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Innledning 
Rehabiliteringsteamet gir tilbud om rehabilitering til innbyggere i Nesodden kommune fra 18 år og 

oppover.   

Definisjon på habilitering og rehabilitering: 

 

 

Rehabiliteringsteamet er organisert under hjemmebaserte tjenester med virksomhetsleder som 

nærmeste leder. Teamet har til sammen 3.5 årsverk.  

o Rehabiliteringskoordinator som er sykepleier 100 % stilling, Monica Selvén 

o Helsefagarbeider med videreutdanning i rehabilitering 100 % stilling, Kathrine 

Carlstad 

o Fysioterapeut 100 % stilling, Astrid Skålvik  

o Ergoterapeut 50 % stilling 

Ergoterapeuten som var tilknyttet teamet fra 2016 sluttet i mai 2021. Stillingen ble lyst ut to ganger, 

men den er så langt ikke besatt da det er vanskelig å få søkere til halv stilling. 

Oppsummering av rehabiliteringstilbud 2021 
Året 2021 har gitt oss mange suksess historier der rehabiliteringsteamet har bidratt til at innbyggere 

har opplevd mestring av aktiviteter i dagliglivet.  

Med hverdagsrehabilitering og tidlig innsats har vi som tidligere år erfart at flere innbyggere har blitt 

selvstendige og har unngått eller utsatt behov for hjemmesykepleie. Vi ønsker i større grad å komme 

tidlig inn for å fange opp innbyggere som for eksempel har behov for enkle tjenester som trygging i 

dusjssituasjon og hjelp til strømper og benklær. Målet for 2022 er at vi skal få til et mer strukturert og 

tettere samarbeid med hjemmesykepleien. Et lite MEN; det er en forutsetning at vi får besatt 

ergoterapeut stillingen. Det er vanskelig å få søkere til redusert stilling og vårt ønske er at denne 

stillingen blir økt til 100 %. Da vil vi i større grad kunne jobbe forebyggende for å hindre eller utsette 

behovet for hjemmesykepleie. 

 

 

«Habilitering og rehabilitering skal ta utgangspunkt i den enkelte pasients og brukers  

livssituasjon og mål. Habilitering og rehabilitering er målrettede samarbeidsprosesser på 

ulike arenaer mellom pasient, bruker, pårørende og tjenesteytere. Prosessene 

kjennetegnes ved koordinerte, sammenhengende og kunnskapsbaserte tiltak. Formålet er 

at den enkelte pasient og bruker, som har eller står i fare for å få begrensninger i sin 

fysiske, psykiske, kognitive eller sosiale funksjonsevne, skal gis mulighet til å oppnå best 

mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltagelse i utdanning og arbeidsliv, 

sosialt og i samfunnet». 

 

Helsedirektoratet, 17.06.21 



      

Tross pandemi og smitterestriksjoner har likevel rehabiliteringsteamet fått utøvd tjenesten uten de 

altfor store konsekvensene. Gruppetreningene og seniorbesøkene er de tilbudene som det har gått 

mest utøver. Gruppetreningene ble holdt stengt frem til august 2021. 

164 innbyggere har til sammen fått oppfølging av rehabiliteringsteamet og av seniorkontaktene.  

131 registrerte personer med tjenesten rehabilitering. Det innebærer: 

o Hverdagsrehabilitering 

o Fallforebyggende hjemmetrening 

o Trygging ved utreise fra korttidsavdelingen  

o Hjemmerehabilitering etter sykdom/skade etter utskrivelse fra sykehus 

o Behandlingsgrupper (Parkinsontrening, trening for skrøpelige eldre) 

33 registrerte personer med tjenesten seniorkontakten. Det innebærer: 

o Tilbud om forebyggende hjemmebesøk til personer som fyller 78 år inneværende år 

o Seniorbesøk henvist fra andre instanser. 

  

Hva innebærer de ulike rehabiliteringstilbudene tilbudene? 

Hverdagsrehabilitering og hjemmerehabilitering 
Hverdagsrehabilitering er et tilbud om intensiv trening på mestring av daglige aktiviteter for 

hjemmeboende som har begynnende hjelpebehov. Hverdagsrehabilitering har fokus på «Hva er 

viktige aktiviteter i livet ditt nå?» 

Fallforebyggende hjemmetrening 
Dette er et tilbud for pasienter som ikke har klare aktivitetsmål, men som likevel ønsker å få bedre 

styrke og balanse for å forebygge fall. 

Trygging av hjemreise 
Rehabiliteringsteamet bidrar også inn mot pasienter som er på korttidsavdelingen og som skal 

utskrives til hjemmet. Vi kaller det for «trygging av hjemreise». Sammen med pasienten og 

avdelingen forbereder vi hjemreisen. Enkelte pasienter føler seg utrygge og gruer seg til hvordan det 

skal gå når de kommer hjem. Ikke alle har pårørende eller nettverk som kan bistå pasienten. 

 Vår erfaring med «trygging av hjemreise» er at pasienter har blitt raskere selvstendig i aktiviteter i 

dagliglivet og har dermed ikke behov for hjemmesykepleie. Eksempler på trygging er planlegging av 

utreise og hjemkomst. I noen tilfeller, der det er nødvendig, kjører vi pasienten hjem og legger til 

rette for at pasienten skal føle seg trygg. Vi avtaler tid for de neste dagene og følger opp med 

eksempelvis trening i trapp, legge til rette for hjelpemidler, måltider, gå tur ute etc. alt etter hva som 

er viktig for pasienten.  

Vi samhandler med andre instanser dersom pasienten har behov for flere tjenester, eks. 

hjemmesykepleie, for å ivareta et godt pasientforløp. 

Pårørende og fastlege er viktige samarbeidspartnere. 

 



      

Gruppetrening for seniorer 
Rehabiliteringsteamet drifter fem ulike gruppetreninger for seniorer. Rekrutteringen til 

gruppetreningene er stort sett fra rehabiliteringsteamets oppfølging i hjemmet, seniorbesøk, henvist 

fra andre virksomheter som fysio og ergoterapitjenesten, friskliv, kreftteamet, hjemmesykepleien, 

psykisk helse, hukommelsesteam, fastlege eller at innbyggerne kontakter oss direkte. 

Sterk og stødig 
Rehabiliteringsteamet drifter tre «Sterk og stødig»-tilbud på Nesodden. Breidablikk forsamlingshus 

på Fagerstrand, Fjellstrand omsorgsbolig og Energihuset treningssenter. Treningene ledes av 

rehabiliteringsteamet og av åtte sertifiserte, frivillige instruktører. Ukentlig deltar ca. 40 seniorer på 

disse treningene.  

 

Ekelund seniortrim 
Ledes av pensjonerte fysioterapeuter fra Sunnaas sykehus, sertifiserte instruktører og 

rehabiliteringsteamet. Ukentlig deltar 15-20 seniorer. Etter trening er det tilbud om felles lunsj i regi 

av kultur.  

Fallforebyggende trening for eldre på Nesoddtunet 
Dette er et tilbud til seniorer som har for dårlig funksjon til å delta på «Sterk og stødig» og bruker 

ganghjelpemidler inne. Treningen foregår på Nesoddtunet i regi av fysioterapeuten i 

rehabiliteringsteamet. De som ikke kommer seg dit på egenhånd av funksjonsmessige årsaker får 

transport fra Pasientreiser. 

Gruppetrening for personer med Parkinson sykdom 
Nytt av året er at vi tilbyr gruppetrening til personer med Parkinson sykdom. Målgruppen er personer 
som går inne uten ganghjelpemidler. Teamet har fått bistand av Parkinsonforbundets lokalforening 
for rekruttering av deltagere. Treningen ledes av fysioterapeuten i rehabiliteringsteamet. 
Deltakere kan få rekvirert taxi gjennom pasientreiser ved behov.  

Kurs og arrangementer  

Kurs i hverdagsglede 
Kurset handler om «hva som skaper gode hverdagsopplevelser» og at det bidrar til en god psykisk 

helse. En rekke undersøkelser viser at ting vi gjør er av stor betydning for hvordan vi trives i 

hverdagen. Og det er nettopp det dette kurset handler om – hvordan du med fem enkle grep og 

Konseptet «Sterk og stødig» 

Den norske modellen «Sterk og stødig», forebyggende treningsgrupper for seniorer, baserer 

seg på flere internasjonale studier som har undersøkt effekten av balanse- og 

styrketreningsprogram for eldre med risiko for fall og funksjonssvikt. Målgruppen for «Sterk 

og stødig» er hjemmeboende eldre som klarer seg godt i eget hjem uten særlig bistand fra 

kommunen. De må være i stand til å gå uten hjelpemidler innendørs, men erfarer endringer i 

bevegelsesfunksjon, ustøhet i enkelte situasjoner, redusert gangfunksjon og som redsel for å 

falle og/eller har falt. Alle instruktører av treningsgruppene har vært igjennom «Sterk og 

stødig» instruktøropplæring. 



      

konkrete øvelser kan oppleve økt hverdagsglede. Kurset er utviklet for Frisklivssentraler og andre 

instanser i kommunen som driver med helsefremmende arbeid. Det er Rådet for psykisk helse© som 

har utviklet kurset. Kurset ble gjennomført høsten 2021 av frisklivskoordinator Ingeborg K. Melbye og 

rehabiliteringskoordinator Monica Selvén. 11 kursdeltagere deltok en gang i uken over 6 kursdager. 

Kurs i smertemestring for de med langvarige smerter 
Dette kurset har rehabiliteringsteamets fysioterapeut Astrid Skålvik laget fra bunnen av i samarbeid 

med frisklivssentralens fysioterapeut Vetle Spurkland. Det ble kjørt som et pilotkurs for 10 deltakere 

høsten 2021 og er planlagt som et fast kurstilbud i årene fremover. Kurset har faglig grunnlag i 

smertefysiologi og mestringsteknikker fra anerkjente smerteeksperter som Per Brodahl og Lorimer 

Moseley. Kurspakken er laget som et mestringskurs for de som har hatt smerter i over 6 mnd. og 

ønsker kunnskap om hvordan du kan håndtere smerter på en hensiktsmessig måte. Dette er en 

kurspakke med en kursøkt i uka over 4-5 uker. Målgruppen er Nesoddens befolkning i yrkesaktiv 

alder (18-67 år).   

Eldre ut på middag 
Gjennom prosjektet “Eldre ut på middag” fikk Nesodden kommune tildelt midler av statsforvalteren 

og inviterte 200 seniorer over tre dager restaurantmiddager til egne innbyggere i august. Formålet 

med tilskuddet var å motvirke fysiske og psykiske konsekvenser av sosial isolasjon etter pandemien 

og å legge til rette for at eldre kan få en hyggelig og sosial opplevelse etter gjennomført vaksinasjon. 

Tilbudet var for hjemmeboende eldre over 65 år i Nesodden kommune. 

Dette var et samhandlingsprosjekt mellom kultur, seniorkontaktene og frivilligsentralen.  

 

 

Julemiddag for eldre enslige 
Seniorkontaktene søkte midler fra Kjeldsens legat til julemiddag for eldre hjemmeboende og enslige 

eldre. Dette ble avlyst grunnet pandemien og flyttes til 2022 når samfunnet åpnes.  

Dialogkafe 
I forbindelse med utarbeidelse av handlingsplanen til kvalitetsreformen «Leve hele livet» inviterte vi 

Nesoddens innbyggere. Vi inviterte bredt lag, foreninger, brukerorganisasjoner, skoler, brukere, 

pårørende, virksomheter innen helse og omsorg, kultur til å delta på dialogkafé 31.10 for å komme 

med sine tanker og ideer om til denne planen. Ca. 80 personer møtte opp. 

 



      

Seniorkontaktene 
Nesodden kommune ønsker å legge til rette for at seniorer skal oppleve god livskvalitet og kunne bo 

hjemme lengst mulig.  

Seniorkontakttjenesten ble opprettet i 2018 og er en forebyggende og helsefremmende støttespiller 

til innbyggere 65 +. Monica Selvén og Kathrine Carlstad er kommunens seniorkontakter 

Forebyggende hjemmebesøk 
Seniorkontakten tilbyr forebyggende hjemmebesøk til alle som fyller 78 år inneværende år og som 

ikke har omfattende pleie og omsorgstilbud fra kommunen, eks bor på sykehjem.  

Hensikten med hjemmebesøk kan bidra til å øke trygghet, forebygge ulykker, skader, helsesvikt eller 
sosial isolasjon.   
Samtaleemner kan være livssituasjon, sosialt nettverk, bolig, aktivitet, brannsikkerhet og 

fallforebyggende tiltak. I år var det 133 seniorer født i 1943. Av disse var det ca. 10 som hadde 

omfattende tjenester fra kommunen. Grunnet pandemien var det kun 26 personer som ønsket 

besøk. 

Frem til september 2021 kontaktet vi seniorene noen dager etter at vi hadde sendt brevet. Denne 

praksisen endret vi på fordi det tar mye ressurser å ringe – økning av denne aldersgruppen er 

stigende. Nå oppfordrer vi seniorene til å kontakte oss dersom de ønsker besøk. Vi har i tillegg 

utarbeidet en ny brosjyre sammen med de andre kommunene i Follo «Planlegg tiden som senior – 

Nyttig tips og råd». Brosjyren vedlegges i brevet. Så langt har den nye praksisen vært positiv og 

mange seniorer har kontaktet oss..  

Eldrerådet 
Seniorkontaktene har god dialog med eldrerådet og har i sammen med dem utarbeidet oversikt over 

ulike aktivitet tilbud til eldre som ikke er digitale. 

Seniorkontaktene har også i høst vært på møte med Senior Høyre og informert om reformen «Leve 

hele livet». 

Leve hele livet 
Stortingsmelding Leve hele livet er en kvalitetsreform for eldre, med det formål å skape 

et mer aldersvennlig samfunn der eldre kan leve gode liv og delta i fellesskapet. Målgruppen for 

reformen er alle eldre over 65 år, både de som bor hjemme og de som bor på institusjon. 

Kommunestyret besluttet i september at det skulles settes ned en arbeidsgruppe for å utarbeide 

handlingsplan. Seniorkontaktene representerte hjemmetjenesten i denne gruppen 

Nettverk og samhandling 
ParkinsonNet 
Rehabiliteringsteamets Fysioterapeut Astrid Skålvik var med i pilotprosjektet ParkinsonNet i Rogaland 
i 2019 og har lenge ventet på at det skulle rulles ut nasjonalt. ParkinsonNet har som overordnet mål å 
utvikle en helsetjeneste som skal bidra til at personer med Parkinsons sykdom og parkinsonisme får 
optimal behandling og anledning for best mulig livskvalitet der de bor.  
I november 2021 ble det endelig etablert i Nesodden kommune med hovedsetet i A-hus. 
Rehabiliteringsteamets fysioterapeut er nå en del av fagnettverket til ParkinsonNet på Østlandet, og 
kan finnes i parkinsonforbundets fagpersonoversikt. Å en være del av fagnettverket innebærer 
systematisk opplæring og kompetanseheving gjennom 3-dagers grunnkurs, samt fagsamlinger hvert 
halvår.  



      

Seniorkontaktnettverket 
Seniorkontaktene i Follo møtes to ganger i året til nettverksbygging og erfaringsutveksling. Møtene 

arrangeres på omgang av kommunene. Nettverket har blant annet utarbeidet ny seniorbrosjyre som 

er tilpasset den enkelte kommune. Det er brukt et profesjonelt byrå til å designe den med midler fra 

Follo prosjektet i velferdsteknologi.  

Koordinatornettverket 
Koordinatorene innenfor rehabilitering, friskliv, hukommelse og kreft møtes to ganger i året for å 

utveksle informasjon om ulike aktiviteter og oppgaver knyttet til de ulike fagfeltene. Dette gir god 

samhandling mellom tjenestene. Grunnet pandemien har vi kun hatt et treff i år, 26. november 2021. 

Samhandlingsmøter 
Rehabiliteringsteamet har ukentlig møter med tildelingsteamet og hjemmetjenesten for å samhandle 

om pasienter og oppfølging med rehabiliteringsteamet. 

Rehabiliteringsteamet har ukentlig møter med tildelingsteamet og korttidsavdelingen for oppfølging 

og trygging ved hjemreise fra Nesoddtunet der det er behov. 

Fysioterapeuten i teamet har faste ukentlige møter med fysio- og ergoterapitjenesten for voksne for 

samarbeid og fordeling av henvisninger. 

Fagråd mestring - Helsefellesskap 
Rehabiliteringskoordinator har vært representant i fagråd mestring som er et helsefelleskap mellom 

Ahus og opptakskommunene. Fagrådet skal årlig gjennomføre minst fire møter.  Grunnet pandemien 

har møtene foregått digitalt i 2021. 

• Fagrådet Mestring skal sikre samarbeid mellom sykehuset og kommunene 

• Fagrådene skal ha fokus på pasientenes helsetjeneste og helhetlig behandlingsforløp 

• Et av fagrådets satsningsområde er samarbeid om de sårbare pasientgruppene. 

• Fagrådet skal følge med på nasjonale føringer, planer og veiledere 

 

ReHabiliteringsnettverket 
ReHabiliteringsnettverket driftes av fagråd mestring som er en del av helsefellesskapet mellom Ahus 

og kommunene. Rehabiliteringskoordinator sitter i programkomiteen og har vært med på å 

arrangere to fagmøter for kommunene i opptaksområdet til Ahus. 

• Rehabilitering etter Covid-19. Digitalt møte 10. juni 

106 påmeldte 77 innlogget 

• Pakkeforløp helt hjem for kreftpasienter – innhold og roller.  Digitalt møte 18. november 

80 innlogget.  

Ved begge arrangementene fikk vi vist frem hvordan Nesodden kommunes rehabiliteringsteam og 

kreftteam jobber gjennom erfaringer og brukerhistorier. 

Kompetanse og nettverksbygging 

Hospitering ved Unicare Fram  
Rehabiliteringsteamet er opptatt av å ha godt samarbeid med spesialisthelsetjenesten og skape 

relasjoner og kontakter på tvers av tjenestenivåene. Vi ønsker også å benytte oss av 

spesialisthelsetjenestens kunnskap til kompetanseheving for å gi innbyggerne i Nesodden kommune 



      

den best mulige oppfølgingen. I juli 2021 var teamets fysioterapeut Astrid Skålvik på tre ukers 

hospitering og sommeravviklingsjobbing ved Unicare Fram i Rykkinn. Der har de blant annet 

spesialisert seg på oppfølging av parkinsonpasienter og andre nevrologiske lidelser. Som et resultat 

av hospiteringen har Fram mulighet til å kontakte teamet direkte for overføring av pasienter til 

kommunen, samt at rehabiliteringsteamet kan formidle et riktig og realistisk bilde av 

rehabiliteringsinstitusjonen til innbyggere i Nesodden kommune.  

Sunnaas sykehus HF 
Fysioterapeut fra gang- og bevegelses laboratoriet ved Sunnaas sykehus HF hospiterte hos 

rehabiliteringsteamet en uke i september. 

Prosjekter 
Mål og aktiviteter der pasienten er (MAP) 

Rehabiliteringsteamet ble invitert til å delta i prosjektgruppen til et innovasjonspartnerskap med 

Sunnaas sykehus HF høsten 2021. Dette er et samarbeid mellom Sunnaas sykehus HF, Høgskolen i 

Østfold, Nesodden Kommune og Innovasjon Norge. I arbeidet med langvarige rehabiliteringsforløp 

har vi et stort behov for en løsning som gir pasienten mulighet til å få større eierskap om og mulighet 

til å påvirke egen rehabiliteringsprosess. Målet er å utvikle et verktøy som: 

• Bedrer samhandling og kommunikasjon mellom pasient og behandlere 

• Øker motivasjon for pasienten 

• setter pasienten i sentrum av egen prosess 

• Sikrer kontinuitet mellom tjenestenivå gjennom rehabiliteringsforløpet 

Rehabiliteringsteamet har vært en aktiv del av behovskartleggingen. Her har vi forsøkt å identifisere 

utfordringer gjennom dialog med brukere, pasienter og ansatte. 12. januar 2022 skal det være 

markedsdialog med næringslivet om utfordringsbildet, teknologi og muligheter for innovasjonsrom. 

Prosjektet skal etter planen være i mål etter et år.   

Oppfølging av sykelig overvekt i kommunen 
Oppfølging av sykelig overvekt i kommunen er et samhandlingsprosjekt mellom poliklinikk sykelig 

overvekt Ahus (PSO) og kommunene Enebakk og Nesodden.  

Bakgrunn for prosjektet er helsefellesskapet fagråd mestring. Fagrådets mandat er å samarbeide om 

de sårbare pasientgruppene. Fagrådet selv definerte at pasienter med sykelig overvekt er en sårbar 

pasientgruppe. Målet  med prosjektet er å finne ut om tverrfaglig kommunal oppfølging kan bidra til 

at pasienter med sykelig overvekt kan få styrket sin helsekompetanse, livskvalitet og mestring av 

livsstilsendringer. Både PSO og medlemmer i fagråd mestring opplever at det er utfordrende å følge 

opp pasienter med sykelig overvekt. Dette er en kompleks og sammensatt pasientgruppe med store 

livsbelastninger. Pasientene selv opplever seg som «kasteballer» i systemet.  

Både kommunen og PSO mener at oppfølging i kommunen der pasientene lever og bor bør styrkes og 

at samhandlingen og behandlingsforløp mellom kommunene og PSO må bedres. 

Rehabiliteringsteamet i Nesodden kommune i samarbeid med friskliv startet opp pilotprosjektet 

mars 2021. To innbyggere har så langt fått oppfølging og to skal få tilbud fra januar 2022. 

Samhandlingen mellom PSO og kommunen er styrket og vi er ofte i dialog. 10. november holdt 

Rehabiliteringskoordinator innlegg om pilotprosjektet på et emnekurs for 100 fastleger. 



      

Velferdsteknologi -  utprøving av KOMPER 
Rehabiliteringsteamet og seniorkontaktene samarbeider med kommunes rådgiver for 

velferdsteknologi. I første rekke har samarbeidet dreid seg om KOMPER hvor vi har testet ut 

skjermene på Nesoddtunet, Fjellstrand omsorgsbolig og Nesoddtunet. Vi har i sammen utviklet 

gevinstrealiseringsplan og evalueringsskjemaer. 

Nesodden kommune har fått 10 KOMPER i gave fra Pensjonistforbundet til utprøving for 

hjemmeboende, eller beboere på institusjoner som Hjertebakken og  pasienter på Nesoddtunet.  

KOMP er en skjerm med én knapp som lar digitale barn og barnebarn dele bilder, meldinger og 

gjennomføre videosamtaler med sine teknologisk uerfarne besteforeldre. Det kreves ingen digitale 

forkunnskaper for å få glede av KOMP. 

 

Her kan du se hvordan KOMP fungerer.  

Video om KOMP som kommunikasjonsverktøy. - YouTube 

 

 

 

Takk 
Rehabiliteringsteamet kjenner på stor takknemlighet for alle som har støttet oss på veien for at 

rehabiliteringsteamet og seniorkontakten har blitt til det det er i dag.  

Takk til ledere, ulike råd, politikere, samarbeidspartnere som viser interesse og engasjement for vårt 

arbeid. Det inspirerer oss til videre utvikling av tjenestetilbudet.  

 

 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=LDmiuaEhn0I

