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Hverdagsrehabilitering

• Tidsbegrenset- 4 uker
• Intensiv
• Brukerstyrt: brukerens mål er styrende
• Skreddersydd
• Tverrfaglig 



Målet for hverdagsrehabilitering

• Bruker skal ikke bare bo lengst mulig i eget hjem, men også være 
lengst mulig aktiv deltakende i eget liv

• Styrke rehabiliteringsarbeid i kommunen



Hverdagsmestring som tankesett
Innføre hverdagsmestringsideologien i hjemmetjenesten:

• Alle kan mestre noe
• Ressurstenkning
• Ansvarliggjøring:

«Omsorg er ikke bare noe du får, 
men også noe du må bidra med selv.»
Kåre Hagen – Arendalskonferanse 2011



Litt historie
• Prosjektperiode: 2013-2016
• Implementeringsfase fra 2016

• Oppstart i to soner, rullet ut til fire soner etter et halvt år, hele byen (11 
soner) året etter.

• Valg av motorteammodellen: ansatt 12 nye stillinger – 4 team med 
ergoterapeut, fysioterapeut og sykepleier.



4 motorteam i Kristiansand kommune
september 2015



Prosjektperioden og implementeringsfasen

• 2013-2015:  335 brukere

Utrulling av tilbudet i hele byen fra september 2015

• 2016:  278 brukere

Mål for 2017: 400 brukere



Kompetanse 
• Stor satsing i prosjektet

hvor over 700 medarbeidere 
har gjennomgått opplæringstiltak 
hverdagsrehabilitering / hverdagsmestring

• Basiskompetanse ute i sonene: sikre kunnskap om forebygging og 
rehabilitering i hjemmetjenesten

• Strukturer for kompetanseutveksling mellom ulike aktører 
(saksbehandlere, motorteam, distrikts terapeuter og hjemmetjenestene)



Kompetanse hos pådrivere
Kompetanseheving motorteam: 

Kartleggingsverktøy:
• COPM: Canadian Occupational Performance Measure
• SPPB: Short Physical Performance Battery
• motiverende samtale 
• veiledning 
• rehabiliterings prinsipper
• tverrfaglig samarbeid



Kartlegging: hva er viktige 
aktiviteter for deg?

• Alle brukere blir møtt med dette 
spørsmålet.

• Brukerens mål er styrende.

• Grundig kartlegging av alle brukere før 
og etter.



COPM og SPPB
Faste kartleggingsverktøy for alle brukere

• COPM: brukerens selvopplevd mestring og tilfredshet

• SPPB: fysisk funksjonstest som måler balanse, ganghastighet og styrke
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Effekter for brukere målt ved COPM

N = 414 Tilfredshet Utførelse

Gjennomsnitt 3,66 3,42

Median 3,75 3,25

Maksimum 9.00 9.00

Minimum -3.60 -2.00

Andel med en økning på 2 eller mer 77,0 % 74,3 %
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Bruker 96 år og Utsikten
• Sengeliggende etter lungebetennelse

«godstolen er min beste venn»

• Hva er viktig for deg?

• Veien opp til Utsikten

• Resultat:
Selvstendig i personlig stell og dusj.
Kommer seg ut av leiligheten igjen.

Livskvalitet i siste fasen.



Kriteriene for hverdagsrehabilitering

• Alle nye tjenestesøkere
• Brukere med endring i funksjon som har tjenester fra før
• Brukere som forstår instruksjon og som kan formulere sine mål
• Utskrivningsklare pasienter fra døgnrehabilitering, korttids og 

sykehus
• Hjemmeboende

• 60 % har tjenester
• 40 % nye søkere



Solskinnshistorie 
dame 80 år
• Residiverende lungebetennelser
• Fall: subduralt hematom
• Store falltendenser
• Hjem fra Kløvertun til serviceleilighet med hjemmesykepleien
• Hjelpebehov: 34,5t og 85 besøk per uke
Vurdering av motorteamet fordi bruker var tung og krevende for hjemmesykepleien.

Hva er viktig for deg?
Bruker ønsker å mestre mer i hverdagen.
Mål: 
• gå ute med rullator
• Komme meg inn og ut av seng selv
• Stelle meg selv
• Lage brødmat selv
• Gå til kafeen og spise



Resultat etter to måneder med 
hverdagsrehabilitering 

• Hjelpebehov: 6 t og 45 min og 28 besøk per uke
(nedgang på 28,5 t i uka)

• COPM: bruker måler mestring og tilfredshet selv på en skala fra 1-10
Utførelse: fra1,2 til 8,2
Tilfredshet: fra 2,2 til 8,2





Antall brukere med reduksjon i timer og besøk
N 413 Antall 

brukere og 
timer

prosent Antall 
brukere og 
besøk

prosent

Ingen endring 
i tjenesten

148 35,4 % 173 42,3 %

Økte timer 42 10,2 % 45 11%

Reduserte 
timer

223 54,4 % 191 46,7 %



Arbeidsoppgaver 
• Motorteamet kartlegger grundig og få frem mål til bruker
• Disse presenteres i sona
• Tiltak for å oppnå disse mål blir diskutert og fordelt blant fysio, ergo og 

spl i teamet og de ansatte i hjemmesykepleien
• Personalet i sona får ISF timer (aktivitetsbasert finansieringsmodell)

for å utføre tiltak i hverdagsrehabiliteringsperioden



Behov og oppmerksomhet videre
• Rekruttere flere brukere, forbedre samarbeid med Service og Forvaltning

• Forbedre samarbeid med hjemmesykepleien - fokus på rehabilitering, 
hverdagsmestring og økt hjelp til selvhjelp.

• Forankring av hverdagsmestringstankesett i andre tjenester og hos 
samarbeidspartnere. «Hva er viktig for deg?»

• Opprettholde kompetansenivået hos motorteamene og holde trykket 
oppe i å være pådrivere i rehabiliteringsprosessen.



Mestring gir muligheter


