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Hvem kan delta?
Kurset er for deg som har håndartrose i fingre eller 
håndledd. 

Hva kreves for å delta
Du må være motivert for å delta i undervisningen og 
opptreningen etterpå. 

Etter kurset blir hver enkelt deltager innkalt til 
individuell oppfølgingstime med ergoterapeut for 
kartlegging av funksjonsnivå, testing og tilpasning av 
hjelpemidler. Deretter skal hver enkelt deltager trene 
hjemme i ca. tre måneder før man kalles inn til ny  
individuell time med ergoterapeut.

Hensikten med kurset
Hensikten med kurset er at du skal få kunnskaper 
og ferdigheter til å vedlikeholde eventuelt forbedre 
aktivitetsnivået, samt utsette eller eventuelt unngå 
operasjon. 

Målet med Lærings- og mestringskurs er å tilegne 
seg kunnskap, ferdigheter og bevisstgjøring av egne 
ressurser for å kunne ta beslutninger om egen helse. 

Innhold i kurset
På kurset møter du tverrfaglig helsepersonell og en 
erfaren bruker som vil gi deg innsikt i artrosesykdom, 
behandlingen av denne og hva du selv kan gjøre for å 
bedre symptomer og plager.

Vi går gjennom enkel anatomi og sykdomsbeskrivelse, 
typiske symptomer ved artrose, mulige behandlings- 
former, skinnetilpasning, treningsøvelser, greps-
forbedrende hjelpemidler, testing av grepsstyrke og 
kartlegging av funksjonsnivå. Det vil også bli  
erfaringsutveksling i gruppen.

Diverse informasjon
Dagskurs med påfølgende trening og individuell 
oppfølging av ergoterapeut i sykehuset. 

Kurset har plass til 9-11 deltagere.

Kurset er et samarbeid mellom ergoterapitjenesten, 
Lærings- og mestringssenteret og erfarne brukere.  

Reise og opphold
Du må betale egenandel på reise og kurs, dette kan 
føres på egenandelskortet. Som hovedregel dekkes 
reiseutgifter med en standardsats per kilometer uansett 
hvilket transportmiddel du bruker. Reiseregning leveres 
elektronisk til Pasientreiser.

Dersom du skal reise med fly, båt eller tog må du 
bestille reisen via Pasientreiser.

Har du spørsmål om reise og opphold, ring Pasientreiser 
915 05 515 eller les mer på  
helsenorge.no/rettigheter/pasientreiser

Hvordan få kursplass 
Du må ha henvisning fra lege for å delta. I 
henvisningen må det påføres fullstendig navn og 
fødselsnummer.

Henvisning kan sendes elektronisk (EPJ) eller 
per post. EPJ sendes i mappen “Ergoterapi 
artroseskole”.

Papirhenvisning sendes til:
«KSF henvisning til vurdering håndartrose Bodø» 
Postboks 1480
8092 BODØ

Merkes med tittelen «Artrosekurs hånd».

Det er ikke nødvendig med røntgenbildediag-
nostikk, eller henvisning til spesialist (ortoped/
revmatolog) først.

Kurssted
Lærings- og mestringssenteret, fløy H, 1. etasje

Kursledere
Ingrid Festø, Elin Øksnes og Andrea Harjo.

E-post
ingrid.festo@nordlandssykehuset.no
elin.oksnes@nordlandssykehuset.no
andrea.ohna.harjo@nordlandssykehuset.no

Telefon 480 57 981.

Ansvarlig medisinsk lege for kurset: Rune Njålla.


