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Brukerorganisasjoner tilknyttet Lærings – og mestringssenteret (LMS) i 2020:

Målsetting for 2020
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• Videreutvikle arbeid og innsats i forhold til barn og unge som pårørende.

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
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

• 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
Senior-veiviser: Gunnbjørg Furuset

LMS – forum 2020:

LMS i Sandefjord

Bjørn Johannessen, Hørselshemmedes Landsforbund Sandefjord
Dag Gladsø, Sandefjord Kreftforening
Dagheid Holm, Cerebral pareseforeningen Vestfold
Merete Bergan, Landsforeningen for utviklingshemmede og pårørende LUPE
Karin Rød og Gunnbjørg Furuset, LMS.

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.

LMS-fagråd 2020:

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 likeperson-tilbud ved brukerorganisasjonene og veiledning fra
fagpersonell.
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Fastlege Ivar Aartun
Øyvind Kristiansen, Diabetesforbundet Sandefjord
Fysioterapeut Sølvi Ørstenvik, enhet Forebygging og mestring
Gina Justad, enhet Psykisk helse og rus
Karin Rød og Gunnbjørg Furuset, LMS.
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Barn og unge som pårørende

Frokost med havregrøt på
6 ungdomsskoler

50 % stilling som pårørendekoordinator ble
tilknyttet LMS i 2018. I 2020 systematiseres fokus
på barn og unge som pårørende videre. Fastleger
og helsesykepleiere har felles IT system som kan
bidra til at fastlegene 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. Regjeringens nye
pårendestrategi ble sendt til HSO sjefen i 		
desember.

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, men pandemien har
resultert i kun delvis servering på noen skoler.
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.

Samarbeidsforum ungdom som
pårørende:
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 SLTkoordinator (samordning av lokale, forebyggende
tiltak). Gruppen hadde 3 møter i 2020 med totalt
70 deltakere. På første møtet deltok flere fastleger med tema “hvordan kan fastleger oppdage
og følge opp barn og ungdom som er pårørende
når foreldre eller søsken er syke eller ruser seg?”
Samarbeid fastlege/ helsesykepleier og skole er
viktig her. Fokus ellers på møtene er informasjonsdeling, drøfting og samarbeid om nye tiltak,
og hvordan øke samarbeid mellom skole og helse.
Vi fikk besøk av Barneansvarlig fra Sykehuset i
Vestfold. Flere diakoner fra Sandefjord kirkene
har også deltatt.

Pårørendekoordinator har deltatt på lokal
foredragskveld Ungdom og rus og på Nasjonal
Pårørendekonferanse.
Sandefjord deltar i Nasjonalt kompetansenettverk
for barn som pårørende ledet av Barns Beste,
med oppstart november 2020.
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Besøkende og brukere av LMS

Tilbud til slagrammede og
deres pårørende

Vi har lav terskel for kontakt, og ingen henvisning
er nødvendig for å komme til oss. Tjenestekontor, Avdeling Psykisk helse rus og Enhetsledere i kommunen anbefaler pårørende og
sykemeldte til Livsstyrketrening, Hverdagsglede,
individuelle samtaler og våre andre tilbud. Mange
tar også selv direkte kontakt. Livsbelastninger er
ikke psykisk sykdom og mange trenger hjelp til
sortering av bekymringer og økt fokus på egen
helse. Det å lære å leve med diverse utfordringer
på en konstruktiv måte er også tema i samtalene.

Tilbudet inneholder samtaler og veiledning for de
som har gjennomgått et hjerneslag Det er fokus
på mestring av endret livssituasjon for både slagrammet og nærmeste pårørende når det gjelder
psykisk helse og eventuelle samlivsproblemer.
Pilotprosjektet finansieres av USHT Vestfold og
gjennomføres i samarbeid med Slagforeningen i
Vestfold og Best hjemme. Prosjektleder er spesialsykepleier Therese Varild Arvesen. Hun har
jobbet med slagrehabilitering i 12 år på kommunalt nivå. I tillegg har hun videreutdanning i hjerneslag, seksuell helse og seksualundervisning,
psykisk helsearbeid og ernæring. Hun er tilstede
på LMS en dag pr uke. Vi har hatt 2 prosjektgruppemøter og Therese har deltatt på møte i Storås
med Slagforeningen og i et stormøte med alle
brukerorganisasjonene.

Høsten 2020 overtok vi ansvaret for en “Pårørende
til rus samtalegruppe” fra Psykisk helse og rus
i samarbeid med Brukerorganisasjonen A-larm
pårørende rus. 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.

Kaffe og prat – Aktivitetstiltak for å
motvirke ensomhet hos eldre

Forskningsprosjekter
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.

På bakgrunn av tilskudd innvilget fra Helsedirektoratet ved Fylkesmannen i Vestfold og
Telemark, ble det etablert et samarbeid mellom
frivillige og kommunale instanser høsten 2020.
Røde Kors, Lions, Haukerød Sanitetsforening,
Framnes Sanitetsforening, Frivilligsentralen,
Sandefjord kirke, Frivilligsentralen i Sandefjord
og LMS sørger for hyggelige møteplasser for de
som ønsker noen å prate med i trygge omgivelser
der alle smitteverntiltak ivaretas. Underholdning
med sang, dikt og musikk har de frivillige også
fått til. Oppstart var i november 2020 og allerede
er fire møteplasser etablert, flere er planlagt
neste år.
En prosjektkoordinator i 20% stilling er knyttet til

Friskliv og LMS er med i Forskningsprosjektet
“Trening for alle i Sandefjord” ved Hilde Grønningsæther og Pernille Støren fra Universitet i
Sør Øst Norge fra november 2020. Fysisk trening,
ernæring og sosial støtte som et supplement til
tradisjonell medisinsk behandling skal forskes
på. Brukerorganisasjoners treningsgrupper vil
også bli intervjuet når prosjektet utvikles.

Vi har hatt en samling med Barn som pårørende
med ansatte fra barnehager, barne- fysioterapeuter, familiesenter, psykisk helseteam,
kreftsykepleiere.
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LMS for prosjekt kaffe og prat frem til våren 2021.

5

Årsberetning 2020 - Lærings og mestringssenteret

Årsberetning 2020 - Lærings og mestringssenteret

Høreapparat - sjekk

Senior – veiviseren (Helsestasjon for eldre)

Aktiviteter i 2020

Hørselshemmedes Landsforbund Sandefjord har
tilbudt test, småreparasjon og rensing av høreapparat på LMS. Nedsatt hørsel kan gi økt isolasjon
i denne vanskelige tiden.

Er et forebyggende helsetilbud 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.

Totalt antall samtaler i 2020 ved LMS: 1025
Alder for brukere/ samtaler av LMS er 20 - 103 år.

Verdensdagen for psykisk helse
10.oktober

Antall deltagere
• Deltagere kurs, åpne temamøter og samlinger
1266.			

I samarbeid med Frisklivssentralen tilbys
Inspirasjonskurs Hverdagsglede.

Ble gjennomført med stands på Hvaltorvet og
markering på Sandefjord Bibliotek der koordinator fra LMS deltok. Årets tema: Spør mer. Vær
oppmerksom. Vise interesse. I samarbeid med
Psykisk Helse og rus, Mental Helse, A-larm,
Bipolarforeningen og Frivilligsentralen.

• Deltagere likepersonarbeid, arrangment og
kafeer v brukerorganisasjoner4013.*

Fra april 2020 tilbys hjemmebesøk og/eller samtale til seniorer som nylig har mistet sin partner/
ektefelle.

• *Tall fra 11 av 27 brukerorganisasjoner pr
17.01.2021.

Seniorer tar selv kontakt for samtaler uten
henvisning. Pårørende og samarbeidspartnere
som Tjenestekontoret, Best Hjemme, og
flere henvender seg også for avklaring av aktuelle
tiltak og muligheter.

Seniormesse 2020
Grunnet pandemien lot det seg ikke gjøre å arrangere årets seniordag som var planlagt i Hjertnes
kulturhus i oktober. Arbeidsgruppen har jobbet frem tema / ulike vinklinger for mestring av
hverdagslivet for seniorer. Pr desember 2020 er
det aktuelt å lage et senior – magasin som skal
distribueres til alle husstander i løpet av våren
2021. Dette i samarbeid med Frivilligkoordinator,
kommunalsjef for Helse – og Sosialområdet og
kommunikasjons - rådgiver med flere.

• For 2020 er det totalt registrert 			
6045 menneskemøter knyttet til LMS og
brukerorganisasjonenes tilbud og arrangementer. Til sammenligning 8241 i 2019, 7020 i
2018, 2340 i 2017, 2270 i 2016 og 1640 i 2015.

Under koronapandemien oppfordret Helsedirektoratet norske kommuner pr 01.04.20 til å gjøre
en innsats rettet mot aleneboende, eldre personer uten helsetjenester. Senior – veiviseren fikk
ansvaret, og i samarbeid med Frivilligkoordinator
og ansatte ved Frivilligsentralene kontaktet vi 800
eldre, aleneboende over 80 år.

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. Pr desember 2020 er det 27 brukerorganisasjoner som samarbeider med LMS. Dette
representerer et betydelig frivillig arbeid både i
kommunen og på fylkesplan.

Pilot 80-85 er en videreføring av nevnte oppringinger. Hensikten er å tilpasse eksisterende
forebyggende tilbud samt fange opp sårbare
aleneboende eldre som har behov for spesifikk
oppfølging, inkludert frivillig tilbud og muligheter.
Pilotprosjektet varer fra desember 2020 – mai
2021 og finansieres med prosjektmidler til 20%
prosjektmedarbeider. Tiltaket vil bygge opp under
følgende strategisk mål i Handlingsplanen Leve
hele livet i Sandefjord:

Beste Årgang 1943
LMS samarbeider med ergo –fysioterapitjenesten,
Frivilligsentralene, Eldrerådet og frivillige om
planlegging, gjennomføring og evaluering / utvikling av Beste Årgang – godt seniorliv. Dette var 4.
år med planlagt gjennomføring av Beste Årgang
i Andebu og Stokke og på Sandefjord Medisinske
Senter (SMS). Samlingene ved Stokke Bygdetun
og 1. dagssamling på SMS ble gjennomført før
nedstenging grunnet Korona-pandemien 12.mars.
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
presenteres flere spennende temaer: Det gode liv
og mitt gode liv, trygghet og sikkerhet i hjemmet,
teknologi i hjemmet, fysisk aktivitet, eldre og rus,
aktivitetstilbud, med mer.

• Innbyggere 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.
I samarbeid med Frivilligkoordinator og enhetsleder for senterdrift utviklet senior – veiviseren en
nettside, Seniorsiden som er tilgjengelig på:
www.sandefjord.kommune.no
og på Innbyggerappen Si.
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Kurs, åpne temamøter og arrangementer
Koronapandemien og restriksjoner har i 2020 begrenset kursvirksomhet og temamøter.
Møter og kurs er gjennomført i andre lokaler enn ved Sandefjord Medisinske Senter.

Deltakere

Kurstype / temamøte

Antall kurs og antall samlinger pr. kurs

Artrose

Åpent temamøte i samarbeid med Sandefjord
Ortopedi og Sandefjord Revmatikerforening

50

Kurs i Livsstyrketrening

5 kurs á 40 timer vår og høst i Larvik
og Sandefjord

46

Foredrag om Livsstyrketrening

Føniks arbeidsformidling, digitalt info. møte

50

Slagrammede og pårørende
Slagsykepleier pilotprosjekt

Veilednings samtaler, sykkel og samtale,
tillegg telefonsamtaler

300
12

Pårørende til rusavhengige
samtale gruppe

5 samlinger á 2 timer

12

Pårørendekurs

3 kurs á 2,5 timer x 3

28

Kaffe og prat samlinger med
frivillige, forebygge ensomhet i
Koronatid

19 samlinger med trygg avstand på 4 steder rundt
i kommunen, totalt 216 deltakere

Inspirasjonskurs Hverdagsglede

2 kurs á 2 timer x 6 samlinger

Verdensdagen for psykisk
helse - markeringer

Hvaltorvet og Biblioteket

Beste Årgang 1943 –
Godt seniorliv

Gjennomført i Stokke, samt 1 av 2 dagssamlinger
Ved Sandefjord Medisinske Senter før 12.03.20

Totalt

216

22
440
90

Kafe tilbud
Målgruppe

Hyppighet samlinger

Antall deltakere ved hver
samling

Kafe møteplassen for personer
med demens og deres
pårørende

Mandager kl. 11.00 14.00

5- 10,totalt 152

Kafe for pårørende generelt

Siste mandag hver måned
kl. 12.00-14.00

3-5, totalt 20

Kafe for personer med slag og
deres pårørende

1.mandag hver måned
kl. 11.00 - 14.00

10, totalt 40

Målgruppe

Hyppighet

Antall samtaler totalt for året

Pårørende, unge og voksne

3-5 ganger i uken

450

Seniorer

Ukentlig

345

Helsepersonell og andre

Ukentlig

230

Individuelle samtaler

1266
Barn og unge som pårørende

Tilsvarende tall for kurs og temamøter fra tidligere år
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
8

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

I gang pr uke x 6
skoler

30-50 ungdommer. Periodevis
avlyst pga Korona
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Interne møter med bruker-representanter og helsepersonell
Type fora

Møtehyppighet

Antall deltakere

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

6 ganger pr år

6 deltakere ved hvert møte

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

4 ganger pr. år

6 deltakere ved hvert møte

Det har i løpet av året vært 6 stormøter med brukerorganisasjonene.
Fellesmøter / Stormøter 2020:
6.februar. Presentasjon av kommunens nettside for frivillige lag og 		
foreninger, inkludert mulig-heter på Innbyggerappen Si ved over-		
ordnet Frivilligkoordinator i Sandefjord kommune, Linda E Linnestad. 		
Presentasjon av «Viktigheten av brukerorganisasjonene sett i et 		
helseperspektiv» ved LMS Forum. Presentasjon av ny brukerorganisasjon A-larm ved Vigdis Løbach. Tid til å bli mer kjent på 		
tvers av organisasjonene.
29 fremmøtte.
14.mai. Digitalt stormøte på Teams. Kommuneoverlege Augestad om
hvordan korona smitter, om restriksjoner for å hindre smitte, om 		
betydning av korrekt medisinering for kronikere, inklusiv jevnlig 		
kontakt med fastlegen. Eli Hansen, seksjonsleder ved Sandefjord
Medisinske Senter (SMS) om årsaker til at SMS er stengt for 			
besøkende og bruk av møterom/lokaler for eksterne aktiviteter. 		
Enhetsleder Christine Lie, Forebygging og mestring; om 			
fysioterapitilbud til kronikere, ta kontakt om dere ikke får hjelp 			
ved byens ulike institutt. Hørselshemmedes Landsforbund Sandefjord 		
om kontroll / vedlikehold av høreapparat etter timebestilling torsdager
kl.13.00-15.00, dette annonseres i avisen. Sandefjord Kreftforening 		
ved Dag Gladsø om hvordan kreftforeningen inviterer til digitale 		
møter via Facebook.
19 deltagere.
18.juni. Digitalt stormøte på Teams med Brukerorganisasjoners deling 		
av positive tiltak i Korona-tiden: Møter og samlinger ute, økt Facebook 		
bruk, sykkelgruppe for Slagrammede, telefon ringe-runde til alle
medlemmer i Blindeforbundet, turgrupper, videomøter for å nevne 		
noen. LMS har sendt Brukerorganisasjonene liste over mulige steder
å leie lokaler til egne møter.
11 deltakere.

27. august. Stormøte i byens vakreste hage, Kurbadhagen: Elling Hem 		
med sang og gitar ga en super stemning på en vakker sommerdag. 		
Veldig hyggelig å se hverandre igjen. LMS sine tilbud ble presentert og 		
alt vi lærer av brukerorganisasjonene. LMS Forum ledet samlingen. 		
36 til stede.
28. oktober. Stormøte i kommunestyresalen med presentasjon av 			
samarbeidet LMS og Brukerorganisasjonene ved Dag Gladsø. 			
Helse og Sosialsjef Bente Østbakken Aasoldsen ga et innblikk i den 		
nye organisasjonen med slagordet “Sammen fremover” Hun
inviterte LMS og Brukerorganisasjonene til et HSO møte. Øyvind 		
Kristiansen, Diabetesforbundet presenterte Samhandlingsreformens 		
viktigste målsetting og han savnet politikere, fastle-ger og andre i 		
kommunens utøving av Samhandlingsreformen i praksis. Brukererfaring er nyttig kunnskap å benytte. Forskningsprosjektet “Trening 		
for alle” ved Hilde Grønning-sæther og Pernille Støren fra Universitet 		
i Sør Øst Norge ble presentert der fysisk tre-ning, ernæring og sosial 		
støtte som et supplement til tradisjonell medisinsk behandling.
28 til stede, derav to på Teams.
2.desember. Julemøte i kommunestyresalen. Kommuneoverlege 			
Augestad informerte om Koro-na situasjonen i Sandefjord hvor det 		
er god kontroll på smitte. Endringer kan raskt skje. Viktig å
opprettholde møte plasser med god avstand. Alder og underliggende 		
sykdommer er størst risiko. Kommunen er klar til massevaksinering. 		
Mange spørsmål fra salen ble besvart. Gunnbjørg har vært i
digitalt møte med Statsminister Erna Solberg som ønsket opplysning 		
om alle telefonopp-ringninger hun har hatt med de eldste som
bor alene og som ikke har tjenester fra kommunen. Seniorsiden på 		
kommunens hjemmeside ble presentert. Deltakere i LMS Forum og 		
Fagråd fikk sine velfortjente blomster.
26 deltagere, to deltok via Teams.
Til sammen 149 fremmøtte til stormøter gjennom 2020.
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Formidling av informasjon om tilbud ved LMS
LMS sendte informasjon til fastlegene vinter og høst.
Brosjyrer er delt med bibliotek, apotek, senterne med flere.
Det deles informasjon på kommunens hjemmeside og på kommunens Facebook-side.

Vi har opprettet egen Facebook side:
Lærings- og mestringssenteret i Sandefjord

Økonomi
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.
Evaluering av målsettinger for 2020.
Koronapandemien og at LMS sine gode lokaler har vært stengt for brukerorganisasjoner har gitt
oss utfordring med å få gjennomført planlagte arrangementer. Vi har knyttet kontakt med nye
samarbeidspartnere med lokaliteter, blant annet Røde Kors, Sandefjordkirkene og grendehus.
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
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. Flere styremøter er gjennomført på verandaer rundt om i kommunen.
Fellesskapet gjør oss alle sterkere.

Sandefjord 17.01.2021
Karin Rød og Gunnbjørg Furuset, LMS

I samarbeid med:

Kreativiteten har vært stor dette året - Likepersonsamtale og hummerfiske fungerer fint i koronatiden!

LMS forum, Bjørn Johannessen
HLF-Sandefjord, Dag Gladsø
Sandefjord Kreftforening, Dagheid Holm
Cerebral pareseforeningen Vestfold
Autismeforeningen Vestfold, Merete Bergan
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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
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