
Hvordan ta kontakt:  
 
Du kan selv ta kontakt med oss, 
eller du kan be helsepersonell 
(institusjon, fastlegen, ergo-
fysioterapitjenesten, hjemmesy-
kepleien) å henvise til oss. Tje-
nesten er organisert under Ergo-
og Fysioterapitjenestene i Ber-
gen Kommune:  
 
Arna / Åsane (base Åstveit): 

53 03 51 50 / 40 90 64 57 

 

Bergenhus /Årstad (base Engen): 

55 56 93 66 / 94 50 38 14 

 

Fana / Ytrebygda (base Nesttun): 

55 56 18 70 / 94 50 79 60 

 

Fyllingsdalen/ Laksevåg (base Fyllingsdalen): 

53 03 30 09 / 94 50 38 15 

 

E-post: 

innsatsteam-rehabilitering@ 

bergen.kommune.no  
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Tjenesten tilbys dagtid mandag til 

fredag. Det er ingen egenandel på 

tjenesten Rehabilitering utenfor in-

stitusjon i henhold til lov om kom-

munale helse og omsorgstjeneste. 

 

Den som søker helsehjelp kan på-

klage avgjørelsen  dersom det gis av-

slag eller dersom det menes at rettig-

hetene ikke er oppfylt. Klage sendes 

til Helsetilsynet i fylket og klagen 

skal være skriftlig (jfr. Lov om pasi-

entrettigheter § 7-2). 



Oppfølgingsperioden er tverrfaglig og  

individuelt tilpasset og kan inneholde: 

 Kartlegging av funksjon 

 Målrettet trening 

 Veiledning til egentrening og aktivitet 

 Samtale, mestring og motivasjon 

 Sekundærforebygging relatert til  

         hjerneslag 

 Vurdering av behov for bolig tilpasning 

 

 

 

 

 

Innsatsteam-rehabilitering gir tjenes-
ter til deg som nylig eller innen siste 
år, har fått påvist et hjerneslag eller 
en lett/moderat traumatisk hodeska-
de.  

Innsatsteam-rehabilitering er et tverr-
faglig team bestående av fysiotera-
peut, ergoterapeut og sykepleier. 

Oppfølgingen fra Innsatsteam– reha-

bilitering er tidsavgrenset og kan ha 

ulik varighet vurdert ut fra behov.  

Tjenesten utøves i  ditt hjem/
nærmiljø og / eller ved dagrehabili-
tering i kommunale lokaler. Teamet 
har ansvar for 4 ulike geografiske de-
ler av kommunen.  

Fana/Ytrebygda 

Fyllingsdalen/Laksevåg 

Bergenhus/Årstad 

Arna/Åsane 

Rehabilitering utenfor institusjon 

Et ønske om endring innen funksjon, 
aktivitet og/ eller deltakelse kan være 
utgangspunkt for rehabilitering.  

 

Dine mål står sentralt i rehabilite-
ringsforløpet. 

 

Egentrening og egeninnsats er viktig 
for å få en god rehabiliteringsprosess. 
Innsatsteam-rehabilitering vil bistå 
deg i denne rehabiliteringsprosessen. 
Sammen med deg setter vi opp en 
plan for perioden. 

 


