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Sørlandets rehabiliteringssenter Eiken AS 
Beskrivelse av delytelse R -arbeidsrettet rehabilitering   

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

voksne, individuelt tilpassede tilbud – døgn og 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 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: 

God samhandling med arbeidsgiver, nav, fastlege, kommunale tjenester og 

spesialisthelsetjenesten for å sike helhet og kontinuitet i behandlingsopplegget. 

Samarbeid med arbeidsinkluderingsbedriften Amento som bidrar med sin 

arbeidslivskompetanse direkte inn i tilbudet. 

 

Ytelsen leveres 

som 

a) Døgn og dag 

Døgnbasert arbeidsrettet rehabilitering 

Dagbasert arbeidsrettet rehabilitering 

 

b) Individuelt/gruppebasert: 
Gruppebasert og samtidig individuelt tilpasset 
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Kortfattet 

beskrivelse av 

ytelsen/tilbudet 

til målgruppen 

 

Døgnbasert arbeidsrettet rehabilitering består av: 

 Preopphold 3-7 dager med grundig kartlegging rettet mot 

arbeidslivsdeltagelse samt relevante undersøkelser. Utarbeidelse av plan 

med tiltak som gjennomføres i hjemmeperiode.   

 Hjemmeperiode med gjennomføring av oppgaver knyttet til egen plan. 

 Døgnbasert arbeidsrettet rehabilitering – 3 uker som bygger videre på 
kartlegging utført under preoppholdet og erfaringer fra hjemmeperioden, 
hovedprinsippene og aktivitetene i vårt døgnbaserte arbeidsrettede 
rehabiliteringsopphold, herav digitalt møte med arbeidsgiver, NAV, 
utdanningssted for å øke muligheten for arbeidslivsdeltagelse. 

 
 
Dagbasert arbeidsrettet rehabilitering består av: 

Dagtilbud – fordelt på 10 dager  

 Dagtilbud dag nr 1 til 3: Grundig kartlegging rettet mot 

arbeidslivsdeltagelse og relevante undersøkelser. 

 Dagtilbud dag nr 4 til 9: Bygger videre på kartlegging utført under 

preoppholdet og plan/erfaringer fra hjemmeperioden. Bygger på 

beskrivelse av hovedprinsippene og aktivitetene i vårt arbeidsrettede 

rehabiliteringsopphold, herav digitalt møte med arbeidsgiver, NAV, 

utdanningssted for å øke pasientens mulighet for arbeidslivsdeltagelse. 

 Dag 10 (ca 2-3 mnd etter behandlingsstart): Oppfølging av 
rehabiliteringsplan, herunder plan for tilbakeføring til arbeid. 

 

 

Faglig fundament Institusjonens samlede kompetanse i forhold til målgruppen 

Medisinskfaglig/rehabiliteringsfaglig kompetanse: 

Tverrfaglig rehabiliteringskompetane på spesialistnivå med særlig fokus på 

funksjonsforbedring og mestring av helsemessige tilstander som er til hinder 

for arbeidslivsdeltakelse. 

Kompetanse om velferdssystemet: 

Arbeidslivskompetanse og kompetanse rettet mot samhandling med relevante 

aktører som arbeidsgiver, NAV og fastlege gjennom mange års erfaring med 

arbeidsrettet rehabilitering, og nå styrking av kompetansen gjennom 

samarbeid med arbeidsinkluderingsbedriften Amento avd. Lyngdal. 

 
Arbeidslivskunnskap/ likemannskunnskap: 
Se punktet over. 
 
Merkantile funksjoner: 
Inntakskoordinator som har god oversikt. Tlf. 383 49 400 

e-post: inntak@sorrehab.no  

 

mailto:inntak@sorrehab.no
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Lokasjon Døgntilbud:  
Ved Sørlandets rehabiliteringssenter sine lokaler i Eiken 
 
Dagtilbud: 
Ved Amento AS sine lokaler i Lyngdal 
 
 
Sørlandets rehabiliteringssenter ligger vest i Agder, i Eiken i Hægebostad 
kommune ved fylkesvei 42 som er tilknytningsvei fra Rogaland og Agder.  

 

Adresse:  
Sørlandets rehabiliteringssenter Eiken AS 
Ola Garsonsvei 1 
4596 Eiken 
 
Det er god adkomst for de som kommer privat med eget transportmiddel eller 
for de som benytter offentlig kommunikasjon. 
https://sorlandets-rehab.no/kontakt/reise-til-oss/  

Amento AS ligger vest i Agder, på Kvavik i Lyngdal kommune.   

 
 
Adresse: 
Amento avd. Lyngdal 
Nye Monoddveien 7 
4580 Lyngdal 
 
Det er god adkomst for de som kommer privat med eget transportmiddel eller 
for de som benytter offentlig kommunikasjon. 
 

 

Varighet Kortfattet beskrivelse av ytelsen/tilbudet til målgruppen 

Døgnbasert arbeidsrettet rehabilitering består av: 

Preopphold 3-7 dager med grundig kartlegging 

https://sorlandets-rehab.no/kontakt/reise-til-oss/
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 Hjemmeperiode med gjennomføring av oppgaver knyttet til egen plan. 

Døgnbasert arbeidsrettet rehabilitering – 3 uker som bygger videre på 

kartlegging utført under preoppholdet og erfaringer fra hjemmeperioden, 

 

Dagtilbud – fordelt på 10 dager  

 

 

Eventuelle 

tilleggsmerknader 

Hovedprinsippene som våre arbeidsrettede rehabiliteringsopphold bygger på; 

 Arbeidsfokusert ACT 

 Fysisk aktivitet 

 Samhandling med aktører som arbeidsgiver, NAV, fastlege mv. og plan for 
arbeidsdeltakelse 

 Biopsykososiale forståelsesmodellen  

 ICF som prosessverktøy 

 Aktiv i egen prosess 

 Det gruppebaserte arbeidsrettede rehabiliteringsprogrammet skal i behandlingen 
være individuelt tilpasset 

 
 

 

Dato10.01.2023 

 

 

 


