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«Helse er å ha overskudd til hverdagens krav»  

(Peter Hjort) 

 

Kjære alle. 
 

I skrivende stund sitter jeg på verandaen 

min ved Dødehavsbredden – det er kveld 

og 25 gr. ute, vanskelig å forstå at det er 

november og snart advent. 

Vitohelse, hvor jeg jobber i 3 uker, er et 

rehabiliteringstilbud for norske pasienter. 

Forskning herfra tyder på at spesielt 

autoimmune sykdommer responderer godt 

på dette spesielle klimaet med luft og vann 

som inneholder magnesium, brom, krom 

og mineraler. Dødehavet’s beliggenhet 420 

m under havet, gir dette unike klimaet og 

330 soldager i året. Solstrålene filtreres og 

solfaktor er ikke så nødvendig og kroppens 

egen produksjon av D-vitaminer øker. Det 

er også 6 % mer oksygen i lufta. 

Kombinasjonen klimabehandling og 

tverrfaglig tilbud med fysisk og kognitiv 

trening i et psykososialt stimulerende miljø 

gir fokus på livsmestring.  30 deltakere i 

alder 20 – 80 år har ulike lidelser som 

reumatisme, fibromyalgi, 

smerteproblematikk, 

MS, Bechterew, KOLS 

og hudsykdom. Flere 

pasienter med ME har 

god bedring med dette 

tverrfaglige tilbudet i 

et spesielt klima.   

 

For meg, som sykepleier, er det 

utfordrende og lærerikt å være i et nytt 

miljø med nye samarbeidspartnere - både 

personlig og faglig påfyll.  

  

 

 

 

Faglig påfyll var også Nevrokongressen i 

Bergen - et samarbeid mellom faggruppene 

slagsykepleie, nevrokirurgi, rehabilitering 

og nevrologisk sykepleiergruppe. – Den 

leser du om fra side 3. Neste faglige påfyll 

i regi av FSRH blir i Stavern, 

Kysthospitalet 19. – 20. april 2012. Vi i 

styret gleder oss til å møte mange av dere 

og bli kjent med Kysthospitalet og tilbudet 

der. 

I mellomtida trer Samhandlingsreformen, 

som sier «rett behandling – på rett sted – til 

rett tid», i kraft – utfordrende og så langt 

uforutsigbart både for kommune og 

spesialisthelsetjeneste. Den gir 

forhåpentlig nye muligheter og 

endringer/styrking av rehabiliteringsfeltet. 

Økt fokus på og kvalitetssikring av dette 

fagfeltet er viktig for den enkeltes 

livskvalitet og gir også, på 

sikt, samfunnsøkonomisk gevinst. I praksis 

opplever vi ofte at rehabilitering kommer 

dårlig ut i konkurransen om 

ressursfordeling. Konsekvensene 

av manglende akutt behandling, 

pleie og omsorg er svært synlige - 

manglende rehabilitering gir færre 

synlige konsekvenser, men er 

ikke desto mindre alvorlig for den 

enkelte pasients hverdag og 

deltagelse i samfunnet etter 

sykdom/skade. Jeg innrømmer bekymring 

for at rehabilitering kan komme tapende ut 

når kommunene om kort tid blir pålagt 



mange nye oppgaver. Vi har et felles 

ansvar for å motvirke det. 

Nyere sykepleieforskning indikerer 

at oppfølgingen av 

"rehabiliteringspasienten" må fortsette i 

lang tid (flere år) etter utskrivelse fra 

spesialisthelsetjenesten på grunn 

av utfordringer med mestring av den nye 

hverdagen og livet videre. Flere kommuner 

har, de siste årene, styrket 

rehabiliteringstilbudet med egne enheter og 

oppsøkende team. I alt 

rehabiliteringsarbeid er det nødvendig 

med tverrfaglig kompetanse og samarbeid 

hvor sykepleiere har et klart koordinerings- 

og behandleransvar.                                                                                                                

Mitt ønske er at spesialist- og 

kommunehelsetjenesten, med 

samhandlingsreformen, vil samarbeide 

enda tettere for et enda bedre 

rehabiliteringstilbud med «rett behandling 

på rett sted til rett tid» for enda flere 

pasienter/brukere... 

Faget rehabilitering er spennende og 

sykepleiere i kommune og 

spesialisthelsetjenesten har mye kunnskap 

og erfaring som er verdifull i utvikling av 

tjenesten både nasjonalt og kommunalt. Vi 

er med! 

 

«Ikke vær redd for de nye ideene.  Vær 

redd for de gamle. 

De holder deg fast hvor du er og stopper 

deg fra å vokse og bevege deg framover 

Konsentrer deg om det du vil og ikke det 

du frykter»          

(Anthony Robbins) 

 

Vel hjemme igjen fra Israel møter jeg 5 

minusgrader, stjerneklar novemberhimmel 

og stupmørke mye av døgnet... Jeg tenker 

at vi er heldige som har variasjoner og 

tydelige årstider. Vi er gode på å glede oss 

over hverdagen og det som er. Før snøen 

kommer sier vi «jammen er det godt uten 

snø» og når snøen kommer så sier vi «du 

verden så lyst og fint det ble nå».. 

 

De hverdagslige tingene i livet er det som 

betyr mest for våre pasienter også enten de 

er hjemme eller på institusjon. 

Rehabilitering handler om «tilbake til 

hverdagen» - selv om den hverdagen som 

en gang var kanskje ikke kommer igjen. Vi 

er der med kunnskap, støtte og hjelp til å 

finne hverdagsgleden i samarbeid med 

pasient, pårørende og andre støttespillere.  

 

Hverdagsglede er individuelt – for meg er 

det å stoppe opp, være tilstede og nyte 

øyeblikkene både alene og sammen med 

andre... 

Jeg ønsker dere alle mye hverdags-glede i 

advent og julehøytiden - hverdagsglede 

alene, sammen med familie, venner og 

kollegaer og bidra til gode stunder og 

hverdagsglede for pasienter og pårørende. 

Jeg vil takke alle i styret for engasjement 

og godt samarbeid i året som har gått. En 

stor takk også til alle som har bidratt med 

stoff til bladet og gjennomføring av fag og 

konferanser – det er gjennom hverandre vi 

lærer og utvikler oss selv og faget. 

Jeg gleder meg til videre engasjement, 

samarbeid og muligheter – og innimellom 

skal vi huske å ta helt fri og nyte dagene og 

øyeblikkene. 

En berikende førjulstid og høytidsstemt 

jul ønsker jeg hver og en av dere. 

Med de beste ønsker for tida foran oss fra 

                                                                                                                 

Ada Valle Huuse  

Leder FSRH, Faggruppe av Sykepleiere i 

ReHabilitering  

 



Nevrokongress i Bergen 2011 
 

NSFs faggrupper for slagsykepleiere, 

nevrokirurgiske sykepleiere og sykepleiere 

i rehabilitering samt Norsk Neurologisk 

Sykepleieforening arrangerte for første 

gang en felles kongress 1.-2. september i 

Bergen. 

Etter møter mellom faggruppene og NSF 

(Sentralt Fagforum) ble det tatt initiativ til 

et faglig samarbeid mellom faggrupper 

som jobber med pasienter med skade eller 

sykdom i nervesystemet.  
 

 
Styret i FSRH på Nevrokongress. Bak fra v. 

Ingrid Røset, Gunn Pettersen, Marianne 

Mathisen og Anita Borg.  Foran fra v. Ada Valle 

Huuse og Hege Butli.  

 

Når Samhandlingsreformen trer i kraft 

01.01.2012 må kommunene ta over mange 

oppgaver fra 2.linjetjenesten. 

Pasientforløp, samarbeid og samhandling 

ble derfor et naturlig tema for kongressen 

fordi vi behandler pasienter i ulike deler av 

pasientforløpet, enten akutt, i 

rehabiliteringsfasen eller etter at 

problemene har blitt kroniske.  

Innholdet i kongressen var basert på 

innsendte abstrakter som ble presentert i 

parallellsesjoner og inviterte 

foredragsholdere.  

Her er noen korte sammendrag: 

 

Marianne Minde holdt et sterkt foredrag 

om å være pårørende etter at sønnen 

Mathias fikk en alvorlig hodeskade etter en 

motorsykkelulykke i 2010. Vi fikk 

beskrevet familiens opplevelse fra 

akuttfasen og rehabiliteringsfasen der de 

ble godt ivaretatt og var uten ansvar. Den 

største utfordringen fikk de som pårørende 

etter utskrivningen. Nå ble de overlatt alt 

ansvar for videre oppfølging av Mathias 

som fortsatt hadde store utfordringer. 

Foredraget kastet lys over behovet for 

samarbeid og samhandling mellom 

tjenestenivå for å ivareta pasient og 

pårørende på en best mulig måte gjennom 

hele forløpet.  

 

Anne Sælebakke er utdannet lærer, 

fysioterapeut og coach. Hun holdt et 

engasjert innlegg kalt ”Oppmerksomt  

nærvær- nøkkelen til stressmestring og 

livsmestring”. 

Mennesket er i utgangspunktet født 

nærværende og tilstede. For mange av oss 

svekkes denne evnen mer eller mindre av 

ulike årsaker. Evnen til oppmerksomt 

nærvær kan trenes. Gjennom å trene på å ta 

pauser (pusterom), være oppmerksomme 

her og nå kan vi skape balanse mellom å 

være og å gjøre. Gjennom øvelser fikk vi 

kjenne på og trene på å være tilstede her og 

nå bl.a. ved fokusert oppmerksomhet i 

kroppen, i sansene, i pusten og i hjertet. 

Øvelsene kan redusere stress og øke evnen 

til å mestre angst, depresjon og smerte. Vi 

kan sortere inntrykk og regulere tanker og 

følelser. Det er gjort studier på 

nærværsbaserte tilnærminger og det tyder 

på at det har effekt på mennesker i alle 

aldre. Sælebakke holdt også en workshop i 

parallellsesjonen kalt ”Stressmestring-

livsmestring”. 

 

Mary E. Braine, sykepleier og professor 

ved University of Salford (UK). 

Braine presenterte sin forskning med et 

foredrag kalt “The impact of acquired 

brain injury (ABI) on the patients’ family”. 

I forskning i forhold til familiers erfaringer 

med pasienter med ABI har kvantitative 

studier dominert. 

Braine presenterte sine funn gjort gjennom 

en fenomenologisk studie, som hadde til 

hensikt å beskrive de nærmeste 



familiemedlemmers erfaringer med 

pasienter med utfordrende atferd som følge 

av ervervet hodeskade (ABI). I tillegg ble 

det sett på hvilken effekt den utfordrende 

atferden hadde på familiemedlemmene.  

Konklusjonen av studien var at familiene 

opplevde en vedvarende følelse av tap. 

Deres følelse av sikkerhet og trygghet ble 

utfordret. Det ble skapt en følelse av 

usikkerhet og uforutsigbarhet i forhold til 

deres framtid og framtiden til personen 

med hodeskade.  I tillegg opplevde 

familiene at støtte fra profesjonelle 

omsorgspersoner og andre sviktet. 

 

Torsdagens parallellsesjoner (muntlige 

framlegg av innsendte abstrakt) hadde et 

vidt spekter i tema. Her refereres noen av 

innleggene. 

Geriater Annika Krag Ekstam holdt et 

interessant innlegg om et prosjekt i Helse 

Fonna som har som mål å hindre fall blant 

eldre på sykehus gjennom systematisk 

risikovurdering, sikkerhet og vurdering av 

tiltak. Sykepleierne Mette Kissel og 

Waleesamarn Chorkratin fra Sunnaas 

Sykehus HF fortalte om et 

informasjonshefte om håndtering av 

tarmfunksjon til pasienter med 

ryggmargsskade de er vært med på å 

utarbeide. Informasjonsheftet skal etter 

planen være ferdig innen desember 2011.  

Solveig Audestad, slagsykepleier, fra 

Sunnaas Sykehus HF presenterte et 

innføringskurs om dysfagi (e-læring). 

Kurset er utviklet i et samarbeid mellom 

Sunnaas Sykehus HF og Akershus 

Universitetssykehus og har som mål å lære 

helsepersonell å hjelpe mennesker med 

dysfagi å innta adekvat mengde mat og 

væske på en sikker og behagelig måte. 

Forskningssykepleier Unn Sollid 

Manskow fra Universitetssykehuset i 

Nord-Norge presenterte en nasjonal 

multisenterstudie på rehabilitering etter 

alvorlig traumatisk hjerneskade. Hensikten 

med studien er å kartlegge forekomsten av 

alvorlig traumatisk hjerneskade i Norge, 

hvilken behandling og rehabilitering som 

gis og hvordan det går det første året etter 

skaden. Inklusjonen av pasienter foregår ut 

2011. Vi fikk derfor presentert foreløpige 

resultater. 

 

”Kognitiv svikt og kriseopplevelser - om 

menneskers erfaringer etter ervervet 

hjerneskade.” En presentasjon fra en 

doktorgradsstudie ved Grace I. 

Romsland, fagsjef sykepleie/forsker ved 

Sunnaas Sykehus HF. Flere av deltakerne i 

studien beskrev selvmordstanker og 

alvorlige kriseopplevelser etter 

hjerneskaden. Selvmordsfaren er lite 

vektlagt i klinisk praksis til tross for at 

litteraturen viser stor selvmordsfare etter 

hjerneskade. Forskningen er utgitt i bok: 

”Kognitiv svikt. Lærebok for fagfolk i  

møte med mennesker med ervervet 

hjerneskade.” 

  

Birgitte Dahl, sykepleiefaglig rådgiver, 

Sunnaas Sykehus HF presenterte arbeidet 

med definisjonen av sykepleie i 

rehabilitering. I tillegg presenterte hun en 

studie gjort blant sykepleiere som var 

medlemmer i faggruppa for sykepleiere i 

rehabilitering. Bakgrunnen for studien var 

at det i internasjonale studier beskrives 

hvordan sykepleiere sliter med å finne sin 

plass i rehabiliteringsarbeidet. Dette til 

tross for sykepleien i flere studier defineres 

som fundamentet i rehabiliteringen. 

Områder innen ICF som sykepleien bidrar 

i. Symptomhåndteringsmodellen ”Dodd et 

al 2001” 

 

Liv Sissel Dahle, Sykepleier Nevrologisk 

avdeling, HUS. Arvelig faktors betydning 

for hjerneinfarkt? Etter akutt fase med 

rutine u.s gis tilbud om å delta i studie hvor 

man tar sikte på i inkludere pasienter 5 år 

frem i tid med oppfølging i inntil 20 år. 

Oppstart var høsten 2010, hittil er det 

inkludert 80 pasienter, regner med ca. 80 

pasienter inkludert årlig. Fokus er 

forebygging av hjerte/kar sykdommer i 

fremtiden. 

 

 

 



May Sørsdal, Slagsykepleier, Slagenheten 

Sykehuset Vestfold.  

Hadde et flott og oversiktlig innlegg om et 

samarbeidsprosjekt mellom Sykehuset i 

Vestfold, Kysthospitalet og Nøtterøy 

kommune som omhandlet behandling og 

rehabilitering av slagpasienter. Felles 

dokumentasjon er målet, da man hittil er 

enig i at informasjonsflyten mellom 

kommune og spesialisthelsetjenesten er 

dårlig. Det ble utarbeidet en 

samarbeidsavtale for å sikre 

overgangsfasene mellom tjenestenivåene 

og informasjonsflyten. Det ble også 

enighet om bruk av felles 

kartleggingsverktøy. Opprettelse av et 

tverrfaglig rehabiliteringsteam bestående 

av sykepleier, fysioterapeut og 

ergoterapeut som har knyttet kontakt med 

fastleger og logoped i kommunen.  

Det satses på en intensivert rehabilitering i 

inntil 5 uker, og deretter vanlige 

kommunale tjenester. 

”Å komme sammen er begynnelsen” 

”Å holde sammen er fremgang” 

”Å arbeide sammen er suksess” 
 

Etter en fantastisk festmiddag med god mat 

og variert underholdning på 

torsdagskvelden startet vi fredagen med 

”musikk”. 

 

Geir Olve Skeie, Overlege Nevrologisk 

avdeling HUS tok oss inne i tonene både 

med ord og noter for å gi oss et innblikk i 

at musikk kan ha effekt på kognitive 

funksjoner hos slagpasienter. Man mener 

at musikk gir økt dopamin i hjernen. Det er 

gjort litt studie på dette 18 pasienter med 

afasi hvor 2/3 av disse hadde nytte av å 

synge. Han viste også en video som viste 

hvordan rytmisk musikk kan virke positivt 

på parkinsonpasienter. Musikk og sang 

bidrar også til økt stemmestyrke og har 

effekt på mimikk mens de synger. 

 

Marit Kirkvold, professor, helsefag og 

sykepleievitenskap, UIO. 

Hvordan kan sykepleiere imøtekomme 

utfordringer i møte med stadig mer 

komplekse pasientsituasjoner innen 

nevrologien? 

Rehabiliteringsprosessen er mer langvarig 

enn et institusjonsopphold er. Sykepleier 

har en rolle som tilrettelegger, koordinator. 

Oppgaver som bidrar til å skape et 

”terapeutisk rom” 

Måten å tenke rehabilitering på må til 

enhver tid tilpasses hvor i forløpet en 

befinner seg og meningsaspektet blir 

viktigere jo lengre ut i forløpet en er. 

Psykososiale sider ved et hjerneslag er 

viktig å ikke glemme. Det å skape en ny 

historie om sitt liv. Forbyggende 

perspektiv gjennom å støtte de positive 

mestringsprosessene som er der. 

 

Anne Britt Rundhovde Skår, Nasjonalt 

kompetansesenter for MS. 

Behandlingsopphold med fokus på 

betydningen av relasjonell og sosial 

deltakelse. Gjennom fokusgruppeintervju 

finner man holdepunkter for å hevde at 

behandlingsopphold er med på å skape 

sosiale fellesskap der erfaringer og 

opplevelser blir delt og videreformidlet. 

Hvordan møter vi hverdagen? Viktigheten 

av likeverd og anerkjennelse bør øke 

bevisstheten i helsetjenesten for å 

tilrettelegge for og oppmuntre til sosiale 

fellesskap, i den hensikt å formidle egne 

erfaringer med sykdom. 

 

Bli sett – oversett 

Bli forstått – misforstått 

Bli anerkjent – ikke anerkjent/stigmatisert. 

 

Brynhild Furelid, 
rehabiliteringssykepleier/fagutvikler ved 

Regional enhet for traumatiske hodeskader, 

Nordås ved Bergen, holdt et innlegg kalt 

”Funksjonell tverrfaglighet: For å oppnå 

optimal og kunnskapsbasert intensiv 

rehabilitering av hjerneskadde.” 

Dette er et prosjekt som startet i 2009. 

Sykepleiere, ergo- og fysioterapeuter går i 

turnus 7 dager i uka. Funksjonell 

tverrfaglighet oppnås ved at alle 

faggruppene deltar for å dekke pasientens 

behov. ABC konseptet ligger til grunn for 



arbeidet. Ressursgrupper har utarbeidet 

tverrfaglige, kunnskapsbaserte 

retningslinjer. Prosjektet pågår fortsatt.  

 

Kirsti Rørlien, sykepleier i Bergen 

kommune, har ledet et prosjekt kalt 

”Utvikling av dagrehabilitering og 

oppsøkende rehabilitering i heimen av 

hjerneslagpasienter i Bergen kommune. 

Det har blitt utført en randomisert 

kontrollert studie der en gruppe har fått 

dagrehabilitering, en gruppe oppsøkende 

rehabilitering i heimen samt en 

kontrollgruppe som har fulgt dagens 

rutiner. Hensikten har i tillegg til 

brukeroppfølging vært å utvikle 

fagspesifikke og tverrfaglige tilnærminger 

til hjerneslagpasienter. Dette har blitt gjort 

gjennom å utarbeidearbeidsmetoder, 

arbeidsverktøy og gode rutiner for 

Innsatsteamet. Erfaringen fra 

prosjektperioden er at alle pasienter har 

nytte av tverrfaglig oppfølging, men på 

ulike måter. 

 

Elin Trondsen, sykepleier ved 

Rehabiliteringsavdelingen Gjøvik 

presenterte et prosjekt med ”pasientens 

perm” som ble gjennomført i 2010. Dette 

prosjektet ble også presentert i vårt 

medlemsblad Rehabpost Nr 2/2010. 

Medlemsbladet ligger for lesing og 

nedlasting på faggruppens hjemmesider 

hos NSF.  

 

Referert av Marianne Mathisen og Ingrid 

Røset fra styret i FSRH 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
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 til alle med få 
tastetrykk. Vi vil derfor innstendig 
be dere gjøre dette. 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/


Solbergtoppen rehabilitering 
 

 
 

Spesialisert rehabilitering for 

mennesker med epilepsi 
 

Solbergtoppen rehabilitering er et 

landsdekkende rehabiliteringstilbud til 

mennesker over 18 år med epilepsi. 

Solbergtoppen rehabilitering er en del av 

Oslo Universitetssykehus, Klinikk for 

kirurgi og nevrofag, Avdeling for 

kompleks epilepsi, SSE. 
 

Solbergtoppen ligger i landlige omgivelser i 

ytterkanten av 

epilepsisenterets 

store område i 

Bærum. I flere år 

har det vært et 

ønske om å 

etablere en 

rehabiliterings- 

enhet for denne 

brukergruppen. 

Gleden var derfor 

stor da vi kunne 

åpne avdelingen, 

våren 2008. 

Det er en rekke personer som hvert år får 

diagnosen epilepsi, og ca 30 % har 

utfordringer i å leve med diagnosen. Å leve 

med epilepsi kan ha negative 

ringvirkninger i forhold til skolegang, 

utdannelse, sosialisering, økonomi og 

familie. Vi ser at mange sliter med nedsatt 

hukommelse og konsentrasjon, bivirkning 

av medikamenter, inaktivitet, angst og 

depresjoner. 

  

Hva kan vi tilby? 
 

Psykososial rehabilitering: Et tilbud hvor 

målsettingen er at den enkelte skal få hjelp 

til å finne nye løsninger for å mestre 

hverdagen bedre. Ut i fra den enkeltes 

utfordringer lager vi en rehabiliteringsplan. 

Her vil bl.a. døgnrytme, medisiner, 

matgruppe, undervisning, fysisk aktivitet 

og boveiledning kunne inngå. Gjennom 

gruppesamtaler, individuelle samtaler og 

sosiale aktiviteter blir vi godt kjent med 

den enkelte for å kunne gi et best mulig 

tilbud. Tilbudet er i år utvidet til også å 

gjelde epilepsiopererte. Psykososial 

rehabilitering varer i 4-6 uker. 
 

Yrkesrettet rehabilitering:  
Vi samarbeider med 

arbeidsmarkedsbedriften DI gruppen i 

Bærum, hvor hovedmålet er å skape 

grunnlag for personlig og yrkesmessig 

utvikling. Bedriften har produksjon innen 

flere fagområder, som skal være en arena 

for arbeidstrening og faglig kvalifisering. 

Det yrkesrettede rehabiliteringsopplegget 

varer i 12 uker, hvor de 4 første ukene er et 

kursopplegg og deretter arbeidsutprøving i 

8 uker. Den enkelte bruker får tett 

oppfølging av egen veileder på DI, som 

samarbeider med kontaktpersonene på 

Solbergtoppen. DI gruppen tilbyr kontakt 

med den enkeltes NAV kontor, samt 

oppfølging i ett år etter avsluttet opphold. 

DI gruppen er godkjent tiltaksarrangør for 

NAV, og har god oversikt over markedet 

og utdanningsmuligheter.  
 

Vil du vite mer, gå inn på nettsiden 

www.digruppen.no. 
 

Hvem kan få tilbud: 

 Brukere fra hele landet 

 Ingen egenandel 

 Må henvises fra nevrolog 

 

Hvilke yrkesgrupper jobber sammen og 

hvordan jobber vi sammen: Vi mener at 

tverrfaglighet er ”nøkkelen” til et godt 

resultat for den enkelte bruker. 

Ergoterapeut, sosionom, fysioterapeut, 

psykomotorisk fysioterapeut, 

miljøterapeut, sykepleiere og lege jobber 

tett sammen. Den første uken gjør vi en 

kartlegging av den enkelte bruker, 

kartlegger eventuelle hjelpetiltak hjemme, 

lager en plan i samarbeid med den enkelte 

http://www.digruppen.no/


bruker og fordeler oppgaver i teamet. 

Brukeren lager/ får hjelp til å lage sin egen 

ukeplan med fokus på sine 

satsingsområder. Som sykepleier, er min 

rolle blant annet å koordinere løpet i 

behandlingen under innleggelsen. 

Eventuelle tiltak som anbefales/ søkes om i 

brukerens kommune følges opp, også med 

ettervernsamtale etter utskrivelse. Vi 

opplever at mange av våre brukere har god 

nytte av individuell plan. Personalet 

praktiserer kognitiv tilnærming i samtaler 

og vi opplever dette verktøyet som nyttig i 

behandlingen. Det er en glede å være en 

del av et team som jobber mot samme mål. 

 

Med vennlig hilsen 

Epilepsisykepleier Solveig Halvorsen 

 

 

Ta gjerne kontakt med oss! 

Direkte til enhetsleder: 
kirsten.jansen@ous-hf.no 

Telefon: 67 50 12 30, eventuelt 67 50 10 

00 (sentralbord SSE) 

Ønsker du mer informasjon, se nettsidene; 

www.oslo-

universitetssykehus.no/solbergtoppen   

Besøksadresse: G.F. Henriksens vei 70, 

Sandvika 

Postadresse: Avdeling for kompleks 

epilepsi, SSE, Pb 53, 1306 Bærum 

postterminal 

 

 

 
 

 

 

 

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:kirsten.jansen@ous-hf.no
http://www.oslo-universitetssykehus.no/solbergtoppen
http://www.oslo-universitetssykehus.no/solbergtoppen
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Kosthold og rehabilitering av 

eldre. 
 

 
 

Av Anne Høegh Sørum, klinisk spesialist 

i sykepleie, SiV/KFMR, Kysthospitalet 

E-post: Anne.Sorum@siv.no  
 

Mange av de pasientene vi kommer i 

kontakt med innen rehabiliteringsfeltet 

tilhører gruppen «eldre». Dette er en 

gruppe som er definert til å ha en særlig 

risiko for underernæring. Flere 

undersøkelser, både nasjonalt og 

internasjonalt, viser at en forholdsvis høy 

andel av denne pasientgruppen enten er 

underernært eller er i risiko for å utvikle 

underernæring. En undersøkelse av 

kirurgiske pasienter i Oslo, viste at 39 % 

var moderat eller alvorlig underernærte. 

Blant syke hjemmeboende viste en 

prevalensundersøkelse i Oslo og Bærum at 

hele 46 % var underernærte eller i 

ernæringsmessig risiko. Dette vil gi 

konsekvenser også for oss som møter disse 

pasientene når de kommer til 

rehabilitering, enten det er i spesialist-

helsetjenesten, kommunale institusjoner 

eller hjemme. 
 

M. Elia har laget en 

underernæringskarusell som illustrerer 

noen av konsekvensene ved underernæring 

(se figur nederst på siden). Denne 

illustrerer at det er ikke bare vi i 

rehabiliteringsfeltet som har en utfordring i 

forhold til pasientenes ernæringsstatus. Det 

er likevel ingen unnskyldning til å la være 

å gjøre noe. 
 

Aldersforandringer 

Kroppens størrelse og sammensetning 

endres med alderen. Allerede fra 40-

årsalderen avtar høyden med ca. 2 cm pr. 

tiår. Fra 70-årsalderen avtar vekten hos de 

fleste. Sammensetningen av fettfri 

kroppsmasse (muskulatur, skjelett) og 

fettvev endres i retning mindre muskulatur 

og mer fettvev. Denne prosessen varer 

normalt fra ca. 30-årsalder fram til ca. 70 

år hos menn. Her reduseres vekten av 

muskelmasse med 40 %. Dette kan 

motvirkes ved fysisk aktivitet og trening. 
 

Skjelett-/beinmasse avtar begynnende fra 

40-årsalder og fram til 80-års alder. Hos 

menn reduseres beinmassen med ca. 12 %, 

mens den hos kvinner avtar med ca. 25 %. 

Hos kvinner skjer tapet av beinmasse 

spesielt raskt etter menopausen.  

 

10-60 % av pasientene er 
underernærte ved 
innleggelse 

Lengre sykehusopphold 
Flere dødsfall på sykehus 
Mer hjelp ved utskrivelse 
Flere dødsfall etter utskrivelse 

Flere legebesøk 
Mer hjelp av hjemmetjenester 
Flere sykehusinnleggelser 

Ca. 70 % av pasientene 
utskrevet har lavere vekt enn 
ved innkomst 

HJEMME SYKEHUS 

mailto:Anne.Sorum@siv.no


Dette har betydning for utvikling av 

osteoporose. Som en del av forebygging av 

denne utviklingen anbefaler norske 

myndigheter samme inntak av kalsium til 

eldre som til yngre voksne, 800 mg/dag. 

De beste kildene til kalsium er melk (alle 

typer) og melkeprodukter. Samtidig er 

vitamin D viktig for å opprettholde 

konsentrasjonen av kalsium. Den viktigste 

kilden til D-vitamin er sollys. Dette 

vitaminet er vel det nordmenn flest sliter 

med å få tilstrekkelig av siden vi befinner 

oss der vi gjør på jordkloden.  Det kan 

derfor være nødvendig med tilskudd av D-

vitamin, enten gjennom matvarer beriket 

med D-vitamin, f.eks. ekstra lett melk eller 

tran med D-vitamin. 
 

På grunn av den endrede 

kroppssammensetningen vil 

basalmetabolismen gå ned hos eldre. Det 

betyr at energibehovet reduseres. Samtidig 

har eldre det samme, eller større behov for 

næringsstoffer som proteiner, vitaminer og 

mineraler. Det betyr at maten som spises 

må ha et tettere næringsinnhold av disse 

stoffene. Det må også tas inn i beregningen 

behov for enkelte næringsstoffer som 

oppstår p.g.a. ulike sykdommer. 
 

Ved økt alder vil det skje et gradvis tap av 

lukte- og smaksceller. Det betyr at maten 

ikke lukter og smaker slik som tidligere. 

Smakscellen foran på tungen endres først. 

Disse smaker forskjellen på søtt og surt, 

slik at disse smakene endres først. 

Hvorvidt dette har betydning for appetitten 

og matinntaket er forskerne uenige om. 

P.g.a. endret smakssans kan det være 

nødvendig å tilby eldre ekstra krydder til 

maten. 
 

Endringer i munn og svelg kan 

forekomme. Hos noen eldre vil 

svelgfunksjonen forringes slik at det blir 

vanskeligere å få i seg mat og drikke. For 

disse er det vesentlig at adekvate tiltak 

iverksettes. Hvorvidt spyttsekresjonen 

endres hos eldre er noe usikkert. Vi må 

være oppmerksomme på at enkelte 

medikamenter, som for eksempel diuretika, 

kan føre til munntørrhet og dermed påvirke 

matinntak og bearbeiding av maten. Et 

glass med syrlig drikke før måltider vil 

fremme spyttsekresjon.  Sist, men ikke 

minst, er det vesentlig å vurdere pasientens 

tannstatus. Dårlige eller manglende tenner, 

eller dårlig tilpasset tannproteser, reduserer 

evnen til å tygge og bearbeide maten og 

kan lett føre til for lite næringsinntak. 

Dårlig tilpassede tannproteser kan også 

føre til sårhet i gommene og tannkjøttet og 

vanskeliggjøre matinntaket ytterligere. 
 

Fortsetter vi videre nedover i 

fordøyelseskanalen, kommer vi til mage og 

tarmer. Også her skjer det endringer når vi 

blir eldre. Mengden magesyrer og andre 

fordøyelsesenzymer minsker, og 

derigjennom blir næringsopptaket 

dårligere. Dette gjør også at større 

fettholdige måltider tåles dårligere. 

Samtidig reduseres tarmperistaltikken slik 

at faren for obstipasjon blir større. 
 

Dette er alle normale aldersforandringer 

som vi kan forvente hos eldre pasienter. I 

tillegg må vi ta hensyn til sykdommer, 

operasjoner eller traumer som kan påvirke 

ernæringsstatus ytterligere og forsøke å 

kompensere for disse. 

 
Litteratur 

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. 
 

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.helsedirektoratet.no) finner du mye 

nyttig informasjon og retningslinjer innenfor 

temaet ernæring, bl.a.: 

Nasjonale faglige retningslinjer for 

forebygging og behandling av 

underernæring 
 

http://www.helsedirektoratet.no/


Kostråd for å fremme folkehelsen og 

forebygge kronisk sykdom (De nye nasjonale 

anbefalingene) 

 

Faglige retningslinjer for forebygging og 

behandling av osteoporose og osteoporotiske 

brudd.  
 

Når matinntaket blir for lite.  

Helsedirektoratet har nylig avsluttet sin 

høringsrunde på den nye utgaven av 

«Kosthåndboken. Veileder i 

ernæringsarbeid i helse- og 

omsorgstjenesten». Høringsutkastet ligger 

tilgjengelig på direktoratets nettside 

(www.helsedirektoratet.no) under fanen 

Aktuelt/Høringer/Saker ute på høring. 

Kan ICNP være et anvendelig 

redskap for dokumentasjon av 

sykepleie i rehabiliteringsfeltet? 
 

                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

Av Elisabeth Ursfjord  

(tidligere medlem av NSFs 

terminologiråd) 

E-post: elisabeth@ursfjord.no  

 

Norsk sykepleierforbunds terminologiråd 

kom i 2009 med en anbefaling av ICNP 

(internasjonal klassifikasjon for 

sykepleiepraksis) med hensyn til bruk og 

innføring av terminologier i 

sykepleiedokumentasjon. Som grunnlag 

for sin vurdering benyttet rådet utvalgte 

internasjonale og anerkjente kriterier for å 

kunne si noe om anvendelighet av de ulike 

klassifikasjonene for dokumentasjon av 

sykepleie. De utvalgte klassifikasjonene 

var SNOMED CT, ICF, LOINC®, 

NANDA, NIC, NOC, SABAKLASS og 

ICNP, hvorav de 5 siste er rene 

sykepleieklassifikasjoner. ICNP var den 

klassifikasjonen som kom best ut av 

vurderinga. 

  

Klassifikasjoner er hierarkisk oppbygde 

systemer som ordner fenomener i gjensidig 

utelukkede klasser; i denne sammenheng er 

det terminologier. En terminologi er en 

samling av faglige begreper og uttrykk; i 

sykepleiesammenheng omfatter dette 

begreper som brukes i sykepleie for å 

beskrive pasienter, tiltak og resultater. Det 

er det språket som sykepleiere bruker 

daglig i sin dokumentasjon (1). 

 

ICNP er utviklet av ICN (International 

Council of Nurses). Den består av 7 akser 

som inneholder begreper fra de essensielle 

begrepskategorier som er nødvendige for å 

formulere et meningsfullt utsagn om 

sykepleiediagnoser, -tiltak og ønskede -

resultater. Disse aksene er kalt Middel, 

Fokus, Vurdering, Mottaker av helsehjelp, 

Lokalisasjon, Tid og Handling. Man henter 

simpelthen begreper fra de aksene man 

ønsker å ha med for å formulere det utsagn 

som beskriver den del av 

sykepleieprosessen man ønsker å 

dokumentere. Det finnes retningslinjer for 

hvordan man setter sammen begreper fra 

de forskjellige aksene; disse er basert på 

den internasjonale standarden ISO 

18104:2003. 

 

Imidlertid trenger man ikke å lete etter 

begreper i hver akse for hver enkelt gang 

man skal formulere et utsagn i 

dokumentasjonen. Bruken av ICNP 

forutsetter utvikling av kataloger, som er 

en slags kjernesett.  

 

Kataloger er definert som ”… sett av ofte 

brukte utsagn (sykepleiediagnoser,  

-intervensjoner og -resultater) for spesielle 

områder av sykepleie” (2). Utvikling av 

kataloger kan knyttes til: 

http://www.helsedirektoratet.no/
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  spesielle sykepleiefenomener (for 

eksempel egenomsorg, smerte, 

urininkontinens), 

  spesialområder innenfor sykepleie 

eller helsetjeneste (for eksempel 

jordmorpraksis, kreftsykepleie, 

omsorg ved livets slutt), eller 

  spesielle helsetilstander (f. eks. 

HIV/AIDS, diabetes, psykisk 

helse).  Hver katalog fokuserer da 

på et klart definert prioritert 

helseområde.   

 

ICNP utvikles jevnlig, og 2011-versjonen 

inneholder også en mengde ferdig 

formulerte utsagn med begreper fra de 

ulike aksene. Oppbygginga av 

terminologien gjør at den er svært fleksibel 

og dynamisk. Det er også en relativt enkel 

prosess å fremme forslag til ICN sentralt 

om nye begreper som man oppdager 

mangler fra et klinisk praksisfelt. På den 

måten kan man være med på å 

videreutvikle ICNP. 

 

Jeg synes det kan være interessant å stille 

følgende spørsmål: Kan rehabilitering 

utgjøre et slikt prioritert helseområde? Er 

det noen problemstillinger, fenomener og 

ressurser, tiltak og ønskede resultater som 

er typiske for rehabiliteringsfeltet, og som 

kan danne grunnlag for utarbeidelse av en 

ICNP - katalog for dokumentasjon av 

sykepleie innenfor dette området?  Eller er 

spekteret så vidt at det heller ville være 

hensiktsmessig å lage kataloger for 

sykepleie i rehabilitering knyttet opp mot 

spesielle helsetilstander? 

 

ICNP er foreløpig ikke integrert i noe 

system for elektronisk pasientjournal, noe 

som er en forutsetning for utstrakt bruk.  

Inntil dette blir en realitet, gå inn på NSFs 

nettsider og lær mer om ICNP og bruken 

av den:  

https://www.sykepleierforbundet.no/fag/eh

else/terminologi---icnp 

Referanser 

 

(1) https://www.sykepleierforbundet.no

/fag/ehelse/terminologi---icnp 

(2) ICNP® Versjon 1, Internasjonal 

klassifikasjon for sykepleiepraksis, 

23)

  

 

                   
 

MØT VÅREN I STAVERN! 
  

19. og 20. april 2012  
ønsker vi alle medlemmer i 

FSRH velkommen til fagdager. 
Denne gangen møtes vi til faglig og 

sosialt påfyll på Sykehuset i Vestfold, 
Klinikk fysikalskmedisin og rehabilitering, 

Kysthospitalet, Stavern. 
 

Vi er i planleggingsfasen - så langt er 
temaene: 

 Samhandlingsreformen 

 Smerter 

 Dokumentasjon 

 NSF - jubileumsutstilling 

 
FSRH sin generalforsamling blir på 

ettermiddagen 19. april.  
NB: Saker til generalforsamling må være 

styret i hende innen 1. mars 2012! 
 

VELKOMMEN! 
 

Hilsen oss i styret. 

 

https://www.sykepleierforbundet.no/fag/ehelse/terminologi---icnp
https://www.sykepleierforbundet.no/fag/ehelse/terminologi---icnp
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Ryggrupper 
 

Av Toril Brommeland 

Sykepleier i ryggteamet ved SiV - 

Klinikk for fysikalsk medisin og 

rehabilitering, KFMR - Stavern  
 

Seksjon 1 

Pasientene har felles at de alle er operert i 

ryggen en eller flere ganger. De er til tross 

for det fremdeles plaget med ryggsmerter, 

utstråling etc. 

Seksjonens opplegg går ut på; 

 Veiledningsopphold, 1 uke 

 Rehabiliteringsopphold, 2 uker.(Etter 

ca. 4 uker hjemme) 

 Oppfølgingsopphold, 3 dager.(Etter ca. 

4-6 mnd. hjemme) 

 

Under disse oppholdene, særlig opphold 1 

og 2 får pasientene kunnskap gjennom 

undervisning, veiledning og utprøving av 

aktiviteter om bl.a.: 
 Ryggens fysikk 

 Smertemekanismer 

 Mestring, søvn og livsstil 

 Hverdagslige gjøremål 

 Aktiviteter inne, ute og i basseng. Samt 

bli bevisstgjort eget bevegelsesmønster 

og forsøkt automatisering av igjen en 

hensiktsmessig atferd. 

Trygghet, forståelse og respekt er også 

viktige stikkord under gruppeoppholdene. 

 

Videre i teksten følger en pasientens 

opplevelse av å delta på disse ryggruppene. 

Historien er gjengitt med tillatelse fra den 

som har skrevet det. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIL KYSTHOSPITALET  

 
Litt skeptisk, noe nølende parkerer jeg min bil.  

Hospitalet ligger der, men jeg har mine tvil!  

Nei ,nei, nei, dette gjelder ikke meg,  

går inn døra men vil bare snu, spinne rundt og 

gå min vei!  

Ser de andre, Herregud, men må hilse pent og 

være snill;  

dette er den nye gruppa di i fjorten dager til!  

Hvorfor sa ikke de andre noe, de jeg lyttet til, 

legen min, kirurgene,  

er dette et slags spill? 

Du sier kom igjen, ta i et tak der borte nå, 

Herregud a mann jeg kan jo nesten ikke gå! 

Kan du ikke se alle smertene jeg bar,  

ser du i det hele tatt hva jeg bærer på  

og de skavankene jeg har?  

Spill litt ball og tøy og strekk litt, du har 

ganske godt av det,  

du kan sykle, du kan svømme, du kan klatre i et 

tre.  

Ja, jøss, så klart at jeg kan det!  

Hadde det bare ikke vært for denne byrden 

som er bak,  

ja da hadde sikkert jeg også tatt i nok et tak. 

Men jeg klarer ikke dette, det forstår vel ikke 

du, 

 du som jobber og her og er så opptatt av at 

tankene må snu!  

Nei, nei, nei, dette gjelder ikke meg,  

jeg vil klage, jeg vil reise, jeg vil gi opp, gå 

min vei!  

Men så ble det nettopp vanskelig å gi opp, nok 

en gang,  

kanskje er det verdt å prøve det de sier, ikke 

bare være vrang.  

Ok, en sjanse skal du få, ikke det nei, det var 

ikke det du sa?  

Ikke det du mente, neimen så for Faen da.  

Ha meg unnskyld stygge uttrykk, men jeg blir 

så ille sur,  

du lar deg ikke affisere og tror du er så lur. 

Kan du ikke gi deg selv den sjansen da, ikke 

oss, vi trenger ikke den, ikke her.  

Bare prøv å lytt litt, stol litt på oss kanskje, 

lær….. 

Jeg, gi meg selv en sjanse,  

som om jeg ikke har .........  

Du roper bare kom igjen, vi avslutter for i dag, 

neste punktet på programmet er bassenget, jeg 

blir svimmel og helt rar.  

Jo visst kan jeg da svømme, men jeg klarer 

ikke nå,  



vær i vannet du da bare, ja for du kan vel 

kanskje gå?  

Gå i vannet, eller løp der om du vil,  

driv og tøv litt, slipp deg løs, det kan du vel få 

til!  

Nei, nei, nei, dette gjelder ikke meg,  

jeg vil hjem og gråte ut,  

føle smertene jeg bærer på til aller siste slutt.  

Skal jeg liksom bare slippe alt jeg bærer på så 

godt, skal jeg gi opp all den lidelsen jeg 

kjenner nå så godt.  

Nei, nei, nei  

eller kanskje?  

Kanskje tør jeg hvis du virkelig mener det;  

jeg kan gjøre hva jeg vil, blir ikke verre mer av 

det???  

Underlige tanker dere har her og ideer ….  

men ok, jeg kjøper dem litt, bare i dag i alle 

fall,  

men i morgen må jeg tilbake i mitt kjente 

vonde skall!  

Så sant ikke, vel, det er jo bare en tanke dette 

her,  

men kanskje jeg skal prøve litt; kle av skallet 

og no'n klær.  

Nei, nei, nei, dette gjelder ikke meg  

ikke nå mer  

for jeg hørte hva de sa! 

Ikke helt i starten, skjønte ikke noe da.  

Men etter hvert, ved hjelp av alle og meg selv 

da ikke minst,  

jeg tok til vettet,  

lot kroppen svette  

Herregud, en ny opplevelse av mestring ga det 

meg  

spille "dusteinnebandy", kaste ballen nå til 

deg,  

klatre opp på tomme kasser, padle kano, tøy og 

bøy.  

Ikke kunne jeg vel ane at vonde rygger var så 

gøy!  

Vel, sånn gradvis vet jeg dette  

om jeg ærlig nå skal si:  

Jeg kan tro det dere sier,  

jeg kan komme meg på gli!  

Men det største her av alt er nok dette store 

hell:  

Fra mitt opphold her på Hospitalet  

har jeg tro nok på meg selv!  

 

Takk!  

 

Oktober 2011  
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Vår arbeidsplass er Ambulant 

RehabiliteringsTeam ved 

Rehabiliteringsklinikken,  

Universitetssykehuset Nord-Norge. 

 

Teamet består av ergoterapeuter, 

vernepleier, fysioterapeut og psykiatriske 

sykepleiere, til sammen seks stillinger.   

Alle som er ansatt i teamet har høy 

fagkompetanse og lang arbeidserfaring. Vi 

to som er sykepleier har lang fartstid og 

har videreutdanning innen psykiatrisk 

sykepleie, eldreomsorg, veilederutdanning, 

pedagogikk og kunstterapi. 

 

Å jobbe ambulant betyr at vi reiser ut til 

pasientenes hjemkommuner. Vi dekker 17 

kommuner i Troms fylke. De resterende 

kommuner dekkes av et tilsvarende team 

ved Narvik Sykehus. 

Pasientene får vi henvist fra 

Rehabiliteringsklinikken, andre avdelinger, 

private rehabiliteringsinstitusjoner og 

fastleger.  

Målgruppa er personer med langvarige og 

sammensatte rehabiliteringsbehov.  

Vi jobber mellom sykehus og kommunalt 

hjelpeapparat. Hovedoppgaven er at 

pasienten skal få det rehabiliteringstilbud 

og bistand han trenger i hjemkommunen. 

Vi starter oppfølgingen med hjemmebesøk 

der vi møter pasient og pårørende. Fokus i 

de første besøkene er å kartlegge 

pasientens behov for bistand. 

Vi er opptatt av hvordan pasientene ser sin 

egen livssituasjon, hvilke ønsker og mål de 

har, og hvilke muligheter de har for 

deltagelse i eget liv. 

De pårørende er viktige støttespillere i 

rehabiliteringen, og får også tilbud om 

samtaler og oppfølging.    

 

 

 

 

 

Den bistand pasienten og hans familie 

trenger skal gis av kommunen. Derfor blir 

det kommunale hjelpeapparat en viktig 

samarbeidspartnere for oss. Vi tilbyr også 

undervisning, veiledning og rådgivning til 

de hjelpere pasienten har rundt seg, det 

være seg pårørende, skole, NAV, 

kommunal helsetjeneste eller andre.  

 

Å jobbe tverrfaglig er spennende og gir et 

mangfold.  Som sykepleier får vi brukt 

mange sider av vår kompetanse. Alle i 

teamet er ansatt som fagkonsulenter, det vil 

si at mange av arbeidsoppgavene kan løses 

av oss alle.  

Som psykiatriske sykepleiere får vi ofte de 

pasientene som har særlige behov innenfor 

psykisk omsorg. Ellers deltar vi hos de 

pasienter som har spesielle medisinske 

utforinger, som for eksempel ernæring, 

respirasjons og lignende. 

Vi har en spennende arbeidsplass med 

mange fine turer rundt i Troms der vi 

møter flotte mennesker, fin natur og 

varierte og spennende utfordringer   

 

Vennlig hilsen 

 

Inger-Marie Magnussen og  

Torgunn Andreassen 

 

Fagkonsulent/spes.spl 

Ambulant rehab.team  

UNN Tromsø 
 

 

 

 

 

 

 

REHAB - STAFETTEN 

FORTELL ANDRE OM ARBEIDSPLASSEN DIN! 
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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 

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 

marianne.mathisen@hnt.no  
 

 

 

2. Varamedlem 

 
 

 

 
 

Valgkomiteen FSRH:    

Anne Høegh Sørum  

Spesialistsykehuset for rehabilitering, 

Stavern 

Anne.Sorum@siv.no  
 

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.no  
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