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Årsmelding for Nordlandssykehusets Lærings- og 

mestringssenter 2021  

1.Ingress til årsmeldingen  
Lærings- og mestringssentret (LMS) har vært i stor utvikling siste årene. På tross av 
smittevernrestriksjoner har vi fått gjennomført mange pasient- og pårørendetilbud i 2021.  
Helsepedagogisk kompetanse for helsepersonell og brukerrepresentanter har vi fokusert 
mye på i 2021. I denne årsmeldingen vil vi trekke fram hovedpunktene i vårt arbeid. Vi har 
valgt å bygge opp årsmeldingen ut fra de hovedoppgaver/ funksjoner vi har i 
Nordlandssykehuset. Tall for aktiviteten er beskrevet i punkt 5 og under siste del har vi valgt 
å se nærmere på veien videre.  

2. Innledning og bakgrunn 
Opplæring av pasienter og pårørende er regulert av Lov om Spesialisthelsetjenesten av 1999 
§ 3-8 og Pasientrettighetsloven av 2001 § 3 1-5.  
 
Nordlandssykehusets strategiske utviklingsplan for 2018-2013 (NLSH SP) viser retning for 
hvordan vi skal jobbe de neste årene med pasient og pårørendeopplæring, helsepedagogikk, 
samarbeid og brukermedvirkning. Strategisk utviklingsplan  
 
Helse- og omsorgsdepartementet ga i 2019 ut en strategi for å øke helsekompetansen i 
befolkningen (2019-2023) (HOD, SPH) Les strategien her   

 

«Helsekompetanse er personer evne til å forstå, vurdere og anvende helseinformasjon for å 
kunne treffe kunnskapsbaserte beslutninger relatert til egen helse. Det gjelder både 
beslutninger knyttet til livsvalg, sykdomsforebyggende tiltak, egenmestring av sykdom og 
bruk av helsetjenesten.»  
 
Nyere forskning har vist at satsning på pasient- og pårørendeopplæring har stor 
samfunnsøkonomisk gevinst i tillegg til den enkeltes pasient økte livskvalitet. 

• Artikkel om samfunnsøkonomisk gevinst  

3. Organisering 
Lærings- og mestringssentret (LMS) Bodø, Vesterålen og Lofoten er organisering sammen.  
1. januar 2022 ble vi organisert under ny seksjon i Fagavdelingen. Navnet på seksjonen er 
ikke endelig fastsatt.  
Lærings- og mestringssenteret i Nordlandssykehuset har 4 stillingshjemler fordelt på tre 
lokasjoner; Lofoten: 0,5, Vesterålen: 1 og Bodø: 2,5. 

 

file:///C:/Users/rre004/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/2TGF4D29/Strategisk%20utviklingsplan
../../rre004/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/2TGF4D29/Les%20strategien%20her
../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/E3URBB1D/Artikkel%20om%20samfunnsøkonomisk%20gevinst
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4.0 Lærings- og mestringssentrets arbeidsoppgaver og prioriteringer  

4.1.Lærings- og mestringskurs; pasient og pårørendeopplæring i 
gruppe.  
  
Strategisk utviklingsplan til Nordlandssykehuset har som et av målene å styrke 
brukermedvirkning og bidra til å. Nordlandssykehuset skal derfor i tillegg til utredning og 
behandling også ha fokus på lærings- og mestringstiltak for den kronisk syke pasienten og 
deres nærmeste1. 
 
Nasjonal strategi for å øke helsekompetansen i befolkningen vektlegger betydningen av 
helsekompetanse for å gi folk forutsetninger for å ta gode valg2. 
 
LMS bistår klinikkene ved samarbeid med brukere, pasientorganisasjoner og tverrfaglig 
helsepersonell for å utvikle, gjennomføre og evaluere diagnosespesifikke lærings- og 
mestringstilbud.  
 
2020-21 har vært svært spesielle år for hele verden, da vi ble rammet av Covid19-. 
Periodevis har vi ikke fått gjennomføre pasientkurs på LMS, og når vi har fått gjennomføre 
det, har det vært med smittevernrestriksjoner og redusert antall kursdeltagere for å kunne 
holde tilstrekkelig avstand mellom deltagerne.  
 
Vi har også erfart at kurs har blitt utsatt og avlyst på grunn av personellutfordringer i 
klinikkene, og at man ikke har ønsket å samle pasientgrupper i risikosonen til kurs. Dette 
vises når vi i kapittel 4 presenterer tallene for hvor mange som har deltatt på lærings- og 
mestringskurs dette året. Antallet kursdeltagere er nesten halvert fra 2019. 
 
Nye kurstilbud 2021:  

• LMS i Bodø er det utviklet 4 nye kurs: Hørselshemmede barn, revma ungdomskurs, 
CFS/ ME kurs digitalt og brukermedvirkningskurs. 

• I Vesterålen har rådgiver vært med-kursleder og hatt undervisning i alle kurs, i alt 8 
kurs. Nytt kurs av året er tilbud for sykelig overvektspasienter.   

• LMS Lofoten: ADHD foreldrekurs i Lofoten ble utviklet i 2021 og arrangert to ganger. 
Totalt arrangert 11 kurs  

                                                 
1 NLSH SP, kapittel 6.1 og 5.3.2 og 5.3.1.4 
2 HOD SP, side 9) 
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4.2 Helsepedagogisk ressurssenter for helsepersonell og 
brukerrepresentanter  
 
Ett av målene i Nordlandssykehuset Strategisk utviklingsplan er å styrke og sikre at pasienter 
og pårørende blir møtt av helsepersonell med gode helsepedagogiske ferdigheter. 3 
 
Nasjonal strategi for å øke helsekompetansen i befolkningen vektlegger helsepersonells 
kompetanse innen kommunikasjon med pasienter i klinisk behandling 4 
 
For å styrke helsekompetansen i Nordlandssykehuset tilbyr Lærings- og mestringssenteret 
ulike arrangementer og forelesninger i tillegg til den daglige veiledningen til kursledere, 
brukerrepresentanter og forelesere i lærings- og mestringskurs, herunder: 
 

• Digitalt grunnkurs i Helsepedagogikk for helsepersonell, brukerrepresentanter og 
aktuelle samarbeidspartnere i Bodø, Lofoten og Vesterålen. 2 kurs i år med totalt 18 
deltakere.  

• Helsepedagogisk Forum; «Når livserfaringer setter seg i kroppen» ved Kaj Brynjar Hagen 

og Jannicke Monsen. Tilstede i Bodø og Lofoten, digitalt i Vesterålen. Totalt 35 deltagere. 

• Digital undervisning for Leger i spesialisering 1 (LIS 1); Pasient- og pårørendeopplæring, 

læringsmål 52-53-54. 2 timer x 3, totalt 65 deltagere fra alle tre lokasjoner.   

• Tilstede undervisning for Leger i spesialisering 2 og 3 (LIS 2/3) i Bodø Pasient- og 

pårørendeopplæring, læringsmål 55. 2 timer x 2, totalt 33 deltakere.  

• Tilstedeundervisning LIS1 under introduksjonsuken i Bodø. Pasient- og 

pårørendeopplæring. 1 time x 1, totalt 30 deltagere.  

• Gruppeveiledning med fysisk oppmøte for kursledere i Bodø en gang i måneden. Fast 

gruppe med 9 deltagere. Periodevis gjennomført digitalt pga. smitterestriksjoner  

• Tilstedeundervisning om helsepedagogikk og veiledning for lærlingeveiledere. 1 dag x 2. 

Totalt 38 deltakere. Fysisk gjennomført i Bodø og Lofoten, deltagere fra Vesterålen fikk 

delta i Lofoten.  

• Digital undervisning for sykepleierstudenter Nord universitet. 1 x 3 timer. Totalt antall 70   

• Digital undervisning helsepedagogikk for klinisk servise funksjoner Bodø. 3 t x 1. Totalt 25  

• I tillegg har vi undervisning for klinikker ved alle tre lokalisasjoner på forespørsel 

gjennom hele året.  

• Medarrangør «Hva er viktig for deg», på alle tre lokalisasjoner. Noe redusert aktivitet 

pga. Coronasituasjonen 

• Fortløpende veiledning, støtte og oppfølging av kursledere, forelesere og 

brukerrepresentanter, alle tre lokasjoner. 

• Aktive roller i Fagråd for pasient- og pårørendeopplæring, LMS- fagnettverk Nord, og 

lærende nettverk gjennom hele året.  

                                                 
3 NLSH SP, kapittel 6.1.2 og kapittel 5.3.3 

 
4 HOD SP, side 9 
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4.3. Samarbeid med pasientorganisasjoner og tilgjengelig møteplass.  
 
Ett av målene i Strategisk utviklingsplan er å styrke brukermedvirkning 5  
I planen er det også beskrevet at alle pasienter skal få informasjon om brukerorganisasjoner 
eventuelt få tilbud om å møte en likeperson før de skrives ut av Nordlandssykehuset.6 

• LMS legger til rette for likeverdig dialog mellom fagfolk og brukere på alle nivå. Dette 

gjør vi både ved å være et tilgjengelig informasjonssenter og ved å bruke standard 

metode som arbeidsmetodikk. Standard metode er basert på Demings sirkel for 

kvalitetsutvikling av tjenester og tar inn brukerrepresentasjon i et likeverdig samarbeid 

med tverrfaglig helsepersonell i planlegging, gjennomføring og evaluering.   

• LMS har gjennom 2021 gjennomført digitalt møte med alle i driftsrådet på pasient- og 

pårørendetorget.  

• Brukerrepresentanter er invitert på digitalt helsepedagogisk grunnkurs. Det har deltatt 

10 brukerrepresentanter på digitalt tilbud.   

• LMS har ansvaret for opplæring, tilrettelegging og oppfølging av frivillige på pasient- og 

pårørendetorget. I 2021 har vi hatt 1 opplæringskurs og oppfølgingssamtale med de som 

har vært på vakt. På grunn av smitterestriksjoner har pasient- og pårørendetorget bare 

vært bemannet 5 dager dette året.   

• LMS har ansvaret for å gjennomføre 3 driftsrådsmøter per år i Pasient- og 

pårørendetorget. Disse har vært gjennomført digitalt dette året.  

• LMS Vesterålen har tett og godt samarbeid med lokale brukerorganisasjoner i 

gjennomføring av kurs, og har snakket om brukermedvirkning på internt ledermøte for 

alle ledere ved NLSH Vesterålen. 

• LMS-lokalene i Bodø fungerer som tilgjengelig møteplass for helsepersonell, studenter, 

elever, pasienter, pårørende og brukerorganisasjoner.  Brukerorganisasjonene får 

normalt benytte våre lokaler på ettermiddag og kveldstid for å gjennomføre 

medlemsmøter m.m. På grunn av smitterestriksjoner lokalene ikke vært lånt ut til dette 

formålet i år.  

• LMS legger til rette for at brukerorganisasjonene kan markere ulike verdensdager i 

sykehuset. Dette har ikke vært gjennomført på grunn av pandemi. 

• LMS Lofoten tilstreber årlige samarbeidsmøter med organisasjonene i Lofoten. Dette har 

blitt satt tilbake grunnet pandemien. I 2021 ble det tilbudt et digitalt møte der kun 1 

organisasjon møtte.  

• LMS Lofoten har også utviklet en felles brosjyre med informasjon om lokallag i Lofoten 

og LM-kurs. Denne er tilgjengelig digitalt. 

• Et forenklet «Pasient- og pårørende torg» med synlig plass i sykehuset, Lofoten, 

Vesterålen og Rønvik jobbes det med. LMS Lofoten mangler fysiske arealer til 

informasjon om brukerorganisasjoner.. 

                                                 
5 NLSH SP, kapittel 6.)   
6 NLSH SP kapittel 6.1.2 
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4.4.Samarbeid med kommunehelsetjenesten  
Strategisk utviklingsplan til Nordlandssykehuset har som et av målene å styrke samhandling 
med kommunehelsetjenesten7.  
 
I 2021 har lærings- og mestringssentret hatt få samarbeidsmøter med ulike 
samarbeidspartnere i enkelte kommuner. Dette på grunn av Covid-19 situasjonen. 
 
Vi har midlertidig hatt deltakelse/ undervisning fra Frisklivsentraler, folkehelsekoordinatorer, 
kreftsykepleiere, diabetessykepleiere, fagsykepleiere og helsesøstre inn i kurs. 
Kommunehelsetjenesten er invitert på og har deltatt i grunnkurs helsepedagogikk og 
helsepedagogisk forum. Ansatte i kommunehelsetjenesten er invitert til å hospitere på kurs 
for pasienter – og pårørende.  
 
LMS Lofoten har årlige samarbeidsmøter med fagutviklingsavdelingen i Vestvågøy kommune 
(som er motorkommune i KS og vertskommune for USHT Nordland). Formål er gjensidig 
informasjon om virksomheten og å diskutere muligheter for samarbeid om oppgaver innen 
helsepedagogikk og pasient- og pårørendeopplæring i Lofoten.  

 

4.5. Fagutvikling og implementering av pasient- og 
pårørendeopplæring  

Strategisk utviklingsplan til Nordlandssykehuset har som et av målene å styrke 
pasientsikkerhet ved samhandling og opplæring av helsepersonell 8. 
Tre av LMS- rådgiverne har fullført forbedringsutdanningen i to ulike forbedringsprosjekt. 
Det ene prosjektet med fokus på deltakelse på kurstilbud og det andre med fokus på pasient 
og pårørendeopplæring i pasientforløpet for revmatologiske pasienter. Dette arbeidet blir 
videreført i klinisk hverdag.To av rådgiverne har deltatt i en av arbeidsgruppene (klinisk 
samhandling) som har gitt innspill til revideringen av sykehusets strategiske utviklingsplan.  
 
Alle Rådgivere deltar i LMS-fagnettverk Nord og lærende nettverk i LMS Fagnettverk Nord. 
Rådgiveren i Lofoten deltar i nettverkets regionale arbeidsgruppe i helsepedagogikk. En av 
rådgiverne i Bodø leder nettverkets regionale webgruppe. Rådgiveren i Vesterålen deltar i 
NKLMH´nasjonale kommunikasjonsnettverk. 9 
 
En av rådgiverne i Bodø har plass i Helse Nords Fagråd for pasient- og pårørendeopplæring. 
Fagrådet skal blant annet bidra i revidering av LMS tjenesten etter oppdrag fra HOD for å gi 
bedre pasient- og pårørendeopplæring (RHF, HOD). 
LMS Bodø er medarrangør i Nordlandssykehuset i Stormen. På grunn av pandemien har det i 
år vært toi arrangementer i Stormen. De andre planlagte aktivitetene ble avlyst. 
 

                                                 
7 NLSH SP, kapittel 6. 3.3 og 5.5.3 
 
8 NLSH SP kapittel 6.2.4-5 og 5.3.4. 
 
9 https://mestring.no/nettverk/kommunikasjonsnettverk/ 

https://mestring.no/nettverk/kommunikasjonsnettverk/
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5.0 Aktiviteter LMS: Lærings- og mestringstilbud 

        5.1 Pasient- og pårørendeopplærings kurs (LM-kurs) Bodø  
Klinikk Fagansvarlig 

enhet 
Pasient lærings- og 
mestringstilbud 
 

Antall 
tilbud 

Antall 
deltakere 

Antall 
pårørende 

Sum 

Diagnostisk  
Klinikk 

Labratoriemedisin Egenkontroll av 
Marevanbehandling 

8 58 0 58 

Medisinsk 
klinikk 

Fysikalsk medisin og 
rehabilitering 

FRAM –  
Behandlingstilbud over 3 
dager + 2 oppf.dager 

20 115  115 

Livsstyrke trening avlyst 0 0 0 0 

 CFS/ME kurs digitalt-NYTT 2 17 0 17 

Fysikalsk enhet KSF Artrose skole/AktivA 10 89 0 89 

Ergoterapi enhet KSF Håndartrose  8 71 0 71 

Nevrologisk enhet Hjerneslag kurs avlyst 0 0 0 0 

 Parkinsons sykdom  1 6 4 10 

 Epilepsi kurs voksne avlyst 0 0 0 0 

 Multiple sklerose voksne 
avlyst 

0 0 0 0 

Revmatologisk 
poliklinikk 

Bekhterev avlyst 0 0 0 0 

Leddgikt/ psoriasis – 
leddgikt 

1 9 0 9 

  Revmakurs ungdom – NYTT  1 9 0 9 

Medisinsk 
klinikk 

Dialyseenhet 
 

Nyreskole  2 16 11 27 

 Medisinsk  lunge 
poliklinikk 

KOLS 8 dager 1 6 0 6 

  KOLS 3 dager avlyst 0 0 0 0 

  Astmaskole 2 8 0 8 

 Diabetes poliklinikk 
 
 

Diabetes type-1, ungdom 
avlyst   

0 0 0 0 

Diabetes type 1  3 19 2 21 

Diabetes type 2 8 71 10 81 

Kardiologisk enhet 
 

Hjerteinfarkt 13 76 37 113 

ICD 2 9 6 15 

Regionalt senter for 
sykelig overvekt 
behandling (RSSO) 

Fedmeoperasjon   2dg 11 105 0 105 

 Medisinsk dagpost 
 

Morbus Crohn 
Ulcerøs Colitt 

0 0 0 0 

 Kreftenheten Fatique 1 8 3 11 

Kirurgisk  
klinikk 

Brystdiagnostisk senter Brystkreft   
 

2 17 0 17 

Stomi poliklinikk Stomi/reservoar 2 16 4 20 
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Kirurgisk avdeling 
 

Prostatakreft avlyst  
 

0 0 0 0 

Ortopedisk avdeling 
 

Hofteskole 4 29 4 33 

 Øre-nese-hals/ 
Hørselssentralen 

Tinnitus avlyst 0 0 0 0 

  Hørselshemmede barn  
Foreldrekurs 3 dager NYTT 

1 7 0 7 

 Smerteenheten Smertemestring  2 11 0 11 

Barneklinikk Barne-habilitering Epilepsiskole foreldre 1 11 0 11 

 Starthjelp-kurs avlyst 0 0 0 0 

 Ryggmarkskadde kurs 0 0 0 0 

  Kurs for foreldre med barn 
med Downs syndrom  

1 7 0 7 

 Barnemedisinsk post 
 

Astma barn/Astma ungdom 
7-12 år  avlyst  

0 0 0 0 

  Eksem   1 3 6 6 

  Diabetes – barn avlyst  0 0 0 0 

Psykisk Helse 
Rus klinikk 

Habilitering- voksne  Kropp, identitet og 
seksualitet (15-26 år) 

    

VOP bodø  ADHD kurs voksne  1 13 3 16 

Habilitering -voksne  Mestring av hverdagen 
-fokus på vennskap avlyst  

0 0 0 0 

Psykoseteam  Pårørende kurs  1 0 10 10 

BUP, Autismeteam  Autismespekterforstyrrelser 
småbarn  

4 44  44 

BUP, Autismeteam  Autismespekterforstyrrelser 
skolebarn 

5 24 20 44 

 BUP,  ADHD foreldrekurs  3 22 0 22 

Fagavdelingen  Seksjon for 
brukermedvirkning og 
LMS 

Brukermedvirkningskurs 
Ettermiddag  

1 13  13 

Totalt   141 1013 138 1145 

 

 5.2 Annen pasient- og pårørendeopplæring ved LMS Bodø  
          I tillegg arrangeres det andre pasient- og pårørendeopplærings tiltak/ kontroller på LMS Bodø.  
         Disse aktivitetene er ikke laget etter standard metode.  
         Opplæringstiltakene er i regi av klinikker og arrangeres jevnlig, med ulikt innhold og antall timer /dager.  
 

Ansvarlig klinikk Fagenhet Kurs/ opplæring Antall 
tilbud 

Antall 
deltakere 

Pårørende Totalt  Timer  

Barneklinikk Barneavd Overvekt barn 1 3  3 4 

Medisinsk klinikk  Klinisk servise 
funksjoner 

Cøliakikurs 
voksne/barn 

5 26 2 28 3 

 Diabetes pol   Drop inn  2 5 0 5 3 
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5.3 Pasient- og pårørendekurs ved LMS Vesterålen 2021 

  Klinikk  Fagansvarlig  Kurs  Antall 
tilbud 

Antall 
deltakere 

Antall 
pårørend
e 

Sum  

Medisin 
klinikk  

Medisin  Diabetes type 2 
 2 dg 

3 17 6 23 

Medisinsk 
klinikk 

Medisin, Lunge  KOLS 
 2 dg  

1 6  8 

PHR  PHR,  ADHD foreldrekurs 5-12 
år  

2 12 0 12 

Kirurgisk  
klinikk 

Kirurgisk avdeling Fatigue etter 
kreftbehandling 2 dg  

2 10 4 14 

Medisinsk 
klinikk 

Medisin Sykelig overvekt 1 9 0 9 

Medisin  Medisin Morbus crohn 1 7 2 9 

Totalt   10 74 12 86 

 

5.4 Pasient og pårørendekurs ved LMS Lofoten 2021 
 

Klinikk  Fagansvarlig  Kurs  Antall 
tilbud 

Antall 
deltakere 

Antall 
pårørende 

Sum  

Medisinsk 
klinikk  

Medisin, Hjerte Hjerteskole 
2 dg  

2 18 6 24 

Medisinsk 
klinikk 

Hode og bevegelse   Kurs for slagrammede 
3 dg 

2 17 6 23 

Medisinsk 
klinikk  

Medisin  Sykelig overvekt 3 24 0 24 

Medisin Medisin Diabetes type 2  2 14 5 19 

Phr klinikk BUP ADHD  foreldre kurs 2 21 0 21 

Totalt    11 73 29 104 
 

  Karbohydrat 
telling  

3 22 0 22  

  Insulinpumpekurs  4 12 7 19 3 

 RSSO Behandlingsstart 16 137 2 129 6 

  Gruppekontroll 8. 
mnd 

8 48 0 48 2 

Totalt    40 259 11 270  
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5.5 Totalt pasient- og pårørende tilbud ved Nordlandssykehuset 
 

Helseforetak Lokalisasjon  Antall 

tilbud 

Antall 

deltakere  

Antall 

pårørende 

Sum  

NLSH ,  Bodø, LMS 141 1013 138 1145 

 Bodø, LM gruppe  40 259 11 270 

NLSH Vesterålen LMS  10 74 12 86 

NLSH Lofoten LMS 11 73 29 104 

Totalt   202 1419 190 1605 

 

5.6 Annen aktivitet LMS   
 

Ansvarlig 
 

Aktivitet Antall  Deltakere  

LMS Bodø  Undervisning /veiledning til 
studenter/ fagpersoner  
Helsepedagogikk  

53 737 

LMS bodø Avlyste kurs, ca tall  39 321 

LMS Vesterålen  Framlegg og undervisning til 
studenter, LIS samarbeidspartnere 

9 95 

 Avlyste kurs 4  

LMS Lofoten  Undervisning, framlegg kurs  
Møte med kommuner  

11 83 

LMS Lofoten Avlyste kurs 1  

Pasientorganisasjoner i 
Bodøs lokaler  

Medlemsmøter /årsmøter  0 0 

Klinikker NLSH Bodøs 
lokaler 

Fagmøter + div  94 520 
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6.0 Veien videre for Lærings- og mestringssentret i 2022 

6.1 Pasient- og pårørendeopplæring framover  
 

Nordlandssykehuset har i strategisk utviklingsplan pekt på enkelte diagnoser hvor det 
spesielt skal jobbes med å lage standardiserte behandlingsforløp.  
 

• LMS vil gjerne bidra med hvordan ulike typer pasient- og pårørendeopplæring kan 
implementeres i forløpene. Her tenker vi at målet er rett opplæring, til rett tid gitt av 
de riktige folkene. 

• LMS ønsker å minske variasjonen og tilfeldigheten av hvilke diagnosegrupper som får 
tilbud om kurs. Det er også tilfeldig hvem av pasientene innenfor hver 
diagnosegruppe som får tilbud. Dette bør struktureres gjennom de ulike 
behandlingsforløpene og gjennom overordnede prioriteringer.  

• Det kan være nærliggende å tro at det bør tilbys kurs innenfor flere diagnoser enn 
det gjøres i dag. Det vil utfordre kapasiteten i de ulike klinikkene og 
samarbeidspartnerne, samt kapasiteten på kursrom.  
 

Våre samarbeidspartnere  

• Mange fått økt arbeidsbelastning i sine stillinger. Dette gjelder for eksempel klinisk 
ernæringsfysiologer, ergoterapeuter, fysioterapeuter og sosionom. Dette gir mindre 
kapasitet til å bidra i kursene, og gir utfordringer med å opprettholde tverrfaglige og 
kvalitetsmessige gode tilbud som tilfredsstiller ISF- kravene.  Dette er en utfordring vi 
må jobbe med også i 2022. 
 

Gode rutiner  

• Flere kursledere har unødvendig stor arbeidsbelastning i forbindelse med LMS- 
kursene. Vi ser at gode rutiner og arbeidsflyt med fordeling av arbeidsoppgaver i 
klinikkene kan avhjelpe dette. For eksempel ved at merkantil tjeneste kan overta 
innkalling og registrering i forbindelse med kurs. Dette er noe vi vil fortsette å jobbe 
med fremover. 

• Det bør lages bedre rutiner for å sikre rett koding og registrering av gruppebaserte 
pasientkurs. Dette er viktig både for å hente ut pålitelige tall fra DIPS og for at 
klinikkene skal få riktig inntjening når de arrangerer kurs.  

• Honorering av brukerrepresentanter for planlegging, gjennomføring og evaluering av 
kurs bør justeres. Det har ikke vært gjort justering på beløpet på mange år. 

 
Pasientreiser ved Nordlandssykehuset 

• Endring i dekking av utgifter til pårørende som deltar på kurs. Vi har erfart at flere 
pårørende valgte å ikke komme på kurs i 2019, fordi de ikke fikk dekket utgifter til 
reise. For de pårørende betyr dette en forskjellsbehandling der de som bor nært 
sykehuset får delta gratis, mens de som har lengre reisevei må betale. Dette er en 
utfordring det bør jobbes videre med. 
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Den digitale utviklingen har «skutt fart» siste året og vi har utviklet god kompetanse og fått 
en del erfaring med digital informasjon, undervisning og veiledning. Vi tror dette vil være et 
verdifullt tilskudd, men ser også at dette ikke kan erstatte menneskemøtene og effekten av å 
utnytte den sosiale læringen som ligger i å samle pasienter i grupper. Vi er også bekymret for 
de gruppene som er spesielt svake på digitale ferdigheter, på å benytte digital 
helseinformasjon og på å bruke digitale helsetjenester; eldre og langvarig syke. 
 
6.1.2 Nye kurstilbud 2022 

Bodø:  

• Gjennomføring av diagnoseuavhengig ungdomskurs i løpet av året.   

• Vurderer kurs om søvnapnoe og kurs for ungdom med hørselshemming. 

• Andre kurstilbud innen PHR klinikken vurderes.  
Vesterålen: 

• I tett samhandling med klinikkene vil det bli vurdert hvilke typer kurs som kan være 
mulig og ønskelig få etablert.  

• Det mest nærliggende kan være å få på plass et kurstilbud til hjertepasienter.  
Lofoten 

• Det er ingen nye kurstilbud under utvikling. Dette skyldes i hovedsak 
arbeidsbelastningen i klinikkene.  

• LMS Lofoten har startet et samarbeid med Vestvågøy kommune ang helsepedagogisk 
grunnkurs lokalt. 

 

6.2 Helsepedagogikk 
Nasjonal kompetansetjeneste for læring- og mestring innen helse (NKLMH) anbefaler at 
Helsepedagogiske grunnkurs gjennomføres over 4-5 dager. Dette ser vi blir utfordrende for 
klinikkene og kommer til å jobbe videre med hvordan vi best mulig kan tilby et godt 
helsepedagogisk grunnkurs.  Vi vurderer digitale løsninger i kombinasjon med tilstedekurs, 
og andre elementer i dette.  
 
LMS Bodø har gjennom flere år gjennomført gruppeveiledning for kursledere / 
helsepersonell som jobber med pasienter i gruppe. Dette har vært i samarbeid med 
gruppeanalytiker Hilde Hjort. Dette er noe vi ønsker å videreføre. 
I januar 2022 vil LMS Lofoten og Vesterålen starter digitalt gruppeveiledning for kursledere. 
Dette er et samarbeid med gruppeanalytiker Hilde Hjort. 
  

6.3 Samarbeid med brukerorganisasjonene  
Pasient og pårørendetorget har i likhet med andre frivillige tjenester slitt med rekruttering 
av frivillige dette året. Vi ser at dette skaper merarbeid for LMS og mener 
Nordlandssykehuset bør utarbeide en strategi for frivillig arbeid i sykehuset med egen 
koordinator for dette arbeidet slik de har gjort ved UNN.  
Et forenklet «Pasient- og pårørende torg» med synlig plass i sykehuset, Lofoten, Vesterålen 
og Rønvik jobbes det med.  
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6.4 Samarbeid med kommunehelsetjenesten  
Samarbeidet med kommunehelsetjenesten har fungert svært tilfredsstillende i Lofoten siste 
årene. LMS Bodø og Vesterålen ønsker å utvikle samarbeidet med kommuner ytterligere.  
 

6.5 Fagutvikling og implementering av pasient- og 
pårørendeopplæring 

 
Helse og omsorgsdepartementet har besluttet at lærings- og mestringssentrene i hele 
nasjonen skal evalueres. Dette arbeidet skal starte i løpet av 2022. Fagråd for pasient- og 
pårørendeopplæring vil bidra i forarbeidet til dette arbeidet.  
 

• Pasient- og pårørendeopplæring mangler felles nasjonale kvalitetsindikatorer. Dette 
er et arbeid vi ønsker NKLMH skal videreutvikle, slik at vi sikrer gode tilbud til 
pasientene våre.  

• Pasient og pårørendeopplæringsfeltet er relativt nytt fagfelt, tjenesten begynner nå å 
få forskningsresultater og implementere dette i de ulike helseforetakene. Rådgivere 
har behov for jevnlige faglig oppdatering i tiden framover.   

 

7.0 Avslutning  
I denne årsmeldingen har vi fortalt om aktiviteten og tankene våre framover.  
Lærings- og mestringssentret er i stadig utvikling, både lokalt, regionalt og nasjonalt. 
 

Hvordan rapporten fra Helsedirektoratet (2021)10 som omhandler befolkningens 
selvrapporterte helsekompetanse vil påvirke vårt tilbud er spennende å følge. 
 

• Spesialisthelsetjenesten skal yte likeverdige helsetjenester også innenfor 
informasjon, undervisning og veiledning for å nå målet om likeverdige helsetjenester. 

• I rapporten presenteres et overordnet bilde av befolkningens selvrapporterte 
helsekompetanse, herunder digital helsekompetanse, kompetanse i å navigere i 
helsevesenet, og ferdigheter i å kommunisere med helsepersonell. 
I tillegg belyses sammenhenger mellom befolkningens helsekompetanse og 
helsekostnader, produktivitet og samfunnsøkonomi.  

Vi ønsker å bidra til at Nordlandssykehuset fortsetter å sette KVALITET, TRYGGHET OG RESPEKT som 
grunnverdier for å gi pasienter og pårørende et godt tilbud.  

 

 
Med hilsen   
Jorunn Hunstad Brendeford, 
Enhetsleder og rådgiver, Lærings- og mestringssentret Nordlandssykehuset. 

                                                 
 

                                                 

• 10https://www.helsedirektoratet.no/nyheter/befolkningens-helsekompetanse-del-i-hls19-rapport 
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