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Unicare Steffensrud A/S 
Beskrivelse av delytelse R -arbeidsrettet rehabilitering   

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

individuelt tilpassede tilbud – dag  

 

Målgruppe/ 

Pasientgruppe 

 

 

Delytelse R, 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 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: 

Før inntak: Ved behov for flere opplysninger for vurdering av henvisning, tas 

det kontakt med fastlege og henvisende instans. 

Under forløp: Ut fra kartlagt behov og i nært samarbeid med den enkelte 

pasient tas det kontakt med samarbeidspartnere som, arbeidsgivere, NAV, 

fastlege, lokale fysioterapeuter og frisklivssentraler. Kontakten er telefonisk, 

videokonferanser og/ eller i samarbeidsmøter. 

Etter forløp: For pasienter som står lenger fra arbeid, vil vi kunne tilby digital 

oppfølging etter avsluttet opphold. Intensitet og varighet vil avhenge av den 

enkelte pasientens behov, men vil kunne bestå av oppfølging opptil 1 gang per 

uke i 6 måneder.  

Ambulant virksomhet: Deltakelse i eksterne samarbeidsmøter under og etter 

forløp med relevante eksterne samarbeidspartnere. 
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Ytelsen leveres 

som 

a) Dag 

Hos Unicare Steffensrud tilbys arbeidsrettet rehabilitering som dagtilbud.   

b) Individuelt/gruppebasert: 

Unicare Steffensrud tilbyr individuell tilpasset oppfølging.  

 

Kortfattet 

beskrivelse av 

ytelsen/tilbudet 

til målgruppen 

 

Mål: Arbeidslivsdeltakelse/ tilbakeføring til arbeid.  

Beskrivelse av ytelsen:  

 Unicare Steffensrud tilbyr et arbeidsrettet rehabiliteringstilbud som 

ivaretar et samtidig arbeidsfokus. Vi jobber for å fremme pasientens 

arbeidsdeltakelse uavhengig av tilstand. Vi ser på pasientene som 

kompetente og autonome aktører i eget liv, og et godt resultat er 

avhengig av at pasienten aktivt tar ansvar for egen arbeidsrettet 

rehabiliteringsprosess. 

 Kartlegging ved oppstart danner grunnlag for rehabiliteringsplanen 

som inneholder mål og tiltak.  

 Karriereveiledning og fokus på karriereferdigheter gjennom 

undervisning og jobbsøkerkurs. 

 Kognitiv tilnærming gir innsikt og forståelse og hensiktsmessig tenkning 

om smerte og arbeidsmuligheter  

 Trening gir normalisering og oppbygging av funksjon både fysisk og 

psykisk. 

 Unicare Steffensruds digital treningsplattform «Unicare Aktiv Online» 

vil gi mulighet til å tilrettelegge rehabiliteringen individuelt i størst 

mulig grad. 

  Kontakt med arbeidsgiver og arbeidsplassbesøk 

(arbeidsplassvurdering) så tidlig som mulig.  

  Unicare Steffensruds tverrfaglige tilnærming kan gi større mulighet for 

å komme tilbake i eller beholde arbeid. 

 Rehabiliteringsplan forankres hos pasienten, arbeidsgiver og henviser. 

Tilbud:  

Hos Unicare Steffensrud møter pasienten ARR koordinator, som sammen med 

pasienten kartlegger målet med tiltaket. Sammen med det tverrfaglig teamet 

lager vi det beste tilbudet for å øke funksjonsevnen- og arbeidskapasiteten.   

Fase 1: Kartlegging med operasjonalisering av bestilling, tildeling av 

koordinator og oppstartsamtale. I denne fasen inngår også kartlegging og 
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utforsking av pasientens muligheter. Rehabiliteringsplanen utarbeides i løpet 

av uke 1. 

Fase 2: Arbeidsrettete rehabiliteringsaktiviteter: Denne perioden er av noe 

lengre varighet og består av ulike aktiviteter og tema som øker 

arbeidsdeltakelsen eller bidrar til at pasienten kommer i jobb.  

Fase 3: Avsluttende periode inneholder aktiviteter knyttet til at pasienten har 

økt arbeidsdeltakelsen, er trygget i overgang til annet arbeidsrettet tiltak, eller 

kommet i jobb. Arbeidskontrakt skal om mulig utarbeides mellom pasient og 

arbeidsgiver. Vi som leverandør bistår dersom hensiktsmessig. Epikrise 

utarbeides. 

 

Faglig fundament Institusjonens samlede kompetanse i forhold til målgruppen 

Unicare Steffensrud tilbyr et tverrfaglig rehabiliteringsteam, med bred erfaring 

innen arbeidsrettet rehabilitering.  

Følgende faggrupper er tilknyttet vårt ARR-team: 

Medisinskfaglig/rehabiliteringsfaglig kompetanse: 

• Legespesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering, med erfaring fra ARR/” 

Raskere Tilbake” og videreutdanning i kognitiv terapi.  

• Fysioterapeut med erfaring fra ARR/Raskere Tilbake, videreutdanning i ACT -

Acceptance and Commitment Therapy, kognitiv terapi og motiverende intervju 

(MI), samt veiledningskompetanse. AKTIV instruktør (Kreftpasienter)  

Kompetanse om velferdssystemet:  

Sosionom, jobbkonsulent, psykiatrisk sykepleier 

• Jobbkonsulent/Karriereveileder med erfaring innen ARR, med 
videreutdanning innen kognitiv terapi, motiverende intervju, INFLOW24, 
Karriereverktøy og Asias- et jobb- og mestringsverktøy.  

• Sosionom med lang erfaring fra NAV og videreutdanning i veiledning.  
• Psykiatrisk sykepleier, erfaring med behandlende - og veiledende samtaler  
• Klinisk ernæringsrådgiver, med bred kompetanse på kostholdsveiledning og 

folkehelse  
• Ergoterapeut, erfaring med arbeidsplassvurdering. 
• Idrettspedagog, bred erfaring på uterehabilitering og individuell tilpasset 

trening. AKTIV instruktør (Kreftpasienter).  

ARR teamets erfaringsbase: Vårt ARR Team har god kunnskap og erfaring om 

krav og forventninger i arbeidslivet, og hva som skal til for å fungere som 

arbeidstaker. Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og andre sentrale 

bestemmelser i arbeidsmiljøloven er vesentlig kunnskap å tilføre tilbudet. 

Kunnskap om bransjer med rekrutteringsbehov lokalt og regionalt deles. 
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Kvalifikasjoner, kompetanse og krav som stilles arbeidstakere innen forskjellige 

yrker, både formelle og uformelle og krav i forhold til helse og egnethet hører 

med som tema i det Tverrfaglige ARR teamet. 

Kompetanse om velferdssystemet:  

Sosionom, jobbkonsulent, psykiatrisk sykepleier 

Arbeidslivskunnskap/ likemannskunnskap: 

Karriereveileder /jobbkonsulent 

Merkantile funksjoner: 

Resepsjon med 2 sykepleiere som administrerer inntak og mottagelse.  

 

Lokasjon  Vestre Totenveg 1530 

2846 Bøverbru 

Unicare Steffensrud – hovedkontor-mulighet for enkelt å komme seg hit med 

både offentlig transport og med bil. 

Fra Oslo kjører du Riksvei 4 mot Gjøvik. Følg skilter til Steffensrud fra Riksvei 4. 

Kryss 246 og følg Vestre Totenveg i ca. 3 km. 

Fra Gjøvik kjører du Vestre Totenvei ca. 15 km sydover 

 Gjøvik Sentrum storgaten 10. 

Tilgjengelige lokasjoner i Innlandet og Akershus. 

 

Varighet 3 uker dagopphold, med mulighet til forlengelse inntil 3 uker. (3+3) 

 

Eventuelle 

tilleggsmerknader 

Vi samarbeider tett med næringslivet- og har god kunnskap og erfaring med 

tilrettelegging i arbeid. 

 

Dato:11.01.230 


