
MULIGHETER OG UTFORDRINGER I 

LARVIK KOMMUNE
Fagdag Rehabilitering Sandefjord 16.04.15

Susan Henriksen, spesialergoterapeut / 

prosjektleder Hverdagsrehabilitering 



∗ Ant innbyggere: ca 43.500

∗ Areal: 530 km2, størst areal i fylket

LARVIK KOMMUNE



∗ Legge til rette for mestring og 
deltagelse i ulike livsfaser

«Dette kan gjøres ved og i større grad ta i 
bruk enkeltmenneskets egen innsats og 
muligheter for å delta, planlegge og ha en 
aktiv rolle i sin egen hverdag, med eller 
uten sykdom eller funksjonsnedsettelser» 
- Forsterke ressurser
- Ta ansvar for eget liv
- Fokus på tidlig innsats og 

rehabilitering

Mestring i alle livets faser (2014)



Rehabiliteringspyramiden



∗ Oppstart tjenestekontor Høsten 2013

∗ Ansatt rehabiliteringskoordinator som saksbehandler 
alle søknader som omhandler rehabilitering

∗ Alle saksbehandlerne skal ha fokus på brukernes egne 
ressurser i forhold til utarbeidelse av vedtak og type 
vedtak

∗ Individuelt tilpassede vedtak, ikke «standardpakker»

Koordinerende enhet 
Rehabilitering



∗ Hverdagsmestring er et motiverende tankesett som 
fokuserer på den enkeltes mestring i hverdagen, 
uansett funksjonsnivå. 

∗ Brukerstyring og vektlegging av den enkeltes 
ressurser og deltakelse står sentralt

∗ Kilde: tilpasning av definisjon av hverdagsrehabilitering presentert i prosjektrapport om 
hverdagsrehabilitering i regi av ergoterapeutene, norsk sykepleieforbund og norsk 
fysioterapiforbund. 

Hverdagsmestring



• Starter med spørsmålet «Hva er viktige aktiviteter i 
livet ditt nå?»

• Målrettet og intensivt fokus på hverdagsaktiviteter 
som personen selv tillegger betydning

• Tidlig, tidsavgrenset innsats i personens hjem eller 
nærmiljø

• Styrket involvering og samhandling mellom ergo- og 
fysioterapeuter og personell i hjemmetjenesten

• Økt selvhjulpenhet i daglige gjøremål, slik at personen 
fortsatt kan bo hjemme, være aktiv i eget liv og delta 
sosialt og i samfunnet

• Et tenkesett om at personen selv styrer deltakelse og 
hverdagsmestring

• Mulighet for inkludering av nærpersoner, pårørende og 
frivillige

Kilde: «Tuntland, Næss; Hverdagsrehabilitering»

Hverdagsrehabilitering



∗ Pasienter med behov og potensiale for rehabilitering:
- korttid

- overgang korttid til hjemmet

- sykehus til hjemmet

- Presteløkka til hjemmet

∗ Egen fysioterapeut tilknyttet Avklaring/Ø-hjelp
- Vurdere rehabiliteringspotensialet og videre forløp

Innsatsteam 
Rehabilitering



∗ 16 døgnplasser

∗ Brukere med behov for tverrfaglig 
intensiv rehabilitering på 
døgnbasis. 

∗ Flere faggrupper: lege, 
hjelpepleier, sykepleier, 

fysioterapeut, ergoterapeut og  

sosionom

Presteløkka 
rehabiliteringssenter



∗ Larvik kommune har alle nivåene i 
rehabiliteringspyramiden som en del av sitt tilbud

∗ Riktig tjenestetilbud til riktig tid

∗ Pasientforløp, individuelle tilpassede forløp for hver 
enkelt bruker

∗ Etablere hverdagsmestring som plattform for 
helsetjenester

Muligheter



∗ Vurdere riktig tilbud/nivå til riktig tid

∗ Individuelt tilpasset rehabiliteringsforløp: 
overgangene mellom tilbudene

∗ Samhandling med ulike tjenester - Tjenestekontoret

∗ Når avslutter vi rehabiliteringen/tjenester? 

∗ Hva kan brukerne selv ta ansvar for?

∗ Rehabiliteringskompetanse på alle nivåer

Utfordringer 



Solskinnshistorie 
fra virkeligheten

∗ Slagpasient, dame 80 år

∗ Intensiv tverrfaglig rehabilitering på Presteløkka

∗ Følges opp av hverdagsrehabiliteringsteamet i 
etterkant 

∗ Hverdagsmestringsfokus på hjemmetjenesten videre

∗ Frivillighet-»Gloppetrimmen»



Takk for oppmerksomheten


