
Erfaringer med digital rehabilitering
på Valnesfjord Helsesportssenter



Pga. korona – prøvd oss frem…

• Rene digitale opphold for «nye» pasienter

• Digitale reopphold for pasienter som har vært 
i ett forløp med flere opphold (ytelsen sykelig 
overvekt)

• Kombinerte opphold. 2 uker på VHSS + 2 uker 
digitalt rett etterpå



Rene digitale opphold for «nye»

• 3 grupper (2 hjerte, 1 revma)

• Møte, samtaler, undervisning, aktivitet

• Slet med dårlig nettløsning; lyd, bilde…

• Vanskelig å få med alle

• Ekskluderte de som ikke hadde kapasitet til å forstå 
det digitale

• Varierende tilbakemeldinger. Bedre enn ingenting og 
bedre enn å reise pga. koronaepidemien



Rene digitale opphold for reopphold

• 3 grupper ( sykelig overvekt og overvektsopererte)

• Møte, samtaler, undervisning, aktivitet

• Slet med dårlig nettløsning; lyd, bilde…

• Slo sammen noen grupper

• Vanskelig å få alle med, både pga. det tekniske og å 

delta digitalt (ha på kamera og si noe i gruppa)

• Lite fornøyd med digitalt opphold



Kombinerte opphold

• 2 uker på VHSS + 1-2 uker digitalt rett etterpå

• 7 grupper (overvekt og overvektopererte) +

2 grupper med arbeidsrettet rehabilitering

• Har brukt Teams

• Oppretter ei gruppe for pasientene – rom for felles 
info, chat, mapper med undervisning og øvelser. 

– en privat kanal for den enkelte pasient og de 
ansatte på teamet

• Kaller de inn til møter, samtaler og trening. 



Erfaringer

• Oppretter teamsgruppa mens pasientene er på VHSS

Bruker tid på dette:

- Hjelper de å legge inn appen

- Ser at de får det til, skrive, finner det vi legger ut …

- Ser forskjellen når de er i fellesrommet og privaten

- Kaller inn til møte og viser funksjoner

Mange er engstelig for om de får det til og dette gjør                                  
at pasientene blir tryggere, opplever mestring og 
synes at det er gøy



Erfaringer

• Timeplan med tidspunkt for møter og trening

• Starter hver dag med morgenmøte

• De fleste bruker det digitale oppholdet godt. Deltar 
på møtene, treninga og dokumenterer ofte 
egentreninga med et bilde. 

• Får kommet i gang med videre mål, tiltak, endringer 
hjemme mens de fortsatt er på opphold og følges 
opp av VHSS



Erfaringer

• På ARR har de erfart at det ikke fungerer så godt for 
de som sliter med utmattelse. For de pasientene vil 
et lengre opphold på VHSS fungert bedre.

• Har fungert bedre på sykelig overvekt 

• For de som skal tilbake på reopphold er det det fint å 
ha ei teamsgruppe

• Fungerer som selvhjelpsgruppe

• Lettere for oss å holde kontakt med de i mellom 
oppholdene



Erfaringer

• Vi synes det har vært spennende og nyttig med 
digitale opphold

• Ønsker å fortsette med det, i en eller annen form

• Ut året blir vi å følge opp «teamsgruppene» som skal 
tilbake på reopphold

• Fra 2023 har vi nytt anbud og hva vi får av ytelser vil 
avgjøre hva og hvordan vi fortsetter med digital 
rehabilitering



Teams fungerer godt


