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HVERDAGSMESTRING 
-  ET TILBUD TIL PERSONER 

 

 SOM NYLIG HAR FÅTT FUNKSJONSPROBLEMER OG OPPLEVER 

VANSKER I HVERDAGEN SOM FØLGE AV DETTE 

 SOM ALLEREDE MOTTAR TJENESTER FRA HELSE- OG OMSORG 

 
 

                              

 

ET TVERRFAGLIG TEAM SAMARBEIDER MED PERSONEN OM DET 

VEDKOMMENDE SYNES ER VIKTIG Å MESTRE I HVERDAGEN.     

FOKUS PÅ OPPTRENING I HVERDAGSLIVETS GJØREMÅL. 

  

«Alder er som å bestige et fjell.  

Man blir nok litt andpusten, men får en mye bedre utsikt» 
- Ingrid Bergman 
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Bakgrunn for prosjektet 
Hverdagsrehabilitering kommer opprinnelig fra Östersund kommune i Sverige, der de startet med 

hjemme rehabilitering allerede i 2000. Fredericia kommune i Danmark lærte av Östersund, og startet 

opp i 2008. Mange norske kommuner har trukket lærdom av Fredericias erfaringer, først og fremst 

på grunn av Dansk Sundhetsinstitutts (nå: Kora) sin fortløpende evaluering av effekt og kostnader.  

«Innføring av hverdagsrehabilitering i norske kommuner”, samarbeidsprosjektet mellom Norsk 

Ergoterapeutforbund, Norsk Fysioterapeutforbund og Norsk Sykepleierforbund startet opp i 2012, 

med midler fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD).  Senere ble også KS med i prosjektet, som 

fikk ytterligere bevilgninger fra HOD i 2014. Antall kommuner som har innført hverdagsrehabilitering 

nærmer seg 100, og denne innovative utviklingen av kommunale pleie- og omsorgstjenester har 

blitt omtalt som en stille revolusjon. (Kilde: Hverdagsrehabilitering.no, 6.1.2016). 

Som det kommer frem ovenfor, har mange kommuner kommet godt i gang og har drevet 

hverdagsrehabilitering i flere år. Det er skrevet flere rapporter med erfaringer fra disse kommunene. 

Denne prosjektbeskrivelsen blir skrevet med bakgrunn i erfaringsrapporter fra ulike kommuner, 

kunnskap gjennom kurs, hospitering og erfaringer fra egen kommune.  

Oppstarten i Åfjord skjedde i et møte ved lederteam 23.12.14 og en prosjektgruppe ble nedsatt. 

Denne gruppen blir presentert senere i prosjektbeskrivelsen. I løpet av 2015 har gruppen hatt 5 

møter og deltatt på hospitering og MI-kurs del 1.   

Bakgrunnen for å starte opp med hverdagsrehabilitering i Åfjord er flere. Vi mener og tror at det 

allerede gjøres mye hverdagsrehabilitering i Åfjord kommune. Men det er behov for å systematisere 

arbeidet, øke kunnskap og utnytte potensialer i de ulike fagtjenestene og koordinere innsatsen, slik 

at hverdagsrehabilitering blir en implementert ideologi til ansatte og personer med funksjonstap i 

Åfjord kommune.  

Som en følge av samhandlingsreformen opplever vi at kommunen får større og viktigere 

rehabiliteringsoppgaver. Pasienter blir tidligere utskrevet fra sykehus og mange av disse har behov 

for intensiv trening. Ved forsterket tidlig innsats håper man å oppnå at personer med funksjonstap 

blir mindre avhengige av helse- og omsorgstjenester.  

Med hverdagsmestring ønsker vi å bryte med tradisjonell pleie- og omsorgsfilosofi som i ulik grad 

gjør personer med funksjonstap til en passive mottakere av tjenester. Med fokus på trening og 

tilrettelegging, ut fra deltakers egne mestringsmål, under tett veiledning og oppfølging, får deltaker 

en mer aktiv medvirkning i egen rehabiliteringsprosess.  

En annen grunn til å starte med hverdagsmestring er med tanke på den økende andel eldre i 

befolkningen og utfordringene dette vil føre til iht. økt press på tjenestene og færre personer til å 

utføre oppgavene. Gjennom hverdagsmestring vil deltakere bedre sitt funksjonsnivå som dermed 

fører til mindre behov for tjenester. Vi tror også at vi ved å involvere pårørende og frivillige lag og 

organisasjoner, kan minske noe av presset på tjenestene. Ved reduserte hjelpebehov og bedre 

livskvalitet, vil dette også gi en samfunnsøkonomisk gevinst.  

http://www.kora.dk/
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I Åfjord kommune ønsker vi også å styrke brukerperspektivet. I hverdagsmestring er dette et sentralt 

element. Hele idéen om hverdagsmestring bygger på å benytte deltakernes ressurser og legge deres 

mestringsmål til grunn for treningen, slik at de opplever bedre mestring av hverdagens aktiviteter.  

Eden filosofi er en allerede etablert omsorgsfilosofi i kommunen.  

Mål for hverdagsrehabilitering i Åfjord kommune 

Avklaring av begreper  

Rehabilitering  
I forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator, §3, finner vi følgende 

definisjon på rehabilitering:  

«Habilitering og rehabilitering er tidsavgrensede, planlagte prosesser med klare mål og  

virkemidler. Flere aktører samarbeider om å gi nødvendig bistand til brukerens egen innsats 

for å oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltakelse, sosialt og i 

samfunnet».  

Habilitering 

Habiliteringsperspektivet i forhold til hverdagsmestring, kan ivaretas på ulike måter. Hvordan 

tilnærming av hverdagsmestring iht. til personer med medfødte eller varige funksjonshemminger bør 

gjøres, står det lite om i erfaringsrapportene. Hverdagsmestring er ofte et tilbud som gis til personer 

med en nyervervet skade. For personer med medfødte eller varige funksjonshemminger som 

opplever funksjonsnedsettelser, er hverdagsmestring også aktuelt. Hverdagsmestring kan også 

ivaretas gjennom gruppeaktiviteter/-trening. Man kan ta SPP, så gjennomføre gruppetrening og så 

måle fremgang. Personalgruppen innen habilitering får kunnskap og delaktighet i 

hverdagsmestringsprosjekt på lik linje med andre ansatte.  

Hverdagsrehabilitering 

Med hverdagsrehabilitering forstår vi tidlig tverrfaglig kartlegging og tidlig innsats, før personen har 
mistet betydelig funksjon. Hverdagsrehabilitering skjer på personen sin arena: i hjemmet (her regnes 
også omsorgsbolig og institusjonsplass) og i nærmiljøet.  Opptreningen skjer under tett oppfølging av 
hjemme trener, og er bruk av fysiske øvelser, egentrening og bruk av vanlige hverdagsaktiviteter,  
jmf. erfaringer fra Eden filosofi. Tidlig innsats på et tidlig tidspunkt, før personen har mistet betydelig 
funksjon. Hverdagsrehabilitering foregår over en kortere periode (6-10 uker) og er tett knyttet opp 
mot hverdagsmestringsmål.  

I fortsettelsen velger vi å bruke begrepet «Hverdagsmestring». Dette begrepet tydeliggjør 

hovedmålet med dette prosjektet.  
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I felles rapport "Hverdagsmestring og hverdagsrehabilitering" fra 2012, finner vi følgende definisjon 

på Hverdagsmestring: 

"Hverdagsmestring er forebyggende og rehabiliterende tankesett som vektlegger den enkeltes 

mestring i hverdagen uansett funksjonsnivå. Brukerstyring og vektlegging av den enkeltes ressurser 

og deltakelse står sentralt." 

Hovedmålet med hverdagsmestring 
«At hver deltaker opplever større grad av delaktighet i opptreningsprosessen og mestrer 

hverdagen sin så godt som mulig»  

Målet med prosjektet 
«At hverdagsmestring etableres og implementeres som en grunnleggende ideologi for 

personer med funksjonstap og for ansatte i helse- og omsorgstjenestene i Åfjord kommune.  

Delmål 
• Prosjektgruppe opparbeider seg økt kompetanse og fungerer som pådrivere og 

ressurspersoner innen rehabilitering  

• Prosjektgruppe systematiserer arbeidet iht. rutiner og arbeidsverktøy 

• Gjøre ideologien kjent ute i befolkningen 

• Involvere pårørende i opptreningsprosessen 

• Rutiner for å knytte kontakt til frivillige lag og organisasjoner når oppfølging ved helse- og 

omsorgstjenestene opphører 

• Vurdere bruk av omsorgsteknologi, eks. Skype iht. oppfølging 

• Involvere en person fra evt. eldreråd eller frivillig lag eller organisasjon i prosjektet 

Prosjektgruppen 
Prosjektgruppen består av:  

Vegard Strøm, fysioterapeut rehabiliteringstjenesten 

Inger Sandhals, hjelpepleier institusjonstjenesten 

Bjørg Hansen, sykepleier Utviklingssenter for hjemmetjenester i Sør-Trøndelag 

Bente Stavrum, hjelpepleier hjemmetjenesten 

Eli Mølslet, helsefagarbeider omsorgsleilighetene 

Karin Dokset, ergoterapeut rehabiliteringstjenesten – prosjektleder 
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Aktivitets- og fremdriftsplan 
Vinter -15: 

• Oppstart 

• Lederteam 6.2.15 

• Møte i prosjektgruppen uke 9 

• Videre utarbeidelse av prosjektbeskrivelse 

 

Vår – 15:  

• Hospitere hos Bjugn/Ørland Hverdagsmestring 

• Møte i prosjektgruppen 

• Utarbeidelse av modell, velge kartleggingsverktøy og metode 

 

Høst – 15: 

• Møte i prosjektgruppen 

• MI-kurs, del 1 

• Begynne med 2 saker for å høste erfaringer 

 

Vinter – 16:  

• Møte i prosjektgruppen  

• Lage deltakerskjema 

• Møte lederteam 

• Prosjektgruppen deltar på Rehabiliteringskonferansen 

• MI-kurs, del 2 

• Jobbe med 2 nye saker 

Vår -16:  

• Møte i prosjektgruppen 

• Utarbeide prosedyrer  

• Evt. møte med repr. fra f.eks. leder i eldrerådet, og frivillige lag og organisasjoner? 
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Høst- 16:  

• Informasjon: kommunen sin info-avis, eldreråd, legekontor, ansatte  

• Lage brosjyre med info om Hverdagsmestring 

• Plan for implementering og hvordan holde den ved like 

• Møte i prosjektgruppen 

Vinter – 17:  

• Møte i prosjektgruppen 

• Evaluering av prosjektet 

• Møte lederteam 

• Opplæringspakke til hjemme trener? 

• Hverdagsmestring er implementert 

 

Kompetanse  
I møte med lederteam feb.-15, ble prosjektgruppen oppfordret til å høre om hospitering i Trondheim 

kommune. Det var ikke mulig å få til, så vi hospiterte i stedet hos Bjugn/Ørland hverdagsmestring.  

26. mai-15, møtte Eli, Bente og Karin en meddelsom gruppe som villig delte erfaringer og ga gode 

råd. De vektla bl.a. betydningen av «å skynde seg sakte», da hverdagsmestring er en annerledes 

måte å jobbe på som må modnes.  De poengterte viktigheten av kunnskap om arbeidsmetoden 

«Motiverende samtale/intervju». Karakteriserte dette som en viktig suksessfaktor. MI er en viktig 

brikke i å finne deltakers motivasjon, noe som er avgjørende for en vellykket hverdagsrehabilitering.  

Prosjektgruppen (-Vegard og Marie) og 7 andre ansatte i Åfjord deltar på 2 x 2 dg. kurs i Motiverende 

Intervju høst-15 og vinter-16. I etterkant av kurset vil prosjektgruppen ha et jevnlig opplegg med 

oppfriskning, for MI er en tankegang som må holdes varm.  

Metode 
Hverdagsmestring skal være et tverrfaglig forpliktende samarbeid. Alle har et felles 

kunnskapsgrunnlag vedr. kartlegging og oppfølging. Hvilket mål deltaker har og hva fokuset skal 

være, dokumenteres i kartleggingsverktøy og i profil. Kompetanse bygges over tid og den er viktig å 

kommunisere ut til tjenesten. Det er viktig at prosjektgruppen møtes minst x 1 pr. mnd., for å dele 

erfaringer, foreta justeringer og evt. endringer etter hvert.  

Prosjektgruppen ønsker ikke å låse seg til faste kartleggingsverktøy. Bjugn/Ørland hadde gjort seg 

den erfaring at kartleggingsverktøy må tilpasses type utfordring personen opplever. MI ligger til 

grunn i alle kartlegginger.  

Ulike kartleggingsskjemaer er lagt ved som vedlegg og vises til i avsnitt om «Kartlegging» nedenfor. 
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Organisering 
Det er ulike modeller for å jobbe med hverdagsmestring. I noen kommuner brukes en 

spesialistmodell. Det opprettes da et eget team som drar ut og kartlegger og gjennomfører trening 

og oppfølging. De kan konsentrere seg fullt og helt om hverdagsmestring. Teamet har god tid til å 

planlegge og jobbe med deltaker. Dette er en ressurskrevende modell og teamet utfører ikke 

ordinære pleie- og omsorgsoppgaver.  

Den integrerte modellen, gir i større grad grunnlag for at hverdagsmestring involverer hele tjenesten. 

Dette krever i større grad en holdnings- og kulturendring fra å «gjøre selv» til «støtte til å mestre 

selv». Utfordringen med denne modellen er at den konkurrerer med ordinære pleie- og 

omsorgsoppdrag, i en travel hverdag.  Åfjord kommune har valgt å bruke den integrerte modellen. I 

små kommuner med spredt bosetting, blir en spesialistmodell for ressurskrevende. Den integrerte 

modellen utføres av personell som også ivaretar tradisjonelle hjemmetjenesteoppgaver og ergo- og 

fysioterapeutoppgaver. Prosjektgruppen opparbeider seg ekstra kompetanse på området og 

fungerer som pådrivere og ressurspersoner for å implementere hverdagsmestring og holde oppe 

fokuset! 

I prosjektperioden er det viktig at alle i gruppa opparbeider seg kunnskap og erfaring. Oppgavene 

som skal gjøres skal kunne gjøres av alle. Vi rullerer på hvem som gjør hva, slik at alle får erfaring 

med å bruke skjemaer, MI-metode osv. Prosjektleder fører oversikt på dette. Vi tror dette er et viktig 

grep for at hele gruppa blir ressurspersoner og for implementering i tjenesten.  

Hver enkelt avtaler med sin nærmeste leder, når må fristilles fra ordinær stilling for å utføre 

hverdagsmestring. Dette gjelder for prosjektperioden.  

Fra A til Å - forløpet  
Koordinerende enhet vil være sentral i å fange opp personer som kan være aktuelle for 

hverdagsmestring. Organisasjonsmodell for dette er under utarbeidelse i Åfjord kommune. Så her vil 

vi fylle inn flere detaljer når modellen er klar. Videre henvendelser vedr. personer som kan være 

aktuelle for hverdagsmestring, vil noen fanges opp av alle som jobber med brukere. Disse henvender 

seg til Karin Dokset. Hun vil ha oversikten over henvendelser i prosjektet. Etter prosjektperioden vil 

det komme en evaluering, slik at vi også finner en fremtidig organisering av dette.  

Aktuelle deltakere  
• søker tjenester for første gang 

• søker om hjemmetjenester 

• søker om hjelpemidler for første gang 

• korttidsopphold ved Åfjord helsesenter pga. fall i funksjonsnivå 

• har hjemmetjeneste og som har opplevd fall i funksjonsnivå 
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• personer som er motiverte for å mestre hverdagen sin bedre 

• personer som blir utskrevet fra sykehus, døgnrehabilitering og korttidsplass 

• i utgangspunktet for eldre personer, men ingen nedre aldersgrense 

Uaktuelle deltakere  
• De som ikke har rehabiliteringspotensiale 

• Personer med omfattende mental/kognitiv svikt 

• Personer som ikke er motiverte og som ikke motiveres til egen innsats 

Vedtak 
• Fatter vedtak på 6 uker, kan utvides til 10 

• Informere om at tiltaket kan avsluttes før 6 uker, dersom deltaker ikke er motivert eller 

andre grunner 

 

Henvisningsskjema – kalle dette noe annet!! 

Kartlegging  
Når prosjektleder får «henvendelse», kaller hun inn til møte. Dette må skje raskt, så ikke sikkert alle 

kan møte hver gang. Vi tar et kort møte og bestemmer hvem som gjør hva.  Ved alle henvendelser, vil 

vi gripetak i bakgrunnen for henvendelsen og jobbe videre ut fra det. 

Førstesamtalen gjennomføres på bakgrunn av MI-metoden. Vi er alltid to som reiser ut samtidig. 

Oppsummeringsnotat 

Avklare om hverdagsmestring? 

Dersom ja; 

Kan gå rett på COPM, men dersom deltaker er usikker, lurt å holde igjen, tenke litt og så ta opp 

tråden igjen. «Hva opplever du som største utfordring iht. å mestre hverdagen?» 

COPM og PSFS 

Videre utredning, tilpasset alt etter hvor begrensingen ligger. 

Fysisk? SPP, se vedlegg  

• man må tenke seg om før man tar i bruk SPP og ikke bruke den ukritisk. Bruk av denne 

testen, skaper en klar forventning om forbedring. Dersom personen har andre problemer 

som gjør at det er svært usikkert om vedk. vil forbedre sin fysiske kapasitet, bør man heller 

ikke ta denne testen 
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Frykt for å falle? Engstelig? FES – 1, se vedlegg 

Livskvalitet? EQ 5D, se vedlegg 

Depresjon? Depresjonsskala, se vedlegg 

Feil- eller underernæring? Ernæringskartlegging dersom mistanke om dette, se vedlegg 

Kartlegging og konklusjon journalføres. 

 

Trening og oppfølging  
• Viktig at deltaker er med og utformer målene. Målene skrives ut og legges i hjemmet 

• Viktig å informere/avklare at den ekstra oppfølgingen er kun for en avgrenset periode. Viktig 

allerede ved starten og ha noen tanker om hva etterpå 

• Utarbeider treningskjema, evt. med bilde av øvelser. Skype? 

• Går gjennom treningen; ADL-trening, trappetrening, styrketrening eller lignende med 

deltaker i hjemmet 

• Til de som har hjemmesykepleie, settes treningen opp på arbeidslisten. Fordel med delte 

lister at 1-2 pers tar alle med hverdagsmestring på runden sin 

• Treningsprogrammet er nøye skildret, gjerne ved bruk av bilder og kryss av for utført 

• Oppfølging x 1 i uken, egentrening resten 

• Her kan Skype evt. brukes i oppfølgingen 

• Treningsdagbok-/perm som ligger i hjemmet og loggføres 

• Hjemme trener rapporterer hver gang på eget skjema i profil 

• Midtevaluering etter 3 uker for å evt. justere treningsopplegg 

• Avslutning, veien videre? 

• Oppfølgingsbesøk 2-3 mnd. etter avsluttet hverdagsmestring 

 

Samarbeid med pårørende 
• Etablere kontakt med pårørende som evt. kan være med å gi støtte i treningen 

• Gi informasjon om hverdagsmestring,  MI, opplegget, evt. info om sykdom, lidelse, 

funksjonstap 
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• Trygghet 

• Unngå at pårørende bremser 

• Må informere nærmeste pårørende først, men vedk. trenger ikke være den har mest 

samarbeid med 

 

Avslutning  
• Planlegge veien videre 

• Opprette kontakt med aktuelle frivillige lag og organisasjoner 

• Eksisterende treningsgrupper 

• Oppfølgingsbesøk 2-3 mnd. etter avslutta hverdagsmestring  

 

Viktige momenter! 

 
• HOVEDFOKUSET ER PÅ Å MESTRE! 

• HOVEDJOBBEN ER Å TENKE I NYE BANER! 

• ALLE JOBBER UT FRA MI-FILOSOFIEN! 

• KUNNSKAPSSENTERET.NO  
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