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Liv og røre – for barn med overvekt og deres foreldre

Ski kommune har igangsatt et prosjekt for barn med overvekt og deres foreldre. Tiltaket ble utarbeidet
gjennom prosjektet «Friskliv for utvalgte grupper», med barn og unge som delområde. Bakgrunnen for
prosjektet var økende grad av overvekt blant barn og unge, med et behov for tiltak i tidlig fase. I
prosjektperioden ble tilstanden i Ski kommune spesielt kartlagt og man fant behov for å iverksette tiltak basert
på omfanget av overvekt, og skolehelsetjenestens manglende henvisningstilbud for denne gruppen. Kommunen
har mottatt kr 200 000, fra Helsedirektoratet til gjennomføring av Liv og røre i 2014.

Liv og Røre ble etablert med oppstart i januar 2014. Målgruppen for Liv og Røre er barn med overvekt (definert
som iso KMI 25) i 1. 4.klasse, og deres foreldre. Tiltaksstrukturen baserer seg på hyppig og langsiktig
oppfølging. Barna er aktive hver uke, foreldrene er med i aktivitet annenhver uke og i veiledning de andre
ukene.

Fra oppstart i 2014 er det 10 familier som deltar i Liv og Røre. Fokuset er på morsomme aktiviteter for foreldre
og barn. De skal få erfaringer, oppleve godt samspill og glede ved å være i fysisk aktivitet. Overordnet skal
barna bedre sin fysiske form. De blir introdusert for ulike aktivitetstilbud i kommunen, men en klar hensikt om
å stimulere til videre aktivitet etter Liv og Røre. Foreldrene veiledes i endring, motivasjon, fysisk aktivitet,
kosthold og familiedynamikk (samspill, ros/belønning, grensesetting). Liv og Røre ønsker å legge til rette for at
barn og foreldre etablerer gode og sunne vaner. Liv og Røre har nå hatt 3 samlinger med foreldre og barn og
alle har møtt. Liv og Røre er et samarbeid mellom Frisklivssentralen, Rehabilitering, Hjelper’n,
Skolehelsetjenesten, klinisk ernæringsfysiolog og skolelege.

For mer informasjon, kontakt Lene Martinsen Østby (lenemartinsen.ostby@ski.kommune.no)



Vi er i gang med PLO – Utskrivningsrapport!
PLO meldinger benyttes mellom Ahus og alle kommunene
i opptaksområdet, og den siste PLO meldingen
Utskrivningsrapport  ble tatt i bruk fra mandag 3. mars.

Utskrivningsrapport erstatter/tilsvarer
"Sykepleiesammenfatning" som til nå har blitt benyttet for
å sende relevante sykepleieopplysninger på pasienter som
er i behov av kommunale tjenester etter utskrivning.

Utskrivningsrapport erstatter ikke epikrisen og vil ikke
inneholde hvilke legemidler pasienten skal bruke etter
utskrivning. Kopi av legemiddelkurve må sendes med
pasienten. Som hovedregel vil
Utskrivningsrapport inneholde hvilke legemidler som er
gitt pasienten før utreise utskrivningsdagen.

Med oppstarten av Utskrivningsrapport har vi nådd en ny
milepæl i samhandlingen og bruk av PLO, og det er
gledelig at vi endelig kan sende nødvendig sykepleiefaglig
informasjon elektronisk ved utskrivning!

For mer informasjon, kontakt Jeanette Wiger
(jeanettet.maarud@ahus.no)

Helhetlig pasientforløp for kols pasienter
Lungemedisinsk avdeling på Ahus har
igangsatt prosjektet "helhetlig
pasientforløp for kols pasienter".
Prosjektet ble lansert under det årlige
kols seminar som arrangeres for
kommunehelsetjenesten. Utvikling av
helhetlig pasientforløp er et strategisk
satsningsområde for Helse Sør-Øst og
inngår i innsatsområdet kunnskaps-
håndtering og god praksis.

Medisinsk divisjon har i tillegg gjennomført
en satsing på internt pasientforløpsarbeid og
kols er et av satsingsområder i strategisk
utviklingsplan 2012 2016 for Ahus. På
bakgrunn av dette ble prosjektet igangsatt,
og flere faggrupper fra både primær og
spesialisthelsetjenesten, samt bruker
representanter har deltatt i arbeidet.

Prosjektet startet opp med en idee dugnad
for å kartlegge forbedringsområder i pasient
forløpet. Her kom det frem mange ideer og
ønsker om hva og hvordan man kunne forbedre og sikre at kols pasienter opplever et helhetlig pasientforløp,
høy kvalitet i behandlingen og effektive tjenester som bidrar til helsefremming og færre innleggelser i
sykehuset.

For å sikre at tjenestene har god kvalitet, må de bygge på forskningsbasert kunnskap, erfaringsbasert kunnskap
(klinisk erfaring), brukernes preferanser og medvirkning, samt den konteksten forbedringsarbeidet skjer
innenfor.

Arbeidet er derfor gjennomført i et prosjekt med tverrfaglig sammensatte grupper. Ledere, leger og sykepleiere
fra flere avdelinger, fysioterapeuter, kliniske ernæringsfysiologer, ergoterapeut, sosionom, brukere og
samarbeidspartnere i bydeler og kommuner har deltatt. Prosjektet etablerte fire arbeidsgrupper som har sett på
hele pasientforløpet fra forebygging, symptomer, utredning og diagnostikk, behandling, rehabilitering,
oppfølging og palliasjon. Det har vært et godt samarbeid som har lagt grunnlag for nye rutiner som er beskrevet
i pasientforløpet. ( fortsetter på neste side )



Pasientforløpet tilgjengelig på internett og EQS .

Gå inn på Ahus.no eller EQS: pasientforløp kols for å
lese om pasientforløpet. Her kan man klikke på de
forskjellige boksene og finne ønsket informasjon.
Pasienter og pårørende har fått en egen boks, som
inneholder en ny måte å tilby pasientinformasjon på.
Det er utarbeidet en e bok med informasjon om hele
pasientforløpet til pasienter og pårørende. Tekst og
innhold er utarbeidet av fagfolkene, bildene er av kols
pasienter som deltok på kols rehabiliteringskurs på
Ahus.

Det er i tillegg beskrevet en linje for helsepersonell,
helsefremmende tiltak og snarveier i de gule boksene.
For leger og sykepleiere på poliklinikken er det laget
en kols sjekkliste og på sengeposten er det laget en
veiledende behandlingsplan som ligger i DIPS.
Sjekklistene sikrer at alle tiltakene blir iverksatt ved
behov. På bakgrunn av samarbeidet med kommuner
og bydeler har det blitt utarbeidet en PLO veileder.
Denne skal sikre god dialog med bestillerkontorene og
bidra til at det blir gitt rett og god informasjon om
pasientens behov ved utskrivelse. Arbeidet er
dokumentert i en metoderapport.

For mer informasjon, kontakt Cathrine Lunde
(Cathrine.Enger.Lunde@ahus.no)

Relevante e-lærin gskurs for kommuner
Kurs Beskrivelse Kommentar

Anal inkontinens for leger Kort om symptomer og behandlingsformer For fastleger. Utviklet av Bekkensenteret hos oss.

Anal inkontinens for pasienter Om symptomer og behandlingsformer For pasienter og pårørende. Utviklet av Bekkensenteret hos oss.

Bekkenbunnstrening Bekkenbunnstrening for pasienter For pasienter og pårørende. Utviklet av Bekkensenteret hos oss.

Dysfagi (spise-/svelgevansker) Kurset gir en innføring i dysfagi (spise ... Utviklet i samarbeid med Sunnaas sykehus.

Kommunikasjon via tolk i
helsetjenesten

Introduksjonskurs til bruk av tolk Utviklet i samarbeid med Høgskolen i Oslo og Akershus, kan
anvendes av både primær- og spesialisthelsetjenesten.

Nasopharynx prøvetaking -
viruspåvisning

Demonstrasjon av Nasopharynx prøvetaking ...

Rushåndtering for helsepersonell Tyding av tegn til rus hos pas. Generelt kurs til bruk i både sykehus og kommunehelsetjeneste

Samarbeid om helhetlig
pasientforløp

For helsearbeidere ved sykehuset og komm ... Utviklet i samarbeid med kommuner.

Tann- og munnstell i sykepleien Hensikten med kurset er å gi basiskunnsk... Utviklet av et tannhelseprosjekt hos oss, støttet av
Helsedirektoratet. Aktuelt også for kommunene

Telefontolking En kort innføring i telefontolking Utviklet i samarbeid med Høgskolen i Oslo og Akershus, kan
anvendes av både primær- og spesialisthelsetjenesten.

Tolkenes stemmer Film hvor åtte tolker deler sine personlige
erfaringer, betraktninger og anbefalinger for
helsetjenesten,

Utviklet i samarbeid med Høgskolen i Oslo og Akershus, kan
anvendes av både primær- og spesialisthelsetjenesten.

Transfusjon Kurs i transfusjon for sykepleiere Vi jobber med et transfusjonskurs for kommunehelsetjenesten.

Væskebehov og intravenøs tilførsel Om eldre pasienters væskebehov, om foreb ... Utviklet i samarbeid med Lørenskog sykehjem (Utviklingssenter
for sykehjem i Akershus).

Registrering og innlogging i Læringsportalen for Helse Sør-Øst eller
kontakt brukerstøtte på telefon 911 36 725 mellom klokken 9-1 5



Samhandlingsmidler for Ahus og kommuner 2014
Nå er det mulig å søke på midler til samhandlingsrelaterte tiltak. Målsetningen for bruk av midlene er å fremme
samarbeid mellom sykehus og kommuner slik at pasienter og brukere skal få bedre tjenester der de bor og
sykdom skal forebygges. Formell utlysning av midlene med oversikt over aktuelle kriterier mv. vil snarlig bli
sendt per e post til ledere på sykehuset og i kommunene. Prioritering og tildeling foretas av  arbeidsutvalget  for
Helse og omsorgsfaglig samarbeidsutvalg (SU) mellom Akershus universitetssykehus og kommunene.

Søknadsfrist: 1 . mai 2014
For spørsmål, kontakt samhandlingsavdelingen ved Bjørn Hjalmar Nielsen (bjorn.hjalmar.nielsen@ahus.no)

Innføringskurs om migrasjon og helse - april/mai
Enhet for utvikling – Migrasjonshelse ved Ahus
har arrangert kurset for ansatte på sykehuset
kommunene og bydelene som et av tiltakene
mot heving av kunnskap og kompetanse innen
migrasjonshelse.

I en travel tid klarte vi å samle 45 deltakere
med representanter fra blant annet intensiv på
Ahus, flyktningtjenesten NAV Eidsvoll,
sosionomtjenesten, Ås kommunen, osv.

Med stor engasjement fulgte deltakerne med på
gode foredrag fra Nakmi sine ansatte (Maria
Indiana Alte, Bernadette Kumar, Ida Marie
Bregård, Karin Harsløf Hjelde, Christopher Le)
og Ana Carla Schippert (koordinator for
migrasjonshelse på Ahus)

Else Karin Kogstad (avdelingssjef for
helsefremmende arbeid, ved enhet for
utvikling) ledet kurset og ser på tiltaket som
svært vellykket både i forholt til Ahus sitt mål
om å ha fokus på likeverd og mangfold, og det
gode samarbeidet mellom Ahus og NAKMI
(Nasjonal kompetanseenhet for
migrasjonshelse).

Neste kurs planlegges til april/mai 2014

For mer informasjon, kontakt Ana Carla Sp Schippert
(Ana.Carla.Sp.Schippert@ahus.no)

Informasjonsmøte om Lindrende Enhet - Skedsmo
Lindrende enhet ved Skedsmotun bo og behandlingssenter, er en
palliativ enhet i sykehjem, som er tilrettelagt og har faglig
kompetanse for å gi avansert palliativ behandling og pleie.
Enhetens målgruppe er alle pasienter med alvorlig sykdom, kort
forventet levetid og behov for palliative tjenester. Lindrende Enhet
åpnet i 2008, og er et interkommunalt samarbeid mellom
kommunene Lørenskog, Rælingen, Nittedal og Skedsmo, samt et
tett og godt samarbeid med Palliativt team og senter ved Ahus.
Skedsmo kommune er vertskommune, og har organisert dette
tilbudet i Avdeling for Sykehjemstjenester.

1. april 2014 holder Skedsmo kommune ved avdeling for
sykehjemstjenester et informasjonsmøte om Lindrende Enhet. Til
dette møtet har vi invitert kommunalsjefer/ direktører/ helse og
omsorgssjefer i alle kommuner på Romerike og Follo. I møtet vil vi
informere både om tilbudet, samarbeidet med Palliativt team og
senter ved Ahus og samarbeidet mellom kommunene, og ikke

minst hva som er spesielt med akkurat denne enheten, dette
tilbudet og dens organisering. Vi vil ha en kort omvisning i
avdelingen.

For mer informasjon,
kontakt Helene Hallingstorp
(HelHal@skedsmo.kommune.no)



Frisklivskurs – lær deg å leve med kronisk sykdom
Tilpassede livsstilskurs for mennesker med
livsstilssykdom av kronisk art er ny satsning på
frisklivssentralene. Prosjektmidler fra
Helsedirektoratet gjør det mulig å utvikle og
arrangere livsstilskurs for mennesker med
kroniske sykdommer for innbyggerne i Follo.
Frisklivssentralen i Ås arrangerer våren 2014
flere ulike kurs for mennesker med kronisk
sykdom.

Den 26. februar startet kurset « Leve med
Hjertesykdom » for de som har hatt hjertesykdom,
infarkt, angina eller operasjon. 10 innbyggere fra
Follo med hjertesykdom deltar på kurset som varer i
tre måneder. Kurset består av 6 teorisamlinger og
trening 2 ganger per uke i hele kursperioden.
Treningen er det fysioterapeut Christian Bakke ved Ås
fysioterapi og treningssenter som leder. Han har
videreutdanning og erfaring med trening av hjerte
og lungepasienter, og de som deltar kan fortsette
treningen når de er ferdig på kurs om de ønsker det.

Motivasjon, målsetting, livsstilsendring, helse og
sykdomslære, kosthold, fysisk aktivitet er temaer som
gjennomgås på kurset. I tillegg er det fokus på
psykisk helse og stressmestring. Deltakerne får målt
vekt, BMI, midjemål og testet sitt kondisjonsnivå ved
kursstart og kursslutt for å se om det skjer en endring
i løpet av kursperioden. Spørreskjemaet «Coop
Wonka» benyttes for å undersøke om det skjer en
endring i deltakernes opplevelse av egen helse for
den enkelte som følge av kursdeltakelse.

Den 20. mars starter kurset « Diabetesmestring » for
mennesker med Diabetes type 2 og den 26. mars
begynner kurset « Helse og levevaner, livsstilskurs
for kvinner med innvandrer-bakgrunn » som har
overvekt og/eller Diabetes type 2. Kursene tar for seg
generelle tema innen mestring av levevaner og livsstil
tilpasset den enkelte målgruppe. Deltakerne på disse
kursene får, i likhet med de som er på hjertekurs, en
mulighet til å teste formen ved kursstart og kursslutt.
De får også muligheten til fysisk aktivitet og enkel
matlaging i løpet av kurset.

Alle kursene tar sikte på å motivere deltaker til selv å
ta ansvar for egen helse og den enkelte får bistand til
å lage en plan for gjennomføring av ønsket
livsstilsendring. Økt fysisk aktivitet og hensiktsmessig
kostholdsendring er i fokus, og små steg imot
sunnere livsstil på sikt vektlegges. Deltakerne
oppfordres til å lage tidsbestemte og realistiske mål
det er overkommelig å nå.

Påmelding skjer via frisklivsresept/henvisning fra
spesialisthelsetjenesten, fastlege, fysioterapeut, Nav
eller annet helsepersonell. Deltaker har også mulighet
for å melde seg på uten resept/henvisning ved å
kontakte Frisklivssentralen i Ås direkte på e post:
frisklivssentralen@as.kommune.no eller
tlf. 64 96 22 60/959 39 735.

Foto: Stig Persson

Kursene har en egenandel på 250 kroner, som
inkluderer både kursmateriell og trening. Det
arrangeres også kurs for mennesker med kroniske
lidelser våren 2014 på frisklivssentralene i
henholdsvis Oppegård og Nesodden kommune. Mer
informasjon og oversikt over andre kurs i Follo finnes
på nettsiden: www.frisklivfollo.no

Kursansvarlig er Charlotte Bless, fra
Frisklivssentralen i Ås. Hun er opprinnelig sykepleier
og hovedfag i Ernæring, helse og miljøfag.
Medvirkende på kurset er et tverrfaglig team
bestående av: fysioterapeut i Ås Ingeborg Woll,
kommuneoverlege i Ås Sidsel Storhaug,
fysioterapeut Christian Bakke, ernæringsfysiolog
Louise Dahl Larsen, tannpleier Marianne Grønbakk og
ernæringsfysiolog Lise Konderup. I tillegg har
MekdesGetnet bidratt med kursutvikling av
livsstilskurset for kvinner med innvandrerbakgrunn.

Dette nyhetsbrev utgis av Avdeling for samhandling, Akershus universitetssykehus. Har du tips om aktiviteter og

nyheter eller forslag til tema? Kontakt oss på e post: bjorn.hjalmar.nielsen@ahus.no


