
Oppfølgingsenheten Frisk  

Beskrivelse av delytelse J 

 
 Delytelse J: Dag, gruppe, J1.5 – Unge voksne 18-30, voksne over 30 

Målgruppe/pasientgruppe a) Personer med langvarige smertetilstander, feks fibromyalgi, 
rygg/nakke/skulder-smerter  
b) >18 år  
c) Gjelder pasienter med plager i mer enn 6 måneder 
d) Selvhjulpen  

 

Ytelsen leveres som  
 

Dag 
Gruppe m individuell tilpasning 
 

Kortfattet beskrivelse av 
ytelsen/tilbudet til 
målgruppen  

 

Mål: Styrke mestringsevne i hverdag/arbeidsliv, reduksjon i opplevde 
smerter, bedret funksjon og allmenn helsetilstand. Hindre 
sykmelding eller bistå tilbakeføring i arbeid og/eller økt 
samfunnsdeltakelse 
 
Tilbud: 
a) Delytelsens metode og struktur  
Delytelsen består av en bred, tverrfaglig kartlegging ved innkomst av 
pasientens bio-psyko-sosiale situasjon, herunder 
funksjonsundersøkelser, fysiske/psykiske tester, arbeidsstatus mm. 
På grunnlag av kartleggingen utformes en rehabiliteringsplan med 
mål og delmål i samarbeid med pasienten. Denne planen er styrende 
for gjennomføringen av rehabiliteringen. Pasientenes 
rehabiliteringsforløp utformes som en kombinasjon av tiltak med 
fokus på både individuelt tilpasset fysisk aktivitet, og veiledning med 
kognitiv tilnærming omkring helsemessige og mestringsbaserte 
temaer på individuelt- og gruppenivå. Pasienten skal være eier av 
egen rehabiliteringsprosess og er sterkt delaktig i utforming og 
gjennomføring av rehabiliteringen.   
b) Ernæring og kosthold  
Pasientene får grunnleggende ernæringskunnskaper gjennom 
tiltaket. Pasienter der livsstilssykdommer/sykelig overvekt er en 
viktig del av helseproblematikken følges spesielt opp av relevant 
fagpersonell.  
c) Resultat og brukererfaringer  
Resultater måles gjennom en rekke kartleggingsskjemaer validert for 
å måle endring, fysiske tester, friskmeldingsgrad og oppnåelse av 
mål/delmål i egen rehabiliteringsplan.  
Pasienter som har gjennomført tiltaket angir å ha økt forståelse for 
egne plager, innsikt i hvordan psykososiale faktorer spiller inn på 
smertenivå, forståelse for viktigheten av å være i 
arbeid/arbeidslignende tiltak for helsen. Måling av brukeropplevd 
kvalitet gjøres med skjemaet Pasopp for alle våre tiltak.  
d) Bemanning for døgnopphold (ikke aktuell) 
 
e) Samarbeid/samhandling med andre aktører forut for inntak, 



under og etter forløpet samt ambulant virksomhet:  
For å styrke lokal forankring av pasientens rehabiliteringsprosess 
etableres et tett samarbeid med andre støttespillere. Dette kan 
være fastlege/henviser (epikrisemottakere), annet helsepersonell i 
førstelinje-/spesialisthelsetjenesten, NAV, ulike kommunale 
etater, arbeidsgiver eller mulige arbeidsgivere. Vi vil i 
rehabiliteringen være initiativtakere til utarbeidelse av individuell 
plan for de pasientene med behov for langvarige og koordinerte 
tjenester.  
 

 

Faglig fundament  
 

Institusjonens samlede kompetanse i forhold til målgruppen: 
Tverrfaglig kompetanseteam bestående av lege, psykolog, 
fysioterapeut, ernæringsfysiolog, idrettspedagog og jobbkonsulent  
 

Lokasjon  
 

Oppfølgingsenheten Frisk, Vestre Rosten 79, 7075 Tiller 

Varighet  
 

12 uker, 2 – 3 dager pr uke, inntil 5 timer pr dag 
 

Eventuelle 
tilleggsmerknader  
 

Alle henvisninger sendes til hovedkontor i Moelv 
(Postboks 14, 2391 Moelv) 

 


