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Hva er hverdagsrehabilitering? 

 

› En tidsavgrenset prosess med klare mål definert av 

personen selv. Personens egeninnsats, tverrfaglig teams 

og hjemmetreners innsats vektlegges. Formålet er 

selvstendighet, mestring av daglige aktiviteter og 

deltakelse i samfunnet. 

› Målgruppe: personer som bor hjemme med behov for rehabilitering, har 

risiko for funksjonsfall, eller endring i sin utførelse av daglige aktiviteter 

› INNLEDENDE SPM: Hva er viktige aktiviteter for deg? (Tuntland og Ness 

2014).  

 



   

Metode 

Design 

      Kvalitativ deskriptiv studie  (Sandelowski 2000, Sandelowski & Leeman, 2012) 

 

  Utvalg 

› 4 menn og 4 kvinner 

› alder 64-92 år  

› diagnoser; hjerneslag, hjerteinfarkt, brudd i bekken, ryggsmerter  

   og lårhalsbrudd   

 

Datainnsamling 

› 4 personer intervjuet 2 ganger; ved oppstart og etter avslutning 

› 4 personer intervjuet 1 gang etter ferdig rehabilitert 

 

   Analyse 

  Kvalitativ innholdsanalyse (Sandelowski 2000, Kvale og Brinkmann 2009) 
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Resultat - Drivkrefter 

 
Ulike typer «drivkrefter» for å mestre hverdagsaktiviteter 

 

Noen ble først og fremst drevet av en sterk indre vilje og 

motivasjon til å trene og utføre aktiviteter 

 

Andre var avhengige av ytre motivasjon som for 

eksempel hjemmemiljøet, familiemedlemmer og 

hverdagsrehabiliteringsteamet sin støtte og oppmuntring 



      

Viljestyrke som indre drivkraft  

       indre drivkraft 

 

 

 

Kjenner på eget ansvar 
for å bli så bra som 
mulig, og dermed 
motivert for trening 
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Viljestyrken påvirkes av målene 

Noen sa dette: 

 

«Det er viktig å sette seg mål. Målene er drivkraften. 
Hvis du ønsker deg det, så får du mer motivasjon til å 
klare det». 

 

«….det var nødvendig å ha det, tenke på dem, en må ha 
noe å se fram til. Hvis du ikke tenker på fremtiden og på 
mulighetene for å klare det der fremme, da hadde ikke 
noe blitt gjort». 
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Å være i eget hjem i vante omgivelser og med kjente personer-  

indre og ytre drivkraft 

Tilhørighet til hjem, familie, 
naboer og venner 

 

Fortsette med rutinene sine, 
og være aktive i hjemmet  

 

Har autonomi og kontroll selv 

 

«Her er jeg sjef i eget liv…det 
blir slik jeg ønsker det» 
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Å være i eget hjem –  autonomi og kontroll –  

indre drivkraft 

«Når en er hjemme… så bestemmer du selv, og du 
gjør det du klarer og bruker tiden du har behov for. 
Jeg kan ikke skynde meg. Her trener jeg når jeg er 
klar for det, jeg har kontrollen selv». 
 

«En blir mer aktiv hjemme, det er aktivitet i alt en gjør». 

 

Gir muligheter for å fortsette sitt sosiale liv  

med venner og familie. 
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Hverdagsrehabiliteringsteamet oppmuntrer og støtter - 

ytre drivkraft 

 
Til å ta ansvar selv 

Får støtte og veiledning 

Stiller spørsmål slik at  

   aktiviteter eller trening  

   utføres på rett måte  
 

En sa: 

«Jeg må gjøre aktivitetene selv, ellers husker jeg dem ikke». 
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Hverdagsrehabiliteringsteamet oppmuntrer og støtter - 

ytre drivkraft 

 

«De støttet meg i begynnelsen, jeg stolte ikke på meg selv, så 

personalet gikk ved siden av meg opp trappene. Jeg fikk så mer 

selvtillit, så gikk de bak meg. Når hverdagsrehabilitering nærmet 

seg slutten, trente jeg på å gå opp og ned trappene selv mens de 

var i huset. Jeg følte meg helt trygg når jeg visste de var i huset.» 

 

› Teamet tilpasser og graderer  

    aktivitetene  
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Å trene er fysiske øvelser –  

trener ikke på hverdagsaktiviteter 

Informant: Jeg trente ikke på å 
dusje… jeg har jo dusjet hele livet, så 
det er ikke noe trening for meg. Ja, 
jeg hadde som mål å dusje selv, men 
jeg kan ikke forestille meg å si at jeg 
trente på å dusje. 

Jeg hadde også som mål å vaske 
gulv, men jeg trente ikke på det heller. 

Intervjuer: Hva tenker du at du gjorde 
når du ikke trente på gulvvask? 

Informant: Jeg øvde eller prøvde å 
vaske gulvet, jeg trente ikke på det… 
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Hva er suksessfaktorer? 

 

› Individuell MÅLFORMULERING – HVA ER VIKTIGE 
AKTIVITETER FOR DEG? 

 
COPM –kartleggingsverktøy ved oppstart og slutt 
Mål og motivasjon påvirker hverandre 
Mål styrer hverdagsrehabiliteringsteamets arbeid  

 

› Fra passiv til aktiv deltaker i egen rehabilitering – 
opprettholder sin autonomi og kontroll 

 

› SYSTEMET tilrettelegger for reell tverrfaglig rehabilitering – 
felles mål, jevnlige møter, veiledning og oppfølging 

 

 

 

 
 

  



   

Konklusjon og studiens implikasjoner for helsetjenesten 

Være oppmerksom på at både indre og ytre motivasjon påvirker 
personens hverdagsrehabilitering 

Personens egne mål er viktig indre drivkraft 

Rehabiliteringsteamets støtte, oppmuntring, tilrettelegging av 
aktiviteter og tilstedeværelse i hjemmet, er vesentlige ytre 
motivasjonsfaktorer og drivkrefter 

De eldres ulikheter fordrer ulik type støtte og tilnærming fra de 
ansatte, både underveis i den tidsavgrensede rehabiliteringsperioden 
og i ettertid 

Det konkluderes videre med at det bør tilbys individualiserte 
oppfølgingsprogram også etter den intensive rehabiliteringsperioden, 
for å vedlikeholde oppnådde ferdigheter 
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Metode 

Design: Kvalitativ deskriptiv studie (Sandelowski 2000, Sandelowski & Leeman, 2012). 

 

   Utvalg 

      6 pårørende 

      2 menn og 4 damer (ektefeller, sønner og døtre) 

 

Datainnsamling 

   Intervju ca 1mnd etter familiemedlemmet avsluttet hverdagsrehabilitering 

 

   Analyse 

   Kvalitativ innholdsanalyse (Sandelowski 2000, 2010, Kvale og Brinkmann 2009) 

 



   

Ønsker å være en ressurs i hverdagsrehabilitering 

 

 

Flere opplevde at de ikke ble invitert til dialog 
  
«Det er nødvendig å gi pårørende en viktig rolle» 
 
 

“Jeg ønsker å være i dialog med systemet.  
 Det må være en rutine som automatisk innkaller 
alle berørte parter til et samarbeidsmøte”.  
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Ønsker å gi og få informasjon - bli involvert 

Å gi og få informasjon for å: 
 

› Bli sett på som en ressurs med kunnskap som kan 
utfylle profesjonell kunnskap 

 
En pårørende sa dette: 

 

“Pårørende har mye kunnskap om sine 
familiemedlemmer siden de har levd med dem hele 
livet. Å kjenne en person er essensiell kunnskap og 
en stor ressurs for teamet”. 
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Ønsker å gi og få informasjon - bli involvert 

 

› Ha dialog og diskusjon om målsetninger  
 

 Pårørendes involvering i den eldres målsetning, kan både 
fremme og hemme rehabiliteringsprosessen  

 

«Vi oppdaget at hennes mål var å gå ned kjellertrappen for å 
vaske klær, vi ville ha ønsket en vaskemaskin oppe på 
kjøkkenet… jeg tror det er nødvendig at vi samarbeider…» 
 
 I dialogen er alle perspektiv og synspunkter til alle involverte 

parter viktig - finne en løsning sammen 
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Ønsker å være involvert – konflikt  

› Involvering kan føre til motstridende forventinger – 
konflikt 

 

   … min mor kan ikke forvente at jeg kommer her oftere, 
 jeg kan heller ikke forvente det av meg selv, og 
 hverdagsrehabiliteringsteamet kan ikke forvente det.. 

 

Noen pårørende tok et bevisst valg i forhold til hvor mye 
en kan være involvert i forhold til egen livssituasjon 
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Frirom  - Delt ansvar mellom pårørende og teamet 

› Hverdagsrehabilitering oppleves som:   

 

 

• Avlastning – et frirom 

• En trygghet – kan forlate hjemmet 

• Påfyll av ny energi 
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Savner oppfølgingsprogram 

› Pårørende etterlyser et oppfølgingsprogram – brå slutt  

 

› Noen må etterspørre om en egen trening fortsetter – en 

motivasjonsfaktor – en telefon, en kort hjemmebesøk 

 

› Noen eldre ønsker ikke oppfølgingsprogram, en ønsket ikke å gå 

på dagsenter. Hun sa: 

  «Jeg har mitt sosiale nettverk, og jeg ønsker å gå på kafe med   

venner….» 
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Ønsker å være en ressurs – etiske dilemmaer 

        For å samarbeide – ha en viktig rolle 

 

 

› Alle parter kan dra i samme retning 

› Krevende, men nødvendig 

› Krever respekt for hverandres kunnskap og at alle 

parter har en viktig rolle 
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Ønsker å være en ressurs – etiske dilemmaer 

 

 

› Støtte opp om daglig trening og motivere 
 

En pårørende sa dette: 
 

«Men jeg er avhengig av å få informasjon om hva og 
hvordan jeg kan delta og støtte opp om treningen». 
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Etiske sider ved sterk involvering av pårørende   

 

 

 

› Personen selv kan bli overstyrt, mister autonomi 

› Motstridende ønsker mellom personen selv og 

pårørende 

› Motstridende ønsker mellom profesjonelle og 

pårørende – hjelpe vs. utføre aktivitet selv  
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Konklusjon og implikasjoner for helsetjenesten  

Pårørende opplever seg som en viktig ressurs og 

samarbeidspartner med hverdagsrehabiliteringsteamet 

 

Pårørende er fornøyde med deres familiemedlems 

fremgang med hverdagsrehabilitering, men uttrykker og 

beskriver et savn og bekymring for liten eller ingen 

invitasjon fra teamet til deltakelse i 

hverdagsrehabilitering  
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Konklusjon og implikasjoner for helsetjenesten 

For å utvikle hverdagsrehabilitering som modell, 
nødvendig med: 

 

System, rutine og kultur for å involvere pårørende  

Likeverdig samarbeid mellom helsepersonell, den eldre 
personen og pårørende 

Deling av informasjon, opplæring og støtte mellom 
partene, avhengig av hverandre  

Oppfølgingsprogram etter intensiv rehabilitering  
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