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CatoSenteret 
Beskrivelse av delytelse R - Arbeidsrettet rehabilitering   

Delytelse R1.8 og R1.9: Arbeidsrettet rehabilitering under Helse og arbeid, 

voksne, individuelt tilpassede tilbud – døgn/dag  

 

Målgruppe/ 

Pasientgruppe 

 

 

Delytelse R, døgn 

og dag 

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. Pasienten 

skal ha hoveddiagnose innen somatikk, men tjenesten som tilbys skal også 

kunne ivareta tilleggsproblematikk som psykiatri og rus.  

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 rehabilitering på 

spesialisthelsetjenestenivå 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: 

Før og under opphold kan fastlege være en naturlig samarbeidspartner. 

Fastlege får, i tillegg til bruker, tverrfaglig rapport etter 

rehabiliteringsoppholdet. For brukere som har et arbeidsforhold vil kontakt 

med arbeidsgiver være hensiktsmessig. Det legges til rette for dialog og 

eventuelt møte med arbeidsgiver for å kartlegge behov og tiltak for 

tilbakeføring til arbeid. For brukere som er i ferd med å miste tilknytningen til 

arbeidslivet er NAV en sentral samarbeidspartner. Arbeidskonsulent ved 

senteret kan kontakte veileder ved NAV for videre samarbeid. Tverrfaglig 

rapport kan sendes NAV etter avtale. Andre samarbeidspartnere kan være 

pårørende, spesialisthelsetjeneste, DPS, kommunehelsetjeneste eller 

Frisklivssentral. 
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Ytelsen leveres 

som 

a) Døgn og dag 

CatoSenteret har tilbud om døgn- og /eller dagopphold. 

Dagopphold kan kombineres med e-Rehabilitering (avstandsoppfølging) 

etter behov. 

 

b) Individuelt/gruppebasert: 

Rehabiliteringstilbudet er individuelt tilpasset og har en biopsykososial 

tilnærming. Noe aktivitet og undervisning foregår i gruppe. Timeplanen 

tilpasses den enkelte ut fra individuelle behov.  

Det er regelmessige veiledningssamtaler gjennom hele 

rehabiliteringsprosessen. Temaer og type bistand vil avhenge av brukers 

behov og mål.  

 

Kortfattet 

beskrivelse av 

ytelsen/tilbudet 

til målgruppen 

 

CatoSenteret har et rehabiliteringsprogram som er i tråd med kunnskapsbasert 

praksis og som bygger på forskning innen arbeidsrettet rehabilitering. Senteret 

har et variert rehabiliteringsprogram med fysisk aktivitet, ACT-basert 

undervisning, veiledning og individuelle samtaler. Gjennom erfaring, mestring 

og refleksjon styrkes bruker til å ta verdibaserte valg. Målet er økt 

bevisstgjøring, bedre funksjon og tilbakeføring til arbeidslivet.  

 

Faglig fundament Institusjonens samlede kompetanse i forhold til målgruppen 

CatoSenteret har tilbudt arbeidsrettet rehabilitering siden 2003. 

Medisinskfaglig/rehabiliteringsfaglig kompetanse: 

Fagansvarlig for behandlingen i ARR-tilbudet ved senteret er lege med 

spesialisering innen fysikalsk medisin og rehabilitering. Øvrig 

rehabiliteringsteam har tverrfaglig kompetanse innen medisin, ernæring, 

friskliv og arbeidsliv. 

CatoSenteret har siden 2004 benyttet kognitiv tilnærming i sin rehabilitering. 

Alle ansatte har kompetanse innen ACT (Acceptance and Commitment 

Therapy). Stress, utmattelse, smerte og søvn er våre prioriterte 

satsningsområder. 

Kompetanse om velferdssystemet: 

Senteret har arbeidskonsulenter med utdannelse innen arbeidsrettet 

rehabilitering, lang yrkeserfaring innen ARR og mange års arbeidserfaring i 

NAV.  

Arbeidslivskunnskap/likemannskunnskap: 
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CatoSenteret vektlegger brukermedvirkning. Bruker er i stor grad selv ansvarlig 

for kontakt med samarbeidende aktører, målsettingsarbeid, osv.  Dette skjer 

med tett veiledning og støtte fra rehabiliteringsteamet.  

Senteret har et eget brukerutvalg som deltar i strategi og evalueringsarbeid. 

Merkantile funksjoner: 

Senteret har døgnbemanning, med sykepleiere på vakt hele døgnet. Resepsjon 

er åpen fra 07.30 til 21.00, også i helgene. Kveldsvakt overtar fra 21.00. 

Deretter nattevakt. Det er mulig å ringe resepsjonen på telefon 64 98 44 00 

døgnet rundt. Kiosk i resepsjonsområdet. 

 

Lokasjon CatoSenterets lokaler ligger i Kvartsveien 2, Son. Offentlig kommunikasjon med 

tog/buss.  

 

Varighet 3 ukers rehabiliteringsopphold.  

Det gjennomføres en kartleggingsdag 14 dager før ordinært opphold, og en 

oppfølgingsdag 3 mnd. etter oppholdet. 

 

Eventuelle 

tilleggsmerknader 

Senteret er tilrettelagt for bevegelseshemmede.  

 

Dato 04.01.2023 

 

 

 


