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og forberedelsene til høstens 

landsmøte har allerede startet.  

I denne utgaven av LEVE MED 

blir valgkomiteens innstilling for neste periode presentert. Her 

kan du altså lese om kandidatene som har sagt seg villig til å 

ta på seg oppgaven med å lede vår organisasjon til det beste 

for alle medlemmer, de neste to årene. Som observante lesere 

vil oppdage, er ikke mitt navn på den listen. 

Da jeg ble forespurt om å stille til gjenvalg som leder for neste 

periode, takket jeg nemlig nei. 

Jeg har vært en del av landsstyret siden 2005, og jeg kan se 

tilbake på tolv fantastiske og lærerike år, mange av dem som 

leder. I neste magasin skal jeg skrive min siste leder i LEVE MED, 

og da vil jeg oppsummere litt av det jeg har fått være med på 

i årene i landsstyret. 

I forkant og under et landsmøte er det bestandig spenning opp 

imot valget, og jeg håper at dere ser og anerkjenner den gode 

jobben valgkomiteen har lagt ned for å finne gode kandidater. 

Forslaget består av en blanding av nye og gamle styremedlem-

mer, slik at vi vil få en fremdrift i organisasjonen vår. 

På sidene Landet rundt, kan dere lese innlegg om aktiviteter i 

fylkes- og lokallagene. Det er mye som skjer, og kanskje også 

noe du kan ta med deg til ditt lag. Det forteller meg at vi har en 

aktiv organisasjon og mange dyktige tillitsvalgte som arbeider 

for at våre medlemmer skal ha et rikt tilbud.

Det er godt med sommer – is, sol og varme. Dessverre sier stati- 

stikken at vi er inne i den årstiden der vi har flest ulykker. Jeg 

ønsker dere alle en fin sommer! Ta vare på hverandre, nyt ferien 

og kjør forsiktig.

Hilde S. Valberg    

Hilde Valberg

Jeg har vært en del av landsstyret siden 2005, og 

jeg kan se tilbake på tolv fantastiske og lærerike 

år, mange av dem som leder.
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Pass på hodet 
i sommer!
Det er mye bra med sommer - is, sol og varme. Dessverre betyr ferie, fritid 

og varmere vær også flere ulykker. Fagsykepleiere ved rehabiliteringsav-

delingen på Ullevål sykehus håper at ikke så mange hoder blir skadet. Det 

har de nemlig ikke kapasitet til å håndtere.  

TEKST: Gunn Kvalsvik

- Vi velger å rope varsko fordi kapasiteten 

ved vår avdeling ikke lenger er forsvarlig, 

sier Stein Inge Skarestad, fagsykeplei-

er ved avdeling for tidlig/intermediær 

rehabilitering ved Oslo Universitetssy-

kehus avdeling Ullevål. Han har over 20 

års erfaring fra hoderehabiliteringsfel-

tet og er i utgangspunktet svært stolt 

av kompetansen de har bygget opp i 

avdelingen. Hans kollega, Linda Dokk 

Narvestad, nikker og legger til: 

- Tilbudet vi de siste ti årene har etablert 

er helt klart et av landets beste. Proble-

met er at flere forhold utfordrer kvaliteten, 

og vi er nå redde for at tilbudet er i ferd 

med å smuldre bort. Det handler blant 

annet om at vi i flere av årets måneder 

går for redusert maskin på grunn av fe-

rieavvikling, men også om at avdelingen 

fysisk flyttes rundt på sykehusområdet.   

 TRENGER FLERE SENGER 

Det er flere forhold som gjør at de to 

fagsykepleierne velger å advare mot en 

uheldig utvikling. Det ene er den reduserte 

kapasiteten som avdelingen opplever 

hver sommer, noe som igjen fører til færre 

operative senger. 

- Det vanlige er at vi i sommerhalvåret 

kun har fire senger til disposisjon, mens 

vi til vanlig har seks. Dette er et paradoks 

siden det er nå pågangen er størst. I den 

varmere årstiden skader folk seg hyppi-

gere fordi antall ulykker på veiene stiger, 

folk opplever ulykker på sjøen, de faller 

ned når de maler huset eller de stuper 

over styret når de sykler i skogen, forklarer 

Skarstad.  

- Hva med vannscootere? 

- Ja, det er sikkert også noe vi kommer 

til å merke etter at myndighetene har 

gitt grønt signal til dette. Uansett, med 

halv bemanning og kun fire senger, blir 

mange sendt videre og da til lokalsy-

kehus som verken har kunnskap eller 

kapasitet til rehabilitering av alvorlige 

hodeskadepasienter. Dette er ikke bare 

trist der og da, men vi vet at det med-

fører en mer krevende fremtid både for 

den det gjelder og de pårørende. I dag 

er det nemlig konsensus om at god og 

riktig hodeskaderehabilitering reduserer 

konsekvensene av en skade og hjelper 

hjernen til bedre helbred, sier Skarestad. 

 

Fagsykepleierne har godt belegg for sine 

påstander om viktigheten av å følge det 

som omtales som ”gullrekken” innenfor 

hjernerehabilitering. Bak seg har de en 

samlet forskingsverden som peker på 

viktigheten av å følge et bestemt pro-

gram for å oppnå best mulig restituering. 

I tillegg er det viktig at pasienter med den 
DET ER FLERE FORHOLD som gjør at de to fagsyke-

pleierne velger å advare mot en uheldig utvikling. 

Foto: Ullevål sykehus.


