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Hva er helse?
Patogenese - Salutogenese
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Patogenese Sykdom, medisiner, behandling, risiko

Salutogenese Helsefremmende
- Finne «friskhetsfaktoren» i hverdagen
- Bevegelse i retning av den positive enden av 

kontinuumet mellom helse og uhelse.

Et kontinuum som vi beveger oss på kontinuerlig:

SYK/UHELSE__________________________________________FRISK/HELSE

Bent Høie: 
«De fleste av oss skal leve hele, eller store deler av livet, med en diagnose eller 

skade. Derfor må vi bort fra forestillingen om at fravær av sykdom og 
helseutfordringer er det normale»



Sentrale begreper innen læring og 

mestring
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Læring og mestring (LMS)

• Pasient og pårørendeopplæring (PPO) er en av sykehusets fire hovedoppgaver og en viktig del av 
pasientbehandlingen. (Spesialisthelsetjenesteloven)

• Opplæringen skal legge til rette for pasientenes aktive deltakelse i egen behandling og 
rehabilitering der målet er mestring.

• Et lærings- og mestrings senter bygger på erkjennelsen av at opplæring og gode metoder for 
mestring er like viktig som medisinsk behandling. Dette gjelder særlig mennesker med langvarige 
helseutfordringer. Opplæring er også viktig for pårørende. Sykdom påvirker hele familien.

• Lærings- og mestrings senteret er sykehusets helsepedagogiske ressursmiljø. Deres oppgave er å 
styrke det faglige arbeidet med pasient- og pårørende opplæring/ veiledning. 

• Læring og mestrings senteret er også en sentral arena for samhandling med 
kommunehelsetjenesten, særlig når opplæringen er rettet mot forebygging og rehabilitering.

• Bygger på likeverdig samarbeid mellom erfarne brukere og fagpersonell
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Lærings- og 

mestringskurs

2017

Januar

Februar

Mars

April

Mai

Juni

Desember

November

Oktober

September

August

Juli

Revmakurs Mo

ME/CFS – kurs Sandnessjøen

ME/CFS- kurs Sandnessjøen

Sykelig overvektskurs Sandnessjøen

KOLS-kurs pasient og pårørende – Mosjøen

ADHD-kurs foreldre - Mo

ME/CFS-kurs Sandnessjøen

Diabetes type 2 kurs- Sandnessjøen

Hjertekurs – Mo

Diabetes type 2 kurs- Mo

Sykelig overvektskurs Mo

Livslyst-kurs (kreftpas.) Mo

Hjertekurs Sandnessjøen

Astmaskole-foreldre Sandnessjøen

Diabetes type II -kurs Mo

Sykelig overvektskurs Sandnessjøen

KOLS-kurs Sandnessjøen

(FERIE)

(FERIE)

Psykose-pårørendekurs Mo

Sykelig overvektskurs

Sandnesjøen/Mo

ME/CFS-pasientkurs Sandnessjøen

Hjertekurs – Sandnessjøen

Cancer Prostata-kurs Mosjøen

Parkinsonkurs Mosjøen

Diabetes type II – kurs Mosjøen

KOLS-kurs Mo

Hjertekurs Mo 

IBD-kurs Mo

ME/CFS-kurs Sandnessjøen

Tinnitus-kurs Sandnessjøen

Årshjul for lærings- og mestringstilbud for pasienter og pårørende 

Helgelandssykehuset HF

Hjertekurs – Mo

Sykelig overvektskurs Ssj /Mo

Diabetes type II- kurs Mo

Diabetes type 2 kurs- Sandnessjøen

ME/CFS-kurs Sandnessjøen

Astmaskole-foreldre Sandnessjøen

(JUL)

Diabetes type II-kurs Mosjøen

Sykelig overvektskurs Mo

ME/CFS-kurs Sandnessjøen

Høreapparat-kurs Sandnessjøen

(PÅSKE) 

Med forbehold om endringer (flere kurs er under planlegging) Se 

kursoversikt på nettsidene der tidspunkt og nye kurs publiseres.



Helgelandssykehuset.no
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Markedsføring på nettsider og FB
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Program – brosjyrer – plakater 
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Samhandling – fagpersonell – brukere 

Standard Metode i LMS

- Brukerkompetanse

- Fagkompetanse

- Likeverdig samarbeid

Erfarne brukere på LMS
- «bare-erfaren-bruker»

- «avansert-erfaren-bruker»

- «profesjonell-erfaren-bruker»
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Rådgivende plan fra Helse Nord

Strategisk plan for pasient og pårørendeopplæring i Helse Nord (2015-2018)

Overordnede mål:

1) Pasient og pårørendeopplæring skal være en integrert del av 

pasientforløpene

2) Pasient og pårørendeopplæring skal skje i samhandling og med 

hensiktsmessig funksjonsfordeling mellom spesialist og 

kommunehelsetjeneste, og andre aktuelle aktører

3) Sikre reell brukermedvirkning og styrke brukerrollen

4) Styrke helsepedagogisk kompetanse for fagpersonell

5) Pasient- og pårørendeopplæring skal utvikles systematisk og være av god 

kvalitet
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1) Pasient- og pårørendeopplæring skal 

være en integrert del av pasientforløpene

Henvisning 
fra fastlege

Mottak
Innlegging/ 
poliklinisk 
utredning 

Opphold / 
poliklinisk 

time
Utskriving Oppfølging
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Pasientforløp, læring, mestring - utfordringer

Hva er det pasienter og pårørende treger å vite og lære for å mestre situasjonen –
og når i forløpet trenger de det?

- BREV
- SAMTALE
- BROSJYRE
- KURS
- GRUPPE
- E - LÆRING



2) Pasient- og pårørendeopplæring skal skje i samhandling, 

og med hensiktsmessig funksjonsfordeling, mellom 

spesialist- og kommunehelsetjeneste, og andre aktuelle 

aktører

Tjenesteavtaler 2 (+6 og 10) – samarbeid med kommunene

6.6 Lærings- og mestringstilbud

Kommunen skal samarbeide med helseforetaket om lærings- og mestringstilbud 

der dette er hensiktsmessig.

…og vis versa i pkt. 6.6.8
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3) Sikre reell brukermedvirkning

3.1 Vedta felles retningslinjer i Helse Nord for honorering og 

møtegodtgjørelse av brukerrepresentanter i gruppebaserte 

opplæringstilbud i regi av LMS

3.2 Samarbeide med bruker- og interesseorganisasjoner for 

å styrke opplæring av brukerrepresentanter

3.3 Initiere prosjekt mellom LMS fagnettverk Nord og 

Regionalt brukerutvalg. 
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4) Styrke tilbud om helsepedagogisk 

kompetanse for fagpersonell

1) Etablert 2-dagers grunnkurs ved alle foretak
1) Gjennomført ved alle sykehusenhetene på Helgeland i 2016. I år 

blir det Mo og Sandnessjøen

2) Vi underviser ved Nord Universitet
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5) Pasient- og pårørendeopplæring skal utvikles 

systematisk og være av god kvalitet.

- Forskning viktig

- Nettverksarbeid og fagutvikling

- Samhandling
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Takk for oppmerksomheten! 

- Helsebegrepet
- Lærings og mestringssenteret
- Årsplan 2017
- Nettsider, markedsføring og bekjentgjøring
- Strategisk plan for pasient og 
pårørendeopplæring i Helse Nord


