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UTDANNINGSPROGRAM I REHABILITERING

1. samling
“Hva er rehabilitering, hvilke føringer har vi 

og hvordan jobbe sammen!”

4. og 5. desember 2017
Hurtigrutens Hus, Stokmarknes



Første samling i utdanningsprogrammet «Rehabilitering, samarbeid og muligheter» vil vi 
rette fokus på hjerneslag og generelt rehabilitering som fag. Vi ønsker også å belyse de 
nye nasjonale faglige retningslinjer for behandling og rehabilitering ved hjerneslag som 
er planlagt å komme ut slutten av 2017. Rehabilitering forutsetter godt samarbeid mellom 
pasient, pårørende og helsepersonell, mellom helsepersonell og mellom spesialiserte og 
kommunale helsetjenester. Evnen til å jobbe i team med tverrfaglige sammensetninger, vil 
bidra til å skape kvalitet og pasientsikker behandling. 

Utdanningsprogrammet som består av 4 samlinger og en regional avsluttende rehabiliter-
ingskonferanse, er lagt til Nordlandssykehuset, Vesterålen. 
Målgruppen er alle ansatte som jobber med rehabiliteringspasienten i helseforetaket og i 
den kommunale helsetjenesten. 

Vi ønsker derfor velkommen til Vesterålen og til første samling, «Hva er rehabilitering, 
hvilke føringer har vi og hvordan jobbe sammen!»

Seksjon for kunnskapsbygging og rekruttering, 01.11.2017

Astrid Jakobsen
Seksjonsleder



UTEN KUNNSKAP

MED KUNNSKAP

program 

08.30 – 09.00 Introduksjon til utdanningsprogrammet – Velkommen!
   • Astrid Jakobsen

09.00 – 11.00 Hva er hjerneslag? 
   Slagbehandlingskjeden, nevroanatomi, og nevroplastisitet.
   • Johnny Olavsen, Nordlandssykehuset

11.00 – 12.00 Nye nasjonale retningslinjer
   • 

12.00 – 13.00 Lunsj
13.00 – 15.00 Rehabilitering som fag
   • Trude Hartviksen, Nord Universitet

Mandag 4. desember

Tirsdag 5. desember

08.30 – 10.30 Team og teamprosesser
   • Astrid Jacobsen, Nordlandssykehuset

10.30 – 12.30 Tverrfaglig arbeid og samarbeid
   • Jonny Mäkelä, Nord Universitet

Avslutning og vel hjem!



HR - Seksjon for kunnskapsbygging og rekruttering

Elektronisk påmelding innen 27. november på :  
http://kunnskap.nlsh.no

Deltakeravgift: Kr. 600,-  

HR - Seksjon for kunnskapsbygging og rekruttering 
dekker kursavgift for ansatte i Nordlandssykehuset

Problemer med påmeldingen? - ring 7550 1100

Kontaktperson:
Nora Frydendal Hoem, tlf. 7550 1105
HR-Seksjon for kunnskapsbygging og rekruttering
e-post: nora.frydendal.hoem@nordlandssykehuset.no

Astrid Jakobsen, tlf. 7550 1104
HR-Seksjon for kunnskapsbygging og rekruttering
e-post: astrid.jacobsen@nordlandssykehuset.no

Påmelding

K-Fløy NLSH Bodø


