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Arbeidsrettet Rehabilitering døgntilbud 
 
Arbeidsrettet rehabilitering (ARR) ved VHSS 
skal bidra og hjelpe til at personer med 
sammensatte helseplager kan beholde eller 
komme tilbake til arbeid.  
 
Et ARR-opphold ved VHSS skal være del av en 
tiltaksplan der yrkesaktivitet er et overordnet 
mål.  
 
Målgruppe: 
 Personer med sammensatte plager og 

komplekse behov, og som enten er 
sykemeldt, går på AAP og/eller har nedsatt 
arbeidsevne slik at de har utfordringer med 
å søke eller beholde inntektsgivende arbeid. 

 Personer i yrkesaktiv alder med realistisk 
mulighet for og/eller ønske om 
arbeidsdeltakelse. 

 
Varighet: 3-4 uker  
 
Innhold: 
 
 Arbeidsgiver/NAV skal være orientert om 

oppholdet for kontakt og samarbeid før-, 
under- og ev. etter ARR-opphold. 

 Vi har fokus på samhandling mellom de 
aktører som er rundt deltakeren, som 
arbeidsgiver, NAV, bedriftshelsetjeneste og 
fastlege. 

 ARR teamet er tverrfaglig og består av 
idrettspedagog, fysioterapeut, lege, 
arbeidskonsulent og psykiatrisk sykepleier. 
Det er også koblet til klinisk 
ernæringsfysiolog og psykolog til teamet. 

 Vi anvender blant annet fysisk aktivitet, 
friluftsliv, mindfulness, samtaler, 
undervisning, prosessarbeid i vår 
rehabilitering. 

 
Rapportering: 
Tverrfaglig epikrise og sluttrapport til deltaker, 
innsøkende lege og eventuelt til NAV og 
arbeidsgiver. 
 
 

”Tidsavgrensede, planlagte 
prosesser med klare mål og 
virkemidler og deltakelse i 
arbeidslivet som definert 
hovedmål, hvor flere  
aktører samarbeider om å 
gi nødvendig bistand til  
brukerens egen innsats for 
å oppnå best mulig  
funksjons- og mestrings- 
evne, selvstendighet og  
deltakelse i arbeidslivet. ” 

 

Dette er fagrådets definisjon på  
Arbeidsrettet Rehabilitering (2009). 
 
Valnesfjord Helsesportssenter er 
her en viktige aktør som aktivt  
bidrar til økt arbeidsdeltakelse. 
 
 
 
 



 

 

HELSEiARBEID (tidligere iBedrift) 
 
HelseIArbeid (tidligere iBedrift) er et 
samarbeidsprosjekt mellom 
spesialisthelsetjenesten, NAV, 
primærhelsetjenesten, arbeidstaker og 
arbeidsgiver. Tilbudet består av en 
avklaring/undersøkelsesdel og et 
mestringsopphold - begge er 
lavterskeltilbud, men skal ikke erstatte 
vanlig behandling i kommunen. Bedriften 
trenger heller ikke være tilknyttet 
HelseiArbeid. 
 
Målet med HelseIArbeid er å bidra til økt 
kunnskap, forståelse og trygghet i forhold 
til alminnelige helseplager, samt å bidra 
til gode og helsefremmende 
arbeidsplasser.  
 

Kriterier for å kunne søke: 
 Er du i et arbeidsforhold og står i 

fare for å bli sykemeldt/er 
sykemeldt? Har du vanskeligheter 
med å legge om strategien din i 
forhold til håndteringen av dine 
helseplager? 

 Trenger du hjelp til å bli trygg på at 
din smertefulle og vanskelige 
tilstand kan bedres ved kognitiv 
tilnærming?  Dvs at man kan 
«tenke» seg til en bedring gjennom 
økt trygghet av sin tilstand og økt 
kunnskap om hvilke strategier som 
er gunstig å velge ved plager. 

 
Da kan mestringsopphold eller poliklinisk 
avklaring være hensiktsmessig. 
  

Poliklinisk avklaring har en bred 
tilnærming med kort ventetid og 
krever henvisning fra lege direkte til 
VHSS og varer i ca 2 timer. 
Avklaringen vil bidra til å finne ut 
om det er aktuelt med et 
Mestringsopphold. 

 Mestringsopphold er et 
helsefremmende tiltak for de som 
trenger mer veiledning i egen 
helsesituasjon. Oppholdet 
gjennomføres ved Valnesfjord 
Helsesportssenter. 
 

 

Praktiske opplysninger 
 
Mer informasjon om de ulike tilbudene 
innen arbeidsrettet rehabilitering finner du 
på www.vhss.no 
 
Henvisning/inntak: 
Primær- /fastlege eller lege i 
spesialisthelsetjenesten henviser til 
arbeidsrettet rehabilitering ved VHSS på 
eget skjema utarbeidet av VHSS, 
se www.vhss.no.  
 
Henvisningen sendes Regional 
vurderingsenhet i Nord-Norge (RVE 
Nord), Rehabiliteringsklinikken UNN HF, 
Postboks 1, 9038 TROMSØ 
 
Boform: 
Innkvartering skjer i enerom ved VHSS 
eller på vårt pasienthotell Seljeås. For 
evtentuelle deltakere på dagtilbud, tilbys 
overnatting mot egen finansiering. 
 
Kontaktinformasjon: 
Valnesfjord Helsesportssenter, 
Østerkløftveien 249, 8215 
VALNESFJORD. Se mer informasjon på 
www.vhss.no eller ring oss på 756 02 100

http://www.vhss.no
http://www.vhss.no


 

 

Et helhetlig helsebegrep 
 - et helhetlig menneskesyn 

Valnesfjord Helsesportssenter ligger i naturskjønne  omgivelser i Fauske kommune.  
Nærmeste byer er  Fauske og Bodø.  

 
Fra tettstedet Strømsnes er det ca 14 km opp til senteret. 

 

Valnesfjord Helsesportssenter, Østerkløftveien 249, 8215 Valnesfjord 
Telefon:75 60 21 00 Telefax: 75 60 02 56 

 
E-post: post@vhss.no  

Hjemmeside: www.vhss.no 
Facebook: https://www.facebook.com/valnesfjordhelsesportssenter/ 


