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Grunnleggende i LMS- arbeid 

 Målsetting med 

LMS 

 Målgruppe for LMS 

 Form og metode 

 Teoretisk forståelse 

 



 

Organisering, drift- og utviklingsarbeid 

  

 Lms- forum: utvikling av  

    tilbud og samarbeid m/  

    brukerorganisasjonene,  

    samarbeidsavtaler og  

    taushetsplikt 

 

 Fagrådet: kvalitetssikring  

    og utvikling av tilbud v/ LMS 

    Initiere prosjekter, bidra til 

    nettverksbygging 

 



Organisering, drift- og utviklingsarbeid 

 Samarbeids- og utviklingsmøter  

    med flere samarbeidspartnere-  

    eks. Frisklivssentralen i  

    Sandefjord, LMS- Vestfold og 

    Utviklingssenteret for Vestfold 

 

 Organisert i helse- oppvekstseksjonen 

 Komm.ressurs:1 st, fordelt på 60 og 40%. 

 

 



Å være i en sammenheng 

helsetrappa 

Sykehus 

Lege 
Fysioterapeut 
Rehabilitering 

Frisklivssentral 
LMS 

Lavterskeltilbud 
-veiledningstjeneste og    
  treningsgr upper i org. 

Egenaktivitet 



Innhold i tilbudet ved LMS : 

 Lavterskeltilbud ved brukerorganisasjonene 

 m/ veiledning, tema-infomøter og treningsgrupper 

 

 Tilbud til store befolkningsgrupper- diabetes type 2, 
hjerte-kar/kols, astma-allergi, psykisk helse, muskel-
skjelettplager 
 Kurs  

 Temadager 

       

 Helsepedagogisk tilbud 



Innhold i tilbudet ved LMS: 

 Trygghetsnett for pårørende til personer m/ demens 
el.slag  

 Lyst på Livet-livscafe for pensjonister-opplæring for 
sirkelledere og igangsetting av nye grupper 

 Selvhjelpstilbud- samarbeid m/selvhjelp Norge 

 Mestringskurs- på ulike nivå:  
 Å leve et friskere liv 

 Frisklivstema på FLS 

 Kurs i mestring av depresjon  

    og belastninger 

 Livsstyrketreningsgruppe 

 
 



Utfordringer- underveis og nå 

 Brukerorganisasjonene- v/ oppstart 

Rolleforståelse, veiledning – ikke råd 

Samarbeid med andre organisasjoner og 

helsepersonell - eks. fastleger 

 Liten enhet- synlighet 

 Økonomi- ressurser til drift 

 



LMS- Sandefjord  

framover? 

 Forsterke og utvikle samarbeidet  

    med bl.a Frisklivssentralen, fastleger, 
brukerorganisasjonene, LMS- Vestfold, 
Utviklingssenteret for sykehjem og 
hjemmetjenester, Høgskolen 

 Lokalisert i interkommunalt lokalmedisinsk 
senter med bl.a Frisklivssentralen  og 
rehabiliteringssenteret og samarbeid med 2 
nabokommuner –jan 2016? 

 

http://www.helsedialog.no/elektronisk_samhandling/gode_eksempler/Videokommunikasjon+skal+gi+kreftpasienter+en+bedre+hverdag.9UFRrM4X.ips


Interkommunalt lokal- 

medisinsk senter    

   Fordeler- flere aktører samlet-> gir 

forsterkningseffekt på helsefremmende og 

forebyggende tiltak. Økt synliggjøring! 

 Større fagmiljø og synergieffekter ved økt 

kjennskap til de enkeltes felt og kunnskap-> 

bedre kommunikasjon 

 Dele på lokaler- mer hensiktsmessig bruk- eks. 

større møterom-kursrom, treningsarealer-utstyr, 

arealer for matlaging- til møter, kurs-opplæring 

     (Jfr. Tarm kommune på Jylland) 



Tips å ta med seg? 

 Ta tidlig kontakt med  

    brukerorganisasjonene- 

    innled til samarbeid  

 Søk samarbeid om konkrete tiltak med flere 

instanser- i kommune og spes.helsetjeneste 

 Inviter til nettverksbygging både med ulike 

faggrupper, brukerorganisasjoner og 

kompetansesentra 

 Bidra til å bygge opp et helsefremmende og 

forebyggende miljø –kommunalt / 

interkommunalt (jfr. sentrale føringer) 



 

LMS- Sandefjord   

  

        

 Anne Corneliussen, tlfnr. 3341 8809 

 Britt Gogstad Haugen, tlfnr. 9360 9234 

    Randi Hovde, tlfnr. 99 55 25 96 

 

 Hvidtgården, Storgt.25, 3210 Sandefjord, 3341 8800 
 lms@sandefjord.kommune.no 

 

www.sandefjord.kommune.no/Tjenester/Helse/Larings-- og-mestringssenteret/ 
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