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dødehavet - Miraklenes hav under havet
I november jobbet jeg 3 uker i Israel, et spennende opphold med mye faglig og personlig læring. Dette
rehabiliteringstilbudet er på 3 uker ca 8 ganger i året – deltakerne reiser samlet med sykepleier fra Gardermoen eller Stavanger. AV ADA VALLE HUUSE, SPESIALSYKEPLEIER - GJØVIK SOROPTIMISTKLUBB
Rehabiliteringstilbud 420 m under havet med klimabehandling,
fysikalsk medisinsk behandling, psykologisk og psykososial tilnærming, undervisning og pasientopplæring, mestringskurs og
livsstyrketrening. Kombinasjonen av sollys, luft, vann og svart mud
skaper en unik og ”naturlig helse-spa med D-vitamin, magnesiumsalt, svovel, brom, krom og mineraler. I tillegg et høyt barometertrykk og 6 % mer oksygen i lufta.
Den norske klinikken er startet og drives av overlege Elisabeth
Dramsdal som har psykiatri som spesialitet. Klinikken er en del av
DMZ-klinikken, Deutsches Medizinisches Zentrum, som eies av to
ideelle tyske organisasjoner. Dr. Harari, er leder. Han har ﬂere forskningsprosjekter om de klimatiske virkningene på ulike kroniske
sykdommer. Det arrangeres årlige legekongresser. Klinikken har et
internasjonalt behandlingsteam med hudlege, lungelege og
sykepleiere samt administrativt personale. De norske deltakerne
hadde ulike kroniske lidelser som reumatisme, ﬁbromyalgi, ryggproblemer, MS, ME og KOLS. ”Hele”landet var representert og personlige og sykdomserfaringer var naturlig nok svært forskjellige.
Det som var felles, var at alle hadde kjent sykdom på kroppen over
tid og ønsket å gjøre noe med egen situasjon. Motivasjonen for
innsats og endring var stor.
De første dagene var vi alle i en lett forvirringstilstand. 28 norske
deltakere og behandlerteamet skulle bli kjent med hverandre. Vi
var bevisste på å skape et inkluderende og godt miljø – og det
synes jeg vi lykkes med. Vi så alle, snakket med alle og var til stede
i miljøet. Jeg opplevde behandlingstilbudet meget godt. Det var
helhetlig med sammenhengen kropp, tanker, følelser i fokus. Arbeidet var rettet mot handling og styrking av kroppens og sinnets
egne helbredende krefter.

Vi var 2 sykepleiere og oppgavene var varierte. Vi hadde det travelt både inne i klinikken med BT, enklere sårbehandling, virus og
magetrøbbel etc og i utearealet med samtaler, deltakelse og hjelp
med mud og diverse bad. Fysioterapeuten var ”overalt” med veiledning og trening både i vann og på land. Ingen av oss kjente
hverandre fra før og det var selvsagt spennende. Med åpent sinn
og positiv innstilling så etablerte vi et utrolig godt samarbeid med
mye læring og enda mer humor. Slik pleier vi å gjøre det her i Israel
ble vårt mantra.
I Israel er arbeidsuka 6 dager med fri på sabbaten (lørdag). Da var
det tilbud om turer til historiske steder som Jerusalem og Masada
og marked i Arrad og besøk på en Moshav (moderne kibbutz). Vi
lærte mye om landet både av guider og deltakere som hadde mye
kunnskap. Opplevelsene og inntrykkene var mange, atmosfæren
mellom deltakerne var god og sosiale bånd ble knyttet. Vi i behandlingsteamet ønsker også å reise sammen igjen til ”Sea of life”,
som Israelerne sier. I
For mer informasjon se www.vitohelse.no
Eller kontakt
adavalle.huuse@sykehuset-innlandet.no
liv.thorsen@sykehuset-innlandet.no

Deltakernes kapasitet og utholdenhet både fysisk og psykisk var
svært forskjellig. Alle ﬁkk et individuelt tilrettelagt program som
ble justert hver uke etter samtaler med lege og det tverrfaglige
teamet. Dagene var fylt opp med klimabehandling som bestod av
svovelbad, medisinsk massasje, selvmud (påføring av helbredende
”gjørme”) og bading i Dødehavet, vanngym, landgym og avspenningsøvelser med fysioterapeut, samt individuelle samtaler med
psykiater eller andre i teamet – alt etter problemstilling og behov.
Å starte dagen med stavgang kl 07.00 var oppkvikkende både for
deltakere og behandlere. På ettermiddagen var det undervisning
med temaer ”tankens kraft”, kost og fellesmøter med informasjon.
Det var også tilbud om gruppeveiledning etter modellen Livsstyrketrening.
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