DYSMELI OG ARM AMPUTASJONSTEAMET ved Ottestad
Tilbud til personer med medfødt (dysmeli) og armamputasjon.
SI HF Avdeling for fysikalsk, medisin og rehabilitering, Ottestad:
Avdelingen har regionsfunksjon for rehabilitering av pasienter med armamputasjon i Helse
Øst. Avdelingen tilhører Sykehuset Innlandet og ligger ca. 2,5 km. fra Hamar sentrum.
Vårt tverrfaglige team består av: Ortopediingeniør fra Norsk Teknisk Ortopedi AS (NTO
AS) og ergoterapeut, fysioterapeut, lege og sosionom fra sykehuset.
Arbeidet med armamputerte og dysmelister startet på Ottestad ca. 1980. De siste årene har
gjennomsnittelig antall innleggelser vært 60-70 pasienter (dysmeli og armamputerte).
Vi kan tilby vurderingsopphold for barn og voksne på 3 dager og lengre opphold på 4-5 dager
for trening i daglige aktiviteter med og uten protese. Oppholdene inkluderer tverrfaglig
vurdering, mestringsorientert informasjon og samtaler.
Målet er at pasienten skal bli mest mulig selvhjulpen i daglige aktiviteter i hjemme, skole,
barnehage, arbeid og fritid, samt å kunne forbygge belastningsskader.
For armamputerte er det på kveldstid mulig å snakke med en likemannskontakt fra
brukerorganisasjonen Momentum og for dysmelister en likemann fra Dysmeliforeningen .
Vi mottar pasienter fra hele landet og så lang det er mulig prøver vi å tilpasse grupper etter
alder diagnose og funksjon. Det er mulig å overnatte i avdelingen og pasienten kan komme i
følge med pårørende dersom dette er ønskelig.
Vi har god kontakt med Dysmeli og armamputasjon-teamene i Oslo, Bergen og Trondheim
samt rehabiliteringsavdelingen i Tromsø. Dysmeli- koordinatoren Anne Karin Vik er knyttet
til Rikshospitalet- Radiumhospitalet. anne–karin.vik@rikshospitalet.no
Vi forsøker alltid å bidra med veiledning og rådgivning til 1.linjetjenesten (kommunen) per
brev eller telefon. Ved behov kan vi gi veiledning til annet fagpersonell
f. eks i barnehage og forta besøk, men dette er vesentlig rettet mot nærområdet.
Fagpersoner fra andre virksomheter eller fra pasientens hjemmekommune er velkomne til å
hospitere ved avdelingen dersom dette er ønskelig.
Dersom du ønsker mer informasjon ta kontakt med:
Rosemary Franklin, fysioterapeut: rosemary.joy.franklin@sykehuset-innlandet.no
Ingrid Lesjø ergoterapeut: ingrid.marie.lesjo@sykehuset-innlandet.no
tlf.
62537280.
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