
1 
 

Rehabiliteringssenteret AiR 
Beskrivelse av delytelse R -arbeidsrettet rehabilitering   

Delytelse R1.8: Arbeidsrettet rehabilitering under Helse og arbeid , voksne, 

individuelt tilpassede tilbud – døgn  

 

Målgruppe/ 

Pasientgruppe 

 

 

Delytelse R, døgn 

a) Diagnosegruppe/tilstand:  

Det gis tilbud på tjenester til personer som har rett til nødvendig helsehjelp i 

spesialisthelsetjenesten og som med sikte på videre yrkesaktivitet vurderes å 

komme tilbake til/ i arbeid som følge av den behandlingen som gis.  

Tilbudet er diagnoseuavhengig.  

b) Livsfase/aldersgruppe:  

Unge voksne 18-30 år og voksne over 30 år i yrkesaktiv alder.  

c) Når i sykdoms-/rehabiliteringsforløpet:  

Når pasienten er i stand til å nyttiggjøre seg av rehabilitering på 

spesialisthelsenivå med fokus på funksjonsforbedring og mestring av 

helsemessige tilstander som er til hinder for arbeidslivsdeltakelse.  

d) Hjelpebehov/funksjonsnivå:  

Varierende hjelpebehov, men rehabiliteringspotensialet må være vurdert som 

høyt, også med hensyn til arbeidslivsdeltakelse. 

e) Samarbeid/samhandling med andre aktører forut for inntak, under og etter 

forløpet samt ambulant virksomhet: 

Det er løpende kontakt, i samråd med pasienten, både med arbeidsgiver og 

aktuelle aktører i virkemiddelapparatet, slik som NAV, OT og BHT. 

 

Ytelsen leveres 

som 

a) Døgn 

Døgnbasert i 2 perioder. 

b) Individuelt/gruppebasert: 

Tilbudet er gruppebasert med individuelle tilpasninger.   

 

Kortfattet 

beskrivelse av 

Pasientene har fysisk møtested ved senteret i Rauland, i 2 perioder, med 2 

ukers hjemmeperiode mellom. 
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ytelsen/tilbudet 

til målgruppen 

 

Tilbudet bygger på en biopsykososial forståelse; at biologiske, psykiske og 

sosiale faktorer inngår i et samspill, der alle faktorene kan medvirke til 

funksjonssvekkelse – og funksjonsbedring. Dersom ARR skal ha effekt kreves 

multidomeneintervensjon, samt en koordinering av hele forløpet i aktiv 

samhandling med eksterne aktører som arbeidsplass, NAV og lokale 

helsetjenester. 

Tilbudet bygger på kognitiv adferdsterapi, der hensikten er å styrke pasientens 

endringsprosesser og medvirke til bevissthet om egne ressurser og ansvar for å 

styrke egen arbeidshelse. 

Hver deltaker får sin egen rehabiliteringsplan.  

Tilbudet inneholder kartleggings- og oppstartssamtaler, psykoedukasjon, 

tilrettelagt fysisk aktivitet, samt arbeids- og utdanningskompetanse. 

Døgnopphold med gruppevise inntak gir også sosiale treningsarenaer og 

muligheter for å etablere nye rutiner for søvn, kosthold og hverdagsstruktur. 

 

Faglig fundament Institusjonens samlede kompetanse i forhold til målgruppen 

Rehabiliteringssenteret AiR har inngående kjennskap til ARR. 

AiR har status som landsdekkende helseinstitusjon i spesialisthelsetjenesten, 

og er en ideell organisasjon (godkjent av Skattedirektorat) organisert som 

aksjeselskap.  

AiR har helt siden starten i 1986 levert arbeidsrettet rehabilitering, og er nå det 

tyngste fagmiljøet innen dette feltet i landet.  

 

 8 dagers kartleggings- og vurderingsopphald (KV), døgnopphold i Rauland 

 1+1 uker, med 2 uker hjemmeopphold, arbeidsrettet rehabilitering, 
døgnopphold i Rauland 

 

Samlet har klinikken seks leger, fem psykologer/samtaleterapeuter, åtte 

arbeidskonsulenter, ni idrettspedagoger og ni fysioterapeuter. I tillegg er det 

fire helsesekretærer som har ansvar for inntaks- og pasientadministrasjon. 

Medisinskfaglig/rehabiliteringsfaglig kompetanse: 

Tilbudet ledes av overlege, spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering, Ottar 

Berg. I tillegg har teamet som driver tilbudet sin egen dedikerte koordinator 

med ansvar for å koordinere og organisere. Koordinatoren er fysioterapeut har 

ansvar for observasjoner, tester, veiledning i fysisk aktivitet og koordinering 

med eksterne kontakter. 
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Teamet har for øvrig samtaleterapeut, arbeidskonsulent, fysioterapeut, lege og 

arbeidskonsulent. 

Senteret innehar internasjonal akkreditering gjennom CARF, sist fornyet i 2022. 

Kompetanse om velferdssystemet: 

Rehabiliteringssenteret AiR har egen fagansvarlig for arbeid. 

Arbeidslivskunnskap/ likemannskunnskap: 

Arbeidskonsulentene ved teamet har ansvar for kartlegging knyttet til arbeid, 

samt koordinering av kontakter med arbeidsgiver, NAV, OT, fastlege og andre 

tilsvarende aktører. 

 

Merkantile funksjoner: 

Rehabiliteringssentret AiR har egen økonomiavdeling med ansvar for regnskap 

og lønn, egen administrasjonsleder med ansvar for personaladministrasjon og 

kvalitetssystem og øvrig internkontroll og egen serviceavdeling FDV-ansvar for 

hele anlegget. 

 

Lokasjon Rehabiliteringssenteret AiR 

Haddlandsvegen 20, 3864 Rauland 

 

Varighet 8 døgn i Rauland, 2 uker hjemmeopphold og 4 døgn reopphold i Rauland. 

 

Eventuelle 

tilleggsmerknader 

 

 

Dato 11.1.23 

 

 

 


