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Ulike praksiser i hverdagsrehabilitering. 
Nøkkelen er lokale tilpasninger
• Hva er hverdagsrehabilitering?

• Resultater fra forskningsprosjekt som har sett på 

ulike praksiser i hverdagsrehabilitering

• Hvilke verdier vi legger til grunn er avgjørende 

for praksisen
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Hverdagsrehabilitering
- «Hva er viktig for deg?»

• Individrettet tilnærming
• For personer med/ i fare for 

funksjonsfall
• Intensiv og tidsavgrenset
• Teambasert 
• To modeller: 

integrert eller spesialistteam

http://www.stavanger.kommune.no/no/Jobb-og-karriere/Karrieremuligheter/Levekar/
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For personer med/i fare for funksjonsfall

• For brukere med gradvis nedsettelse av funksjon

• For brukere med akutt nedsatt funksjon (f. eks. etter sykdom eller 
skade)

Illustrasjon: colourbox.com
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Intensiv og tidsavgrenset

• 3-7 dager i uka

• 4-10 uker

• Fastsatt sluttdato

Illustrasjon: colourbox.com
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Teambasert
Sykepleier

Fysioterapeut

Ergoterapeut

Sosiolog?

Fastlege?Ernæringsfysiolog?
Logoped?

Hjemmetrener

Familie/pårørende?

Frivillige instanser?
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Integrert team
- Integrert i hjemmetjenesten

- Hjemmetjenestepersonell er hjemmetrenere

Spesialistteam
- Egne ansatte som utelukkende jobber 

med hverdagsrehabilitering

Illustrasjon: Colourbox.com



Hverdagsrehabilitering; 
virker det?

Få/små studier og dårlig grunnlag for å si noe om 
effekt. Erfaringer og noen enkeltstudier ser ut til å 
indikere en viss effekt hos enkelte brukere.

Cochrane, A., et al. (2016), Legg, L., et al. 
(2016), Tessier,  A., et al. (2016), 
Whitehead, P. J., et al. (2015). Langeland, 
E., et al. (2016). 

Økonomisk gevinst 
for kommunen?

Bedre oppfattet 
livskvalitet?

Økt funksjonsnivå?

Færre 
sykehusinnleggelser?

Færre kommunale 
vedtak?

Økt tilfredshet blant 
ansatte?

Økt mestring og 
selvstendighet?



Feltarbeid i 7 norske hvardagsrehabiliteringsteam

Observasjon: 
I arbeidsmiljø og brukerbesøk

Intervju:
Fysioterapeut og 
hjemmetrener

Illustrasjon: Salmer fra kjøkkenet, Colourbox.com



Resultat
Fiksert oppgavedeling Fleksibel oppgavedeling

Tydelig definerte og avgrensede 
arbeidsoppgaver

Standardiserte tester 
Kartlegging av brukerens mål (COPM), 
kartlegging av balanse og styrke (SPPB)

Standardiserte treningsprogram

Felles oppgaver 
Tverrfagligarbeid
Mange møtepunkter

Standardiserte tester 
Kartlegging av brukerens mål (COPM), 
kartlegging av balanse og styrke (SPPB)
+
Individuelle funksjonstester

Treningsøvelser og aktivitetstrening
Individuell tilpasning (bevegelseskvalitet)
Kontinuerlig tilpasning
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To typologier av hverdagsrehabilitering



Verdikonflikter i velferdsorganisasjoner 
-Kvalitet eller kvantitet?

Illustrasjon: Colourbox.com



Hva er kunnskap?

Kunnskap overføres gjennom: 
- sosiale prosesser

Læring krever:
- fortolkning
- refleksjon



EN SENTRALE UTFORDRING 
i hverdagsrehabilitering: 

forebyggende eller rehabiliterende?
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