
Kontaktinformasjon:

Besøksadresse:
Edvard Griegs gt. 8
Nevrosenter Øst, 4. etasje

Postadresse:
Olav Kyrres gt. 17
7006 Trondheim

Telefon: 72 57 51 00
Telefaks: 73 57 57 76
E-post:  post.fysmed.rehab@stolav.no

Vi tilbyr:
• Primært rehabiliteringsopphold
• Livslang oppfølging
• Polikliniske konsultasjoner

Ryggmargsskade:

• Skade på ryggmargen skyldes enten 
 skade ved en ulykke/uhell, eller
 sekundært til annen sykdom.

• Omfang av skaden bestemmes av grad
 av skade på ryggmarg og lokalisasjon i
 ryggsøylen.

• Ryggmargsskader deles inn i 2 grupper:
 1. Tetraplegi: lammelser av
  varierende grad i armer og ben.
 2. Paraplegi: lammelser av
  varierende grad i ben.

• Felles for begge grupper er lammelse 
 av urinblæren, tarmfunksjon og
 seksualfunksjon.

• Mer informasjon finner du i
 ABC for deg med ryggmargsskade:
 http://www.regioner.nhf.no/
 index.asp?id=63786
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Velkommen til
avdeling for ryggmargsskader!

Bakgrunnsinformasjon:

• I Norge oppstår omtrent 190 nye
 ryggmargsskader hvert år. De skadde
 har behov for omfattende rehabilitering.

• Det finnes tre ryggmargsskadeenheter
 i Norge:

 - Helse Midt og Nord:
  St. Olavs Hospital

 - Helse Vest:
  Haukeland Universitetssykehus

 - Helse Sør-Øst:
  Sunnaas Sykehus

• Avdeling for Ryggmargsskader ved
 St. Olavs Hospital er lokalisert i
 Nevro Øst senter. 

• Avdelingen har 10 sengeplasser.

• Vi har et tett samarbeid med andre
 avdelinger på sykehuset.

Målsetning:

• Hovedmålsetning for rehabiliterings-
 oppholdet er å bli så selvstendig som
 mulig med det funksjonstapet du har.

• Alle i rehabiliteringsteamet jobber
 målrettet med å gi virkningsfull og
 effektiv bistand for å møte dine
 individuelle behov.

Tverrfaglig team:

• Du vil få bistand av et tverrfaglig team,
 som består av:

 - Sykepleier
 - Hjelpepleier
 - Lege
 - Fysioterapeut
 - Ergoterapeut
 - Mestringsveileder
 - Psykiatrisk sykepleier
 - Sosionom
 - Spesialpedagog

• I løpet av de første dagene på
 avdelingen vil du få treffe et samlet
 team der du skal utforme din
 rehabiliteringsplan.

• Teamet vil ha en koordinator som
 sammen med deg har ansvar for å styre
 blant annet planleggingsmøter og
 kontakt med hjemkommunen.

• Vi ønsker at du skal få best mulig
 utbytte av oppholdet, og er derfor
 avhengige av din medvirkning.


