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Hverdagsrehabilitering er et tilbud 
til deg som er motivert og ønsker å 
gjøre en innsats for å gjenvinne det du 
tidligere mestret, slik at du i størst 
mulig grad kan klare deg selv 
i hverdagen.
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Hverdagsrehabilitering 
er et tilbud om trening og 

tilrettelegging for at du skal klare din hverdag 
i eget hjem og nærmiljø.

MESTRE 
HVER-

DAGEN!
Kontakt oss hvis du er interessert i å vite 

mer om tilbudet.

Forvaltningsenhet sone sør
Postboks 85, Nesttun

5852 BERGEN
55 56 51 90/ 409 05 958

Forvaltningsenhet.sonesor@bergen.kommune.no

 
Anita Brekke Røed

Prosjektleder Hverdagsrehabilitering Bergen
55 56 13 91 / 409 04 149

anita.roed@bergen.kommune.no
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Hva er hverdagsrehabilitering?
Det er et genuint ønske hos de fl este av 
oss å kunne bo hjemme og være selvhjulpen 
lengst mulig. Hverdagsrehabilitering er en 
tidsavgrenset innsats for deg som opplever at 
hverdagsaktiviteter begynner å bli utfordrende. 
Vi spør deg om hva som er viktige aktiviteter 
i ditt liv som du ønsker å mestre. Et tverrfaglig 
team foretar en kartlegging, og i samarbeid 
med deg utarbeides det mål for hva du synes 
er viktig å mestre i din hverdag.

Sammen med deg jobber teamet mot dine mål. 
Intensiteten av hverdagstreningen vil avta i takt 
med forbedring av din funksjon. 

Hvem passer hverdagsrehabilitering for?
Dersom du har hatt et fall i funksjon og har 
behov for tjenester fra kommunen som for 
eksempel hjemmesykepleie eller hjemmehjelp, 
kan hverdagsrehabilitering være noe for deg. 
Du må være villig til å trene deg opp til å mestre 
hverdagsaktivitetene igjen. I 2015 er tilbudet kun 
for innbyggere i Ytrebygda og Årstad (herunder 
Solheim og Landås). Det vil senere bli vurdert om 
tilbudet skal utvides til andre bydeler.

Hvem er vi?
Et tverrfaglig team satt sammen av fysioterapeut, 
ergoterapeut, sykepleier og hjemmetrenere som 
ønsker å bidra til at du kan nå dine mål.
 

Å være hverdagsaktiv teller!
Hva kan du forvente av oss?
Vi kommer hjem til deg og hjelper deg med å 
trene på det som er viktig for deg å klare selv 
i hverdagen din. For å nå målene dine jobber vi 
tett sammen i en avtalt periode på inntil 4 uker. 
Evaluering av fremgang og justering av mål vil skje 
underveis.

Hvordan får du tjenestene våre?
Du må søke Forvaltningsenheten om å få 
hverdagsrehabilitering. Forvaltningsenheten 
vurderer om du tilfredsstiller kravene til å få 
denne tjenesten og fatter så et vedtak med 
eventuell tildeling av tjenesten. 
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