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Vikersund Bad Rehabiliteringssenter AS 
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 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: 

Vi ønsker å være en brobygger mellom pasient og relevante aktører, og i løpet 

av rehabiliteringen har vi møter med opptil flere av pasientens 

samarbeidspartnere.  

På kartleggingsoppholdet får pasienten med seg et brev med informasjon om 

Arbeidsrettet rehabilitering som bes leveres til arbeidsgiver. For å sikre god 

samhandling og videreføring av rehabiliteringstiltak etter opphold, legges det 

stor vekt på tverrfaglig epikrise som verktøy for informasjonsformidling til 

relevante aktører.   

 

Ytelsen leveres 

som 

a) Døgn og dag 

Vi tilbyr intermitterende forløp. Forløpet er innrettet med to intermitterende 

døgn eller dagopphold i totalt 20 døgn/dager. Det er fordelt på et kartlegging- 
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og vurderingsopphold (3 døgn/dager) og et intervensjonsopphold (16 døgn / 

dager), med hjemmeperiode imellom.  

b) Individuelt/gruppebasert: 

Vårt rehabiliteringstilbud er gruppebasert, men vi utarbeider innholdet i 

rehabiliteringsprogrammet individuelt. Dette innebærer at vi tilpasser og 

tilrettelegger utfra den enkelte pasient sine utfordringer og ressurser.   

 

Kortfattet 

beskrivelse av 

ytelsen/tilbudet 

til målgruppen 

 

Vil tilbyr et rehabiliteringsprogram som integrerer både fysiske og kognitive 

tilnærmingsmåter, både individuelt og i gruppe. Vi legger kognitive 

adferdsterapeutiske prinsipper til grunn og benytter Aksept og 

forpliktelsesterapi (ACT) som en av våre grunnpilarer. Vi har en bio-psyko-sosial 

tilnærming i vårt arbeid med pasienten.  Vi har fokus på funksjonsforbedring og 

mestring av helsemessige tilstander som er til hinder for arbeidsdeltakelse. 

Rehabiliteringsprogrammets aktiviteter består av fire hovedkategorier:  

 Temaveiledning – undervisning i gruppe om ulike tema innen helse og 

arbeid. 

 Individuelle rehabiliteringstiltak – derav også samhandling med 

relevante aktører.  

 Funksjonsfremmende trening individuelt og i gruppe.  

 Egenarbeid, ved hjelp av rehabiliteringsapp/Flowzone og egentrening.  

 

Faglig fundament Institusjonens samlede kompetanse i forhold til målgruppen 

Vi har et tverrfaglig sammensatt rehabiliteringsteam, med relevant 

kompetanse innen arbeidsrettet rehabilitering. Det tverrfaglige teamet er satt 

sammen av ulike fagpersoner med både sammenfallende og ulik kompetanse 

og tilleggsutdanninger.   

Medisinskfaglig/rehabiliteringsfaglig kompetanse: 

Vi har to spesialister i fysikalsk medisin og rehabilitering med bred og lang 

erfaring i møte med langvarige og sammensatte helseplager. Det tverrfaglige 

teamet består videre av sosionom, psykolog, sykepleier, ergoterapeut, 

spesialfysioterapeut, idrettspedagog og klinisk ernæringsfysiolog. Teamet har 

enkelt tilgang til ytterligere fagpersoner på VBR, med spisskompetanse innen 

ulike områder.  

Kompetanse om velferdssystemet: 

Teamet har erfaring fra tidligere arbeid i NAV, kommunehelsetjenesten og 

andre deler av spesialisthelsetjenesten.  
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Arbeidslivskunnskap/ likemannskunnskap: 

Teamet har relevant kompetanse og erfaring spesifikt fra arbeidsrettet 

rehabilitering. Teamet har erfaring fra arbeid i NAV, kommunehelsetjenesten 

og andre deler av spesialisthelsetjenesten. Teamet har erfaring fra arbeid som 

jobbspesialist i NAV, med tett, individuell oppfølging av mennesker som står 

helt eller delvis utenfor arbeidslivet. 

Merkantile funksjoner: 

Vi har alle relevante funksjoner tilgjengelig på lokasjonen. 

 

 

Lokasjon Vikersund Bad Rehabiliteringssenter. Haaviks vei 25, 3370 Vikersund. Her kan 

man komme med bil, Helseekspressen, tog eller rutebuss.  

 

Varighet 20 døgn eller dager fordelt på to intermitterende opphold, med 

hjemmeperiode imellom.   

Kartleggingsopphold: 3 døgn/dager 

Intervensjonsopphold: 16 døgn/dager 

Vi har digital oppstartsamtale før oppholdet og digital oppfølging i etterkant.  

 

Eventuelle 

tilleggsmerknader 

Se vår nettside for mer informasjon: www.vikersundbad.no 

 

 

Dato 06.01.2023 

 

 

 

http://www.vikersund-kurbad.no/

