

videreutvikler en av sykepleierne seg 

innenfor Marte Meo.  

 

Inntatsteamene har i utgangspunktet 6 

ukers intervensjonstid hos hver bruker. 

Denne tiden er veiledende og må ses opp 

imot brukers målsetting og behov. Tilbudet 

skal bidra til rask mobilisering og 

samordning av den kommunale innsatsen i 

overgangsfaser mellom 

sykehus/institusjon/hjem for å opprettholde 

muligheten til å bo hjemme. Vi skal være 

raskt igangsettende, d.v.s. kontakt med 

bruker innen to dager etter henvendelse fra 

Helse- og Velferdskontoret. De som får 

vedtak på Innsatsteam har sammensatt 

problematikk og derfor behov for to eller 

flere av profesjonene i teamet. Eksempel 

på brukere: slagbrukere, den geriatriske 

pasienten, tidlig demens. I tilfeller hvor 

Helse- og Velferdskontoret er usikker på 

hvilke kommunale tiltak som skal 

igangsettes, for eksempel usikkerhet om 

det er faglig forsvarlig at bruker kan 

fortsette å bo hjemme, kan Innsatsteam bli 

satt inn.  Jfr. saksbehandler som uttrykker 

at Innsatsteamet settes inn som et 

”sikkerhetsnett.” 

 

Utfra kartlegging iverksettes tiltak. Det 

være seg kontakt med fastlege for ønske 

om henvisning til videre utredning, tiltak i 

hjemmet bl.a. vurdering/utprøving av 

hjelpemidler, eller videreformidling om 

behov for igangsetting av tiltak, for 

eksempel hjemmetjeneste, dagsenter eller 

andre kommunale tiltak.  

 

Innsatsteamjobben består mye i å kjenne 

organisasjonen Trondheim Kommune med 

dens ulike enheter og tjenestetilbud. Videre 

må vi se mulighetene til å kontakte 

frivillige organisasjoner, 

frivillighetssentraler og andre tilbud i 

nærmiljøet til bruker. I den første fasen 

hvor kartlegging utføres, jobbes det tett 

opp mot andre i helsetjenesteapparatet, 

pårørende og behandlere som fastlege og 

sykehus. Mye av tiden brukes til 

koordineringsarbeid. 

 

Hva er sykepleierens rolle i 

Innsatsteam? 

Vi har erfart at sykepleieren har en viktig 

rolle, spesielt i startfasen, som for brukeren 

ofte er en overgangssituasjon fra 

institusjon til hjem.  Sykepleierens fokus 

blir å påse og sikre at den medisinske 

situasjonen virker å være stabil og de 

basale behovene er dekket. Tiltak må 

igangsettes ut fra observasjonene. Dette er 

en viktig oppgave for å hindre 

reinnleggelse.  
 

Videre ser vi at brukerne ofte har lite 

nettverk og få samtalepartnere, og 

sykepleieren blir ofte en person som bruker 



kan benytte for å ”gjennomsnakke” det 

han/hun har vært utsatt for av traumer, 

skader, psykiske belastninger, sosiale 

problem, sykdom m.v. Dette letter ofte 

stressfølelsen hos bruker, skaper trygghet 

og kan være en utløsende faktor for 

rehabiliteringen videre. 

 

Å jobbe som sykepleier i Innsatsteam 

krever at man er åpen for nye løsninger, at 

man er kreativ og ser muligheter, at man er 

glad i å kommunisere og samarbeide med 

kollega og andre i hjelpeapparatet og at 

man har brukerens målsetting i fokus. 

 

På vegne av sykepleiere i Innsatsteam 

Ruth Rømma og Berit Skavhaug 

  

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Thommesen, Hanne (red.)  

 

Rehabilitering som politikk, virksomhet 

og studiefelt.  

 

Oslo: Gyldendal Norsk Forlag AS, 2010. 

 

Boken formidler forskning gjort av 

studenter ved mastergradsutdanningen i 

rehabilitering ved Høgskolen i Bodø. Den 

består av 13 kapitler skrevet av 11 

forskjellige forfattere. 

 

Hanne Thommesen sier i introduksjonen til 

boken følgende: ”Formålet med boken er å 

bidra til økt forståelse av rehabilitering og 

habilitering, og å stimulere til forskning og 

utvikling av denne virksomheten.” 

(Thommesen, 2010, s. 15). 

 

Forfatterne tar blant annet for seg 

rehabiliteringspolitikk, sykehuset som 

organisasjon, kommunal planlegging av 

rehabiliteringsvirksomheten og 

selvstendighet når man har en 

utviklingshemming. Boken gir ingen 

enhetlig definisjon på rehabilitering, men 

forskjellige fortellinger om og beskrivelser 

av den virksomheten som kalles 

rehabilitering og habilitering. 

 

 

 

 

Redaksjonen ønsker innspill i 

forhold til følgende: 

 Kurs som arrangeres  

 Nyttige fagtips 

 Beskrivelse fra ulike 

rehabiliteringsinstitusjoner/-

avdelinger 

 Andre ting du mener er nyttig 

for faggruppen 



Mangler du tid til faglig 

oppdatering?  

 

Ønsker du raske svar på spørsmål om 

diagnose og behandling? 

Helsebiblioteket gir deg tilgang til to av 

verdens beste oppslagsverk i medisin og 

helsefag. Du kan også motta utvalgte, 

kvalitetsvurderte studier på e-post – 

gratis. 

 

BMJ Best Practice 

Best Practice er et klinisk oppslagverk fra 

BMJ Evidence Centre. Bruk det til raske 

oppslag i pasientmøtet eller til generell 

faglig oppdatering! BMJ Best Practice er 

enkelt å bruke og dekker diagnose, 

prognoser, behandling og forebygging. 

BMJ Best Practice kan også brukes på 

mobiltelefoner. 

 

Gå til Best Practice: 

http://bestpractice.bmj.com/ 

 

UpToDate 

UpToDate er et klinisk oppslagsverk som 

brukes av helsepersonell over hele verden. 

Oppslagsverket er omfattende, og gir en 

god og rask oversikt over blant annet 

diagnose, behandling og prognose. 

UpToDate er også tilpasset bruk på 

mobiltelefoner. 

 

Gå til UpToDate: 

http://www.uptodate.com/online 

 

Se Helsebibliotekets video om UpToDate: 

http://vimeo.com/12258531   

 

Begge oppslagsverkene er gratis 

tilgjengelig for alle i hele Norge og 

krever ingen innlogging. 

 

Nyhetsbrev fra McMaster 

Ved å abonnere på nyhetsbrev fra 

gratistjenesten «Utvalgte nye studier» fra 

Helsebiblioteket og McMaster PLUS, får 

du de mest relevante artiklene fra de beste 

tidsskriftene sendt til deg på e-post. Du 

velger selv fagfelt du ønsker å abonnere på 

og hvor ofte du vil motta e-post. McMaster 

University i Canada har gjort jobben med å 

sortere gull fra gråstein for deg.  

 

Du blir abonnent ved å registrere deg her: 

http://plus.mcmaster.ca/helsebiblioteket/Re

gistration.aspx  

 

Les mer om «Utvalgte nye studier»: 

http://www.helsebiblioteket.no/44733.cms   

 

 

 

 

NB: 
En henstilling/oppfordring/ 

oppmuntring! 

 

Det gjelder medlemsregisteret hos NSF. 

En viktig forutsetning for at dette skal 

fungere optimalt er at det enkelte 

medlem har oppdaterte opplysninger i 

forhold til mobilnummer og e-

postadresser. Det gjør det bl.a mulig å 

sende SMS og e-post til alle med få 

tastetrykk. Vi vil derfor innstendig be 

dere gjøre dette.  

 

Oppskriften er som følger:  

Gå inn på 

www.sykepleierforbundet.no og  

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.  

 

Mvh Styret FSRH 

 

 

 

http://bestpractice.bmj.com/
http://www.uptodate.com/online
http://vimeo.com/12258531
http://plus.mcmaster.ca/helsebiblioteket/Registration.aspx
http://plus.mcmaster.ca/helsebiblioteket/Registration.aspx
http://www.helsebiblioteket.no/44733.cms
http://www.sykepleierforbundet.no/


Kosthold og rehabilitering 

 

Av Anne Høegh Sørum, klinisk spesialist 

i sykepleie, SiV/KFMR, Kysthospitalet 

 

Det er gjort flere undersøkelser som viser 

at pasienter innlagt i ulike institusjoner og 

eldre hjemmeboende lider av 

underernæring. Hvordan er det med 

pasienter i rehabilitering? Og hva kan vi 

gjøre for å forebygge og/eller behandle 

underernæring? 

 

For å kunne vurdere en pasients 

ernæringsstatus trenger vi noen verktøy 

som kan hjelpe oss. Utgangspunktet vil 

som regel være pasientens vekt og høyde. 

Ut fra dette kan vi regne ut 

kroppsmasseindeksen (KMI eller BMI) 

ved å dele vekten (i kg) på høyde (i meter) 

i andre. 

vekt 

høyde x høyde 

 

Ut fra KMI kan vi raskt vurdere om 

pasienten er undervektig, normalvektig, 

overvektig eller helseskadelig overvektig. 

 

KMI-kategori Verdi 

Undervektig < 20 

Normalvektig 20 – 25 

Overvektig 25 – 30 

Helseskadelig 

overvektig 

> 30 

 

Grensene for de ulike KMI-kategoriene 

kan variere noe i litteraturen. KMI tar ikke 

hensyn til kroppssammensetningen, dvs. 

fordeling mellom andel fettfri kroppsmasse 

og fettvev. 

 

Hvor stort energibehov har pasienten? Her 

kan følgende anbefalinger brukes: 

 

Ved sengeleie:  

29 kcal/kg ønsket vekt pr. dag 

Oppegående:   

33 kcal/kg ønsket vekt pr. dag 

Oppbygging:   

40 kcal/kg ønsket vekt pr. dag 

Dersom pasienten er mager legges det til 

10 %. Er pasienten overvektig trekkes det 

fra 10 %. Ved alder mellom 18 og 30 år 

legges det til 10 %, er pasienten over 70 år 

trekkes det fra 10 %. Er pasienten febril 

skal det legges til 10 % pr. grad 

temperaturøkning. 

Screeningverktøy 

Det er utarbeidet flere screeningverktøy 

som kan benyttes for identifisere pasienter 

som er i ernæringsmessig risiko. 

  

NRS 2002 (Nutritional Risk Screening) 

anbefales brukt i sykehus. NRS 2002 

kartlegger både ernæringsmessig risiko og 

sykdomsmetabolisme. Den er rask og 

enkel å bruke, samtidig som den gir en god 

identifisering av pasienter som trenger 

videre utredning. 

 

MUST (Mini 

UnderernæringScreeningverkTøy) er et 

annet enkelt og raskt screeningverktøy. 

Den er egnet både innenfor 

spesialisthelsetjenesten og 

primærhelsetjenesten. 

 

MNA (Mini Nutritional Assessment) 

anbefales brukt der pasienten er over 65 år. 

Den er noe mer omfattende enn de to 

foregående da den også kartlegger flere 

faktorer som kan ha betydning for 

ernæringsstatus og næringsinntak. 

 

Helsedirektoratet har utarbeidet en 

Ernæringsjournal for bruk til å vurdere 

ernæringsstatus i sykehjem og i 

hjemmetjenesten. Dette er også en 

screening som er enkel og rask å bruke og 

som raskt identifiserer pasienter som er i 

fare for eller har utviklet underernæring. 

Alle disse screeningverktøyene er 

presentert i Helsedirektoratets “Nasjonale 

faglige retningslinjer for forebygging og 

behandling av underernæring”. 

Betydning for rehabilitering 

Undersøkelser viser at ernæringsstatus har 

betydning for både sykdomsutvikling, fare 



for komplikasjoner, liggetid i sykehus og 

rekonvalesenstid. Dersom pasienten har en 

god ernæringsstatus forut for 

innleggelse/sykdom er risikoen for å 

utvikle komplikasjoner mindre enn hos 

pasienter som er i ernæringsmessig 

ubalanse. Likeledes vil pasienter som 

opprettholder en god ernæringsstatus under 

sykdomsforløpet ha en raskere 

rekonvalesenstid i etterkant. 

 

Akutt sykdom, skade, infeksjoner eller 

kirurgisk inngrep er en stressituasjon for 

kroppen. Det fører til et økt tap av bl.a. 

proteiner. Proteiner brukes i kroppen som 

byggesteiner for å gjenoppbygge vev. Ved 

sykdomstilstander vil kroppens behov for 

proteiner være økt, da kroppen skal inn i en 

oppbyggende (anabol) fase. Det betyr i 

praksis at pasienten har et større 

proteinbehov enn normalt, anslått til 1,5 

gram pr kg kroppsvekt pr dag. WHO 

anbefaler at friske voksne har et daglig 

proteininntak på 0,75 gram/kg/dag. Dvs. at 

vi har mange pasienter som har et estimert 

behov av proteiner som ligger på det 

dobbelte av det friske voksne gjør.  

  

For oss som jobber innenfor rehabilitering 

bør dette være av interesse. Det betyr at vi 

gjennom en god screening av 

ernæringsstatus og behandling ved 

ernæringsunderskudd kan påvirke 

rehabiliteringen positivt ved å sørge for at 

pasientene får nok og næringsrik mat. I 

først omgang må vi tilse at energibehovet 

dekkes. De største energikildene er fett og 

karbohydrater. Proteiner er en liten 

energikilde, og proteinene benyttes som 

tidligere nevnt i første omgang som 

byggemateriale. Dersom energiinntaket er 

for lite, vil kroppen tære på proteinlagrene 

og proteinene som tilføres vil også måtte 

bidra til å dekke energibehovet i stedet for 

å kunne benyttes til oppbygging. Pasienten 

vil da komme i en nedbrytningstilstand 

(katabol fase), og vi risikerer utvikling av 

komplikasjoner og forlenget 

rekonvalesenstid.  

Mye av denne kunnskapen benyttes i dag 

aktivt innenfor idrettsmiljøet. Her har vi 

kanskje mye å lære? 

Anbefalt litteratur 

Hessov, Ib ((2008) Klinisk ernæring, 

Munksgaard Danmark, København (ISBN-13: 

978-87-628-0483-8). Omhandler bl.a. ernæring 

til ulike diagnosegrupper 

 

Nes, Mari, Müller, Hanne, Pederesen, Jan I. 

(2009) Ernæringslære, Gyldendal 

Akademiske (ISBN 978-82-13-02787-8). 

Grunnleggende kunnskap om de energigivende 

næringsstoffene, energiomsetning, vitaminer, 

mineraler og sporstoffer. 

 

Drevon, Christian A (red), Blomhoff, Rune, 

Bjørneboe, Gunn-Elin Aa (2007) Mat og 

medisin, Høyskoleforlaget )ISBN 978-82-

7634-736-4) er en grunnleggende lærebok om 

generell og klinisk ernæring.  

 

Statens Ernæringsråd (2007) Retningslinjer 

for kosthold i helseinstitusjoner, 

Universitetsforlaget (ISBN-13: 978-82-00-

41917-4). Inneholder bl.a. omtale av ulike 

matvarer som anbefales ved ulike 

diagnoser/sykdomstilstander og menyforslag. 

 

På Sosial- og helsedirektoratets hjemmeside 

(www.shdir.no) finner du mye nyttig 

informasjon og retningslinjer innenfor temaet 

ernæring, bl.a.: 

Nasjonale faglige retningslinjer for 

forebygging og behandling av 

underernæring 

Kostråd for å fremme folkehelsen og 

forebygge kronisk sykdom (De nye nasjonale 

anbefalingene) 

 

Mat på data. Gratis kostberegningsprogram 

som kan lastes ned via www.matportalen.no. 

Bygger på matvarer og retter du finner i 

Matvaretabellen. Enkelt å bruke, gir en god 

oversikt over næringsinntaket. Kan benyttes til 

beregning av kun næringsinntak, eller utvides 

til også å vise inntak av ulike vitaminer og 

mineraler.  

 

 

 

 

 

http://www.matportalen.no/


Clinica Noruega  

 

Av Mai Britt Darefjell, sykepleier SiV- 

Larvik og Anita Borg, spesialsykepleier 

SiV- klinikk fysikalsk medisin og 

rehabilitering. 
 

Clinica Noruega (CN) er en stiftelse, basert 

på frivillighet. Alle innsamlede midler går 

direkte til dem vi hjelper. Clinica Noruega 

ikke er en statlig institusjon, og vi mottar 

ingen noen form for statlig støtte. Clinica 

Noruega er ikke politisk eller religiøst 

forankret, kun humanitært. Vi har ingen 

administrasjonsutgifter. Sykepleiere, - 

helsearbeidere som ønsker å jobbe i CN på 

oppdrag betaler selv reise og  

 

Stiftelsen ble formalisert i Guatemala i 

januar 2011 og vi er nå i 

Brønnøysundregisteret. Styret i Norge 

består av Hanne Lunder, keramiker fra Son 

og Mai Britt Darefjeld, akuttsykepleier og 

jobber som sykepleier på sykehuset i 

Larvik. Styremedlemmene i Guatemala er: 

Carlos Chaclan, Gustavo Garcia Munos, 

Ranferi Aguilar, Ole Jacob Bangstad. 
 

 
Jobbegjeng og bak fra venstre er vår sykepleier 

under utdannelse, Juana. 
 

Vi har som mål at de prosjektene vi starter 

opp skal bli selvhjulpne over tid. 

Empowerment perspektivet, det å 

overføre/gi mulighet til økt kunnskap til de 

som lever og bor i disse områdene, er en 

viktig komponent i det helsefremmende 

arbeidet Clinica Noruega driver i 

Guatemala 

 

Målgruppen vår er mayaindianere (kvinner 

og barn) i Guatemala. Vi har fokus på flere 

områder: 

 Først og fremst barn og helse og 

kultur  

  Psykisk helseforebygging, 

  Bidrag til utdanning m.m. 

  

Vi driver en fast legevakt i Chajul (hvor de 

fleste lever under FNs fattigdomsgrense) 

og en transportabel legevakt i Aquacatan. 

 

Chajul: Vi har nå utdannet en sykepleier i 

Chajul. Juana Ijom fra Chajul er ferdig 

utdannet sykepleier i Guatemala (tilsvare 

omsorgsarbeider i Norge). Hun får støtte til 

utdannelsen gjennom Clinica Noruega og 

fadderstøtte i Norge. Hun fortsetter sin 

utdannelse til Profesjonell Sykepleier i 

Nebaj i Guatemala, der hun studerer hver 

lørdag. Vi fortsetter å støtte Juana til hun er 

profesjonell sykepleier. Hun har klinikken 

åpen fire dager pr uke og går på skolen på 

lørdagene. Vi jobber sammen med henne 

tre uker, to ganger pr år. Dermed får hun 

norske kontaktsykepleiere.  
 

 
Klinikk i Chajul  
  
Aquacatan, hvor vi ikke har noen fast 

plass. Vi har sjåfør som kjører 

Pickup/minibuss og vi kan reise rundt til 

noen av de mange fattige små landsbyene. 

Her har vi nå en annen sykepleier som 

nylig har begynt sin utdannelse. CN ser 

behov for at det utdannes flere sykepleiere 

som kan drive prosjektene som CN starter 

opp på en permanent basis. Vi trenger flere 

faste givere til å hjelpe flere med å få en 



helsefaglig utdannelse.  Dominga Pricilla 

fra Aguacatan har startet sin 

sykepleieutdanning i Chimaltenango. 

Clinica Noruega og faddere i Norge dekker 

alle utgifter også for henne. Hun må sende 

en rapport til CN etter hver deleksamen. 

CN har kjøpt en bærbar PC til henne. 

 

Jobb tur. Når en jobbetur er bestemt, sier 

vi i fra til våre kontakter i Chajul og 

Aquacatan om hvilke datoer vi er på de 

forskjellige stedene.  Fire frivillige 

sykepleiere reiser ned to ganger pr år. Hvis 

vi har penger nok til å kjøpe medisiner 

prøver vi å være i Guatemala å jobbe i 3-4 

uker.  Vi har en fast sjåfør, med en 

minibuss/Pickup som frakter oss rundt. Vi 

spiser og bor hos lokale 

mayaindianerfamilier og dermed tjener de 

noen kroner på oss også. 

Takket være Hanne Lunder (som har bodd 

i Guatemala og snakker flytende spansk), 

har vi en stor kontakt flate. 
 

Hvis noen av pasientene som kommer til 

oss trenger lege, sponser vi et legebesøk til 

en lege som gir oss god avtale på pris. Alle 

medisiner blir kjøpt inn i Guatemala. Da vi 

ikke har noen fast lege (de er vanskelig å få 

med), holder vi oss til de norske reglene 

for medisinering. 
 

 
Pasientkø  
 

Køen med pasienter er lange hver gang, så 

det er tydelig at jobben blir gjort. Men 

akkurat som på legevakta hjemme, er det 

mest behov for å prate, få en helsesjekk 

pluss noen varme sokker og litt klær. 

Dermed kan vi drive med forbyggende og 

helsefremmende arbeid i form av 

renslighet og rent drikke vann. På tidligere 

jobb turer har det vært mulig å følge opp 

noen pasienter med spesielle behov. Enten 

ved at vi søkte opp pasienten i hjemmet 

eller at pasienten fikk høre via nettverket at 

CN ville komme og kom til oss.   
 

Vi trenger frivillige sykepleiere og vi 

trenger faste givere! 

 

 

FSRH Lokal faggruppe Sør -

Trøndelag har startet! 
 

09.06.11 ble det skrevet ett nytt kapittel i 

FSRHs historie! Den første lokale 

faggruppen, med fylkestilhørighet Sør -

Trøndelag, hadde sitt oppstartsmøte ved 

Øya Helsehus i Trondheim. 4 medlemmer, 

hvorav alle fra Trondheim kommune, 

møtte opp og samtalen gikk livlig om felles 

utfordringer i den kommunale 

rehabiliteringstjenesten. Hege Butli, 

nestleder i FSRH, var med på 

oppstartsmøtet. Hun og styret for øvrig, 

bidrar gjerne med faglig innspill hvis 

ønskelig fra den nye lokalgruppa. 

Neste møte er allerede avtalt til 24.08.11 kl 

18.30. Dette møtet blir også ved Øya 

Helsehus, 3. etg. Mer informasjon vil 

komme på FSRHs hjemmesider under 

fanen ”Lokale faggrupper”.  

 

Medlemmer fra Sør – Trøndelag ønskes 

velkommen på neste møte  
 

 
Fra venstre: Wenche Hagen, Trude Nicolaysen 

(initiativtaker) og Anette Christensen.  



 
 

Kjære kollega! 
  

Det er en glede å kunne invitere til 

Nevrokongress 2011!  

Denne kongressen arrangeres i samarbeid 

mellom Norsk 

Sykepleierforbunds faggrupper for 

slagsykepleiere, nevrokirurgiske 

sykepleiere og sykepleiere i rehabilitering i 

tillegg til Norsk Nevrologisk 

Sykepleierforening og Nevroklinikken 

ved Haukeland universitetssykehus.  

 

Det er første gang det arrangeres en slik 

kongress på tvers av faggruppene. 

 

"Den nevrologiske pasienten - vårt felles 

ansvar".  

På nettsiden www.sykepleierforbundet.no 

finner du mer informasjon om kongressen, 

påmelding og program (gå inn på 

faggruppemenyen, klikk på rehabilitering 

og klikk deretter på Nevrokongress). 

 

Program oppdateres fortløpende. 

 

Av inviterte foredragsholdere er Marit 

Kirkevold, Mary Braine, Thóra 

Hafsteinsdottir, Geir Olve Skeie, Anne 

Sælebakke , Manuela R. Osmunden og to 

brukere er allerede klare.  

 

Dette blir spennende 

 

Meld deg på! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nytt fra styret: 
 

Styret i FSRH har fattet vedtak om at 

neste generalforsamling i faggruppen 

skal forskyves fra høst 2011 til vår 2012. 

Nærmere informasjon vil foreligge når 

det nærmer seg. 

 

Kasserer Camilla Michaelsen fra 

Sunnaas Sykehus går ut av styret i 

FSRH.  

1.varamedlem Gunn Pettersen fra 

Sunnaas Sykehus vil ta over som 

kasserer.  

2. varamedlem Marianne Mathisen vil 

da rykke opp som 1. varamedlem og 

funksjonen som 2. varamedlem vil stå 

ledig inntil neste generalforsamling i 

2012.  

 

Hilsen styret i FSRH 

 

 

 

MENNESKEVERD 
 

Ver`kje vonlaus, om helsa veiknar 
Sume får glede av søner, sume av frendar 
Sume av å eige fe, sume av velgjort verk. 

 
 

Er du halt, kan du ri, 
handlaus kan du gjete. 

Er du døv, kan du duge i strid. 
Blind er betre enn brend å vera. 

- Lite dug eit lik 
 
 

Fra Håvamål 

 

http://www.sykepleierforbundet.no/


  

 

 
 

 

”Rehabilitering med glimt i øyet” 

 

 

Namdal Rehabilitering er et interkommunalt 

senter som er eid av 12 namdalskommuner 

samt Bindal kommune. Ettersom senteret 

ligger i revykommunen Høylandet er det 

naturlig at humor og kultur er et tema under 

opphold ved senteret, noe som også slagordet 

vårt gjenspeiler. 

Senteret har 26 plasser og 25 ansatte.  

Gjennom Helse Midt-Norge har senteret en 

avtale som utgjør 8 døgn plasser 

innen ortopedi. Nyopererte hofte- 

og kne proteser utgjør den største 

gruppen. De resterende plassene 

er det eierkommunene som 

bruker og betaler for. Alle 

brukerne betaler en egenandel på 

123,- pr døgn. 

  

De ”kommunale” brukerne utgjør 

et mangfold av diagnoser. Senteret har få 

begrensninger ifht hvilke diagnosegrupper vi 

tar i mot fra kommunene. Fordelen med dette 

kan være at fokus på diagnose blir mindre, 

mens vektlegging av funksjon og ressurser blir 

større. 

Sammenlignet med andre rehabiliteringssenter 

er vi en forholdsvis liten institusjon. Fordelen 

med å være liten er at arbeidsplassen er 

oversiktlig, noe som kan gjøre samarbeidet 

mellom faggruppene enklere. Alle fagpersoner 

på senteret møtes i et tverrfaglig morgenmøte 

hver morgen. Her planlegges mye av 

arbeidsdagen og mange avklaringer gjøres 

under dette møtet. 

  

Brukerne er hos oss gjennomsnittlig 14 dager. 

Alle faggruppene arbeider i turnus og vi har 

derfor mulighet til å gi et tilnærmet fullverdig 

tilbud 7 dager i uken. Hver bruker får en 

hovedkontakt og en sekundærkontakt. 

 

 

 

 

 

 

Tilbudet er tilpasset hver enkelt bruker ut fra 

bruker sin funksjon, ressurser og målsetting.  

Tilbudet omfatter blant annet fysisk trening i 

treningssal og i varme-basseng. Alle brukerne 

får et tilpasset treningsprogram og oppfordres 

til egentrening også utenom fast oppsatt 

treningstider. Obligatorisk for alle er   

”mini-seminar” i Humor og helse, samt i 

Kreativ utvikling. Eksempler på andre tjenester 

vi tilbyr er; legetjeneste, samtaler med 

psykiatrisk sykepleier, veiledning i 

røykeavvenning, gruppeveiledninger bl.a.etter 

LØFT-metoden.  
 

Å jobbe som sykepleier ved 

senteret gir spennende og 

hektiske arbeidsdager og man 

møter mange 

faglige/tverrfaglige utfordringer. 

Det er aldri en kjedelig 

arbeidsdag ved Namdal 

Rehabilitering!      

 

 

Ønsker du mer informasjon om Namdal 

Rehabilitering kan du gå inn på våre nettsider: 

www.namdalrehab.no  

 

 

Mvh 

 

Haldis Dahl- Sykepleier i rehabilitering. 

 

 

REHAB - STAFETTEN 

FORTELL ANDRE OM ARBEIDSPLASSEN DIN! 

 

http://www.namdalrehab.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: 

Hege Butli 

Trondheim Kommune 

Spesialsykepleier i rehabilitering, 

kommunehelsetjenesten 

hebu@online.no   

                                 

Kasserer: 

Gunn Pettersen 

Sunnaas Sykehus HF 

Klinisk spesialist i 

rehabiliteringssykepleie/EDS rådgiver 

gunn.pettersen@sunnaas.no  
 

 

Sekretær: 

Anita Borg 

Sykehuset Vestfold  

Klinikk fysikalsk medisin og rehabilitering, 

Kysthospitalet Stavern 

Spesialsykepleier i  

helsefremmende arbeid 

Anitborg@gmail.com    
 

Styremedlem: 

Ingrid Røset 

Helse Nord – Trøndelag 

Sykehuset Levanger 

Rehabiliteringsavdelingen 

Spesialsykepleier i rehabilitering 

ingrid.roset@hnt.no  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Varamedlem: 

Marianne Mathisen 

Helse Nord – Trøndelag 

Rehabiliteringsklinikken 

Avdelingsleder, Avdeling for fysikalsk 

medisin og rehabilitering 

marianne.mathisen@hnt.no  
 

2. Varamedlem 

 
 

 

 

 

Valgkomiteen FSRH:    

Anne Høegh Sørum  

Spesialistsykehuset for rehabilitering, 

Stavern 

Anne.Sorum@rehabilitering.net  
 

Ingrid Hallan 

Sykehuset Levanger 

Ingrid.Hallan@hnt.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@unn.no  
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