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LLæærriinnggss  --  oogg  mmeessttrriinnggsssseenntteerreett  ii  SSaannddeeffjjoorrdd  
 

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 
Seniorveiviseren (Helsestasjon for eldre) knyttet til LMS. 

 

BBrruukkeerroorrggaanniissaassjjoonneennee  
Fra oppstart av LMS i 2004 har samspill med ulike brukerorganisasjoner vært grunnleggende og 
vesentlig. Brukerorganisasjonene bidrar med sin erfaringskunnskap blant annet gjennom 
likepersontilbud. I samarbeid med LMS arrangeres åpne temamøter, kurs og ulike kafeer. LMS bidrar 
med arbeidskraft, lokaliteter, tilrettelegging og samarbeid for at nevnte aktiviteter skal gjennomføres. 
Sammen bidrar dette til økt helsekompetanse for befolkningen i Sandefjord.  

 

BBrruukkeerroorrggaanniissaassjjoonneerr  ttiillkknnyytttteett  LLMMSS  ii  22002211::  
 

- Angstringen  
- A-larm, pårørendetjenester rus 
- Autismeforeningen Vestfold fylkeslag 
- Bipolarforeningen Vestfold og Telemark 
- Brystkreftforeningen 
- 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 
- Lymfekreftforeningen lokallag 
- Landsforeningen for utviklingshemmede og pårørende LUPE 
- 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 
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OOrrggaanniisseerriinngg,,  kkoonnttaakkttppeerrssoonneerr  oogg  aaddrreessssee  
 

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

KKoonnttaakkttppeerrssoonneerr::  
Pårørendekoordinator: Karin Rød tlf 40 91 60 68 

Seniorveiviser: Gunnbjørg Furuset tlf 99 55 25 96 

  

LLMMSS  ––  ffoorruumm  22002211:: 
Bjørn Johannessen, Hørselshemmedes Landsforbund Sandefjord 

Dag Gladsø, Sandefjord Kreftforening 

Dagheid Holm, Cerebral Parese - foreningen Vestfold 

Merete Bergan, Landsforeningen for utviklingshemmede og pårørende LUPE 

Karin Rød og Gunnbjørg Furuset, LMS.  

  

LLMMSS--ffaaggrråådd 22002211::   

Fastlege Ivar Aartun 

Øyvind Kristiansen, Diabetesforbundet Sandefjord 

Sølvi Ørstenvik, fysioterapeut enhet Forebygging og mestring 

Gina Justad, enhet Psykisk helse og rus 

Karin Rød og Gunnbjørg Furuset, LMS. 

 

FFrriivviilllliiggrrååddeett  

Forankret hos kommunaldirektør og opprettet av overordnet frivilligkoordinator høsten 2021. 
Frivilligrådet er en del av Frivilligplanen, “Et styrket fellesskap” og skal arbeide for at frivilligheten 
ivaretas og skaper arbeidsmetoder og ressurser som skal legge til rette for økt frivillighet. Karin Rød 
sitter i rådet på vegne av LMS og Brukerorganisasjonene. 

 

BBeessøøkkeennddee  oogg  bbrruukkeerree  aavv  LLMMSS  
Livsbelastninger er ikke psykisk sykdom, men mange trenger hjelp til sortering av bekymringer og økt 
fokus på egen helse. Unge voksne utgjør en stor andel av ca 200 flere veiledningssamtaler i 2021. 
“Koronaen gjør det ikke noe bedre å leve med...”  Det er krevende å være pårørende når tilbud er 
stengt og helsevesenet har ferier. Det er krevende å leve nær manipulerende personer når 
pusterommene er mindre, og det kan oppleves krevende å være aleneboende eldre i en tid fylt av 
restriksjoner. 
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Vi har lav terskel for kontakt, og ingen henvisning er nødvendig for å komme til oss. Kommunens 
Tjenestekontor, Avdeling Psykisk helse rus og enhetsledere anbefaler pårørende og sykemeldte til 
Livsstyrketrening, Hverdagsglede, individuelle samtaler og våre andre tilbud. Mange tar også selv 
direkte kontakt. Det å lære å leve med diverse utfordringer på en konstruktiv måte er også tema i 
samtalene.  Vårt gode samarbeid med Friskliv, Frivilligsentralene, Senterne og ikke minst 
brukerorganisasjonene gjør koordinatorjobben lettere. Vi vet mye om tilbudene i kommunen og kan 
foreslå veien videre for våre besøkende. 

 

BBaarrnn  oogg  uunnggee  ssoomm  ppåårrøørreennddee..   
Prosjekt Barn som pårørende har som mål «Å utvikle rutiner og system for kartlegging og oppfølging av 
barn og unge som pårørende til foreldre og søsken». Tildelte midler fra Helsedirektoratet har gitt en 
100% stilling og siden september har Janne Himberg (prosjektleder) og May Lene Karlsen delt denne 
stillingen.  Prosjekteier og styringsgruppe er kommunalsjefene for Kunnskap Barn Unge (KBU) og Helse 
Sosial Omsorg (HSO) samt seksjonsledere for Sandefjord Medisinske Senter og Oppvekst og Helse.  
Prosjektgruppen ser frem til første møtet på nyåret. I tillegg til å sikre en solid forankring med tydelige 
rammer, har en fagdag for nærmere 100 deltakere fra Oppvekst og Helse med temaet Barn som 
pårørende blitt gjennomført. Et samarbeid med Barneansvarlige i spesialisthelsetjenesten er opprettet. 
Prosjekt "Tenk sammen" og "Barn som pårørende" vil samarbeide tett videre for å ivareta barn og unge på 
en best mulig måte. 

 

SSaammaarrbbeeiiddssffoorruumm  uunnggddoomm  ssoomm  ppåårrøørreennddee::  

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, diakon som drifter 13-20 tilbudet, 
Ungdomshuset, Fellesverket Røde Kors, politi og SLT- koordinator (samordning av lokale, forebyggende 
tiltak). Gruppen hadde to møter på Teams med blant annet info fra Politiet og et fysisk møte på 
Napern. Fokus er ide- og informasjonsdeling og hvordan øke samarbeid mellom skole og helse som er 
gode tips til Barn som pårørendeprosjektet.   

Frokost med havregrøt på ungdomsskoler er samarbeid mellom frivillige og miljøarbeidere som har 
fortsatt når smitteverntiltak har godkjent dette.  Rektor og lærere opplever bedre miljø, elevene 
knytter nye kontakter og det er mer ro i klassene. En rolig start på dagen med mat i magen gir bedre 
læring. 

Pusteromjul ble dessverre avlyst i år.  Frivillige og ansatte har tidligere åpnet SVGS for kommunens 
ungdom en kveld i romjula.   

Sandefjord deltar i Nasjonalt kompetansenettverk for barn som pårørende ledet av Barns Beste. Fire 
digitale møter i år hvor blant annet Regjeringens pårørende strategi – og handlingsplan var tema. 

 

HHvveerrddaaggsslliivveett  eetttteerr  hhjjeerrnneessllaagg    
Pilotprosjektet Hverdagslivet etter hjerneslag finansieres ut 2021 av USHT Vestfold, og gjennomføres i 
samarbeid med Landsforeningen for slagrammede, Vestfold (LFSV) og Best Hjemme. Prosjektleder er 
spesialsykepleier Therese Varild Arvesen som er til stede på LMS en dag pr uke.  
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Tilbudet inneholder samtaler og veiledning for personer som har erfart hjerneslag og deres pårørende.  
Det er fokus på mestring av endret livssituasjon for både slagrammet og nærmeste pårørende når det 
gjelder psykisk helse og eventuelle samlivsproblemer. Kurs for slagrammedes pårørende over tre 
kvelder med pårørendekoordinator, samtidig har de slagrammede kunnet møte likepersoner og 
slagsykepleier på slagkafe for 25 personer. 

29.oktober var det markering av Verdens hjerneslagdag med stand på Hvaltorvet sammen med LFSV. 
Det har vært et nært samarbeid med LFSV gjennom hele året, hvor slagsykepleier har vært til stede på 
en rekke av deres arrangement. 

Slagsykepleier har deltatt på møter med flere aktører fra kommunen der slagrammede med 
sammensatte utfordringer har hatt behov for koordinering av flere tjenester. I tillegg er pilotprosjektet 
presentert på Sykehuset i Vestfold i Tønsberg, på Kysthospitalet og i Landsforeningen Hjerte- lungesyke 
LHL Sandefjord. 

 

VVeerrddeennssddaaggeenn  ffoorr  ppssyykkiisskk  hheellssee  1100..ookkttoobbeerr  
Ble gjennomført med stands på Hvaltorvet og markering på Sandefjord Bibliotek der koordinator fra 
LMS deltok. Hun holdt også innlegg i Stokke og Andebu bibliotek.  Årets tema: Livet under og etter 
pandemien. Vær oppmerksom. Vær til stede. Følg opp. Arrangert i samarbeid med Psykisk Helse og 
rus, Mental Helse, A-larm, Bipolarforeningen, Frivilligsentralen, Turistforeningen, Blues factory og Røde 
Kors. 

PPiiVVeeTTee  PPåårrøørreennddeesseenntteerreett  ii  VVeessttffoolldd  oogg  TTeelleemmaarrkk er et nytt bekjentskap. Åpent for alle som er 
pårørende til personer med psykisk sykdom. Nyopprettet i år og har allerede holdt kurs og hatt mange 
samtaler med pårørende. Et flott senter som vi har besøkt i Porsgrunn og som også skal åpne kontor i 
Tønsberg i 2022. 

 

HHøørreeaappppaarraatt  --  ssjjeekkkk  

Hørselshemmedes Landsforbund Sandefjord har jevnlig tilbudt hørselstester, småreparasjon og rensing 
av høreapparat på LMS. Fagkompetanse Cochleaimplantat har også vært tilgjengelig.  Nedsatt hørsel 
kan gi økt isolasjon i denne vanskelige tiden.  

 

PPåårrøørreennddeekkoooorrddiinnaattoorr  

VVeeiilleeddnniinnggssssaammttaalleerr  oogg  ppåårrøørreennddeekkuurrss har fokus på pårørende sin egen helse. Stress, mangel på søvn 
og hvordan ta vare på egen helse og jobb i en krevende tid full av bekymringer er tema. Kommunens 
og brukerorganisasjoners tilbud blir belyst. Pårørendetilbudet er uavhengig av diagnose hos den man 
er pårørende til.  

SSaammttaalleeggrruuppppeerr  ffoorr  ppåårrøørreennddee  ttiill  ppeerrssoonneerr  mmeedd  ddeemmeennss  er et eget tilbud i samarbeid med 
demensteamet i kommunen. Pårørendekoordinator har også innlegg i Demensteamets 
pårørendeskole. 

HHeellsseeppeeddaaggooggiikkkk  kkuurrss er tilbud til ansatte i helsesektor, pårørende og brukerorganisasjoners 
likepersoner. Tema er kommunikasjonsmodeller, helsefremmende forståelse, endringsprosesser, 
motivasjon, mestring og den gode samtalen. Målet er å få til økt helsekompetanse hos befolkningen. 
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LLiivvssssttyyrrkkeettrreenniinngg er kurs for unge voksne som er helt, delvis eller i fare for å bli sykemeldt. Endring i 
egen helse eller langvarig pårørenderolle kan bidra til behov for “hvem er jeg nå?” Mindfulness- basert 
kurs og vi benytter kreativitet som inngangsport til livstemaer som sorg, sinne, glede, dårlig 
samvittighet, skyld og skam, stress, å sette grenser.  40 timers kurs.  

Karin Rød er involvert i: Verdensdagen for psykisk helse, Helsepedagogikk kurs, Frivilligrådet, 
Kartlegging av kommunens tjenestetilbud til demens og deres pårørende, Beste årgang. 

 

SSeenniioorrvveeiivviisseerreenn 

(Helsestasjon for eldre) 

Er et forebyggende og helsefremmende tilbud til seniorer som ikke mottar omfattende kommunale 
helsetjenester. Tjenesten er under utvikling, og er et tiltak i Handlingsplan Leve hele livet i Sandefjord 
2019 - 2023.   

EEnnkkeerr  //  eennkkeemmeennnn kontaktes og tilbys samtale og/ eller hjemmebesøk med utgangspunkt i: Hva er 
viktig for deg nå?  om det å bli alene, om opplevelse av egen helse og informasjon om ulike 
kommunale tilbud.   

Eldre personer tar selv kontakt for iinnddiivviidduueellllee  ssaammttaalleerr. Pårørende og samarbeidspartnere som 
fastleger, Tjenestekontoret, hjemmerehabilitering Best Hjemme, enhet psykisk helse med flere 
henvender seg også for avklaring av aktuelle tiltak og muligheter.  

II  ppiilloottpprroossjjeekktt  8800--8855 (desember 2020 – mai 2021) ble aleneboende, eldre personer uten kommunale 
helsetjenester oppringt for å tilpasse eksisterende forebyggende tilbud, samt å fange opp eldre som 
har behov for spesifikk oppfølging.  Tiltaket ble finansiert i 20% stilling prosjektmedarbeider fra 
Handlingsplan Leve hele livet i Sandefjord og bygget opp under følgende strategiske mål 

- Innbyggerne er i stand til å ta vare på seg selv/ivareta egen helse. 

- Innbyggerne opplever at de får god informasjon om tjenestene og er trygge på at de får 
nødvendig hjelp ved behov. 

Videreføring av tiltaket fra høsten 2021 skulle rettes mot aleneboende 83 åringer uten kommunale 
helsetjenester.  

I samarbeid med Frisklivssentralen tilbys IInnssppiirraassjjoonnsskkuurrss  HHvveerrddaaggssgglleeddee. I 2021 har det ikke lyktes å 
gjennomføre dette tilbudet. 

Gunnbjørg Furuset er involvert i arbeidsgrupper for:  Beste Årgang – godt seniorliv, Forebygging av 
selvmord hos eldre, ledet av USHT Vestfold, Kaffe og prat, Globalt måltid, Prosjekt helsefremmende og 
forebyggende informasjon / kommunikasjon, knyttet til Aldersvennlig Sandefjord, Prosjekt Råd og 
veiledningstjeneste (digitalisering) knyttet til Handlingsplan Leve hele livet i Sandefjord, Redaksjon for 
utgivelse av Seniormagasin, Fagnettverk rehabilitering i Vestfold (USHT) og utvikling av nettsiden  

I perioden juni – november 2021 bidro seniorveiviseren til rekruttering av 29 informanter over 80 år til 
NorFAST-studien. Studien skal samle inn data fra friske eldre som senere skal kunne gi helsepersonell 
oppdatert informasjon og testnormer om hva som faktisk er vanlig blant eldre, og dermed bidra til å 
kunne identifisere vansker tidlig. 

Seniorsiden som er tilgjengelig på  www.sandefjord.kommune.no   og på Innbyggerappen Si. 
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KKaaffffee  oogg  pprraatt  ––  AAkkttiivviitteettssttiillttaakk  ffoorr  åå  mmoottvviirrkkee  eennssoommhheett  hhooss  eellddrree  

På bakgrunn av tilskudd innvilget fra Helsedirektoratet ved Statsforvalteren i Vestfold og Telemark, ble 
det etablert et samarbeid mellom frivillige og kommunale instanser høsten 2020.  En arbeidsgruppe 
med representanter fra Røde Kors, Sandefjord Frivilligsentral, Sandefjord kirke, overordnet 
frivilligkoordinator, enhetsleder Dagaktiviteter og fagteam demens og ansatte ved LMS legger til rette 
for utvikling av møtesteder. Frivillige fra Lions, Haukerød Sanitetsforening, Framnes Sanitetsforening, 
Helgerød Sanitetsforening, Røde Kors og andre sørger for viktige møteplasser for de som ønsker noen å 
prate med i trygge omgivelser der alle smitteverntiltak ivaretas. Ved utgangen av 2021 er det ukentlig 
tilbud om Kaffe og prat på 10 ulike steder i Sandefjord kommune.  Prosjektkoordinator for Kaffe og prat 
er knyttet til LMS frem til våren 2022.  

 

GGlloobbaalltt  mmåållttiidd  

I samarbeid med Kirkens bymisjon og Sandefjord kirke er LMS involvert i utvikling av mat og prat 
gjennom søndagsmiddager til aleneboende eldre. I løpet av 2021 har også Globalt Sandefjord involvert 
seg i det som nå benevnes som Globalt måltid. Unge innvandrere med begrenset erfaring innen 
frivillighet deltar i forberedelse og gjennomføring av mat og prat, og erfarer både frivillighet og 
generasjonsmøter samt kjennskap til norske mattradisjoner. De eldre som lar seg invitere, erfarer 
fellesskap på tvers av generasjoner og landegrenser. Det inviteres til søndagsmiddag ca 1 x pr måned. 
Prosjektet videreføres i 2022 og finansieres av tilskudd fra Helsedirektoratet ved Statsforvalteren i 
Vestfold og Telemark.  

  

SSeenniioorrmmaaggaassiinn 

LMS ved seniorveiviser bidro i redaksjonskomite for utgivelse av magasinet Senior i Sandefjord som ble 
distribuert til alle husstander i kommunen i mars 2021. Det planlegges utgivelse av nytt seniormagasin 
i 2022. Satsningen er forankret hos Kommunalsjef HSO Sandefjord kommune.  

  

BBeessttee  ÅÅrrggaanngg  11994433  //  11994444 

LMS samarbeider med ergo –fysioterapitjenesten, Frivilligsentralene, Eldrerådet og frivillige om 
planlegging, gjennomføring og utvikling av Beste Årgang – godt seniorliv. Dette var 5. året med 
gjennomføring av Beste Årgang i Andebu, Stokke og sentralt i Sandefjord, til sammen 10 samlinger. 
Samlingene ble i år gjennomført høsten 2021. Formålet med Beste Årgang - samlinger er å sette fokus 
på et helsefremmende og forebyggende godt og aktivt liv som senior. På samlingene presenteres flere 
aktuelle temaer: Det gode liv og mitt gode liv, trygghet og sikkerhet i hjemmet, teknologi, fysisk 
aktivitet, eldre og rus, LMS, aktivitetstilbud, frivillighet, Handlingsplan Leve hele livet i Sandefjord, med 
mer.  
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KKuurrss,,  ååppnnee  tteemmaammøøtteerr  oogg  aarrrraannggeemmeenntteerr  
 

Koronapandemien og restriksjoner har også i 2021 begrenset mengde kursvirksomhet og an-
tall temamøter. Møter og kurs er gjennomført digitalt og i andre lokaler enn ved Sandefjord 
Medisinske Senter  

 
KKuurrssttyyppee  //  tteemmaammøøttee  AAnnttaallll  kkuurrss  oogg  aannttaallll  ssaammlliinnggeerr  pprr..  KKuurrss  DDeellttaakkeerree  

Kurs i Livsstyrketrening 5 kurs a 24-40 timer vår og høst.  
 

36 

Helsepedagogikk - kurs 1 kurs, 2samlinger, 7 timer 50 

Diabeteskurs, Dia type 2 3 kurskvelder og en temakveld / oppfølgingssamling 45 

Kurs hjerneslag og 
pårørende 

1 kurs, 3 samlinger 25 

Pårørende til rusavhengige, 
samtalegruppe 

2 samlinger a 2 timer. Endret til digitalt tilbud ledet 
av A-larm  

4 

Pårørendekurs 3 kurs a 2,5 timer x 3 
 

28 

Pårørende – 
samtalegrupper, demens 

2 kurs a 8 timer x 2 16 

Kaffe og prat samlinger, 
forebygge ensomhet.  

233 samlinger på 10 ulike steder rundt i kommunen 
gjennom året 

2435 

Samling og møter for 
frivillige bak Kaffe og prat 

6 86 

Globalt måltid 4 samlinger  69 

Verdensdagen for psykisk 
helse - markeringer 

Hvaltorvet og Biblioteket i Stokke, Andebu og Sfj sen-
trum 

400 

Beste Årgang 1943 / 1944 –  Gjennomført i Stokke, Andebu og sentralt i Sande-
fjord. 10 samlinger 

 195 

TTiill  ssaammmmeenn      330022  kkuurrss  oogg  ssaammlliinnggeerr  33338899  

 
Tilsvarende tall for kurs og temamøter fra tidligere år: 
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AAkkttiivviitteettssttaallll  22002211  
  

  

AAnnttaallll  ddeellttaaggeerree 

Totalt antall individuelle samtaler i 2021 ved LMS:    

IInnddiivviidduueellllee  ssaammttaalleerr  

Målgruppe Antall samtaler totalt for året 

Pårørende, unge og voksne 660 

Seniorer 508  

Slagsykepleier  150 

Prosjekt Kaffe og prat/ Globalt 
måltid 

120 

Helsepersonell, grupper, 
fremlegg og andre 

1382 

   

Antall tilhørere ved eksterne foredrag: 300  

  

Deltagere likepersonarbeid, arrangement og samlinger ved brukerorganisasjoner 3860 *               

*tall fra 12 av 28 brukerorganisasjoner pr 17.01.2021 

For 2021 er det totalt rreeggiissttrreerrtt  1100  883366  mmeennnneesskkeemmøøtteerr knyttet til LMS og brukerorganisasjonenes 
tilbud og arrangementer. Til sammenligning 6045 i 2020, 8241 i 2019, 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, digitale og fysiske kurs og andre arrangement.   

I tillegg kommer alle treningsaktivitetene som brukerorganisasjonene driver i egen regi og i samarbeid 
med fysioterapeuter og instruktører.  

Brukerorganisasjonene nedlegger hvert år omfattende innsats og har stor bredde i sine mange 
aktiviteter. Pr desember 2021 er det 28 brukerorganisasjoner som samarbeider med LMS. Dette 
representerer et betydelig frivillig arbeid både i kommunen og på fylkesplan. 

Landsforeningen for Slagrammede, Vestfold har samlet en container full av muligheter i Storås, Stokke. 
Dette er aktivitetshjelpemidler som alle kan teste ut i anlegget der. Imponerende med utstyr av ski, 
sykler med mer som gledelig lånes ut til alle uavhengig av funksjonsutfordringer. 
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TTiillssvvaarreennddee  ttaallll  ffoorr  kkuurrss  oogg  tteemmaammøøtteerr  ffrraa  ttiiddlliiggeerree  åårr::  

2020 Kurs og samlinger 1266 deltagere 
2019 8 temamøter, 8 kurs og 75 samlinger 1249 deltakere 
2018 16 kurs og samlinger 1200 deltagere 
2017 32 kurs og samlinger 836 deltakere 
2016 29 kurs og samlinger 545 deltakere 
2015 30 kurs og samlinger 560 deltakere 

KKaaffee`̀  ttiillbbuudd  

Målgruppe Hyppighet samlinger Antall deltakere ved hver samling 

Kafe møteplassen for personer med 
demens og deres pårørende 

Mandager kl. 11 - 14  5 - 10 

Totalt 152 

Kafe for pårørende generelt Koronastengt tilbud i år 

Kafe for personer med slag og deres 
pårørende og arrangementer utendørs 

1.mandag hver måned kl.
11.00 - 14.00

10 

Totalt 200 

TTiill  ssaammmmeenn  335522  

BBaarrnn  oogg  uunnggee  ssoomm  ppåårrøørreennddee  

Type tiltak Hyppighet Antall deltakere pr. gang 

Samarbeidsforum Helse – 
Oppvekst og Kunnskap 

3 møter 25 

Frokost m havregrøt på 6 
ungdomsskoler, ved frivillige i 
samarbeid med skolene  

Varierende pga pandemi 25-50 elever pr gang pr skole
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IInntteerrnnee  mmøøtteerr  mmeedd  bbrruukkeerr--rreepprreesseennttaanntteerr  oogg  hheellsseeppeerrssoonneellll  
 

Type fora 
 

Møtehyppighet Antall deltakere 

LMS forum- består av repr. for 
brukerorganisasjoner og 
ansatte v LMS- sikre godt 
samarbeid  

6 ganger pr år 6 deltakere ved hvert møte  

LMS Fagråd- består av: 
statsviter fysioterapeut, 
allmennlege, ansatte LMS 
(sykepleier og ergoterapeut) og 
brukerrepresentant  

4 ganger pr. år 6 deltakere ved hvert møte 

 10 samlinger TTiill  ssaammmmeenn  6600  
 

Det har i løpet av året vært gjennomført 2 av 4 planlagte stormøter med brukerorganisasjonene.  

FFeelllleessmmøøtteerr  //  SSttoorrmmøøtteerr  22002211:: 

• 26.mai Kurbadet: Pårørenderollen og andre roller vi har ved Dagheid Holm. Pårørendeallian-
sen ble presentert av Vigdis Løbach. Regjeringens pårørendestrategi - og handlingsplan ved 
Karin Rød. Anita Nilo fortalte om Barnepalliasjon prosjektet og hennes rolle i Utviklingssenter 
sykehjem og hjemmetjenester, USHT. Brukerorganisasjoners sine pårørende tilbud ble presen-
tert av den enkelte organisasjon. 3333  ddeellttaaggeerree 

• 1.september i Kommunestyresalen: Prosjektleder Lise Tanum Aulie informerte om Handlings-
plan Leve hele livet i Sandefjord. Pårørenderollen fikk fokus. Hvordan Brukerorganisasjonene 
kan bli mer kjent for flere ble diskutert. 2222  ddeellttaaggeerree 

 

OOrriieenntteerriinnggssssaakk  ii  HHSSOO  ––  uuttvvaallggeett  2266..ookkttoobbeerr::  

LMS Forum og ansatte ved LMS holdt en orienteringssak i HSO – utvalget 26.oktober. Fremlegget var 
utarbeidet i tett samspill med brukerorganisasjonene via tidligere stormøter. Formålet var å gjøre lo-
kalpolitikere og administrasjonen kjent med hvilke ressurser alle brukerorganisasjonene besitter gjen-
nom likepersontilbudet og andre aktivitetstilbud, og om samhørigheten til LMS.  

  

FFoorrmmiiddlliinngg  aavv  iinnffoorrmmaassjjoonn  oomm  ttiillbbuudd  vveedd  LLMMSS 
 

LMS sendte digital brosjyre til fastlegene vinter og høst 2021.  
Brosjyrer er delt med bibliotek, apotek, senterne med flere. 
Det deles jevnlig aktuell informasjon på kommunens hjemmeside og på kommunens Facebook – side.  
Vi har egen Facebook side: Lærings- og mestringssenteret i Sandefjord  
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RReessssuurrsseerr  
 

Det er totalt 2 årsverk ved LMS. Driftsutgifter i år har gått til leie av lokaler utenfor Sandefjord 
Medisinske Senter for å få til gode forebyggende tiltak. I tillegg er LMS involvert i følgende prosjekter 
som er lokalisert ved LMS: 

20% stilling pilotprosjekt Hverdagslivet etter hjerneslag, finansiert av USHT Vestfold. 

100% stilling prosjekt Barn som pårørende, finansiert av Helsedirektoratet. 

60% stilling prosjekt Aktivitetstiltak for å motvirke ensomhet hos eldre, finansiert av Statsforvalteren i 
Vestfold og Telemark.  

  

EEvvaalluueerriinngg  aavv  mmåållsseettttiinnggeerr  ffoorr  22002211  
 

Koronapandemien med tilhørende restriksjoner har ført til at LMS sine lokaler i lange perioder har vært 
stengt for brukerorganisasjoner, og gitt oss utfordringer med å få gjennomført planlagte 
arrangementer. Vi har samtidig fortsatt å leie eksterne lokaler som blant annet Røde Kors – huset, 
Landstadsenteret, Breidablikk grendehus og ulike sanitetsforeningers lokaler. Ansatte har motivert 
brukerorganisasjonene til å tenke annerledes i forhold til treningsgrupper og kontakt med sine 
medlemmer for å holde motet oppe i en krevende tid. Vi har gjennomført en rekke 
veiledningssamtaler pr telefon, gående i parken og hjemme hos den enkelte. Samholdet mellom 
brukerorganisasjonene gir motivasjon og inspirasjon til at flere tenker nytt og prøver nye løsninger 
digitalt. Fellesskapet gjør oss alle sterkere.  

Ansatte ved LMS har hatt en markant økning i antall henvendelser for veiledningssamtaler dette året.  

 

MMåållsseettttiinngg  ffoorr  22002222  
• Bidra til økt helsekompetanse*.   

• Videreutvikle arbeid og innsats i forhold til barn og unge som pårørende.  

• LMS er godt kjent og benyttet på alle avdelinger på Sandefjord Medisinske Senter. 

• Synliggjøre brukerorganisasjonene i Frivillighetens år 2022. 

• Videreføre samarbeid med Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester Vestfold og 
Telemark (Vestfold) (USHT). 

• Legge til rette for flere selvhjelpsgrupper. 

• Kloke, sunne tanker og legesnakk: erfare og utvikle åpne folkemøter i samspill med 
fastlege. 

* Helsekompetanse handler om å forstå, vurdere og anvende helseinformasjon. Det skal gjøre 
personen i stand til å bruke helsetjenester på en fornuftig måte. Erfaringsbasert kunnskap fra 
likepersoner, dvs andre som har erfart noe av det samme, er like verdifullt som informasjon fra 
helsepersonell. 
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FFoorrsskknniinnggsspprroossjjeekktteerr  
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 sommeren 2022.   

 

 

 

Sandefjord 17.01.2022 

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. 

 

  LLiikkeeppeerrssoonnssaammttaallee  oogg  hhøørreeaappppaarraatt  ssjjeekkkk  eerr  vviikkttiigg  ii  kkoorroonnaattiidd  

 

 

13 
 

  
FFoorrsskknniinnggsspprroossjjeekktteerr  
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 sommeren 2022.   

 

 

 

Sandefjord 17.01.2022 

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. 

 

  LLiikkeeppeerrssoonnssaammttaallee  oogg  hhøørreeaappppaarraatt  ssjjeekkkk  eerr  vviikkttiigg  ii  kkoorroonnaattiidd  

 

 



14 15

Årsberetning 2021 - Lærings og mestringssenteret

Notater



Sandefjord Medisinske Senter 
sentralbord: 33 41 99 00

Lærings- og Mestringssenter 
tlf 40 91 60 68 eller 99 55 25 96

mail: lms@sandefjord.kommune.no

Sandefjord kommune - Hustrykkeriet - januar 2022


