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Enhet Rehabilitering læring og friskliv



Helse og mestring 
Enhet rehabilitering læring og friskliv

Fra prosjekt til drift

Ny enhet

Helse og mestringsplan

Leve hele livet

Endre helsetjenesten 

Fysioterapeuter og ergoterapeuter

Frisklivskoordinator

Kreftkoordinator  

Tverrfaglig vurderingsteam 

Hverdagsrehabilitering 

Intensiv Rehabilitering 

Rehabiliterings avdeling

Dag tilbud 



Prosjekt Innovativ Rehabilitering

Nasjonalt prosjekt fra 2016 - 2020

Styrke kommunal rehabilitering

Innovasjon

Teknologi relevant for rehabilitering

Personperspektiv

Endring og implementering



Prosjekt Innovativ Rehabilitering

Styrke kommunal rehabilitering

Tverrfaglig vurderingsteam (TVT)

Senger for intensiv rehabilitering

Læring og mestring

Dagtilbud

Teknologi relevant for rehabilitering



Rehabilitering

«Trene på det du skal bli god på»

Koordinering og helhet

Mestring og deltagelse

Brukermedvirkning

Målrettet

…..og deltagelse i utdanning og arbeidsliv, sosialt og i samfunnet."



Modell for Samfunnsbasert Rehabilitering



FILM 

https://www.youtube.com/watch?v=JWBCjLBR6IE

https://www.youtube.com/watch?v=JWBCjLBR6IE


Personperspektivet som verdigrunnlag

Personen skal leve sitt liv i sitt lokalsamfunn, og ressursene i 
lokalsamfunnet mobiliseres for å støtte personen.

Personen skal «eie» sin egen rehabiliteringsprosess

Personen og fagpersonen er likeverdige individer med ulik
kompetanse i rehabiliteringsprosessen

Rehabiliteringstjenesten bør ledes og organiseres i tråd med
verdiene om at personen eier sin egen rehabiliteringsprosess



Tverrfaglig vurderingsteam

• Personen
• Ergoterapeuter
• Fysioterapeuter
• Sykepleier
• Jobbspesialist, NAV

• Teamet suppleres etter personens behov!

• TIDLIG VURDERING- KOORDINERING- IGANGSETTING



Samarbeid med Nav

Arbeid som mål i et rehabiliteringsforløp er en viktig tilnærming 
for å understøtte deltagelse og mestring i samfunnet til tross for 
utfordringer

«Individuell jobbstøtte»/ IPS

• Jobbspesialist fast deltager inn i TVT

• Personer som har arbeid som mål

• Flere har kommet i gang med arbeid



Rehabilitering starter med en tverrfaglig kartlegging

Mestringshjul

Barthel ADL Index

IPLOS ADL

SPPB

COPM

Ernæringsstatus

Gripestyrke

Klinisk status

Ressurser i lokalsamfunnet



Individuell Rehabiliteringsplan og kontaktperson



Suksessfaktorer tverrfaglig vurderingsteam

Modell for samfunnsbasert rehabilitering
Teknologi relevant for rehabilitering
Tverrfaglighet og teamfokus
Kontaktperson
Koordinering og individuell rehabiliteringsplan
Samhandling
Endringsagenter
Fra prosjekt til drift



Samfunnsbasert rehabilitering

Hvordan sikre at rehabilitering blir mer enn helsetjenester?

• Personen leve sitt liv i sitt lokalsamfunn- tid til å kartlegge

• Mobilisere ressurser i lokalsamfunnet- tid til å undersøke 
og kartlegge

• Jobbe på tvers- ta ansvar for å koordinere



Lokalsamfunn som ressurs

Koble på frivillige:

• Besøksvenn

• Bowls

Bidra som frivillig

• Bibliotek

• Sosiale treff



Suksessfaktorer lokalsamfunn

Modell for Samfunnsbasert rehabilitering

Prosjektaktivitet

Felles møteplasser og workshop

Bli kjent med tilbudet

Samarbeid med frivilligheten

Koble på hver enkelt person

Opplevelse av deltagelse og mestring



Definerte teknologi valg

Rehabiliteringsteknologi er teknologiske verktøy som 
understøtter personen i en rehabiliteringsprosess

• 1. Spillteknologi

• 2. Digital hjemmeoppfølging

• 3. Samhandlingsteknologi



Teknologi relevant for rehabilitering



Teknologi relevant for rehabilitering





Suksessfaktorer teknologi

• Godt forarbeid og tydelige hovedprioriteringer

• Realistiske forventninger til teknologi

• Utprøving

• Sikkerhetsvurderinger

• Integrering i daglig arbeid

• Rask igangsetting når alt er klart

• Samarbeid med andre fagmiljøer og teknologiaktører



Erfaringer og effekter

Fra prosjekt til implementering

Mer rehabilitering kan skje i kommunen

Økt tverrfaglighet og samhandling

Helthetlig forløp og brukermedvirkning

Treffsikre tiltak

Bedret funksjon, deltagelse og livskvalitet

Implementering og varig tjeneste

Helseteknologi – satsning i kommunal Helse og Mestringsplan



Implementering og forankring

Dette er vår måte å jobbe på

Forankret i Kommuneplaner, likevel..

Hver enkelt sitt ansvar

Nye ansatte

Endring i ledelsen

Kommunestruktur i endring

Frivillighet i endring

Endring – nye måter å jobbe på



Takk for meg

carina.kolnes@io.kommune.no

https://www.io.kommune.no/tjenester/helse-
og-mestring/aktivitet-og-

rehabilitering/rehabilitering/innovativ-
rehabilitering/

mailto:carina.kolnes@io.kommune.no
https://www.io.kommune.no/tjenester/helse-og-mestring/aktivitet-og-rehabilitering/rehabilitering/innovativ-rehabilitering/

