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Forord 
 

Denne presentasjonen av Lærings- og mestringssenteret i Sandefjord kommune, er laget for å 
synliggjøre noen erfaringer fra prosjekt- og driftsperioden ved dette senteret fra oppstart i 2004 og 
fram til i dag, juni 2014. 

Sandefjord kommune er første kommune i landet som etablerer eget Lærings- og mestringssenter.  

Som Sintef Helse beskriver i sin evalueringsrapport fra 2006; ” …har etablering av LMS- Sandefjord 
bidratt til styrkede brukere og brukerorganisasjoner og økt brukermedvirkning. Brukerne har hevet 
sin kompetanse og økt tillit til egen kompetanse. Det er bedret samarbeid mellom brukerne og 
fagfolkene, mellom brukerne og mellom brukerorganisasjonene.”  

Brukerorganisasjonene selv hevder at LMS- Sandefjord har bidratt til et unikt samarbeid mellom 
brukerorganisasjonene. 

Gjennom de mange læringstiltakene, har mange helsearbeidere i Sandefjord engasjert seg og erfart 
den viktige sammenveving av fagkompetanse og erfaringskompetanse som likeverdige komponenter.   

Det kan derfor tyde på at senteret har hatt en betydning for økt samarbeid mellom offentlig og 
frivillig sektor i Sandefjord. 

 

 

LMS- Sandefjord takker brukerorganisasjonene og Sandefjord kommune for å ha skapt forutsetninger 
for etablering av senteret og for at vi har muligheten til å delta i et svært interessant og spennende 
utviklingsarbeid i kommunen. 

 

 

Randi Hovde    Anne Corneliussen 

Leder LMS- Sandefjord   Medarbeider LMS- Sandefjord 
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LMS i Sandefjord kommune 2004-2014 
 

1. Bakgrunn 

Arbeid med å planlegge og utrede et kommunalt Lærings- og mestringssenter i Sandefjord, kom i 
gang allerede i 1999. Saken ble diskutert på møter med ordføreren, representant for ett av 
apotekene, sykehuset, Diabetesforbundet og helseseksjonen. Prosjektet lot seg ikke gjennomføre 
den gang, men partene holdt kontakten om saken. 

Den 19.sept 2001 ble innstilling om å utrede etablering av lærings- og mestringssenter lagt fram for   
Helse- og sosialutvalget og vedtatt: 

Helse- og sosialsjefen får i oppdrag å nedsette et utvalg som skal foreberede etablering av læring og 
mestringssenter. Brukerorganisasjonene og andre aktører som møter pasienter med kronisk sykdom 
skal være representert. Utvalget får følgende mandat : 

Utrede etablering av lærings- og mestringsenter med følgende mål : 

1. Bedre helse og livskvalitet for personer med kronisk sykdom i Sandefjord 
2. Etablere et varig læringstilbud i samarbeid mellom brukerorganisasjonene og helsepersonell 
3. Bidra til at helsepersonell øker bevisstheten og evne til å formidle kunnskaper om sykdom på 

en slik måte at det fører til økt mestring hos den syke. 

Utvalget skal legge fram  

• Forslag til organisering 
• Forslag til tiltak som kan gjennomføres innenfor eksisterende budsjettramme for 2002 og 

forslag til tiltaksplan for perioden 2003-2004 
• Forslag til evaluering 

Helsesjefen oppnevnte en arbeidsgruppe i oktober 2001 og som hadde følgende sammensetning: 

Svein Lie, helsesjef og utvalgsleder 
Øyvind Kristiansen, Sandefjord Diabetesforbund 
Anne Mette Letnes, bo- og aktivitetssentrene 
Ivar Ramberg, leder Voksenopplæringen 
Unni Aadne, leder helsesøstertjenesten 
Stein Holand, leder Rehabiliteringssenteret 
Elisabeth V. Haugen, utvalgets sekretær 
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Arbeidsgruppen la frem følgende anbefalinger: 

1. Sandefjord kommune starter et prosjekt med drift av lærings- og mestringssenter 
inneværende år slik det fremgår av denne utredningen. 

2. Driftens omfang første år bestemmes av de muligheter lokaliteter gir. 
3. Senteret inngår som et tiltak etter kommunehelsetjenesteloven og legges administrativt til 

helseseksjonen. 
4. Leder av helseseksjonen gis fullmakt til å søke eksterne instanser for driftsmidler til en 

oppstart. 
5. Det utlyses stilling som senterleder i henhold til beskrivelser i denne rapporten. 
6. Leder av helseseksjonen gis fullmakt til å inngå avtale om leie/disponering av egnede lokaler 

med en minstestørrelse på 30 m2, og fremskaffe det nødvendige utstyr. 
7. Det inngås avtale med brukerorganisasjonene som bruk av lokaler til likemannsarbeid. 
8. Det inngås avtale med apotekene om deres bidrag. 
9. Det etableres et fast samarbeidsforum med FFO hvor hovedfokus er den videre rekruttering 

av foreninger til likemannsarbeide. 
10. Styringsgruppen, referansegruppen og evalueringsgruppen trer i virksomhet ved ansettelse 

av leder. 

 

I helse- og sosialutvalget 24.april 2002, ble følgende innstilling vedtatt : 

” Helse – og sosialutvalget gir sin tilslutning til arbeidsgruppens anbefalinger. Prosjektet med 
etablering og drift av Lærings- og mestringssenter skal gjennomføres for en prosjektperiode på 2 år 
fra den dag driften er etablert. Etablering av prosjektet forutsetter ekstern finansiering og videre drift 
må vurderes på grunnlag av erfaringene i prosjektperioden”. 

 

2. Organisering av prosjektet 
 

Prosjektarbeidets forberedelser kom i gang i løpet av våren 2003 og prosjektleder hadde lokaler på 
Framnessenteret.  

Fra tidlig høst 2003 ble det gjennomført flere møter med brukerorganisasjonene gjennom FFO 
Sandefjord. Saksutredningen med arbeidsgruppenes anbefalinger om profil, deltakelse fra 
brukerorganisasjonene og organisering av prosjektet, ble et svært nyttig og viktig dokument for å 
sikre at planene og arbeidsform ble ivaretatt på en god måte og i henhold til arbeidsgruppens 
anbefalinger. 

Styringsgruppe, referansegruppe og  evalueringsgruppe ble etablert med representasjon fra de 
instanser som var beskrevet.  

Innflytting til Hvidtgården med oppstart av Lærings- og mestringssenteret skjedde i juni 2004. 
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Styringsgruppens sammensetning og mandat : 

Helse- og sosialutvalget vedtok i sak 005/02 vedr etablering av Lærings- og mestringsenteret, 
følgende : 

En gruppe bestående av leder for Helseseksjonen, prosjektleder og representant fra FFO skal utgjøre 
styringsgruppen som har ansvar for å styre prosjektet innenfor de gitte rammer og i den retning som 
intensjonen beskrevet under ” Ide” og ”Profil”. 

Styringsgruppen hadde sitt 1.møte 1/12-2003 på Framnessenteret og besto av: 

Leder av Helseseksjonen, Hilde Bremnes, leder av styringsgruppen fram til mars 2004 
Sissel Bekkelund, senterleder Framnessenteret  
Britt Gogstad Haugen, leder Sandefjord FFO 
Randi Hovde, prosjektleder og sekretær 

Fra april 2004 til 2008 var nåværende leder av Helseseksjonen Tine Luberth, leder av 
styringsgruppen. Roger Fredriksen, forsterket brukerrepresentasjonen i styringsgruppen fra februar 
2004. 
 

Saker som var oppe i 2004-2005, var bl.a disse: 

Etablering av referansegruppe og evalueringsgruppe, mandat for prosjektet, økonomiske forhold- 
søknad om prosjektmidler, egen mediaplan- bl.a med Avis, radio og tv! Plan for kursvirksomhet med 
likemannskurs, kurslederkurs for mestringskurset å leve et friskere liv, grunnkurs i helsepedagogikk, 
taushetserklæring for likemenn, samarbeidsprosjektet med SiV- poliklinikkene, om 
evalueringsarbeidet- kontakt med både Høgskolen i Vestfold, BI Sandefjord og Nasjonalt senter for 
LMS v forsker der, om veiledningskontoret som har fått for liten plass og anbud for å benytte deler av 
foajeen til kontor og kopirom, om søknad til familieprosjektet ved NKLMS og vårt arbeid med 
søsken/barn av gruppen inn i dette. Søknad innvilget med tilskudd til dette arbeidet. Om invitasjon til 
nettverkssamlinger for Lærings- og mestringssentrene ved sykehusene i Helse Sør som følge av 
nasjonal 2 dagers konferanse ” Helse- læring og mestring” i november 2004 i Oslo. Styringsgruppen 
finner denne konferansen så interessant at 16 personer fra både styringsgruppe, referansegruppe og 
evalueringsgruppe deltar. Dette innleder en svært viktig fase for senteret og tilknytning til 
fagmiljøene i LMS i Helse sør. Det representerer stor overføringsverdi, interessante tema og bidrar til 
å løfte et nytt felt og gi fellesskap for små miljøer. På nettverksmøtet i Vestfold i juni 2006 var 2 
brukerrepresentanter fra Sandefjord som formidlet egne opplevelser og erfaringer med å være i 
familie med personer med langvarig endret helsetilstand. 
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Mandat for prosjektet ble utformet slik med bakgrunn i hs-saken: 

• Å starte opp og utvikle Lærings- og mestringssenteret i tråd med føringer som ligger i saken 
og med vektlegging av likemannsarbeid, mestringsperspektiv og ressursfokus 

• Å sikre bred deltakelse fra brukerorganisasjoner og samarbeidspartnere 
• Å sikre stort engasjement og interesse blant ansatte i helse- og sosialtjenesten i Sandefjord 

kommune. 

Det legges vekt på at senteret utgjør en nøytral arena. 

Dette vil innebære at alle organisasjoner og enkeltpersoner som deltar i LM- senteret har like vilkår. 

 

Referansegruppen. 

Mandat til referansegruppen var i hht forslag i sak 005/02 i Helse- og sosialutvalget: 

Referansegruppen skal bidra med praktiske kunnskaper fra ulike ståsteder, komme med ideer og 
innspill, ta initiativ til å forplikte ulike faggrupper til å bidra og samarbeide, samt å sikre at 
brukerdialogen ivaretas. Gruppens hovedoppgave blir dermed å sikre eierskap og utvikling. Gruppen 
skal være rådgivende for daglig leder, og medlemmene oppnevnes av helse- og sosialsjefen. 

Referansegruppen ble sammensatt med representasjon som foreslått i saken og etter innkomne 
forslag til representanter fra brukerorganisasjonene, samarbeidsparter og legene: 

Representasjon fra 5 interesseorganisasjoner, hvorav 1 blir leder av referansegruppen 
leder Øyvind Kristiansen, Sandefjord Diabetesforening 
Inger Helene Andersen, Trafikkskaddes landsforbund/Vestfold Parkinsons forbund 
Øyvind Storm Nielsen, Norges Handikapforbund, vararepresentant for leder 
Gunnar Løvås, Sandefjord Revmatikerforening 
Anne Britt Forbord, Norsk forening for utviklingshemmede 
Sandefjord  trygdekontor, Kjerstin Alice Tvede, Representant fra samarbeidspartnere 
Sandefjord Rehabiliteringssenter , Sølvi Ørstenvik 
Representant fra fastlegene/legerådet, Ivar Aartun 
Representant for Eldresentrene, Stein Ringdal 
Helsesøstertjenesten, Unni Aadne 
Sandefjord  Voksenopplæringssenter, Torhild Sanna 
Prosjektleder, Randi Hovde, sekretær 
 

Referansegruppen hadde sitt 1.møte 21.januar 2004 på Framnessenteret. 

Saker som var oppe i tidlig fase(2004-2005), var bla: 

Markedsføring av senteret med bla forslag til medieplan, kursing av likemenn, hvordan få ungdom 
med – arrangering av en ungdomskonferanse, kurs for ansatte og organisasjoner 14.mai dvs 14 dager 
før innflytting i cafeen! med HMS-tjenesten v /lege Magnar Kleiven! 
”Hvordan drive likemannsarbeidet i LMS? Dette arbeidet må kvalitetssikres. Likemannskursene er 
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bra, det er viktig at ledelse i organisasjonene har ansvar for å ta ut rette personer i egen organisasjon 
til å være likemenn- dette er viktig ikke minst for seriøsiteten overfor samarbeid med legene og 
kommunen som tilrettelegger for senteret. Alle likemenn skal gå likemannskurs, selv om de har 
andre likemannskurs fra tidligere i regi av egen forening/forbund” kan leses i referat fra et møte. 

Det kan videre leses i referater: ” Temakvelder på tvers av brukerorganisasjoner- eks. Vi har nå erfart 
at både TULF  og Diabetesforeningen har hatt temakvelder med interessant innhold. Tulf med tema 
om medisinbruk og trafikk, og Diabetesforeningen med bruk av insulinpumpe. 
Det er veldig bra at de ulike foreninger viser stort ansvar i å arrangere slike tema som både er 
spesifikke ift målgrupper og andre som henvender seg til et bredere publikum. Dette er viktig at de 
fortsetter med. En liten utfordring: Det hadde vært interessant om noen foreninger går sammen om 
arrangement for en temakveld-dag!” 

Vedrørende treningssenteret- bruk av rom og utstyr.  

Revmatikerforeningen har gitt treningsmatter og stativ for disse. LHL har gitt penger til 
spinningsykkel, ergometersykkel, ribbevegg og balanseplate.  Som følge av denne gaven, ga 
forretningen utstyr som manualsett, håndklyper, hoppestrikk og ulike treningsstrikk. 
HLF – Sandefjord ga midler til bruk for trening og oppfølging av ungdom med nedsatt 
hørsel/døvblitte. MS- foreningen har gitt Motomed som er et apparat som rullestolbrukere kan trene 
ben og armer som fremmer styrke og sirkulasjon! 
i 2005 ble det søkt og innvilget kr. 25.000,- til aktivitetsmidler fra Vestfold fylkeskommune- midlene 
ble brukt til gangbane, et større treningsapparat for å styrke både bein og armer, stepmaskin og 
tredemølle. 

Sak om å arrangere Helsemarkedsdag- var oppe til diskusjon og ble bestemt at det skulle være åpen 
dag 9.juni -05. Dette ble den første Helsemarkedsdagen av 5 slike arrangementer ute på  
Hvidts plass !! 

Andre saker som ble fulgt opp etter drøfting i referansegruppen var om etablering av søskentreff v 
Roger Fredriksen fra 2006, lunsjmøter m legekontorer ift LMS og mestringskurset ”Å leve et friskere 
liv” og om samarbeid m apotekene for å ha likemannsarbeid og stand på apotekene i sentrum. Det 
ble gjort avtaler med flere organisasjoner for stand og informasjon på apotekene.  

Sak om lokalene på Hvidtgården for veiledningstjenesten. 
Lokalene er for små, ble det erfart etter drøyt 1 års drift. Tegning av nye lokaler ble gjennomgått. 
Referansegruppen går for løsning som er skissert og finner det naturlig at de er med på å dele på 
utgiftene.  Nytt lokale som er det vi har i dag til veiledningstjenesten/ brukerkontoret, ble møblert 
med bord, stoler, skrivebord, telefon, pc m internettilgang og mappeskap for informasjonsmateriell. 

 

Evalueringsgruppen  ble satt sammen etter anbefaling i hs- saken og besto av : 

Ivar Ramberg, leder Sandefjord Voksenopplæring, leder av gruppen 
Roger Fredriksen, brukerrepresentant 
Thor Hagberg, politisk representant 
Randi Hovde, prosjektleder, sekretær 
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Evalueringsgruppen skulle spesielt arbeide med evalueringsmetodikken og sikre at 
evalueringsarbeidet kom i gang.  Det ble laget en evalueringsrapport basert på spørsmål til 
brukerorganisasjoner om lokalene og samarbeid, og evalueringer av kurs i helsepedagogikk, brukere 
av likemannstjenesten, likemannskurs. 

Ifm. Prosjektsamarbeid med Sandefjord sykehus, poliklinikkene, ble Sintef  Helse engasjert til å 
evaluere dette. Det foreligger egen rapport om dette.  

Gruppen hadde sitt 1.møte 19.oktober 2004. 

 

3. Ide`grunnlag og helsefremmende perspektiv 
 

Bakgrunn for etablering av Lærings- og mestringssenteret, beskrives slik i hs-saken: 

Ideen bak etableringen er at det skal være et aldersuavhengig lavterskeltilbud for personer med 
langvarig eller kronisk funksjonsnedsettelse. Det er brukerens eget behov som skal stå i fokus, hvor 
målet er å oppnå et mest mulig selvstendig liv. I forarbeidet til prosjektet har det vært spesielt fokus 
på barn og unge og hvordan tilrettelegge slik at også disse gruppene får sitt naturlige sted å forholde 
seg til. Brukerorganisasjonene er opptatt av å nå fram til yngre grupper og dette er grunnlaget for 
nettopp å etablere Lærings- og mestringssenteret i Hvidtgården. 

Senteret vil ha både en støttende, forebyggende og utviklende funksjon:  

Støttende ved at det fokuseres på mestring av langvarig/kronisk sykdom. 
Forebyggende ved at egenmestring og ny læring reduseres komplikasjoner, invalidisering og varig 
uførhet.  
Den utviklende funksjonen er rettet mot den enkelte brukers mulighet til å videreføre skole, 
utdanning og arbeid, evt. lære noe nytt. 

Senteret legger til grunn at langvarig eller kronisk sykdom ofte oppleves som en begrensning av livet 
sammenlignet med tiden før sykdom. Ved å flytte fokus fra sykelighet til utviklingsmulighet, vil dette 
kunne føre til en opplevelse av økt livskvalitet ved at det beherskes å ” gå rundt” begrensningene. 

Senteret skal fremstå som en del av kommunens opplysningsplikt og friskvern. Det skal fungere som 
et samarbeidsverksted for brukere, deres familier, brukerorganisasjoner og helsepersonell. 

En koordinert tiltakskjede skal gi brukerne et kvalitetssikret tilbud på den veien som må gås fra 
sykdomsbeherskelse til et mest mulig selvstendig liv. 

Tilbudet skal ikke erstatte medisinsk behandling, men være en fortsettelse og et supplement. 

LMS- tilbudet er basert på at brukere og fagpersonell samarbeider om utvikling av de forskjellige 
læringstilbud/kurs, veiledning, selvhjelpsgrupper og treningstilbud. LMS arbeider etter en 
systematisk tilnærming basert på en helsefremmende forståelse hvor inspirasjon, kunnskap og støtte 
bidrar til trygghet og kontroll og det bidrar til selvstendighet og mestring.  
Salutogent perspektiv og empowerment er bærebjelker i LMS- virksomheten. 
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To viktige instanser kom på plass i løpet av 2006  

a. Fagråd  
b. Nettverksmøter 

Fagrådet ble opprettet i 2006 for å kvalitetssikre arbeidet ved LMS. Fagrådet er tverrfaglig 
sammensatt og har bestått av lege, sykepleier, sosionom og leder for LMS. Siden 2010 har 
sammensetningen vært lege, sykepleier, fysioterapeut og leder ved LMS. Og fra 2012 har også 
ergoterapeut vært del av fagrådet. Rådet skal også ha en rådgivende og veiledende funksjon ift. 
brukerorganisasjonene som er tilknyttet LMS: Fagrådet møtes 2-3 ganger hvert semester. 

Nettverksmøter. 

Gjennom fagrådet ble en nettverksgruppe etablert bestående av viktige interne og eksterne 
samarbeidsaktører. Nettverket møttes 2 ganger i året med oppstart høsten 2006. Fra 2010 har 
det ikke vært møtevirksomhet på samme måten. Dette har sannsynligvis sammenheng med 
etablering av Undervisningssykehjem for Vestfold, lokalisert til Sandefjord og Nygård sykehjem, 
og hvor fagnettverk ble del av opplegget og ivaretar slik behov for å møtes på tvers av 
virksomheter og prosjekter.  LMS er nå en del av styringsrådet i dette systemet som har skiftet 
navn til Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester i Vestfold 

 

4. Implementering i drift 

Prosjektperioden varte i 4 år og overgang til drift skjedde først i 2008.  

I denne fasen ble det valgt en omstrukturering av LMS. Prosjektorganiseringen ble avsluttet og nye 
strukturer for samarbeid med brukerorganisasjonene kom på plass.  

1. LMS forum  
2. Stormøter med representanter fra samtlige samarbeidende organisasjoner 

 

LMS forum har som hensikt å drøfte og forberede saker som berører samarbeidet mellom 
organisasjonene og LMS. Forumet møtes ca 1 gang pr mnd og består av representanter fpr 
brukerorganisasjonene og ansatte ved LMS, totalt 5 personer. Forumet inviterer til møter med 
brukerorganisasjonene 2-4 ganger i året.  

Stormøter med brukerorganisasjonene. 
På disse møtene er det ulike tema som tas opp, det er sosialt fellesskap, utveksling av synspunkter 
for utvikling av veiledertjenesten/ likemannsarbeidet, eksempelvis hvilke steder skal det være 
likemannstilbud, tema for påfyll knyttet til rolle som likemann/veileder og om samarbeid mellom 
brukerorganisasjonene. 

 Representanter fra NAV har deltatt her, det har vært tema om felles brukerkontor på Sykehuset i 
Vestfold, informasjon om mestringskurs, om prosjektet Lyst på livet, informasjon om og visning av 
øvelser i Qigong, om etikk og rolleforståelse som likemann, informasjon om Frisklivssentralen, om 
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Samhandlingsreformen i 2 møter, både med kommunelege og helse- og sosialsjefen.  Normal aldring 
har vært tema,  informasjon om Helseparken, informasjon om rehabiliteringsprosjektet ”Best 
hjemme” og om innhold og enheter på lokalmedisinsk senter- hvor nå vårt LMS får en sentral 
plassering i foajeområdet  og slik som er ønskelig fra LMS ståsted ! 

 

Opplæring av likemenn 

Noe av de første temaene som ble tatt tak i , var likemannsarbeidet og opplæring av nye likemenn. 

Opplæring i form av kurs over 3-4 kvelder ble derfor satt i gang allerede høsten 2003 på Framnes 
med Kjerstin Fjeldstad. På tvers av organisasjoner valgte referansegruppen å gå for, noe som var nytt 
for de fleste.  Erfaringene er svært gledelig og beskrives i ettertid som å være suksess både for 
organisasjonene og Lærings- og mestringssenteret. Tilbakemeldinger fra deltakerne var at det 
opplevdes nyttig, de ble kjent med hverandre på en annen måte, og det ble starten  på mer 
samarbeid mellom organisasjonene. Som de hevder selv er det mer likhet enn ulikhet- det handler 
om følelser, hvordan håndtere en ny situasjon, anerkjenne livet slik det er, hva kan en gjøre noe med 
og hva kan en ikke gjøre noe med. 

 

Alle organisasjoner som ønsket det, fikk innpass på Hvidtgården og til å starte med likemannsarbeid. 
Små organisasjoner som ikke hadde mulighet for egen opplæring, ble sikret dette her. Kurs for mer 
enn 100 likemenn over en 3 års periode ble resultat av dette.  

Av kursinnhold kan nevnes tema som: hva er en likemann, hva er oppgavene, hvordan fungere som 
likemann for enkeltmennesker, kommunikasjon, forståelse av rolle som likemann, samarbeid med 
andre organisasjoner, erfaringsdeling fra erfarne likemenn, om moral, etikk, holdninger og 
kultur,likemannsarbeid- samtalegrupper, den vanskelige samtalen- rollespill, informasjon om NAV . 
Formen var både foredrag, dialog to og to, gjennomgang i plenum, rollespill, diskusjoner. 

LMS fikk oppstarttilskudd fra Nasjonalt kompetansesenter for Læring og mestring, NKLMS på Aker 
sykehus i Oslo og kunne derfor tilby de første kursene gratis for organisasjonene. 

Ved NKLMS på Aker, ble det arrangert flere kurs og det nasjonale senteret var en viktig kontakt i 
oppstarten av LMS- Sandefjord. Flere av oss deltok på flere samlinger for lærings- og mestringssentra 
fra hele landet landet og med kurs i helsepedagogikk. Her ble vi første gangen kjent med 
mestringskurset ” Å leve et friskere liv” og fikk etter hvert 10 kursledere i Sandefjord og 
gjennomførte mange kurs i egen regi fra 2006 og framover. 

Dette var noe av det første LMS- Sandefjord valgte å sette i gang med ved siden av opplæring av 
likemenn.  Fagrådet oppfattet at det var viktig å starte med tilbud som gikk på tvers av situasjoner for 
deltakerne, dvs på tvers av diagnose og livssituasjon. Dette var i kontrast til LMS på sykehus som 
konsentrerte sin virksomhet til diagnoserettede kurs. 

Helsepedagogikk kurs ble også satt på dagsorden - også dette på tvers av funksjon, fagutdanning, 
tilsettingssted og forvaltningsnivåer. Her valgte vi sammensetning for at de ulike fagfolkene skulle 
kunne møte hverandre og bli kjent med de ulike virksomhetene i sykehus og andre kommuner og 
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ikke minst med hva representanter fra brukerorganisasjoner var opptatt av og hadde fokus på.  Først 
skjedde dette gjennom LMS i Sandefjord, så sammen med LMS på Sykehuset og i Psykiatrien i 
Vestfold. Brukerrepresentanter og likemenn fikk tilbud om dette kurset som ledd i oppfølging av 
likemannskurs fra tidligere. 

 

5. Likemannsarbeidet i utvikling.  

”Vi ser det kan oppfattes som høy terskel for å komme til brukerkontoret selv om det er høvlede 
terskler”, som Roger Fredriksen sa det i intervju med Sandefjord Blad. Vi så utover Hvidtgårdenhuset 
og fikk avtaler om å ha stand på Hvaltorget i kjelleren på gamle Hvaltorget, 6-7 org sammen hvor det 
ble mange henvendelser. Dette skjedde også som en interessant prosess sammen med 
brukerorganisasjonene gjennom likemannsforum for å bli mer synlig i bybildet og tilgjengelig for folk 
flest. Vi fikk også mulighet for stand og informasjon på apotekene, avtalte med Hvalen og  
Nordstjernen for å være der, en og to org sammen. Deretter ble det utvidet til også å ha cafemøter 
på Cafe` Hvidt, Framnessenteret, Ranviksenteret, og Bugården. Fra april 2009 startet vi med tema i 
tilknytning til disse arrangementene og dette samlet flere tilhørere og mange gode spørsmål som 
kommer. Noen ønsket individuell veiledning etterpå. Temaene har vært for eksempel. Om 
inkontinens og hvordan mestre dette, om type 2 diabetes og om livsstilskurs, om epilepsi- hva skal du 
gjøre ved et epilepsianfall- hvordan leve med epilepsi. 
 

Denne aktiviteten har fortsatt fram til idag og utvidet med ny arena fra våren 2010 på Biblioteket. 
Det er 7-8 organisasjoner som har avtaler om informasjons og likemannsarbeid der med en til to 
organisasjoner sammen. Biblioteket er god samarbeidspart i dette og flere organisasjoner opplever 
bra etterspørsel. 

Mange organisasjoner har også god erfaring med å ha veiledning/likemannsarbeid i forbindelse med 
treningsaktiviteter, sosiale samvær og møter. Dette er en god utviklingstrend! 

I årene 2010- 2011 og 2012 har Diabetesforbundet og HLF- Sandefjord hatt lunsjmøter med 
avdelingene i hjemmetjenesten. Dette var vellykket  og interessant for begge parter og dette bør 
gjentas, gjerne også med andre organisasjoner. 

I flere år har vi sammen med senteret på Hvidtgården, Frivilligsentralen og samarbeidspartnere 
arrangert Helsemarkedsdag ute på Hvidts plass. Dette er et stort opplegg for å vise fram aktivitetene 
på huset og sammen med noen av naboene til Hvidts plass, en samling av kulturelle innslag også fra 
scene, informasjon og tema på møterom som: Kols, diabetes type 2, presentasjon av mestringskurset 
” Å leve et friskere liv”, fysisk aktivitet og livsstil, osteoporose, overvektsprosjektet, om det å være 
svaksynt-blind, homeopati og stress, kreftomsorg, likemannsarbeid. 

Det var også servering ute fra cafeen, mange stand rundt om på plassen og sammen med viktige 
samarbeidspartnere. 

De siste 3 årene har vi hatt samarbeid med Den kulturelle vandringsstaven og deltatt på arrangement 
i Bugårdsparken sammen med Frisklivsentralen, Turistforeningen, Jeger og fisk, og bo- og 
aktivitetssentrene i Sandefjord. I år skjedde dette på Kurbadet, med visning av badets historie og 
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helsetilbud og med gjølergruppen Stella Polaris. Det var stor oppslutning og 8 brukerorganisasjoner 
og LMS deltok.  

Det er laget samarbeidsavtaler med brukerorganisasjonene og vi har fått en god mal fra Oppegård 
kommune. Dette leder også til at flere organisasjoner nå gjennomfører temamøter sammen med 
LMS. 

Brukerorganisasjonene driver et fantastisk arbeid både internt i egen organisasjon og sammen med 
øvrige organisasjoner!! De har svært viktig funksjon og har stor betydning i bysamfunnet Sandefjord. 
De er viktig del av det frivillige arbeidet som bidrar til både sosiale møteplasser for folk flest, 
muligheter for å være i bevegelse under kyndige instruktører og fysioterapeuter, med turgrupper, 
stavgang, og med en god formidling av sin hverdagskompetanse overfor byens borgere som trenger 
det. 

Brukerorganisasjonen har en stor medlemsmasse med i underkant av 3000 medlemmer. 

De har medlemsmøter flere ganger i året med mange gode og viktige tema- etter hvert er fastlegen 
blitt invitert både for å bidra til helsetema, men også for å bli kjent og derved skape nødvendig tillit til 
å gjøre flere henvendelser til likemannstjenesten. Mange organisasjoner driver med utstrakt 
treningsaktiviteter, både ute og inne og ikke minst har de mange sosiale samlinger gjerne i tilknytning 
til treningene. 

 

6. Utvikling av kurs og temamøter  

Av kursrekken har vi siden 2008 gjennomført hver høst og vår 3 kvelds kurs innen livsstilskurs type 2 
diabetes. Hvert kurs på 11-12 timer og med tilbud om oppfølgingskurs en gang pr år. 
Det er flott samarbeid mellom fast lege, brukerepresentant for Diabetesforbundet, fysioterapeut, 
ernæringsfysiolog, ortopediingeniør og LMS. 

Det er stor oppslutning og særlig på vår-kursene med ca 20 deltakere og minst halvdelen er menn!! 

Det ville vært interessant å se nærmere på effekt av tiltaket over tid- endres vaner, bedres 
livskvalitet, blir det bedre selvkontroll? Hva leder mer kunnskap til? 

Mestringskursene 

Siden 2006 er det gjennomført mange mestringskurs gjennom ” Å leve et friskere liv” og kurs i 
livsstyrketrening. Tematikken er bla. å bli klar over egne tankemønstre og hvordan det preger livene 
våre og våre handlinger. Hva kan vi gjøre noe med og hvordan? Gjennom kurset kan man lære seg 
flere teknikker til å håndtere utfordringer og til nye vaner for et bedre liv. 

Qigong-kurs 

Siden 2011 har det vært flere kurs og oppfølgingskurs innen Qigong. 

Instruktør Karin Rød holder kurs her på Hvidtgården og på Helseparken. Hun er også engasjert 
gjennom MENiN og Vestfold Parkinsonforening. Denne rolige treningsformen egner seg for svært 
mange, også for personer som har bevegelsesbegrensninger. 
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Trygghetsnett.  

Trygghetsnett er tilrettelagt for pårørende som lever sammen med en person med demens eller slag. 
Trygghetsnett tilbys også pårørende til barn med funksjonsnedsettelse, til familiemedlem med rus 
eller psykiske utfordringer. Trygghetsnett forutsetter pc og internett- tilgang. Ved trygghetsnett, kan 
en ha kontakt med basen for å få svar på spørsmål, eller gjennom diskusjonsforum å ta opp ting med 
andre i samme situasjon. Det arrangeres også felles treff rundt om i Vestfold. 

Selvhjelpsarbeid  

Dette tilbys som oppfølging av mestringskurs, pårørendeskole innen demens og som egne tiltak. 
Dette skjer i samarbeid med Selvhjelp Norge, distriktskontor Vestfold, Buskerud og Telemark og 
Pårørendeskolen på Lunden senter.  Oppslutningen varierer, noen grupper går over år og andre fases 
ut relativt tidlig etter bare noen få gruppesamlinger. Kanskje bør det tilbys samtalegrupper med fast 
leder i større grad og så ha overgang til selvhjelspgrupper. 

Tilrettelegging for treningsaktiviteter 

Det er også tilrettelegging for treningsaktiviteter, som for slagrammede, gruppetrening både kvinner 
og menn. Det er treningsgrupper med fokus på balanse for beboere i Hvidtgården og andre som bor i 
nærheten av senteret, og for grupper innen Kols og andre lungesykdommer med fysioterapeuter. 
Ofte er det en sosial samling i forkant eller etterkant med mulighet for erfaringsutveksling. Her drives 
godt likemannsarbeid. 

Lyst på livet-grupper 

Livscafé for pensjonister og andre voksne hvor nye muligheter kan vokse frem.  

Tema 

• sikkerhet og trygghet 
• sosial nettverk 
• mat og drikke 
• fysiske aktivitet 
• psykisk helse 

Det vises til ytterligere beskrivelse under Prosjekter. 

Livslyst når det røyner på 

Kurset er for personer som lever med kreft, og deres familie. 
Kurset går over 5 ganger, 3 timer pr. gang og har fokus på hvordan håndtere denne livssituasjonen 
gjennom måter å tenke på og mestre de ulike utfordringene 
Kurset arrangeres i samarbeid med Sandefjord kreftforening 

Kurs i helsepedagogikk  

Dette har vedvart fra oppstart i 2006 og fram til nå og som vil videreutvikles. Det er nå utviklet nye 
kurs i helsepedagogikk i samarbeid mellom Lærings- og mestringsenteret i Sykehuset i Vestfold, 
Utviklingssenteret i Vestfold og LMS- Sandefjord. I 2 år var også Høgskolen i Vestfold medarrangør/ 
bidro med forelesning.   
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Kurs i helsepedagogikk arrangeres hver høst. Kurset retter seg mot ansatte i både sykehus og 
kommunehelsetjeneste og representanter fra brukerorganisasjoner. Det er stor oppslutning med ca 
50 deltakere. 

Coach Vincent Hagerup leder dagene med innspill fra brukeres fortellinger om egen helse og møte 
med helsevesenet, fagpersoners opplevelser og betraktninger og med foredrag om motivasjon og 
hva som kreves ift endringer i livet. Det er godt med rom for å drøfte med andre deltakere underveis. 

Temamøter 

Tematikken dreier seg om de store helseutfordringene i befolkningen og på denne måten følges plan 
fra fagrådet om å ha kurs og tema på tvers av diagnoser, samtidig som vi har oppmerksomhet på 
helseutfordringer som omfatter mange.  

Opplegget blir til gjennom godt samarbeid og fordeling av oppgaver mellom organisasjoner og  
helsepersonell internt i kommunen eller eksternt. Flere fastleger har deltatt med svært interessant 
formidling på en god og ”folkelig” måte. Det samme gjelder andre helsepersonellgrupper ift disse  
åpne temamøtene. De viser ulike treningsformer, og kommer med gode tips og relevant informasjon 
og farmasøyt har formidlet på en utmerlet måte om riktig bruk av medisiner, hjelpemidler for å holde 
orden på medisinbruken etc. Det er stor oppslutning om slike tema med 40 50 deltakere hver gang. 

Eksempler på tematikk er : 

om Kols, om psykisk helse og lungesykdommer, muskel og skjelettplager, psykisk helse i 
folkehelseperspektiv, om ensomhet, kosthold og me., Dette utvikler seg godt videre og noen av 
temaene vil også gjentas.  

Andre eksempler er: 

Frisklivstema for deltakere på Frisklivssentralen, Briskeby-konferansen for unge som har nedsatt 
hørsel og døvblitte, trygderettigheter og økonomi ifm slag, Best hjemme-prosjektet, trygghetsnett, 
pårørendeprosjektet, verdensdagsarrangementer vedr psykisk helse og aktivitet. I samarbeid med 
HLF Sandefjord og Vestfold har det i vinter vært 2 bolker med kurs i engelsk for tunghørte/personer 
med  CI- implantat, med tidligere engelsklærer fra SVGS. Veldig spennende og vellykket ut fra 
respons hos deltakere. Formålet er å kunne beherske hverdagsengelsk til bruk ved reiser etc. 

 

7. Samarbeidspartnere: 

LMS- Sandefjord har samarbeid med mange instanser både i kommunen og utenfor Sandefjord.  

Sandefjord Voksenopplæring har stand på Cafe Hvidt 1 gang pr. mnd for å synliggjøre og presentere 
sitt tilbud.  

Apotekene i byen stiller sine lokaler til disposisjon for stands og for at informasjon om ulike tiltak i 
LMS- og organisasjonenes regi, blir synliggjort.  
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Biblioteket i Sandefjord er blitt en viktig samarbeidspart fra våren 2010 som arena for å synliggjøre 
både brukerorganisasjonene og LMS med god tilrettelegging for stand med informasjon av 
aktivitetene. 

Fysioterapeut v/ Fysikalsk institutt følger opp 2 treningsgrupper for yngre med slag på Hvidtgården- 
dette er også et samarbeid med Sandefjord Frivilligsentral som sørger for skyss til de som trenger 
det, og Hvidt cafe` er viktig sosial samlingsplass.  

 LMS-Vestfold- Samarbeidsforum for Lærings- og mestringssentrene i Vestfold 

Siste år har det vært fokus på samarbeid om selvhjelp, forberedelse for etablering av brukerkontor 
på sykehuset og utvikling av nytt helsepedagogikk-kurs.  

Samarbeid med Frisklivssentralen  

LMS har gjennomført frisklivstema for flere grupper ved Frisklivssentralen i 2011 og 2012. Fokus har 
vært på mestring, positiv tenkning og bruk av mestringsteknikker. Det er årlig informasjon om 
brukerorganisasjonenes treningstilbud og veiledningstjeneste og læringstilbud ved LMS som kan 
være en mulig oppfølging av tilbudet ved Frisklivssentralen.  

Leder for sentralen har ansvar for tema om fysisk aktivitet i livsstilskurset for type 2 diabetes ved 
LMS. 

Samarbeid med Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester 

Det samarbeides om tilrettelegging av helsepedagogisk tilbud og som gjennomføres hverhøst. 
Samarbeidet er mellom LMS-Vestfold, Høgskolen i Vestfold og Utviklingssenteret 

 Samarbeid med Bo- og servicesentrene i Sandefjord 

Ved Framnes, Bugården og Ranviksentrene har LMS og veiledningstjenesten hatt tilbud om 
informasjon og veiledning. LMS har også samarbeid med Forsmannsenteret med tema til 
Torsdagsdråpen og flere grupper har vært på dette senteret gjennom livscafeene i Lyst på livet. 

 

8. Prosjekter: 
 

A. Samarbeidsprosjekt med poliklinikkene på Sandefjord sykehus i 2005 og 2006 

Bakgrunn for dette prosjektet var interesse for LMS fra poliklinikkens side ved leder Eli Hansen. De 
hadde på den tiden flere skoler innen diabetes, stomi, urologi, hjerte-karsykdommer. Det var derfor 
interessant for begge parter å styrke samarbeidet : 
sykehuset hadde mye helsekompetanse og LMS og brukerorganisasjonene hadde mye 
hverdagskompetanse. 
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Formål:  

1. Prøve ut ny virksomhet i skjæringspunktet mellom 1-og 2 linjetjenesten med fokus på 
kompetanseheving og kvalitetsheving, fagutvikling, utveksling av kompetanse mellom nivåene- 
nye måter å hente ut  kompetanse på. 

2. Øke kunnskapsnivået i spesialisthelsetjenesten, kommunehelsetjenesten, brukere, 
brukerorganisasjonene og likemenn 

3. Brukermedvirkning i både opplæringstiltak og brukere som medvirkende aktører i helsetjenesten 

4.    Dokumentere betydningen av tilgjengelighet til LMS-ene. 

Prosjektet fikk støtte med kr. 450.000,- fra Helse Sør. 

Dette var et spennende prosjekt som omhandlet og ledet til fase 3 trening for hjerterehabiliterte, 
oppstart selvhjelpsgrupper, videreføring av undervisningstilbud fra sykehuset til ansatte i kommunen 
innen diabetes og sårbehandling, diabetes og hjertesvikt og mestringskurs på tvers av diagnose. 

Gjennom dette prosjektet fikk LHL i Sandefjord komme inn på Hjerterehabiliteringsskolen fra april 
2006 med sin likemannstjeneste for fase 3 trening og fortsatt er engasjert på dette i Larvik til 
gruppen seniorer med bla informasjon om foreningen, og deres mange aktiviteter og treningstilbud, 
likemannsarbeid  som tilbys deltakere på skolen. 

Kursene fikk stor oppslutning og svært fornøyde kursdeltakere i både sykehjemsavdelinger og 
hjemmetjeneste i kommunen.  

Sintef Helse ble engasjert til å gjennomføre evaluering av dette prosjektet. Konklusjonen ble dette : 

”Evalueringen av LMS- Sandefjord er gjennomført i april/mai 2006 og retter seg først og fremst mot 
senterets samarbeid med SIV Sandefjord poliklinikkene. Evalueringen baseres seg på intervju med 13 
informanter: brukere, SIV- ansatte, personer fra primærhelsetjenesetn og personer med tilknytning 
til LMS – Sandefjord og til samarbeidsprosjektet.  

Hovedkonklusjonene er at etableringen av LMS- Sandefjord og samarbeidsprosjektet med SIV 
Sandefjord har bidratt til styrkede brukere og brukerorganisasjoner og økt brukermedvirkning.  
Brukerne har hevet sin kompetanse og økt tillit til egen kompetanse. Det er bedret samarbeid 
mellom brukerne og fagfolkene , mellom brukerne og mellom brukerorganisasjonene. 

Videre har LMS- Sandefjord opparbeidet et kontaktnett med primærhelsetjenesten, og gjennom 
samarbeidsprosjektet er også samarbeid med SIV- systemet i ferd med å etableres. Som kommunalt 
LMS har LMS- Sandefjord en unik mulighet for å videreutvikle en modell for samarbeid på tvers av 
nivåer, etatsgrenser og kommunegrenser. I den videre utbygging av LMS- arbeidet i Vestfold, foreslår 
vi å bygge på de erfaringer som er gjort. Det dreier seg først og fremst om å se SIV- systemet i 
sammenheng med primærhelsetjenesten og å involvere brukerne fra starten. Videre foreslås å prøve 
ut ulik fagkompetanse i læringstilbudene ved å involvere ulike faggrupper, både fra SIV og 
primærhelsetjenesten. LMS har skapt økt bevissthet om brukerkompetansen hos fagfolk og har skapt 
økt bevissthet for andres arbeid og kompetanse.” 
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B. Samarbeidsforum for Lærings- og mestringssentrene i  Vestfold, i LMS- Vestfold. 

LMS- Vestfold har bestått av ledere og medarbeidere ved de tre Lærings- og mestringssentrene i 
fylket; LMS ved Sykehuset i Vestfold HF, LMS ved Psykiatrien i Vestfold HF og LMS i Sandefjord 
kommune. Oppstart var i 2007 etter at også LMS ble etablert ved SiV. 
De tre LMS`ene har separat økonomi, men søker i fellesskap om prosjektmidler. 
Samarbeidsforumet har ingen leder og deltakerne har felles ansvar for fordeling av arbeidsoppgaver. 

Mål 
Samarbeidsforumet skal være en arena for å samarbeide om lærings- og mestringstilbud for 
pasienter og pårørende i Vestfold. 

Dette ønskes gjennomført ved å: 

• Samhandle om ulike LMS-tiltak, både praktisk og økonomisk 
• Synliggjøre LMS-tilbud i Vestfold gjennom et større nettverk  
• Styrke nettverket for fagpersoner, brukerrepresentanter og andre interesserte, som er aktive 

bidragsytere innen lærings- og mestringstilbud  
• Støtte opp om FoU-prosjekter med fokus på helsefremmende og forebyggende helsearbeid 
• Bidra til å styrke kontakt med aktuelle samarbeidspartnere 

 

Aktuelle samarbeidsprosjekter 

• Likemannsarbeid  
• Selvhjelpsarbeid 
• Mestringskurset ”Å leve et friskere liv” 
• Kurs i helsepedagogikk og andre aktuelle temadager 
• Brukerkontor på Sykehuset i Vestfold 

 
Eksterne prosjektmidler 

Fra 2007 -2012 har LMS- Vestfold fått bevilget eksterne prosjektmidler fra Helsedialog, Regionalt LMS 
i Helse Sør-Øst og Helsedirektoratet på til sammen Kr: 832.000,-.  
Prosjektene har fokus på samhandling og videreutvikling. 
 

C. Familieprosjektet ved NKLMS  

LMS i Sandefjord søkte og fikk tildelt prosjektstøtte i 3 omganger. Hensikten var å ha mulighet til og 
erfare drift av søsken- og barn av grupper. Gjennom Foreldreforeningen for funksjonshemmede barn 
ble vi kjent med at søsken hadde egen klubb og behov for mer aktivitet fra voksne.  Sammen med 
søsken, koblet vi på barn av foreldre med helseutfordringer og dette fungerte godt. Det ble arrangert 
møtepunkter med samtaler og tema de unge ønsket selv og det var noen helger gjort avtale med 
teaterinstruktører som brukte teatersport, gjøglerutstyr, sang og musikk, maling/tegning og rollespill 
som tilnærming og form. Dette var svært spennende tilnærming og familier ble invitert til en 
fremvisning av det de hadde jobbet med gjennom helgen. Svært god tilbakemelding fra de som 
deltok og det ble også vist stor interesse fra Familieprosjektet ved NKLMS som ga prosjektstøtte.  
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D. Lyst på livet 

I Lyst på livet arbeider pensjonister med å fremme egen helse og livskvalitet gjennom å påvirke vaner 
og mønstre i hverdagen.  
Det dreier seg om å bygge bro mellom det man vet er gode vaner og det man virkelig gjør. Broene 
bygges ved å bruke en enkel metode hvor man prøver ut forandringer i eget liv og vurderer 
resultatene av disse endringene. Fire viktige livsområder er valgt ut; sikkerhet og trygghet, sosialt 
nettverk, mat og drikke, samt fysisk aktivitet. 

Deltakerne møtes på livscafeer og dette er arenaer hvor nye muligheter for et godt liv kan vokse 
frem. Deltakerne inspirerer hverandre ved å dele tips og erfaringer. Ved å rette fokus mot ressurser 
og egne muligheter i et hyggelig felleskap, styrkes livsglede og helse. Pensjonister fungerer som 
sirkelledere og lokal koordinator fra LMS legger til rette og gir støtte. 

Lyst på livet er blitt til i samarbeid mellom Kunnskapssenteret, Pensjonistforbundet og Sandefjord 
kommune. Det er også laget film om Lyst på livet som viser kloke og engasjerte deltakere i 
pilotprosjektet i Sandefjord, og formidler den energi og glede som kjennetegner Lyst på livet. 
Det er gitt tilskudd fra helsedialog i Helse Sør øst med kr. 175.000,- til pilotprosjektet. 

 I Sandefjord er det i etterkant av pilotprosjektet, rekruttert 13 sirkelledere som våren 2012 har 
kommet i gang med 5 nye grupper med 50 deltakere. Videre utvikling har vært:  
Ny gruppe ble rekruttert i april 2013 og ytterligere 1 fra høsten 2013.  

Totalt har 94 deltakere vært med i Lyst på livet-gruppene så langt. 

En av gruppene som kom i gang  i 2012, har fortsatt sine møter etter de oppsatte 6 livscafeene. De 
har ved utgangen av 2013 hatt 10 møter med forskjellige tema og aktiviteter. Dette er blitt en viktig 
sosial setting for deltakerne.  

Ulike helsepersonellgrupper og andre fagpersoner deltar frivillig på noen av cafemøtene med 
tematikk som er del av deres arbeidsfelt, eks. brannsikkerhet, fysisk aktivitet, kosthold, normal 
aldring.  

Nye sirkellederkurs: 
Det har vært arrangert 2 kurs for sirkelledere med 16 deltakere fra flere kommuner i Vestfold 
( Holmestrand, Andebu, Tønsberg, Stokke og Sandefjord). 

Det har vært 1 sirkelledersamling i Sandefjord og i april 2014 ble den første nettverkssamlingen for 
sirkelledere i Vestfoldkommunene arrangert i Sandefjord. Neste samling blir i Tønsberg høsten 2014. 

Det skjer en utvidelse av målgrupper for Lyst på livet-gruppene til også å inkludere i større grad yngre 
deltakere og inkludering av et 5 tema- psykisk helse. 

Det har vært 2 samlinger nordisk nettverk, den første i Strømstad  i august 2012 med deltakere fra 
Norge( 8), Sverige( 3) og Finland(2). Den andre samlingen ble arrangert i Sandefjord i oktober 2013 
med 25 deltakere fra Norge, Sverige, Finland og Danmark. Dette er spennende utviklingsområde og 
er et godt eksempel på helsefremmende arbeid! 

 

18 
 



E. Pårørendeprosjekt fra 2013 til 2016 

 Bakgrunn for prosjektet er bl.a sentrale føringer gjennom meld.St 29(2012-2013)” Morgendagens 
omsorg” og ” Program for en aktiv og fremtidsrettet pårørendepolitikk 2014-2020”. 

Sandefjord kommunes strategiske plan- handlingsplan for 2014-17 omhandler bl.a innovasjon i 
omsorg hvor dette beskrives: ”pårørende står for en vesentlig del av omsorgen som ytes til 
hjelpetrengende. Undersøkelser viser at mange har et ønske om å stille opp for sine nærmeste, 
dersom det legges til rette for det.”Handlingsplanen har som mål at pårørende og frivillige skal 
mobiliseres gjennom involvering. Det er med bakgrunn i dette definert et prosjekt for videreutvikling 
av samarbeid med pårørende og frivillige. 

Det er et 3-årig prosjektarbeid som nå er startet opp og følgende målsettinger gjelder : 

1. Få kunnskap om hvilke behov pårørende med omfattende omsorgsoppgaver har 
2. Styrke og trygge pårørende i pårørenderollen 
3. Møte deres særlige behov for oppfølging, avlasting og helsefremmende tiltak og utvikle tiltak 

i samarbeid med pårørende 
4. Øke samspillet mellom frivillige, pårørende og helse- og omsorgstjenesten 

Målgruppen favner bredt og gjelder alle pårørende som selv opplever å ha omfattende 
omsorgsoppgaver, være seg til barn- unge, voksne, eldre med ulike helsemessige forhold og 
livssituasjoner. 

Det er pr. mai-2014 engasjert 3 pårørendekoordinatorer i til sammen 1.3 årsverk. Prosjektleder har 
ut året totalt 80 % st. 

Det er laget brosjyrer som er delt ut til samarbeidspartnere og er tilgjengelig på legekontorer, 
apotek, bibliotek, hjemmetjeneste, utredningsavdeling, sossialmedisinsk senter , bo-aktivitetssentra , 
legevakt, institusjoner, sykehus avd og poliklinikker, brukerkontor på sykehuset  etc.  

Vi tilbyr samtaler, fra juni også pårørendekurs, dag og kveldstid over 3 ganger og tilbyr 
samtalegrupper som oppfølging av dette etter kurset, dvs utover sommeren. 

Det er laget fremdriftsplan med ulike tiltak beskrevet. Denne følges som mal for virksomheten. 

Det vil også som følge av denne lages kurs sammen med erfarne pårørende, for frivillige til å kunne 
tilby avlastning. Det tilbys kurs i helsepedagogikk som arrangeres i oktober og november 2014. Det vil 
også tilbys egne kurs for ansatte ift tematikk som spesielt omhandler pårørende,  rolle og samarbeid 
til neste år. 
Det er etablert styringsgruppe og prosjektgruppe og møter gjennomført i april og mai. 
Prosjektet er tildelt kr. 920.000,- fra helsedirektoratet pr november 2013. Midlene er innvilget 
overført til 2014 for oppstart av prosjektet.   

Prosjektet er lagt til Lærings- og mestringssenteret og leder for LMS er også leder for prosjektet. 
Lokalene er på Hvidtgården 1.etg. 

 

19 
 



9. Tilbakemeldinger om LMS: 

Brukerorganisasjonene har i flere sammenhenger uttrykt dette : 

LMS – Sandefjord har bidratt til et unikt samarbeid mellom brukerorganisasjonene, det finnes ikke 
lignende samarbeid andre steder i Norge. 

Det er også spesielt at det er godt samarbeid mellom organisasjonene tidligere FFO Sandefjord, nå 
Brukerorganisasjonene i Sandefjord og Norges Handikapforbund, Søndre Vestfold. 

Organisasjonene hevder dette handler om de tilrettelagte forhold for å møtes og dele på oppgaver. 
Det handler om læringstilbud som de deltar i på tvers av organisasjonstilknytning og det handler om 
å se de gode effektene av samarbeide og forsterke hverandres innsats. Det er lærerikt å se hvordan 
andre løser sine utfordringer. Det er langt flere likheter enn forskjeller mellom brukergruppene, sier 
brukerrepresentantene. Det handler om opplevelser og det å gjenkjenne følelser uavhengig av årsak 
til utfordringene. Fokuset rettes på håndtering av situasjon og det er stor overføringsverdi. 

Fastlege Ivar Aartun fremhever dette vedrørende kommunalt LMS: 

Etter min erfaring i Sandefjord, er jeg blitt overbevist om at det bør være et LMS i alle større 
kommuner , evt interkommunalt der hvor det er naturlig. 

Noen argumenter for det: 

• Samle ressurser- samarbeid: 

LMS slik det er etablert i Sandefjord, har fått til samarbeid lokalt mellom organisasjoner og brukere, 
slik at de kna trekke veksler på hverandre. 

Lokalt : Et kommunalt LMS har kunnskap til hvordan forholdene er lokalt og er derfor egnet til å få til 
læring og mestring der hvor menneskene bor. 

• Tilgjengelighet-kontinuitet: 

Et LMS i førstelinjetjenesten vil være et lavterskeltilbud hvor man ikke er avhengig av en henvisning 
eller spesifikk diagnose. Det vil kunne gi et tilbud om læring og mestring over tid, ikke bare i 
forbindelse med at man har hatt en innleggelse eller en kontakt med et sykehus under en 
sykdomsepisode. 

• Bredde: 

Et lokalt LMS vil kunne gi tilbud om kurs som fanger bredt. Man kan for eksempel. Ha rene 
livsstilskurs som også kan ha forebyggende effekt. 

• Samarbeid : 

Et etablert LMS i 1.linjetjenesten vil gjøre det lettere for LMS på sykehuset og videreføre 
mestringsarbeidet. Her ligger det store muligheter for samarbeid : ” Jeg synes organiseringen i 
Sandefjord kan være et godt eksempel med fagråde, nettverksmøter og likemannsarbeid”, hevder 
Aartun. 

20 
 



Hva  andre har uttrykt om LMS- Sandefjord : 

• Statsråd Inggjerd Schou kom 8.august 2005 for å se på et unikt senter for læring og mestring 
fordi det er kommunalt. Statsråden konkluderte med at Sandefjord har vært nanebrytende 
på dette området og er et unikt møtested(ref. Sandefjord blad 9/8-05). 

• Seniorrådgiver ved helse- og omsorgsdepartementet kom på besøk 8/8-07. 
Utgangspunktet for besøket var LMS-Sandefjord, i tillegg ble det avholdt møte ved LMS i SiV, 
sammen med LMS i PiV. ” LMS er et viktig satsingsområde for departementet og vi følger 
arbeidet i Vestfold med stor interesse. Det er flott å se at det blomstrer alle stedene og at 
Sandefjord kommune og de to helseforetakene samarbeider så godt om LMS – arbeidet i 
Vestfold”, sa seniorrådgiver Elisabeth Vaagen under besøket(ref.nettsiden i SiV og Sandefjord 
kommune). 

• Samarbeidsprosjektet med SiV- Sandefjord fikk hederlig omtale gjennom ” Det Nytter-prisen i 
2006” og ble omtalt som en av 14 nyskapende tiltak i helse- og sosialsektoren i Norge. 

• Innspill ifm. Arbeid med Stortingsmelding nr.47 (2008-2009) Samhandlingsreformen. Rett 
behandling- på rett sted- til rett tid. 
Den 9.desember 2008 ble LMS ved leder invitert sammen med leder av terapitjenesten ved 
Sandefjord Rehabiliteringssenter til Helse- og omsorgsdepartementet for å informere om 
vårt arbeid. Fra departementet ble det opplyst at det arbeides for at LMS i kommuner skal få 
større omfang og at de ser at dette har en svært viktig og interessant arena i forebyggende 
og helsefremmende arbeid i kommune- Norge. Det vises til Stortingsmeldingen. 

• Stortingsmelding nr. 47( 2008-2009). Samhandlingsreformen. Rett behandling- på rett sted- 
til rett tid. 
s. 66, Boks 6.10 Læring og mestring i kommunene. Her stå bl.a. : Her får innbyggerne tilbud 
om livsstilstiltak, endringer i helseadferd, veiledning og informasjon. Lærings- og 
mestringssenteret i Sandefjord samarbeider med brukerorganisasjonene i Sandefjord og 
Vestfold, og har et stort nettverk å spille på, for eksempel: fastlegene, ulike instanser innen 
rus, psykisk helse, rehabilitering, Undervisningssykehjemmet i Vestfold og NAV.  

• NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg. 
s.68, Boks 5.12 Lærings- og mestringssenteret i Sandefjord.  Omtales som det 1.kommunale 
senteret  i Norge – hva det tilbyr av kurs- og læringstilbud, veiledning og informasjon  og 
hvilke mål som er satt for brukere og deres familier og for helsepersonell.  

• Sintef Helse gjennomførte evaluering av senteret og samarbeid med SiV Sandefjord 
poliklinikkene i 2006- se tidligere beskrivelse. 
 
 

10.    Presentasjoner og besøk 

Totalt antall besøkende og presentasjoner 2004-2014:  230 

Presentasjonene dreier seg om informasjon om LMS, bakgrunn for oppstart, om status og 
utviklingstrend, om ulike samarbeidsarenaer. Det er i flere sammenhenger gitt informasjon om 
pilotprosjektet ” Lyst på Livet”, trygghetsnett og samarbeid mellom de 3 LMS i Vestfold. Våren 2014 
er det også gitt informasjon om Pårørendeprosjektet. 
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 Informasjon er gitt ved besøk fra helsedepartementet og statsråd, Fagbladet, Kreftforeningen i 
Sandefjord, Samarbeidsgruppe i Kongsberg mellom sykehus og kommunehelsetjenesten, Rotary øst i 
Sandefjord, Kongsberg eldreråd, Folkehelsekoordinatorene i Vestfold, Dialogforum for alle 4 
regionale kompetansesentra for læring og mestring sammen med det nasjonale senter for læring og 
mestring, Hamar og Drammen kommuner med ansatte og brukerrepr, eldrerådet i Sandefjord, 
fagforbundet i Sandefjord, Diabetesforbundet i Sandefjord, Sandefjord Rehabiliteringssenter, 
sentervirksomheten i Sandefjord, styret i LOP( Landsforeningen for offentlig pensjonister)- 
Sandefjord.  

Lister helsenettverk i Agder, Tromsø kommune, Haderslev kommune i Danmark, videokonferanse i 
regi av NK LMS, Fredrikstad kommune, Region Nord Jylland i Danmark, Info i medlemsmøte i Mental 
Helse Sandefjord, Vestfold eldreråd, fagnettverket Songdalen(Hoved-Utviklingssenter), Borgehaven i 
Porsgrunn, Landsforening for slagrammede, møte i Andebu med politikere/ ordfører og sirkelledere 
for Lyst på livet,Konferanse vedr. fremtidens omsorgsteknologi, forberedelsesmøte for å  arrangere 
Erfaringskonferanse om kommunale LMS i 2012, Ål- bu og behandlingssenter, bo og servisesentrene i 
Vestfold. Åpent infomøte i Bystyresalen om Lyst på livet    
Fagskolen i rehabilitering i Vestfold og Fagskolen for helsearbeidere i Buskerud om LMS og Lyst på 
livet  
Foredrag og stand på den første nasjonale konferanse om LMS i kommunene i Trondheim   
Besøk fra Helse Fonna og Odda kommune om LMS 
Foredrag i Napha - referansegruppe om senteret og Lyst på livet 
Foredrag  Høgskolen i Oslo-Akershus ergoterapi-almenhelse om LMS og Lyst på livet  
Informasjon ved nasjonal selvhjelpskonferanse i Oslo- samhandling om selvhjelp i Vestfold 
Informasjon om drift og tilbud ved LMS i almenlegeutvalgsmøte i Sandefjord,  

Faglig referansegruppe i NKLMS, møte i fokusgruppe ved hsdirektoratet, tlfmøter med Bykle og 
Porsgrunn, ledersamling i Skien om folkehelse, ledergruppe i HSØ i Kristiansand, ifm arrangement om 
Briskeby kompetansesenter i Drammen og Sandefjord, ifm sirkelledersamlinger, besøk fra Time 
kommune, innlegg i styringsrådet for utviklingssenteret for Vestfold, 50- årsjubileet for 
Diabetesforbundet Sandefjord, innlegg ifm 10- års jubileet for LMS v sykehuset i Østfold. 
LMS har også hatt informasjon om senteret og de ulike tiltakene på medlemsmøte i Mental Helse, 
Sandefjord, Sandefjord kreftforening og Vesterøy Sanitetsforening. Besøk fra KS- Helse og Nasjonalt 
kompetansetjenester for læring og mestring innen helse(NKLMH). 

Det har også vært presentasjoner av LMS- Sandefjord i bla. Medlemsbladet for sykepleieforbundet 
Vestfold i 2009, i KS- nytt i 2011 og på NAPHA sine nettsider www.psykiskhelsearbeid.no  i 2011. 

 

11.   Videre utvikling av LMS- Sandefjord 

Vurdering av mandat fra 10 år tilbake- har vi gjennomført i henhold til mandatet? 

Ja- det tror vi at vi trygt kan hevde. 

Det har vært en god utvikling av både likemannstjeneste og kurs og temamøter, utvikling av 
samarbeid og interesse/engasjement blant ansatte i helse- og sosialtjenesten i Sandefjord kommune 
og ift eksterne aktører. 
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1. Utvikling av Likemannstjenesten. 

Nye arenaer er utprøvd ift likemannstjenesten og flere organisasjoner samarbeider om både 
informasjon og deltar i hverandres medlemsmøter.  
Fremtidsvyer kan kanskje være å trekke mer veksler på hverandre med flere felles aktiviteter som 
trening-bevegelsesaktiviteter, åpne møter etc.  
Det er også tatt opp tema som samarbeid på tvers og det å bidra inn i kompetanseheving på tvers av 
organisasjonene. 
Det er arbeidet for større synliggjøring av brukerorganisasjonens arbeid og aktiviteter, for eksempel. 
Stor artikkel over 2 sider i Sandefjords blad 6.mai i år. 
Det skal etableres nye kurs i likemannsarbeid og oppfølging av likemenn i organisasjonene- dette 
handler også om forberedelse til innflytting i det nye lokalmedisinske senteret. 

LMS-Sandefjord skal fortsatt legge til rette, koordinere, følge opp, bidra med faglig og praktisk støtte. 

 

2. Utvikling av opplæringstiltak. 

Vi arbeider for å utvikle temamøtene til å øke i omfang og utvide med flere samarbeidsaktører innen 
både helsepersonell og organisasjoner og slik kunne defineres som kurs. 

Det arbeides for å videreutvikle samarbeid med Sandefjord kreftforening om mestringskurset 
”Livslyst når det røyner på” etter en flott start med dette kurset i vår-14. 

Det skal utvikles arbeid og øke innsatsen ift pårørende i Sandefjord gjennom eget 3- årig prosjekt. 

Det er ønskelig å utvikle samarbeidet med Utviklingssenteret for Vestfold innen både kurs i 
helsepedagogikk, men også ift pårørendearbeid og bidra til å heve kompetanse blant ansatte. 

Forberedelse til innflytting i det nye lokalmedisinske senteret hvor det er planlagt å være i samme 
fløy som Frisklivssentralen og Utviklingssenteret i Vestfold. Dette kan gi svært mange gode 
synergieffekter og vi ser frem til dette. Også brukerorganisasjonene er positive til dette nå og 
forventer å gi et løft ift samarbeid mellom brukere-organisasjoner og ulike helsepersonellgrupper og 
for synliggjøring av organisasjonene. Det blir også et større fagmiljø som er viktig for videre utvkling 
av Lærings- og mestringssenteret.  

Selv om vi nå samarbeider om opplæringstiltak med flere leger i Sandefjord og omegn, er det 
ønskelig å utvide engasjement og samarbeid med flere almenleger om kurstiltak. Det vil også satses 
på utvikling av nettverkssamarbeid på flere områder- det er etablert innen Lyst på Livet i Vestfold og 
vil komme inne pårørendearbeidet både internt i Sandefjord og i Vestfold. 

3. Prosjektarbeid- utviklingsarbeid 

LMS opplever det er spennende utviklingsarbeid formalisert gjennom prosjekter, slik som 
pilotprosjektet ”Lyst på livet” m / Kunnskapssenteret og nå Pårørendeprosjektet i Sandefjord. 

Det er derfor ønskelig å fortsette å være aktør i denne type arbeid framover. 
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12.Faktaboks om LMS- Sandefjord 

Antall kurs:  251 kurs 

Antall kursdeltakere :  3380 deltakere 

Likemanns- tjeneste v/ brukerorganisasjoner-og grupper: 8420 henvendelser/deltakere 

Antall presentasjoner av LMS og besøk :   230 besøk- presentasjoner 

Prosjekter-samarbeid i perioden har bl.a  omhandlet:  

• Nasjonalt kompetansesenter for LMS: Oppstart av LMS – Sandefjord og vi har deltatt i 
familieprosjektet for igangsetting av søsken/barn av-grupper 

• Samarbeidsprosjekt med Sykehuset i Vestfold, Sandefjord –poliklinikken-bl.a.  fase 3 trening 
for hjerterehabiliterte, oppstart selvhjelpsgrupper, videreføring av undervisningstilbud fra 
sykehuset til ansatte i kommunen innen diabetes og sårbehandling, diabetes og hjertesvikt, 
mestringskurs på tvers av diagnose 

• LMS- Vestfold- samarbeid om flere kurs i helsepedagogikk, etablering og utvikling av 
selvhjelpsarbeid i Vestfold, likemannsarbeid på tvers av brukerorganisasjoner i Vestfold og 
for etablering av brukerkontor v/ Sykehuset i Vestfold, samarbeid om ulike mestringskurs 
knyttet til helseutfordringer 

• Lyst på livet- pilotprosjektet i samarbeid med Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten 
og Pensjonistforbundet 

• Utviklingssenteret for Vestfold( hjemmesykepleie og sykehjem), Høgskolen i Vestfold og LMS- 
Vestfold - Samarbeid og gjennomføring av nytt kurs i helsepedagogikk (fra 2011) 

• Pårørendeprosjektet i Sandefjord- fra 2013-2016 

Tildelt prosjektmidler i perioden :kr.  3.037.000. hvorav kr. 832.000 er sammen med LMS- Vestfold  

Ansatte : 60 + 40 % st. og mange frivillige fra brukerorganisasjonene- dette utgjør noen årsverk i 
innsats årlig 

Fysisk sted : Storgt. 25 sentralt i Sandefjord, beliggende ved Hvidts plass 

Frivillige org- 17 aktive og flere vi inviterer til samlinger, kurs, inspirasjonsdager 

Samarbeidspartnere, eks: Brukerorganisasjoner i Sandefjord og Vestfold, LMS- Vestfold, 
Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester i Vestfold, Fastleger i Sandefjord, Bo- og 
servicesentra i  Sandefjord, Hjemmetjenesten i Sandefjord, Apotekene i byen, Sandefjord Bibliotek, 
Frisklivssentralen i Sandefjord, Fysioterapeuter i Sandefjord, Sandefjord Rehabiliteringssenter, 
Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten, Høgskolen i Vestfold, Sosialmedisinsk senter med 
dagsenteret Optimisten, Frivilligsentralen, Nettverk med flere Vestfoldkommuner om Lyst på livet og 
Nordisk nettverk for Lyst på livet. 
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13. Tilskudd og prosjektstøtte 2004 til 2014    

   

Type tilskudd 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
2012 2013 

NKLMS –
oppstarttilskudd 
Familieprosjekt 

 
100.000 

 
 
80.000 

  
 
140.000 

 
 
190.000 

    

Helse-sør- 
samarbeid SiV-LMS 

   
450.000 

      

Helsedialog LMS- 
Vestfold 

    
330.000 

 
97.000 

  
175.000 

  

Regionalt LMS/HSØ 
LMS- Vestfold 

     
30.000 

    

Vestfold 
Fylkeskommune 
Fondsmidler til 
forebyggende 
arbeid 

   
 
 
 
120.000 

   
 
 
 
70.000 

 
 
 
 
65.000 

  

Vestfold 
fylkeskommune 
Aktivitetsmidler 

  
 
25.000 

       

Helsedirektoratet 
LMS- Vestfold 

      
200.000 

   

Tilskudd fra bruker-
organisasjoner til 
ombygging 
likemannskontor + 
utstyr treningsrom 

  
 
 
 
45.000 

       

Helsedirektoratet 
Tilskudd til 
Pårørendeprosjekt 
for helhetlige tiltak 

         
 
 
920.000 

 100.000 150.000 570.000 470.000 317.000 270.000 240.000  920.000 
 

Totalt i perioden : kr 3.037.000,- 
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