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Fra prosjekt til fast tjeneste 

Organisatorisk plassering 
Geografisk plassering 

Lokaler (kontor og drift) 

Ressurser 

Implementering 

Oppbygging av tjenesten 

Kompetanse 

Brukergruppe 

Finne vår plass i samarbeidskjeden 

Omorganisering 



• Innsatsteam – rehabilitering (IT) 

• Tverrfaglig team sammensatt av 

ergoterapeut, fysioterapeut og 

sykepleier  

• 4 team 

• Ansatt i ergoterapi- og fysioterapi 

tjenesten 

 

 

Rehabilitering utenfor institusjon 





Rehabilitering utenfor  institusjon 

Tjeneste til: 

• Hjerneslag    skade  

• Traumatisk hodeskade  innen siste 

      år 

• MS etter attakk / ny diagnostiserte (fra 
høsten 2014) 

 



Rehabilitering utenfor institusjon 

• Tidlig støttet utskrivning/rehabilitering 

• Arena; hjemme/nærmiljø og/eller 

 dagrehabilitering   

• Individuelt/gruppe 

• Tidsavgrenset tjeneste (inntil ca 3 mnd) 

• Ulik intensitet, hyppighet og lengde 

• Ikke vedtaksbasert tjeneste 

 

 

 



Innsatsteamet kan ivareta bruker med 

sammensatte behov; emosjonelle, 

kognitive og motoriske vansker 

 

• Rehabilitering handler ikke alene om 
trening og gjenvinning av fysisk 
funksjon, men også om å venne seg til 
en ny livssituasjon samt å reintegreres i 
samfunnet  

  (Retningslinjen, Helsedirektoratet, 2010). 

 
 

 

Brukerens behov 



Tiltak 

• Kartlegging av funksjon 

• Målrettet trening 

• Veiledning til egentrening og aktivitet 

• Mestring og motivasjon 

• Psykososial støtte 

• Helsefremmende tiltak 

• Vurdering av behov for bolig tilpasning 

 



  Henvisning 

via 
Oppstart Uke 1 Uke 2 

Uke 3 – 

inntil 3 mnd 

  

Prioritert 1 

Telefo

n 

Profil 

  

- innen 5 

virksomhets

dager etter 

hjemkomst 

Innkomst samtale 

Kartlegging 

Tiltak 

Sluttsamtale 

Målsamtale 

Rehabiliteri

ngsplan 

Evaluering 

Sluttsamtale 

  

Videre 

henvisninge

r 

Institutt/ 

andre tiltak 

  

Prioritert 2 

- innen 10 

virksomhets

dager etter 

hjemkomst 

Prioritert 3 
- innen 1 

måned etter 

henvisning 

MS 
- innen 1 

måned etter 

henvisning 



Tverrfaglig samarbeid i  

Innsatsteam-rehabilitering 

 

• Faste og felles rutiner, arbeidsmetoder, 

arbeidsverktøy. 
 

• Nærhet, synlighet, åpen dialog. 
 

• Prioritering og nedprioritering. 
 

• Muntlig og skriftlig kommunikasjon. 



Opplevelse av læring og mestring 

lykkes man godt med i aktivitetenes 

rette miljø. 

Oppfølging der livet skal mestres . 



Samhandling mellom 

tjenestenivå 

• Samarbeidsmøter ved oppstart av 

samhandling og kontinuerlig evaluering 

• Felles kursdager 

• Kjennskap til kvarandre 

• Telefonhenvisning fra sykehus 

• Utskrivingsmøte 

• Informasjonsflyt mellom leddene  

 



Brukerundersøkelse 

• I hvor stor grad opplever du at den 

bistand du har fått fra Innsatsteam-

rehabilitering har gjort deg i stand til 

å fungere i hverdagen igjen? 

• Skalering fra 0-6 



• Et godt tilbud, gitt på riktig tidspunkt, straks etter utskriving fra rehab institusjon 

• Har hatt stor grad har hatt nytte av denne tjenesten. Det var svært viktig at dere kom 

hjem, særlig i starten 

• Kjærkommen og god hjelp for min dårlige helsetilstand, "vitaminpille" 

• Skulle ønsket at oppfølgingen varte lengre 

• Innsatsteamet kom da jeg virkelig trengte dere. Dere har gitt meg trygghet, styrke og 

aksept for situasjonen. Jeg ble virkelig motivert av dere. Dere er uerstattelige. 

• Dere har vært noen å snakke med, hjalp meg å trene, sluttet å røyke, vært min 

trygghet utenom sykehuset. Uten dere hadde jeg følt meg svært alene og det hadde 

vært mye vanskeligere å komme i gang for kreftene var lik null når vi startet.  

• Få informasjon og rydde litt opp i ting 

• Viktig ser jeg å komme i aktivitet, ellers hadde det vært mye sofasitting 



”Å komme sammen er begynnelsen. 

Å holde sammen er framgang. 

  Å arbeide sammen er suksess” 
 

       Henry Ford 

 

Teamsamarbeid 



 

Hvis ingenting forandres, forandres 

ingenting. 

 

Fremskritt begynner med troen på at det som 

er nødvendig også er mulig. 



Takk for meg! 


