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UTDANNINGSPROGRAM I REHABILITERING

4. samling
“Motorikk, senfølger og seksualitet”

9. og 10. april 2018
Hurtigrutens Hus, Stokmarknes



Vi ønsker alle velkommen til 4. samling i utdanningsprogrammet «Rehabilitering, 
samarbeid og muligheter». Samlingen har fått tittelen «Motorikk, senfølger og seksualitet».

Hele 1. dag fokuserer vi på forflytning. Forflytningskunnskap gir innsikt i hvordan man kan 
hjelpe pasienter med forflytning uten å løfte eller bære dem. Dette bygger på det naturlige 
friske bevegelsesmønster og på fysiske lover. Det reduserer risikoen for belastnings-
lidelser hos hjelperen, og pasienten aktiviseres og stimuleres til å bruke sine egne 
ressurser.

Vi er så heldige at vi har fått Per Halvor Lunde til Vesterålen som foreleser og praktisk 
veileder. Per Halvor Lunde er utdannet fysioterapeut, har grunnfag i psykologi og 
pedagogikk, nordisk, med fordypning i kommunikasjon. Han har også en master i 
spesialpedagogikk, og har studert ledelse og psykologi ved BI. Hans brede praktiske 
bakgrunn er basis for fagutviklingsarbeidet innen forflytningskunnskap, terapi og pleie.

Dag to i denne samlingen starter vi med «Motorisk sensorifunksjon». Vi er svært glade for 
å presentere vår foreleser på dette området, Birgitta Langhammer, som er Professor ved 
fakultet for helsefag, institutt for fysioterapi ved HiOA.

Birgitta Langhammer har ledet Sunnaas International Network (SIN) Stroke Study, et 
multinasjonalt forskningsprosjekt om hjerneslagrehabilitering i ni klinikker i sju ulike land.

Langhammer forsvarte sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor) med tittelen 
“Physiotherapy after stroke – a lifetime endeavor”.

Seksualitet presenteres ved Hege Nilsen fra voksenhabiliteringen i Bodø kommune. 

«Livet etter slaget» er siste programpost i utdanningsprogrammet. Rita Gåsland opplevde 
selv å bli rammet av hjerneslag i 2002. Hun kommer med sin datter, Trine Gåsland, og 
begge forteller om sine erfaringer i livet etter slaget. 

Vi minner om den Tverrfaglige rehabiliteringskonferansen som skal være på Sortland 30. 
og 31.mai

Seksjon for kunnskapsbygging og rekruttering mars 2018
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UTEN KUNNSKAP

MED KUNNSKAP

program 

Kl 09.00-11.30 Forflytning, teori og praktisk utførelse
    • Per Halvor Lunde
Kl 11.30 – 12.15  Lunsj 
Kl 12.15 – 15.00 Tema fortsetter 
    • Per Halvor Lunde

Mandag 9. april

Tirsdag 10. april

Kl 09.00-12.00 Motorisk sensorifunksjon
    • Birgitta Langhammer
Kl 12.00 – 12.45 Lunsj
Kl 12.45 - 13.45  Seksualitet (Skypeforelesning)
    • Hege Nilsen, Voksenhab., Bodø
Kl 14.00 – 15.00 «Livet etter slaget»
    • Brukerrepresentant og pårørende
    • Rita Gåsland og Trine Gåsland



HR - Seksjon for kunnskapsbygging og rekruttering

Elektronisk påmelding innen 4 . april
 på :  http://kunnskap.nlsh.no

Deltakeravgift: Kr. 1.000,-  

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


