
” Vi har følt oss så ensomme!
Nå ser jeg at dette kan vi klare.” 

Sitat fra deltaker Starthjelpkurs



Tema: 

• Utbyte av lærings- og mestringstilbud

i grupper 

• LMS-tilbod i Helse Fonna-regionen
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Kva skjer ved eit Lærings- og mestringssenter?

Opplæring av pasienter i grupper:

ulike aldersgrupper, diagnosar, 

pasientar og pårørande.

Opplæring ved LMS er:

kvalitetsikra, systematisk, 

har brukermedverknad

Samhandling
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Kva skjer ved eit Lærings- og mestringssenter?

Opplæring av pasienter i grupper:

ulike aldersgrupper, diagnosar, 

pasientar og pårørande.

Opplæring ved LMS er:

kvalitetsikra, systematisk, 

har brukermedverknad

Tilbod om kurs i 

helsepedagogikk

Samhandling



«Ombudene etterlyser alminnelig folkeskikk Mange henvendelser til 
ombudene dreier seg om alminnelig omsorg og folkeskikk. Dårlig 
oppførsel fra helsepersonell gir tilleggsbelastninger for pasienter, 
brukere og pårørende som allerede står i krevende situasjoner. 

Helsetjenestene må i tillegg til å ha faglig forsvarlige og gode tilbud, 
også ha et aktivt forhold til kvaliteten i de menneskelige møtene. 
Dårlige pasientopplevelser påvirker tilliten til tjenesten, fagpersonellet og 
systemene. God og tilpasset informasjon til rett tid, brukermedvirkning, 
bruk av tolk der det er påkrevd, anerkjennelse av pårørende som ressurs 
og tid til dialog er viktig for god og verdig omsorg.»

Årsmelding 2018 og brukerombudet

Frå Pasient og brukerombudet sin nasjonal årsmelding 2018:  

https://helsenorge.no/SiteCollectionDocuments/pasient-%20og%20brukerombudet/Nasjonal%20årsmelding%20Pasient-%20og%20brukerombudet%202018.pdf


Helse- og omsorgsdepartementet: 
«Strategi for å auke helsekompetansen i befolkningen
2019 -2023»



Helsepedagogisk tilbud i Helse Fonna-regionen

• Helsepedagogikk - grunnkurs 

(3 dager)

• Formidlingskurs 

(2 dager)

• «Treff meg» - Det gode møtet med ungdom 

(1 dag)

• Hvordan snakke om barnas situasjon når det er sykdom i nær familie? 

(1 dag)





Virker det?

mestring.no

Utbytte av å delta i lærings-
og mestringstilbud

Helseøkonomi

Barn og unge

Gruppetilbud 
for voksne

Pårørende

Systematiske litteraturoppsummeringer 
Utført av Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH)



Mestring hos pasientar lønnar seg: 

færre innleggingar, færre fastlegebesøk og færre sjukedagar.
Kunnskapsoppsummering NK LMH 2018 . 
Omtale Dagens medisin med omtale arbeidet: Mestring hos pasienter lønner seg

Opplæring – ei god investering 

Lever betre med helseutfordringar: 
mindre symptom, større bevisstsheit om eiga helse

og betre mestringsstrategiar.
Kunnskapsoppsummering NK LMH 2017: omtale og  artikkel på mestring.no

NAAF.no

Godt utbyte for barn og unge; både personlig og 

helseøkonomisk
Kunnskapsoppsummering NKLMH 2019:
https://mestring.no/godt-utbytte-for-barn-og-unge/

https://www.dagensmedisin.no/artikler/2018/01/22/mestring-hos-pasienter-gir-god-helseokonomi/
https://mestring.no/laerings-mestringstilbud-nyttig-effektfullt/
https://mestring.no/godt-utbytte-for-barn-og-unge/


Barn og unge
mestring.no



Utbytte for barn 
og unge

Totalt 23 studier der barn og unge er deltakere

• Mindre stress knyttet til symptomer og sykdom

• Bedre medisinsk etterlevelse (adherence)

• Bedre kunnskap

• Mindre akutt helsehjelp

• Færre sykehusopphold

• Mindre bruk av fastlege

• Mindre skolefravær

• Økt fysisk aktivitet

• Artikkel publisert i 2019 i Health Expectations «How can we support 
children , adolescents and young adults in managing cronic health
challenges? Ascoping review on the effects of patient educations
interventions» Stenberg et al 



Erfaringer med å  delta –
ALLE studiene 

mestring.no



• Å treffe andre – umiddelbar opplevelse av å ikke være alene – det aller viktigste

• Dele erfaringer og lære av hverandre

• Bare det å forplikte seg til å delta – måtte innse at de faktisk hadde behov for 
tilbudet

• Kunnskap om hva som trigger symptomer og hvordan håndtere symptomer –
eks. sammenheng til stress

• Praktisk problemløsing 

• Samarbeid og kommunikasjon med fagpersoner – mer bevisst egen rolle

• Helse framfor sykdom

• Livsstilsendringer som resultat av kunnskap, ny forståelse av egen rolle og 
ansvar, MEN vanskelig med varige endringer

• Særlig unge ønsker tilbud over lengre tid synkronisert med overganger i livet 
eller i sykdomsutvikling

mestring.no



Autisme: 

Kurs for foreldre som har barn 

med autisme

Kurs for pasientar med 

diabetes

Oppfølging av barn med diabetes 

inkludert gruppekontroller

Starthjelpkurs for foreldre

Silent7.com

Opplæring som del av pasientforløp - somatikk

Wikipedia

Kurs for pasientar

hjarteproblem
Kurs for pasientar med 

astma

2018

• 50 gjennomførte kurs ved LMS

• 12 ulike kurs til vaksne og 8 ulike  kurs til barn/ unge og føresette
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