
Sandefjord kommune tilbyr deg rehabilitering i hjemmet

BEST HJEMME - Om å mestre hverdagen

For mer informasjon, kontakt:

Avdeling Framnes Tlf. 33 41 51 20

Avdeling Kilen Tlf. 33 41 51 10

Avdeling Sentrum Tlf. 33 41 88 12

Avdeling Ranvik Tlf. 33 41 86 30

Avdeling Bugården Tlf. 33 41 98 12

Avdeling Krokemoa Tlf. 33 41 84 00

Avdeling Stokke Tlf. 33 29 55 00

Avdeling Andebu 
(kl. 10.00 - 14.00) Tlf. 33 43 96 01

“Heisen til fremgang er ødelagt.
Du blir nødt til å ta trappene,

et steg om gangen”
Joe Girad
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Hva er «BEST HJEMME »?
«Best Hjemme » er et kostnadsfritt tilbud til deg som bor hjemme og har behov for et 
sammensatt tjenestetilbud etter nylig oppstått skade, sykdom e.l.

«Best Hjemme» er et tilbud om rehabilitering i hjemmet utført av tverrfaglige team
med base i hjemmesykepleien. Hvert team består av ergoterapeut, fysioterapeut
og sykepleier/hjelpepleier.
Erfaring viser at rehabilitering i hjemmet har god effekt.

Målsetting
• Du skal ha mulighet til å bo hjemme hos deg selv så lenge

det er ønskelig og mulig.

• Du skal oppleve livskvalitet og mestring i hverdagen.

Hvem kan få tjenesten?
• Du som har behov for tverrfaglig oppfølging.

• Du som har et rehabiliteringspotensial og som har et ønske om
å oppnå best mulig funksjonsnivå basert på dine ressurser og
behov.

Deltagelse i «Best Hjemme » vurderes av hver avdeling.

Hva kan du forvente av oss?
• Rehabiliteringen vil foregå i dine kjente omgivelser.

• Målrettet og tidsavgrenset innsats tilpasset dine behov og ønsker.

• Informasjon og veiledning.

Hva vi forventer av deg?
• Du er villig til å jobbe aktivt sammen med teamet for å nå dine mål.

• Du har et klart ønske om å mestre daglige aktiviteter.

Vårt fokus er deg og ditt liv,
hva som er viktig for deg
og hva vi sammen kan gjøre
for at du skal ha det best mulig hjemme!

Habilitering og Rehabilitering er tidsavgrensede, planlagte prosesser 
med klare mål og virkemidler, hvor flere aktører samarbeider om å 
gi nødvendig bistand til brukerens egeninnsats for å oppnå
best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet 
og deltagelse sosialt og i samfunnet.

Kilde: Rehabiliteringsmelding av 1999, St.meld. Nr. 21 (1998-99), Ansvar og meistring.

“det er fra meg fremskrittene må komme
ellers kommer de aldri.”

Henrik Ibsen
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• Du skal ha mulighet til å bo hjemme hos deg selv så lenge 

det er ønskelig og mulig.

• Du skal oppleve livskvalitet og mestring i hverdagen.

Hvem kan få tjenesten?
• Du som nylig er blitt tildelt “helsetjenester i hjemmet”.

• Du som har behov for tverrfaglig oppfølging.

• Du som har et rehabiliteringspotensial og som har et ønske om
å oppnå best mulig funksjonsnivå basert på dine ressurser og behov.

Deltagelse i «Best Hjemme » vurderes av hver avdeling.

Hva kan du forvente av oss?
• Rehabiliteringen vil foregå i dine kjente omgivelser.

• Målrettet og tidsavgrenset innsats tilpasset dine behov og ønsker.
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Hva vi forventer av deg?
• Du er villig til å jobbe aktivt sammen med teamet for å nå dine mål.

• Du har et klart ønske om å mestre daglige aktiviteter.

“det er fra meg fremskrittene må komme
ellers kommer de aldri.”

Henrik Ibsen

Vårt fokus er deg og ditt liv, 
hva som er viktig for deg 
og hva vi sammen kan gjøre 
for at du skal ha det best mulig hjemme!

Rehabilitering i hjemmet definerer vi som tidsavgrensede, planlagte 
prosesser med klare mål og virkemidler, hvor flere aktører 
samarbeider om å gi nødvendig bistand til brukerens egeninnsats 
for å oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet 
og deltagelse sosialt og i samfunnet.
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