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Kjære alle 

 

Først takk for sist til alle dere som var i 

Stavern – to fine dager med faglig og sosialt 

påfyll. 

En stor takk til styret og dere på 

Kysthospitalet som planla og gjennomførte 

med stor iver, glede og stil.  

Referatet finner du på side 5. 
 

Generalforsamlingen hadde oppmøterekord – 

antakelig pga forslaget om sammenslåing av 

faggruppene. Ingen tvil om utfallet – 

enstemmig nedstemt.  

Flott med engasjement og klare meninger – 

godt for styret å ha i ryggen  

Vi fortsetter der vi er og 

FSRH er stadig voksende – 

nå 267 medlemmer. Vi har 

tro på framtida og vil være 

ambisiøse med 

medlemsrekruttering – 300 

medlemmer innen perioden 

er omme.  
 

SAMHANDLINGS- 

REFORMEN, «rett behandling – på rett sted 

– til rett tid», har trått i kraft. Den gir 

muligheter og styrking av 

rehabiliteringsfeltet. Sykepleiernes rolle er 

avgjørende for kvalitetssikring av fagfeltet, 

fokus på den enkeltes livskvalitet og, på sikt, 

samfunnsøkonomisk gevinst. Rehabilitering 

er voksende i kommunene – og der er vi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HVERDAGSREHABILITERING, et prosjekt 

som er i gang i mange kommuner, er vi med 

på.  Les om det på side 10. 

 

Hverdagen betyr aller mest både for oss og 

for pasienter/brukere, enten de er hjemme 

eller på institusjon. Rehabilitering handler om 

«tilbake til hverdagen» - selv om hverdagen 

som en gang var ikke kommer  

igjen. Vi er der med erfaring, kunnskap og 

støtte i samarbeid med pasient, pårørende, 

andre støttespillere og fagpersoner..  

BRUKERMEDVIRKNING er nødvendig for 

å lykkes. 

Pasientens/brukerens 

erfaringskunnskap er 

enestående - den som «har 

skoen på kjenner best hvor 

den trykker» Bli møtt, hørt 

på og tatt på alvor. 

MESTRINGSOPPLEVELS

E som styrker egenverd og 

motstandskraft er 

rehabiliteringens fremste oppgave. 

ALLIANSEBYGGING med pårørende er 

også, slik jeg tenker, nødvendig for å lykkes. 

De har unik kunnskap om den totale 

livssituasjonen for alle «involverte». 

Pårørende etterspør samarbeid – så, inviter de 

med på laget.  

En slik invitasjon blir et møte hvor gjensidige 

holdninger, menneskesyn og verdigrunnlag 

blir synlige.  

Livet kan bare forstås baklengs, men det må leves forlengs. 
(Søren Kierkegaard 1813 - 1855) 
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Søren Kierkegaard kjenner vi og hans 

klokskap er fortsatt aktuell. 
 

Om hjælpekunst 
”…at man, naar det i sandhed skal lykkes en 

at føre 

et menneske et bestemt sted hen, 

først og fremst maa passe paa at finde ham 

der, hvor han er, og begynde der. 

Dette er hemmeligheden i al hjælpekunst. 

Enhver, der ikke kan det; han er selv i en 

indbildning; naar han mener 

at kunde hjælpe andre. 

For i sandhed at kunde hjælpe en anden 

maa jeg kunde forstaa mer enn ham – 

Men dog først og fremst forstaa det, han 

forstaar.” 
 

 

Å styrke gode sider er mestringens viktigste 

metode som tar utgangspunkt i menneskets 

ressurser og interesser og styrker det friske. 

Aaron Antonovsky (1979) kaller det 

salutogenese, vektlegge og fremme det friske. 
 

Mestringsopplevelser er viktig for alle - også 

oss i hjelpeapparatet.  

Sommeren er til glede og utfordringer i 

helsevesenet.  

Færre folk på jobb og kanskje enda flere 

pasienter/brukere. 

Ferievikarene er nødvendige, mange er unge 

og på starten av yrkesvalg – forhåpentlig kan 

vi, som gode rollemodeller, gi de en god 

opplevelse og innblikk i vårt spennende yrke. 

Og hvem vet kanskje velger noen av de 

sykepleierutdanning – og på sikt, 

rehabilitering… 
 

Da min datter, for noen år tilbake, var 

sommervikar i hjemmetjenesten var hun 

temmelig «skjelven». …  

En lapp i hennes posthylle med teksten:  

«Du fikk ros i går av herr og fru NN – dette 

går bra!» ble gjennombruddet for mer 

trygghet og mestring i, for henne, en ny 

verden… 

Lappen hadde hun i lommeboka i mange 

måneder og kanskje har hun den enda.  

Ros skaper glede, forventning og lyst til å 

gjøre mer av det som er bra… og der er vi –  

 

 

 

dyktige sykepleiere med erfaring - gode 

rollemodeller  
 

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 og ferie - 

glede alene, sammen med familie, venner og 

kollegaer. Og, når dere er på jobb, 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. 

Videre ønsker jeg nye styremedlemmer 

velkommen – jeg gleder meg til nye 

bekjentskap og samarbeid. 

En stor takk også til alle som har bidratt med 

stoff til bladet og gjennomføring av fagdager.  

Det er gjennom hverandre vi lærer og utvikler 

oss selv og faget. 

Jeg gleder meg til videre engasjement, 

samarbeid og muligheter – og innimellom 

trenger vi alle å ta helt fri og nyte dagene og 

øyeblikkene. 

 

Mor Theresa 

«Yesterday is gone 

Tomorrow has not yet come 

We have only today – let us begin» 

 

En god sommer med tid til avkopling og 

påfyll ønsker jeg hver og en av dere! 

 

Med de beste ønsker for tida foran oss fra                                                                                                      

Ada Valle Huuse  

Leder FSRH Faggruppe Sykepleiere i 

ReHabilitering 
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Presentasjon av styret 2012 – 2014 
 

 
Leder 

Ada Valle Huuse 
SI HF Rehabiliteringsavdelingen Gjøvik, 

Ambulerende Rehabiliteringsteam ART 
 

Ferdig sykepleier fra Røde kors i Tønsberg, 

1980. Jeg startet min yrkeserfaring på 

medisinsk avdeling. Videre jobb i 

videregående skole som lærer i helsefag og 

skolesykepleier. I 1998 ønsket jeg meg tilbake 

til klinisk virksomhet og valget ble 

rehabilitering. Jeg arbeidet noen år på 

sengepost for fysikalsk medisinsk og 

rehabilitering, sykehuset Gjøvik.  

Et par år var jeg i Lærings og mestringssenter 

(LMS).  Jeg er tilbake på fysikalsk medisin og 

rehabilitering, nå i Sykehuset Innlandet, 

ambulerende rehab.team ART.  Vi er et 

tverrfaglig team bestående av fysioterapeut, 

ergoterapeut, sosionom, lege og meg som 

sykepleier. 

Mine videreutdanninger er pedagogikk, 

rehabilitering, Livsstyrketrening og 

helsepedagogikk.  

Å være medlem og leder i FSRH gir meg 

faglig påfyll og innsikt i rehabiliteringsfeltet 

både i spesialist og kommunehelsetjenesten i 

hele landet.  
 

 

 
Marianne Mathisen 

Varamedlem 

Helse Nord – Trøndelag 

Sykehuset Levanger 

Avdelingsleder ved Gyn/føde/barsel 

 

Årsenhet i idrett ved Nesna Lærerhøyskole 

1985-86 

Sykepleie ved Namsos Sykepleierhøyskole 

1987-90 

Ledelse og Personalarbeid ved Høyskolen i 

Nord – Trøndelag 2001-03 

Arbeidet som sykepleier i forhold til ulike 

fagfelt, psykiatri, hjerte medisin og kirurgi, 

intensiv, ortopedi og rehabilitering både i 

private og offentlig virksomheter. Har også 

erfaring fra FN og NATO tjeneste i Bosnia, 

som sykepleier og avdelingsleder både på 

feltsykehus og ambulerende virksomhet. 

Synes rehabiliteringsarbeidet er utfordrende 

fordi man må fokusere på alle sider ved 

tilværelsen, kompleksiteten som krever en 

tverrfaglig samhandling gir utfordringer og 

gevinster til alle parter. Det å få til en god 

rehabilitering betyr spesielt mye individuelt 

for den som trenger det, i tillegg er det en 

samfunnsøkonomisk gevinst at flest mulig 

klarer dagliglivets aktiviteter best mulig og 

lengst mulig. 

 

 

 

 
Lone Bødker Tjaum - ny 

Kasserer 

Sunnaas Sykehus  

Avdeling for traumatisk hjerneskade 

 
Var ferdig utdannet kjøkkenleder fra 

Danmark i 1987. Har utdanning innen 

mattematikk, samfunnsøkonomi, organisasjon 

og ledelse. Jobbet en periode i barnehage før 

hun startet på Sunnaas i 2002. Var ferdig 

utdannet sykepleier i 2005og har siden det 

jobbet ved hodeskadeavdelingen på Sunnaas. 
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Camilla Margaretha Thelle - ny 

Styremedlem 

Universitetssykehuset i Nord-Norge, Tromsø 

Nevrologisk avdeling 

 

Ferdig utdannet som sykepleier i 1996. Har 

siden tatt utdanning innen organisasjon og 

ledelse, anatomi, nevrologi og fysiologi. Er 

under utdanning til instruktør i medisinsk qi 

gong og avslutter sertifiseringsprogrammet i 

akupunktur til sommeren.  

Har arbeidserfaring som spenner fra 

utviklingshemmede, via sykehjem (også som 

avd.spl), hjemmesykepleien, lungepost, 

fysikalsk medisin og rehabilitering til dagens 

virke på nevrologisk sengepost. 

 
Brit Andersen Stensgaard - ny 

SiV, Klinikk Fysikalsk medisin og 

rehabilitering, Kysthospitalet 

 

Tok sin bachelor i sykepleie 1995. Har etter 

det tatt videreutdanning i 

habilitering/rehabilitering, helsepedagogikk 

og prosjektledelse. Avslutter i desember 2012 

sin videreutdanning i administrasjon og 

ledelse for Helsesektoren. 

Har jobbet som sykepleier på akutt 

psykiatrisk lukket post før hun begynte på 

Kysthospitalet i 1999. Har der hatt ulike 

stillinger innenfor sykepleie, vært assisterende 

seksjonsleder, prosjektmedarbeider og 

kvalitetsrådgiver. Er nå tilbake i klinisk 

virksomhet som spesialsykepleier. 

Særskilt interesse og fokus på kognitiv 

rehabilitering og metodikk. 
 

Valgkomité:  

Monica Selvén, Regional enhet for 

rehabilitering, Sunnaas Sykehus  
 

Hege Butli, Trondheim kommune, Nidarvoll 

Helsehus 
 

Anne Høegh Sørum, Sykehuset i Vestfold, 

Klinikk fys. med. og rehabilitering 

Kysthospitalet 
 

1. Vara: Linda Somdal, Sørlandet Sykehus, 

Klinikk for rehabilitering 
 

2. Vara: Elisabeth Ursfjord, UNN, 

Rehabiliteringsklinikken 
 

Kontaktinformasjon for styret og 

valgkomité står på baksiden av 

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/
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Fagdager i Stavern 

19. – 20. April 2012 i Stavern 
 

Årets fagdager ble arrangert i Stavern med i 

overkant av 50 deltakere. Programmet spente 

fra samhandlingsreform, via 

klassifikasjonssystemet ICNP og konversive 

gangvansker til smerter. 

 

Stortingsrepresentant og sykepleier Sonja 

Mandt åpnet fagdagene med et innlegg om 

samhandlingsreformen. Med sin bakgrunn 

som både sykepleier og politiker, trakk hun 

fram politiske og faglige perspektiver. Med en 

økende levealder i befolkningen, kommer 

også en økt sykelighet og pasienter med flere 

diagnoser. En normalpasient på sykehjem i 

dag har 6-8 diagnoser. Dette krever 

helsepersonell som har kompetanse til å 

imøtekomme behovene disse pasientene har. 

Det er behov for økt kompetanse, spesielt i 

primærhelsetjenesten. Ufrivillig deltid er en 

av utfordringene for helsesektoren. Her ligger 

det en ubrukt arbeidsressurs som allerede 

innehar de kvalifikasjoner som kreves. 

Resultatene av samhandlingsreformen vil det 

ta år før vi ser.   

 

 
En engasjert Sonja Mandt 

 

Elisabeth Ursfjord, sykepleier ved UNN, 

presenterte Internasjonalt 

Klassifikasjonssystem for sykepleiepraksis 

(ICNP). NSF sentralt har gått inn for dette.  

Hensikten med et felles klassifikasjonssystem 

er: 

 Å skape felles språk 

for å beskrive den største delen av 

helsetjenesten, sykepleietjenesten.  

 

 Å forbedre kommunikasjonen 

mellom helsepersonell og nivåene i 

helsetjenesten.  

 

 Å representere lokal praksis 

på tvers av språk og spesialområder 

(ivareta norsk språk og et 

pasientvennlig språk). 

 

 Å beskrive helsehjelp og 

sykepleiepraksis 

i forhold til enkeltpersoner, familier 

og samfunn, lokalt, nasjonalt og 

internasjonalt. 

 

 Å gjøre det mulig å sammenligne data  

på tvers av pasientgrupper, ulike 

rammer, geografi og tid. 

 

 Å stimulere forskning  

gjennom lenker til helsedata. 

 

 Å innhente data om sykepleiepraksis  

for å påvirke helsepolitikk nasjonalt 

og internasjonalt. 

 

På NSFs hjemmesider finner du mer 

informasjon om ICNP: 

http://www.sykepleierforbundet.no/fag/ehelse

/terminologi---icnp  

 

Dag to startet med markering av NSFs 100-

årsjubileum. Jorunn Mathisen ga i sitt kåseri 

et tilbakeblikk på forbundets historie og 

fremvekst. 

 

”Når det å gå går i stå” var tittelen på 

fysioterapeut og stipendiat Anika Jordbru 

sitt innlegg om konversive gangvansker.  

 

Tilbudet Kysthospitalet gir til denne 

pasientgruppen, er et av svært få i landet. Hun 

presenterte tilnærmingsmåten som benyttes 

overfor disse pasientene, forklaringsmodellen 

pasientene får og hvordan det tverrfaglige 

teamet jobber i forhold til pasienten. Hun 

refererte videre til en skotsk undersøkelse 

som var gjort om sykepleiernes holdninger til 

denne type pasienter. 

Artiklene Anika Jordbru har publisert finner 

du på disse lenkene: 

 

http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/

17511320802223493  

 

http://www.sykepleierforbundet.no/fag/ehelse/terminologi---icnp
http://www.sykepleierforbundet.no/fag/ehelse/terminologi---icnp
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/17511320802223493
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/17511320802223493
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http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/221245

65  

 

Dagens hovedinnlegg var om kunnskaper og 

holdninger til smerter hos pasienter og 

sykepleiere. 1. amanuensis Marit Leegaard 

holdt et engasjerende innlegg der tilhørerne 

fikk utfordret egne kunnskaper og holdninger 

til smerter, og fikk quiz om disse temaene.  

 

  
Marit Leegaard 

 

Marit Leegaards artikkel om sykepleieres 

kunnskapsbehov om smertelindring finner du 

på: 

http://www.sykepleien.no/forskning/forskning

sartikkel/754326/hvilke-kunnskaper-trenger-

sykepleiere-for-a-hjelpe-pasienter-til-a-

handtere-smerter-etter-hjertekiru  

 

Det hele ble avrundet med en presentasjon av 

Kysthospitalet Stavern, et lite innblikk i 

hospitalets historie og dagens pasienttilbud. 

 

Alle presentasjonene finner du på vår 

hjemmeside: 

http://www.sykepleierforbundet.no/faggruppe

r/sykepleiere-i-rehabilitering  

 
 

Skrevet av  

spesialsykepleier Brit A. Stensgaard  

og sykepleier Anne H. Sørum 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rehabilitering av lungesyke  

- kompetanseoverføring fra 

spesialsykehus til primærhelsetjeneste 

Glitreklikken i Hakadal 

 

Forfattere:  
Øivind Nohre, klinisk spesialist, 

undervisningssykepleier,   

Marit Økern, klinisk spesialist, masterstudent og 

fagutviklingssykepleier,  

Mette R. Dønåsen, Onkologisk sykepleier, MHA, 

Avdelingsleder for Sykepleietjenesten,  

Kari Hvinden, Sykepleier/Cand San., leder 

Kompetansesenter for lungerehabilitering 

 

Glittreklinikken som et landsdekkende 

kompetansesenter ser det som en viktig 

oppgave å spre kunnskap om 

lungerehabilitering. Kols er et 

folkehelseproblem og både forekomst og 

dødelighet er økende. De nye nasjonale 

faglige retningslinjene for diagnostisering og 

oppfølging av kolspasienter anbefaler sterkt at 

både kommuner og helseforetak skal drive 

lungerehabilitering. Det samme skisseres i 

Samhandlingsreformen. Historisk sett har det 

meste av lungerehabiliteringen i Norge 

foregått i spesialisthelsetjenesten. En dreining 

mot større ansvar og aktivitet i 

kommunehelsetjensten forutsetter en 

omfattende kompetanseoppbygging.  

 

Å leve med en kronisk lungesykdom i 

hverdagen kan være utfordrende. Mange 

pasienter mestrer enkeltoppgaver, men 

mangler krefter til å gjennomføre rekken av 

handlinger gjennom hverdagen. Å bistå 

pasientene med dette i en prosess der de 

bevarer sin verdihet, krever gode evner til 

kommunikasjon, dialog og samtale. Viktige 

virkemidler for sykepleieren er bruk av 

empowerment og endringsfokusert rådgiving i 

individuelle samtaler og i samtalegrupper. 

 

 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22124565
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22124565
http://www.sykepleien.no/forskning/forskningsartikkel/754326/hvilke-kunnskaper-trenger-sykepleiere-for-a-hjelpe-pasienter-til-a-handtere-smerter-etter-hjertekiru
http://www.sykepleien.no/forskning/forskningsartikkel/754326/hvilke-kunnskaper-trenger-sykepleiere-for-a-hjelpe-pasienter-til-a-handtere-smerter-etter-hjertekiru
http://www.sykepleien.no/forskning/forskningsartikkel/754326/hvilke-kunnskaper-trenger-sykepleiere-for-a-hjelpe-pasienter-til-a-handtere-smerter-etter-hjertekiru
http://www.sykepleien.no/forskning/forskningsartikkel/754326/hvilke-kunnskaper-trenger-sykepleiere-for-a-hjelpe-pasienter-til-a-handtere-smerter-etter-hjertekiru
http://www.sykepleierforbundet.no/faggrupper/sykepleiere-i-rehabilitering
http://www.sykepleierforbundet.no/faggrupper/sykepleiere-i-rehabilitering
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Sykepleie i rehabilitering kan defineres som:  

        "Er en aktiv målrettet prosess basert på 

individets samlede ressurser, der sykepleier i 

samhandling med andre aktører assisterer 

personen, familien og nettverket til mestring 

av eget liv. Gjennom relasjonsarbeid og 

intervensjoner, basert på fortid, nåtid og 

fremtid, etablerer sykepleieren et 

gjenoppbyggende miljø, ivaretar 

grunnleggende behov, fremmer verdighet og 

bistår personen med erfaring av ulike 

livsfenomen."  (NSF-FSRH 2010) 
 

Glittreklinikken har en omfattende kurs og 

hospiteringsvirksomhet. Avdeling for 

sykepleietjenste har gjennom flere år jobbet 

systematisk med kurs- og 

hospiteringsaktivitet. I mars 2012 arrangerte 

avdelingen for første gang et to-dagers kurs 

med tittelen; ”Astma, kols og mestring av 

livet med tung pust” 
Kurset vil bli arrangert to ganger årlig  

(vår og høst). 

Læringsmål for kurset er at deltagerne har 

kunnskap om astma og kols og hvordan de 

kan bidra til at personer med lungesykdom 

mestrer livet og har håp for fremtiden. 

Målgruppen er ansatte i hjemmesykepleie, 

sykehjem, legesentre, 

rehabiliteringsinstitusjoner og andre 

interesserte.  

Foredragsholdere er ressurspersoner fra det 

tverrfaglige team ved Glittreklinikken. 
 

Dag 1 innholdt forelesninger og 

paralellsesjoner knyttet til sykdomslære og 

behandling av astma og kols. 

Inhalasjonsmedisiner og teknikk; 

oksygenbehandling og utstyr; takling av 

forverrelser og røykslutt ble undervist av 

sykepleiere. Dagen ble avsluttet med aktiv 

dialog mellom kursdeltakerne og to av våre 

erfarne sykepleiere. 

Formiddag dag 2 la vekt på det psykiske 

aspektet. En pasient gav oss sin historie om 

hvordan det er å leve med KOLS. 

Pasientmedvirkning har vært vektlagt slik at 

kurset er kunnskapsbasert. Å leve med 

kronisk lungesykdom; samtalen som 

virkemiddel, psykiske utfordringer ved 

kroniske lungesykdommer og kronisk 

lungesykdom mot livets slutt var tema som 

ble forelest av erfarne sykepleiere. 

På ettermiddagen gav fysioterapeut innblikk i 

styrke og kondisjonstrening og 

slimmoblisering. Kostveileder gav kostråd 

overfor lungesyke og ergoterapeut hadde 

forelesning om hvordan den lungesyke skal få 

lyst til mer enn de må. 

 

Kurset som helhet ble evaluert ved hjelp av 

spørreskjemaer med skalaspørsmål fra 0-10. 

(80 % svar) Innholdet sett under ett fikk ett 

snittscore på 8,7, praktisk gjennomføring fikk 

en snittscore på 8,9. For begge disse spørsmål 

hadde 93 % gitt score høyere enn eller lik 7.  

De 15 enkelte foredrag ble evaluert hver for 

seg og her var snittscore 8,5 men med større 

spredning (snittscore 6,9-9,6 på de enkelte 

foredrag). For evaluering av hvert enkelt 

foredrag hadde 91% gitt score høyere eller lik 

7. 

Evalueringen viste at de ulike foredrag ble 

evaluert ulikt hos deltakerne. 

 

Veien videre  

I Samhandlingsreformen (St.meld. 47, 2008-

2009) og Nasjonale faglige retningslinjer har 

kommunene fått et større ansvar for 

rehabilitering. Det er et stort behov for 

kompetanseoverføring fra 

spesialisthelsetjeneste til kommune-

helsetjeneste, og Glittreklinikken ønsker å 

videreutvikle sin aktivitet innen dette feltet.  
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Rehabilitering er ett fagfelt innen sykepleie 

som trenger å bli synliggjort og løftet fram. Å 

hjelpe pasienten til å gjenvinne mestring av 

livet og oppleve verdighet i hverdagen gjelder 

uavhengig av sykdommens eller skadens 

karakter.  
 

Rehabilitering er viktig for pasienter med 

lungesykdom og må være fokus for oss som 

arbeider med denne pasientgruppen. Derfor er 

det spennende å være medlem i NSF FSRH. 

Samtidig må vi holde oss faglig à jour og 

holde kontakten med det lungefaglige miljøet, 

noe vi gjør bl.a. gjennom NSF - Flu. Begge 

aspekter er nødvendig for å ha det rette 

perspektiv, slik at pasienten skal oppleve en 

individuelt tilpasset rehabilitering og en god 

helsetjeneste. 
 

Ønske du mer informasjon, se:  

http://www.lhl.no/no/glittreklinikken/kurs_ko

nferanser/aktuelle-kurs1/     
 

Har du spørsmål, kontakt: 

Oivind.nohre@glittreklinikken.no   
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Helse- og omsorgstjensteloven (2011) 

 

Bokanmeldelse I 

 
Læringsnøkkelen 
av Per Brodal,  

Britt Fadnes og  

Kirsti Leira 

 

Universitetsforlaget

2010 
 

ISBN/EAN: 

9788215013725 

 

  

 

”Et menneskes tanker er knyttet til dets 

handlinger. Slik det handler fra dag til 

dag vil det også tenke.” 

Archilokos ( ca. 680-645 f.kr.) 

 

Slik tenkte poeten Achilokos i det gamle 

Hellas, og slik tenker forskere nå innen 

vitenskapen nevrobiologi. Dette åpner for ny 

innsikt til debatt, også innen vårt virkefelt, og 

gir muligheter for en større ”verktøykasse” i 

rehabiliteringsfaget. 

Læreboka du forhåpentligvis snart sitter med i 

hendene, forener psyke og soma og kaster 

dermed et nytt og inspirerende arbeidslys over 

funksjonelle lidelser, kroniske smerter, og 

hvordan sykdom utvikler seg til en kronisk 

tilstand. 

 

Læring og rehabilitering 

Læring er ikke det første man tenker på i 

forbindelse med helsefremmende arbeid, men 

innholdet i denne boka gir oss et solid bilde 

av hvordan de to aspektene henger sammen, 

og er spennende lesning for både 

helsepersonell og pasienter.  

Basert på nyere nevrovitenskapelig forskning, 

jevnlige tverrfaglige møter og et tett 

samarbeid med pasienter gjennom de siste 11 

årene, har forfatterne utviklet en 

behandlingsform de kaller læringsorientert 

fysioterapi. De har utviklet forskjellige 

verktøy, som er deres betegnelse på oppgaver 

pasientene får å trene på. En felles hensikt 

med oppgavene er at de fremmer full 

konsentrasjon om et gjøremål om gangen, slik 

at hjernen får ro til å sortere og prioritere i 

signaltrafikken i nervesystemet.    

 

http://www.lhl.no/no/glittreklinikken/kurs_konferanser/aktuelle-kurs1/
http://www.lhl.no/no/glittreklinikken/kurs_konferanser/aktuelle-kurs1/
mailto:Oivind.nohre@glittreklinikken.no


9 

 

I første del av boka geleider Professor i 

nevroanatomi, Per Brodal, oss gjennom 

forståelsen av læring sett fra nevrologiens 

verden. Her gir han oss det teoretiske 

grunnlaget for å bruke balansetrening og 

bevegelse som metode, både for innlæring og 

avlæring av forbindelser i hjernes nettverk. 

Brodal trekker særlig frem vår proprioseptive 

sans som viktig for rehabilitering av kroniske 

lidelser. Den proprioseptive sansen gjør at vi 

holder balansen når vi foretar en bevegelse, 

og har også en beroligende effekt når den er 

velfungerende. Har man derimot ”rot” i 

hjernens nettverk, fører det gjerne til f.eks. 

smerter og uro. 

Læring og nervesystemet  

Nervesystemet er et nettverk av 

informasjonsforbindelser, der enkelte av 

forbindelsene har forrang, f.eks. smertebanen, 

slik at vi i størst mulig grad unngår skader.  

Andre signaler, som f.eks. fornemmelsen av 

egen kropp, er nedtonet da disse ikke 

innebærer noen form for fare på kort sikt. 

Over tid, når ikke signalene fra lavere 

prioriterte forbindelser vinner frem, resulterer 

dette i at smertesignaler dominerer i hjernens 

oppfatning av kroppen. 

Brodal forklarer videre hvordan nervecellene 

har evne til å skape nye forbindelser, en evne 

som er større enn man hittil har antatt. Denne 

evnen avhenger av flere ting, og spesielt 

trekkes forholdet mellom terapeut og pasient 

frem. Dette fordi læring er avhengig av to 

hovedkomponenter: den konkrete 

informasjonen om hva og hvordan, og den 

emosjonen som knyttes til handlingen mens 

man lærer.  

Læring satt ut i praksis  
Forfatterne oppdaget at smerte og dårlig 

balanse ofte går hånd i hånd med følelsen av å 

miste kontrollen over tilværelsen. Dette ga 

dem ideen om å begynne med å trene nettopp 

balansen. Metoden står i skarp kontrast til den 

mer vanlige tilnærmingen til kroniske lidelser, 

med fokus på samtale og pust.  

Når bevegelse og balanse trenes har denne 

læringen ringvirkninger; den virker direkte på 

nervesystemet, f.eks. smertebanen.  

I del 2 gir forfatterne oss et detaljert innblikk i 

hva de gjør i sitt møte med pasientene. 

Behandlingsopplegget deres innebærer mye 

innsats fra pasientene selv, men har vist seg å 

gi en mer varig effekt enn f.eks. 

medikamenter og samtaleterapi for de som 

har vært gjennom prosessen. Når handlingen 

oppleves som en demper av et symptom, som 

f.eks. det å bli stående, helt rolig til 

svimmelheten går over, forklares som 

nøkkelen til ny læring. 

I praksis handler det om å åpne pasientens 

læringsdør, noe som beskrives som å gå inn 

”bakveien” hos pasienten, for å endre 

nervesignalenes adferd. Dette handler om å 

korrigere bevegelsesmønstre, og ikke om å 

trekke frem erfaringer og opplevelser som har 

vært en påkjenning for pasienten.  

 

Forfatterne vil ikke kalle sitt arbeid for en 

metode. Behandlingsopplegget utarbeides helt 

individuelt, og tar hensyn til den enkelte 

pasients potensiale til bedring, og hva hun 

føler seg komfortabel med å utføre av 

treningsverktøyene. Endringer gjøres 

underveis, når pasienten er klar for nye 

utfordringer. 

 

Boka avsluttes med flere av pasientenes egne 

historier. Vi får også intervju med to 

mennesker som må fokusere mye på balansen 

i det daglige. Den ene på grunn av 

utfordringer forbundet med å være født blind, 

og den andre på grunn av sitt yrke som 

profesjonell alpinist.  

Begge har merket at uro og usikkerhet lett kan 

føre til fall.  

 

Sommerlektyren 

Så mens du leter etter den ultimate 

Sommerlektyren, og ønsker en smidig 

overgang fra langsiktige jobbrelaterte tanker, 

til feriens øyeblikksnytelser tildekket av sand 

og smeltende is, er denne lille boka en fin 

mellomstasjon. Den får plass i de fleste 

vesker, trives godt på nattbordet, og kan med 

fordel nytes på jobb så du kan vandre inn i 

feriemodus med større ro til sinns. 

 
Boken er anmeldt av: Camilla Margaretha 

Thelle 
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Prosjekt hverdagsrehabilitering. 
 

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. 
 

I følge Norsk Ergoterapeutforbunds 

hjemmesider er målsetningen med prosjektet: 

Prosjektet ”Innføring av hverdags-

rehabilitering i norske kommuner” (heretter 

kalt Prosjekt Hverdagsrehabilitering) skal 

stimulere norske kommuner til å etablere 

hverdagsrehabilitering, slik at innbyggere 

med nye funksjonsbegrensning opplever aktiv 

deltakelse, mestrer hverdagen, lever et mest 

mulig selvstendig liv og bor hjemme så lenge 

som mulig. Prosjekt Hverdagsrehabilitering 

skal gi mange kommuner økt kunnskap om 

metodikk og gevinster ved hverdags-

rehabilitering. Prosjektet skal utvikle 

informasjons- og opplæringsmateriell, 

etablere nettverk og styrke innovativ tenking i 

helse- og omsorgstjenestene. 
 

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.  

 

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! Vi oppfordrer 

medlemmer i faggruppen til å bidra i 

gruppediskusjoner slik at sykepleier-

perspektivet i hverdagsrehabilitering blir 

synliggjort!   

Rapport fra prosjektgruppen er planlagt å 

foreligge 1. oktober – mer informasjon vil 

komme etter dette.  
 

Skrevet av Hege Butli 

Bokanmeldelse II 
Kjent bok i ny utgave! 

Det handler om 

VERDIGHET og 

DELTAGELSE. 

Verdigrunnlag og 

praksis i 

rehabiliteringsarbeid. 

 av Ebba Langum 

Bredland, Oddrun 

Anita Linge og Kjersti 

Vik 

Forlag: Gyldendal 

akademisk 

ISBN: 9788205396432 

 

Hva er egentlig rehabilitering? Rehabilitering 

handler om å gjenvinne verdighet og 

deltakelse for brukeren, hevder forfatterne. De 

fokuserer på verdighet og deltakelse som 

overordnede verdier i rehabiliteringsarbeidet 

Mestringsevnen og viljen er størst når det 

brukeren skal gjøre har en personlig verdi, gir 

en opplevelse av verdighet og bidrar til sosial 

deltakelse. Dette får konsekvenser for så vel 

valg av metoder og tiltak, som for 

samarbeidsform og organisering.  

 

Tredje utgave av Det handler om verdighet og 

deltakelse har innarbeidet de nye statlige 

føringene for rehabiliteringsvirksomheten. 

Målet med all rehabiliteringsvirksomhet er 

deltakelse for alle, derfor en tittel endret og 

deltagelsesperspektivet og ICF er tydeliggjort.  

 

Boken er ajourført med nyere forskning og 

litteratur. Forfatterne tar for seg det som er 

felles for alle yrkesgrupper som arbeider med 

rehabiliteringsarbeid i kommunen. Boka er 

derfor egnet for studenter i alle 

helsefagutdanningene og for alle som ønsker 

å komme i gang med eller videreutvikle sitt 

rehabiliteringsarbeid. 

 
Anmeldelse hentet fra: www.Bokkilden.no   

 

 

 

 

 

 

 

http://www.netf.no/Ergoterapeutene/vi-mener/Paavirkningsarbeid/Hverdagsrehabilitering
http://www.netf.no/Ergoterapeutene/vi-mener/Paavirkningsarbeid/Hverdagsrehabilitering
http://www.netf.no/Ergoterapeutene/vi-mener/Paavirkningsarbeid/Hverdagsrehabilitering
http://www.bokkilden.no/
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Kollen Rehabilitering i 

Ålesund kommune 
 
Kollen rehabilitering er en kommunal 

rehabiliteringsavdeling som holder til i 2. etg ved 

Spjelkavik omsorgssenter. Her er 14 døgnplasser 

hvorav tre av rommene er dobbeltrom.  På Kollen 

jobber vi som et 

tverrprofesjonelt team 

bestående av sykepleiere, 

hjelpepleiere, 

ergoterapeuter, 

fysioterapeuter og leger. Vi 

har også et godt samarbeid 

med tildelingskontoret, 

hjemmetjenesten, sykehus, 

logoped, syn/hørsel kontakt 

og hjelpemiddelsentralen. 

Etter behov samarbeider vi også med andre 

faggrupper som for eksempel psykisk helseteam. 

Målgruppen er alle innbyggere i Ålesund 

kommune over 18 år som har fått funksjonssvikt 

av ulike årsaker som bruddskader, nevrologiske 

sykdommer, slag og etter operasjoner som f.eks. 

innsetting av proteser. Andre får opphold på 

Kollen på grunn av innaktivitet eller for å få et 

generelt løft i hverdagen. Målet for kollen 

rehabilitering er at pasienten får økt livskvalitet, 

og at hver enkelt pasient mestrer hverdagen på 

egenhånd bedre.   For at oppholdet skal være 

vellykket bør pasienten være motivert for 

egeninnsats.  

 

På en spesialavdeling for rehabilitering er det 

mange flere arbeidsoppgaver enn på en vanlig 

korttids- eller sykehjemsavdeling. Oppholdet 

varer som regel fra 2 – 4 uker, slik at det 

bestandig er mye utskiftning på avdelingen, med 

alt arbeid det medfører. Vi starter arbeidsdagen 

med et tverrprofesjonelt morgenmøte for å 

planlegge dagen. Teammøte har vi en gang i uken 

og da går vi grundig gjennom hver enkelt pasient 

og ser på hva vi må jobbe videre med. I løpet av 

oppholdet må vi kartlegge situasjonen til 

pasienten, gjennomføre tiltak som et 

tverrprofesjonelt team og ikke minst planlegge 

hjemreisen. Hos noen av pasientene har 

livssituasjonen forandret seg dramatisk, som for 

eksempel etter et slag. Da kreves det som oftest 

mye tilrettelegging i hjemmet.  Det må opprettes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kontakt med ulike samarbeidspartnere, planlegges 

ukentlige møter med tildelingskontoret og  

pårørende i tillegg til intensiv trening. Pasientene 

får ca. 45 minutter med individuell trening med 

fysioterapeut daglig utenom 

helgene. Vi informerer 

pasientene om at trening 

foregår hele døgnet og at alt 

de gjør selv i daglige 

aktiviteter er trening. 

Ergoterapeuten kartlegger i 

forhold til ADL funksjon, og 

foretar hjemmebesøk 

sammen med pasienten og 

HBO for å kartlegge behov 

for hjelpemidler og bestille disse. 

 

Sykepleierens rolle på Kollen Rehabilitering er 

sammensatt. Vi opplever at 

rehabiliteringspasientene er blitt eldre og 

sykdomsbildet er blitt mer komplekse. De eldre 

skal kunne bo lenger hjemme før de får en 

institusjonsplass. Sykepleieren skal ha den røde 

tråden i forhold til den helhetlige situasjonen til 

pasienten. Når vi får inn en ny pasient starter vi 

med en innkomstsamtale hvor vi blant annet 

hjelper pasienten å sette et mål for oppholdet. 

Dette er et viktig redskap i forhold til 

rehabiliteringsprosessen. Kartlegging av kosthold 

er også viktig, da vi ser at enkelte eldre er 

underernærte og trenger et sundt og variert 

kosthold for å få krefter til å komme seg videre. I 

tillegg har sykepleieren det medisinske ansvaret. 

Ellers jobber vi med ADL-trening gjennom dagen, 

observerer pasientenes helsetilstand, er med på 

legevisitt x 2 pr uke og leder tverrfaglige møter 

for å nevne noe.  

 

Kollen Rehabilitering er en utfordrende og 

spennende arbeidsplass med et trivelig 

arbeidsmiljø.  

 

Skrevet av spesialsykepleier i rehabilitering Eli 

Viddal Mork og sykepleier Tina Dypvik 

 

 

 

FORTELL ANDRE OM ARBEIDSPLASSEN DIN! 

 

REHAB - STAFETTEN 
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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 

 

                                 

Kasserer: 

Lone Bødker Tjaum 

Sunnaas Sykehus HF 

Avdeling for traumatisk hjerneskade 

Sykepleier 

lone.tjaum@sunnaas.no  
 

 
 

Styremedlem: 

Camilla Margaretha Telle 

Universitetssykehuset i Nord-Norge, Tromsø 

Nevrologisk avdeling 

Sykepleier 

camilla.margaretha.telle@unn.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 

Nidarvoll Helsehus 

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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