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MÅLGRUPPE hverdagsrehabilitering 
18+



Arbeidsmetoden i hverdagsrehabilitering

Strukturert og planmessig rehabiliteringsprosess

Tverrfaglig samarbeid

Intensivt 

Tidsavgrenset

Brukermedvirkning

Strukturert og planmessig



Brukermedvirkning i rehabilitering

Hva er viktig for deg?

Kommunen … skal sørge for at den enkelte … bruker kan medvirke 

ved gjennomføring av eget … rehabiliteringstilbud
jfr. forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator § 3 

Tjenestene må legge til rette for optimal medvirkning og innflytelse ut 
fra den enkeltes forutsetninger. 
Pasient- og brukerrettighetsloven § 3-1

HVA er viktig for deg dagen.

6 juni i 2016!



Fra: Hva kan vi hjelpe deg med?

Foto: Trondheim kommune



Til: Hva er viktig for deg?

Steinfrids mål:

– Dusje selv

– Gå trapper

– Handle

– Delta på trening



Kommunikasjon

• Underbygge ressursene

Kommunikasjon basert på Motiverende Intervju



Verktøy – i hverdagsrehabilitering

Aktivitetsutfordringer Kartlegge fysisk funksjon

• COPM SPPB

• Strukturert målsamtale ved oppstart og avslutning              Teste ved oppstart og avslutning



COPM Canadian Occupational Performance Measure

• Personlige daglige aktiviteter

– Personlig stell                     - dusje  selv

– Mobilitet                             - gå i trapp

– Fungere i samfunnet           - ta ut penger fra banken

• Produktivitet

– Lønnet/ulønnet arbeid        - løfte barnebarn

– Husarbeid                           - vaske gulv, handle

– Lek/skole/utdanning

• Fritid

– Rolig fritid                         - strikke 

– Fysisk krevende fritidsaktiviteter

– Sosiale aktiviteter              - delta i trimgruppe

08.06.2016



De vanligste aktivitetsutfordringene
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Måle fysisk funksjon



I hvilken grad krav til faglig forsvarlige tjenester 
og god praksis ivaretas? 



Evaluering - monitorering

Møter

Beregningsmodell KS

• Canadian Occupational Performance 

Measurement (COPM) 

• Short Physical Performance Battery 

(SPPB) 

• Tidsestimat

Beregningsmodellen til KS (Fürst og Høverstad 2014)



Aktivitetsutfordringer

Når sine mål - bedrer livskvalitet
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Fysisk funksjon

Bedrer sin fysiske funksjon
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Verdi av hverdagsrehabilitering for 
kommunen

Tid pr uke for 120 personer som har gjennomført HVR 
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Brukerne

Hvor tilfreds er du med støtten du 
fikk i hverdagsrehabiliteringen?                  
Skala fra 1 (lite tilfreds) til 5 (svært 
tilfreds)
Resultater 50 brukere: 4,6

Mestrer du de aktivitetene som du 
ønsket å få til i større grad etter 
rehabiliteringen? Skala fra 1 (i liten 
grad) til 5 (i stor grad)
Resultater 50 brukere: 3,7

Brukertilfredhet



Fornøyde brukere

«Det var 
enestående. 
Kunne stole på 
dem og de var så 
dyktige.
Jeg forteller alle 
om dette gode 
tilbudet!



Fornøyde pårørende



Fornøyde ansatte

«Hver dag klarer brukerne 
mer enn de klarte dagen 
før. For oss hjemmetrenere
er det veldig motiverende»

(Carmen, Bydel Østensjø)



Har følgeevalueringen 

konsekvens for 

implementering av 

hverdagsrehabilitering 

Oslomodellen?





Helseetaten

Takk for meg!


