Lærings- og
mestringssenteret i Sandefjord

Årsrapport 2019

Bjørn Johannessen, Dag Gladsø og Dagheid Holm jobber med Lærings- og mestringssenterets brosjyre på
Brukerkontoret ved Sandefjord Medisinske Senter
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Brukerorganisasjoner tilknyttet Lærings – og mestringssenteret (LMS) i
2019:
-

Angstringen
A-larm, pårørendetjenester rus
Autismeforeningen Vestfold fylkeslag
Bipolarforeningen Vestfold og Telemark
Cerebral parese-foreningen Vestfold
Diabetesforbundet Sandefjord
Hørselshemmedes Landsforbund Sandefjord
Landsforeningen for slagrammede Vestfold
Landsforeningen for pårørende psykisk syke
Landsforeningen Hjerte - lungesyke Sandefjord
Larvik og Sandefjord psoriasisforbund
LEVE Vestfold
Mental helse Sandefjord
ME-foreningen Vestfold
Norges Astma og allergiforbund Sandefjord Lokallag
Norges blindeforbund Vestfold
Norges handicap forbund Søndre Vestfold
Norsk Cøliakiforening Vestfold
Sandefjord Demensforening
Sandefjord og Larvik Epilepsiforening
Sandefjord Kreftforening
Sandefjord ms forening
Sandefjord Revmatikerforening
Stoffskifteforbundet Vestfold Lokallag
Vestfold Parkinsonforening

LMS i Sandefjord
Lærings- og mestringssenteret (LMS) i Sandefjord ble etablert i 2004. Senteret ble opprettet for å
gi tilbud til personer som har fått endret sin helse og livssituasjon og som har behov for ny
kunnskap, støtte og veiledning. Tilbudet er også for familie, venner og helsepersonell.
Siden våren 2014 har Pårørendesenteret vært en del av LMS. Fra august 2019 er utvikling av
Senior-veiviseren (Helsestasjon for eldre) knyttet til LMS.
LMS tilbyr samtaler, kurs, selvhjelpsgrupper, treningsgrupper i samarbeid med
brukerorganisasjoner og fysioterapeuter, kafeer for pårørende, forum for foreldre som har barn
med funksjonsnedsettelser, pusterom for unge som er pårørende, informasjon og likepersontilbud ved brukerorganisasjonene og veiledning fra fagpersonell.
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Målsetting for 2019
❖ Videreutvikle arbeid og innsats i forhold til barn og unge som pårørende.
Pårørendesenteret driftes over Sandefjord kommunes budsjett fra 1.1 2019.
❖ LMS videreutvikles og er godt kjent på alle avdelinger på Sandefjord Medisinske Senter.
❖ Synliggjøre brukerorganisasjonene sitt arbeid og aktiviteter.
❖ Utvikle samarbeid med Utviklingssenteret.
❖ Videreutvikle arbeidet med åpne temamøter for nye målgrupper og samarbeid med nye
instanser og faggrupper.
❖ Fortsette å bidra til videreutvikling av Seniormessen og Beste Årgang-konseptet og
satsning innen frivillighet.
❖ Fortsette samarbeid om Helsepedagogikk-kurs sammen med Utviklingssenteret og LMS
ved Sykehuset i Vestfold.
❖ Utvikle nye samarbeidsarenaer i Stokke og Andebu.
❖ Utvikle helsefremmende og forebyggende tilbud til seniorer gjennom Senior – veiviseren
(helsestasjon til eldre)

Organisering, kontaktpersoner og adresse
LMS er organisert i enhet Forebygging og mestring ved Sandefjord Medisinske Senter.
Besøksadressen er: Skiringssalsveien 26, 3208 Sandefjord

Kontaktpersoner er:
Pårørendekoordinator: Karin Rød
Seniorkoordinator: Gunnbjørg Furuset

LMS – forum for 2019:
Bjørn Johannessen, Hørselshemmedes Landsforbund Sandefjord, Dag Gladsø, Sandefjord
Kreftforening, Dagheid Holm, Cerebral pareseforeningen Vestfold, Merete Bergan,
Autismeforeningen Vestfold, Karin Rød og Gunnbjørg Furuset, LMS.

LMS-fagråd 2019:
Fastlege Ivar Aartun, Øyvind Kristiansen, Diabetesforbundet Sandefjord, Fysioterapeut Sølvi
Ørstenvik og Ergoterapeut Bodil Karlsaune (frem til sommer 2019) fra enhet Forebygging og
mestring, Karin Rød og Gunnbjørg Furuset, LMS.
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Barn og unge som pårørende.
1. Pårørendeprosjektet ledet til en fast 50 % stilling som pårørendekoordinator tilknyttet LMS i
2018. I 2019 har arbeidet med å systematisere fokus på barn og unge som pårørende fortsatt.
Fastleger og helsesykepleiere har felles IT system som kan bidra til at fastlegene enkelt kan få
samtykke av syke foreldre til å kontakte helsesykepleier for oppfølging av barnet. Oppvekst og
Kunnskap er fortsatt viktige samarbeidspartnere. Livsmestring i skolen er en inngangsport for
å få inn pårørendeperspektivet.
2. Samarbeidsforum:
Samarbeidsforum er et tverretatlig forum som består av representanter fra helsesykepleiere,
miljøarbeidere, sosiallærer, oppfølgingstjenesten for ungdom som dropper ut i Videregående
skole, kommunepsykologer, brukerkonsulent innen rus-psykisk helse, Ungdomshuset, politi
og SLT- koordinator (samordning av lokale, forebyggende tiltak). Gruppen hadde 5 møter i
2019 med 12-22 deltakere hver gang. Fokus på møtene var informasjonsdeling, drøfting og
samarbeid om nye tiltak, kompetanseheving og hvordan øke samarbeid mellom skole og
helse.
Utsagn fra deltaker: «Viktig tverrfaglig nettverk for å dele erfaringer. Det er handlekraft herhvor kunnskap spres og får tips fra hverandre, flott møteplass.»
3. Frokost med havregrøt på 6 ungdomsskoler.
Pårørendekoordinator koordinerer samarbeid mellom ungdomsskolene og ulike frivillige
organisasjoner som står for det økonomiske og praktiske opplegget rundt koking av
havregrøt. Dette er stor suksess! Rundt 50 ungdommer spiser ukentlig grøt på hver skole.
Rektor og lærere opplever bedre miljø, elevene knytter nye kontakter og det er en bedre ro i
klassene. En rolig start på dagen med mat i magen gir bedre læring.
4. Pusteromjul ble arrangert av frivillige og ansatte 30 desember 2019. 25 ungdommer var
tilstede.

Voksne pårørende
Tjenestekontor og Avdeling Psykisk helseteam henviser flere pårørende til Livsstyrketrening og
individuelle samtaler. Livsbelastninger er ikke psykisk sykdom og mange trenger hjelp til sortering av
bekymringer og økt fokus på egen helse. Alder for brukere av pårørendetilbudet er 20 -80 år. Totalt
antall samtaler i 2019 var 450.
Forskningsprosjekt
Sandefjord LMS var første virksomhet i forskningsprosjektet «Samarbeid om å fremme helse» i 2018.
Forskningsprosjektet undersøker måter fagpersoner og brukerrepresentanter kan samarbeide på for å
utvikle kommunale helse- og omsorgstjenester, og utføres ved Nasjonalt kompetansesenter for læring
og mestring innen helse (NKLMH). Studien er planlagt ferdig i 2021.

Seniormesse 2019
Årets Seniormesse ble arrangert 16.oktober og mange lag, foreninger og ulike kommunale instanser
viste frem noe av det mangfoldige tilbudet som finnes for byens seniorer. LMS deltar som
medlemmer i arbeidsgruppen, aktivt i planlegging og gjennomføring av Seniormessen.
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I tilknytning til markering av Verdensdagen for psykisk helse ble det invitert til foredrag om
Forebygging av selvmord ved kommunepsykolog og spesialsykepleier som en forlengelse av
Seniormessen.
Det var noe begrenset oppslutning om arrangementet i år, og det jobbes videre for å gjøre
arrangementet både mer kjent og attraktivt i 2020.

Beste Årgang 1942
LMS er involvert både i planlegging, gjennomføring og evaluering / utvikling av Beste Årgang – godt
seniorliv. Dette er 3. år med gjennomføring av Beste Årgang (nå 1942) i Andebu og Stokke og på
Sandefjord Medisinske Senter. Samlingene arrangeres over 2 dager a`4,5 timer på hvert sted.
Deltagerne uttrykker stor grad av tilfredshet med innhold og arrangement.
Tanken bak Beste Årgang er å sette et helsefremmende og forebyggende fokus på et godt og aktivt liv
som pensjonist. Det er et mål å skape økt bevissthet rundt egen helse og trivsel, og se nærmere på
hvilke forhold som påvirker dette. På samlingene er det både nyttig informasjon og mulighet til å
snakke med andre om flere spennende temaer:
Det gode liv og mitt gode liv, trygghet og sikkerhet i hjemmet, data og nettbrett- noe for meg?, fysisk
aktivitet, trafikksikkerhet, aktivitetstilbud og muligheter.
Beste Årgang – godt seniorliv er et samarbeid mellom ergo- og fysioterapitjenesten, LMS,
Frivilligsentralene, Eldrerådet og frivillige.

Senior – veiviseren
(Helsestasjon for eldre)

Skal være et forebyggende helsetilbud til seniorer som ikke mottar omfattende kommunale
helsetjenester. Tjenesten er under utvikling fra høsten 2019, og er et tiltak i Handlingsplan Leve hele
livet i Sandefjord, 2019 - 2023. Målgruppen er seniorer som ønsker informasjon om muligheter for
aktivitet og deltagelse, som opplever fravær av fellesskap med andre, som vil bidra, men som ikke vet
hvor de trengs, som ønsker å øke opplevelse av hverdagsglede eller som ønsker økt læring, mestring
og trivsel.
Tilbud er så langt deltagelse i Inspirasjonskurset Hverdagsglede, tilbud om Forebyggende
hjemmebesøk eller samtale og Drop in ved LMS.

Aktiviteter i 2019
Antall deltagere, samtaler og besøkende
Deltagere kurs, åpne temamøter og samlinger ved LMS

1249

Deltagere likepersonarbeid og arrangement v brukerorganisasjoner

6072*

Deltagere ulike tilbud koordinert ved LMS (ulike kafe-tilbud)

420

Individuelle samtaler

500

*tall fra 9 av 23 brukerorganisasjoner pr 17.02.2020
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For 2019 er det totalt registrert 8241 menneskemøter knyttet til LMS og
brukerorganisasjonenes tilbud og arrangementer. Til sammenligning 7020 i 2018, 2340 i 2017,
2270 I 2016 og 1640 i 2015.
I tallet inngår både henvendelser og samtaler ved LMS, oppmøte ved brukerorganisasjonenes
stands, veiledning pr telefon og likepersonsamtaler (se oversikt brukerorganisasjoner s 2),
samt åpne temamøter, kurs og andre arrangement.
I tillegg kommer alle treningsaktivitetene som brukerorganisasjonene driver i egen regi og i
samarbeid med fysioterapeuter og instruktører, samt møteplass og trening for slaggruppe 40
uker i året. Brukerorganisasjonene nedlegger hvert år omfattende innsats og har stor bredde i
sine mange aktiviteter.
Det er pr desember 2019 hele 25 brukerorganisasjoner v LMS. Dette representerer et
betydelig frivillig arbeid både i kommunen og på fylkesplan.

Kurs, åpne temamøter og samlinger ved LMS 2019
Kurstype / temamøte

Antall kurs og antall samlinger pr. Kurs

Deltakere

Å leve godt med diabetes
type 2

2 kurs vår og høst a 12 timer fordelt på 3 kvelder

44

Oppfølgingskurs – åpent
møte diabetes type 2

1 kveld på 2 timer, 27.11

30

Å leve med kreft

2 kurs; Vår 2019 5 samlinger, 22 deltagere

38

Høst 2019 6 samlinger 16 deltagere
Qigong

Videregående kurs, vår 27 t og høst 22 t
39
Med Vestfold Parkinsonforening, vår 24 t og høst 30t 24

Lyst på livet- gruppe

1 gruppe fra tidligere år

10

Kurs i Livsstyrketrening

4 kurs a`40 timer vår og høst i Larvik og Sandefjord

46

Pårørendekurs

1 kurs a 2,5 timer x 3

18

Temamøte Hva er
demenssykdom?

I samarbeid med Sandefjord Demensforening.
Innlegg ved psykiater Egil Solberg

40

Temamøte Synsendringer

I samarbeid med Norges Blindeforbund, Vestfold,
Innlegg v optiker Torstein Ude, pårørende og
synshemmet.

46
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Kurstype / temamøte

Antall kurs og antall samlinger pr. Kurs

Deltakere

Temamøte Å leve godt med I samarbeid LHL og Norges Astma og allergiforening. 54
kronisk lungesykdom
Innlegg ved fastlege Mikkel Holstad, Helseparken,
Apotek1 og fysioterapeut Heidi Kirkhus.
Temamøte Brukerstemmen

Brukerstemmen, hva skal til for å bli hørt? Innlegg
ved Erlend Larsen, 6 politikere deltok.

35

Temamøte Nyresykdom og
diabetes

I samarbeid Landsforeningen Nyrepasienter og
35
transplanterte. Innlegg ved Carl Erik Thuv, Sykehuset
i Vestfold.

Temamøte Hvordan leve
med artrose?

I samarbeid med Sandefjord Revmatikerforening og 200
Sandefjord Ortopedi v / Justin van Leeuwen og
Torben Ianssen

Temamøte Pust-allergi hjertet

I samarbeid med Landsforeningen Hjerte - og
Lungesyke Sandefjord og Norges Astma – og
allergiforbund Sandefjord Lokallag. Innlegg ved
fastlege Ivar Aartun og Apotek 1 Sandefjord
Helsepark ved Kronstad

30

Temamøte Under huden

Markering av Psoriasisdagen i samarbeid med
Sandefjord og Larvik Psoriasisforbund. Filmen
«Under huden».

15

Verdensdagen for psykisk
helse - markeringer

Hvaltorvet, Biblioteket, Auditoriet ved Sandefjord
Medisinske Senter (SMS)

230

Beste årgang 1942 – Godt
seniorliv

Totalt 8 samlinger hver på 4,5 timer, 2 arrangement 240
ved SMS, 1 arrangement i Andebu og 1 arrangement
i Stokke

Seniormessen 2019

I samarbeid med frivillige lag og foreninger, ergofysioterapi-tjenesten, kommunale tilbud. 24 ulike
utstillere

75

Totalt

8 temamøter, 8 kurs og 75 samlinger

1249
deltakere

Tilsvarende tall for kurs og temamøter fra tidligere år:
2018
2017
2016
2015

16 kurs og samlinger
32 kurs og samlinger
29 kurs og samlinger
30 kurs og samlinger

1200 deltagere
836 deltakere
545 deltakere
560 deltakere
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Kafe tilbud
Målgruppe

Hyppighet samlinger

Antall deltakere ved hver
samling

Kafe møteplassen for personer med
demens og deres pårørende

Onsdager kl. 11-14

Mellom 5 - 10

Kafe for pårørende generelt

Siste tirsdag hver måned Mellom 5-8
kl. 12-14

Kafe for personer med slag og deres
pårørende

1.torsdag hver måned kl. Mellom 15--20
12.30 - 14

Individuelle samtaler
Målgruppe

Hyppighet

Antall samtaler totalt for året

Pårørende, unge og voksne

3-5 ganger i uken

450

Helsepersonell

Ukentlig

50

Type tiltak

Hyppighet

Antall deltakere pr. gang

Samarbeidsforum Helse –
Oppvekst og Kunnskap

5 møter

20

Pusteromjula

Arrangement for ungdom med
musikk, ulike spill, servering av
pizza i romjula

25

Barn og unge som pårørende

Frokost m Havregrøt på 6
I-2 gang pr uke
ungdomsskoler ved frivillige
organisasjoner i samarbeid med
skolene

40 - 60
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Interne møter med brukerorganisasjoner og helsepersonell
Type fora

Møtehyppighet

Antall deltakere

LMS forum- består av repr. for
brukerorganisasjoner og
ansatte v LMS- sikre godt
samarbeid
LMS Fagråd- består av ulike
representanter for
helsetjenesten: ergoterapeut,
fysioterapeut, allmennlege, 2
ansatte v LMS og
brukerrepresentant
Fellesmøter/Stormøter med
brukerorganisasjonene og
LMS-Pårørendesenteret

6 ganger pr år

6 deltakere ved hvert møte

4 ganger pr. år

6 deltakere ved hvert møte

4 ganger i året

30-40 deltakere ved hvert
møte

Det har i løpet av året vært 4 stormøter med brukerorganisasjonene.

Fellesmøter / Stormøter 2019:
❖ 25.januar. Presentasjon av Kvalitetsutvalget på Sandefjord Medisinske Senter (SMS).
Samtaler og innspill på hva som fungerer og hva som kan bli bedre på SMS, slik
brukerorganisasjonene vurderer det. 35 personer tilstede
❖ 28.mai. Høstprogrammet for kurs og åpne temamøter samt likepersontilbudet ved
organisasjonene ble presentert. 30 personer tilstede
❖ 5.september. Presentasjon av høstens aktiviteter, presentasjon av ny ansatt ved LMS og
utvikling av nytt tilbud til seniorer (Senior-veiviseren). Informasjonsdeling ved alle
brukerorganisasjonene. 35 representanter til stede
❖ 10.desember (julemøtet). Om Brukerråd og Brukerutvalg, om utvikling av felles presentasjon
av Brukerorganisasjonene som viktige ressurser for innbyggere i Sandefjord, Presentasjon av
kommunens satsning på samarbeid om frivillighet ved nyansatt Frivilligkoordinator. 40 til
stede

Spredning av informasjonsbrosjyre om tilbud ved LMS
LMS sendte ut nytt brosjyremateriell vinter og høst i 2019 til fastleger, fysioterapeuter,
hjemmetjenesten og bo- og servicesentra, sykehus, institusjoner, legevakt, NAV og andre
helsetjenester
I tillegg kommer utdeling i forbindelse med besøk, kurs, fagdager og i ulike samarbeidsforum. Totalt
1850 brosjyrer i 2019. I tillegg legges det ut informasjon på kommunens nettside og på kommunens
Face book – side.
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Økonomi
Det er totalt 2 årsverk ved LMS
Forbruk til øvrige driftsutgifter: kr. 57 000

Evaluering av målsettinger for 2019
❖ Det er videreutviklet arbeid og innsats til barn og unge som pårørende.
❖ LMS er godt etablert på Sandefjord Medisinske Senter sammen med
brukerorganisasjonene.
❖ Det er god synliggjøring av brukerorganisasjonene sitt arbeid og aktiviteter gjennom
nettsider, i presentasjoner, på møter, ved fellesannonsering, på apotek og ved utsending
informasjon om likepersonstilbudet.
❖ Det er videreutviklet samarbeid med Frivillighetskoordinator.
❖ Det er videreutviklet arbeid med temadager for nye målgrupper og samarbeid med nye
instanser og faggrupper.
❖ LMS har deltatt ved Sunnhetsdagen, Verdensdagen for psykisk helse og Hælja hime. LMS
er i arbeidsgruppen for planlegging og gjennomføring av Beste Årgang og Seniormesse på
Sandefjord Medisinske Senter.
❖ Det ble gjennomført Helsepedagogikk-kurs i 2019 i samarbeid med Utviklingssenteret og
LMS v Sykehuset i Vestfold (80 deltagere).

Følgende informasjon kan skaffes v henvendelse til LMS
Brosjyrer om kurs, informasjons -og likepersonstilbud
Informasjon om Inspirasjonskurset Hverdagsglede og Livsstyrketrening
Informasjon om selvhjelpsarbeid
Informasjon om Beste Årgang
Informasjon om Seniormessen
Felles brosjyre om ulike tilbud v LMS
Informasjon fra samarbeidspartnere, kontaktpersoner
Informasjon om brukerorganisasjonene og deres aktiviteter

Sandefjord 17.02.2020
Karin Rød og Gunnbjørg Furuset, LMS
I samarbeid med LMS forum v/ Bjørn Johannessen, HLF- Sandefjord, Dag Gladsø , Sandefjord Kreftforening,
Dagheid Holm, Cerebral pareseforeningen Vestfold og Merete Bergan Autismeforeningen Vestfold.

Lærings- og mestringssenteret i Sandefjord

