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Transitions in rehabilitation

— Tema: Rehabilitering av pasienter med traumatiske 

hjerneskader (TBI) og multitraumer
— Derek Wade’s forståelse av rehabilitering: 

“Describing rehabilitation requires three kinds of models or theoretical 
bases: first a theory that relates to illness and disability; second a theory 
that relates to the process of rehabilitation, its goals, interventions, and 
organization; and third a theory that explains how behaviour is changed, 
because “all rehabilitation, at its heart, concerns changing behavior”.

— Prosjektmål: Undersøke hvordan rehabiliteringsprosessen 

erfares og er organisert
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Datagrunnlag

Spesialisthelsetjenesten Pimærhelsetjenesten NAV 

• Observasjon av 
tverrfaglige møter om/ 
med pasienter

• Semistrukturete
individuelle intervjuer 
med fagfolk som deltar i 
teamene

Fokusgruppeintervjuer 
med koordinerende enhet 
rundt en vignett (en fiktiv 
pasient overført fra 
spesialisthelsetjenesten)

Fokusgruppeintervjuer 
med veiledere på NAV-
kontor rundt en vignett
(en fiktiv pasient overført fra 
spesialisthelsetjenesten)
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Brukermedvirkning Samhandling Fra sykelighet til mulighet
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Formell
• krav om medvirkning

Autentisk
• inndragning av           

livsverden i 
rehabiliteringsarbeidet

• læring

Slomic, M., Christiansen, B., Soberg, H. L. & Sveen, 
U. (2016). User involvement and experiential 
knowledge in interprofessional rehabilitation: a 
grounded theory study. BMC Health Services 
Research, 16 (1): 547
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En ressursmodell i NAV

Strategier for mulighetsmodell i 
rehabiliteringen 
• Definere situasjonen
• Etablere nettverk for 

kommunikasjon
• Gi opplæring
• Bidra til holdningsendring
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Maktkamp mellom NAV og 
lege/pasient. NAV har et faglig 
oppdrag med aktiviseringslinja.
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Hva kan gjøres videre?

— Det sosiale og det fysiologiske må kobles bedre sammen
— Rehabiliteringen finner sted i den enkeltes livsverden – helthetlig tenkning og 

opplæring viktig 
— Ressursorientering er et krav – Aktivisering til arbeidslivet og mulighetene i den 

tiltakspaletten som finnes
— Kommunikasjon virker: direkte møter og digitale systemer 
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Gjør overgangene  utfordrende: Forhold som virker overbyggende:

Ulike kunnskapsbaser og
kunnskapsbehov
Kunnskapsmangel og misforståelser om 
de andre
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