
 

 

 

HVERDAGSREHABILITERING 
Hverdagen består av aktiviteter som vi tar som en selvfølge. 

Blir dette utfordrende, kan hverdagsrehabilitering være noe for deg. 

 



Lyngen kommune tilbyr hverdagsrehabilitering 
til deg over 18 år som:  

- Opplever hverdagen som utfordrende og 
det er vanskeligere å gjøre det du 
tidligere har fått til.  

- Har funksjonsfall etter sykdom/skade. 

- Ønsker å gjøre en innsats for å forbedre 
din funksjon og få økt aktivitetsnivå. 

- Vil være aktiv og bo hjemme lengst 
mulig. Er motivert for å klare deg selv. 
 

Hva er hverdagsrehabilitering?  

Starter med spørsmålet;   

«Hva er viktige aktiviteter i livet ditt nå?» 

Du setter deg mål på hva du ønsker å oppnå og synes er viktig 

for deg. Aktiviteter og tilrettelegging skjer hjemme hos deg 

eller i ditt nærområde. 

 

Hverdagsrehabiliteringen pågår intensivt i en periode på        

fire uker, med oppfølging mandag til fredag.  

 

 

 



Eksempler på aktiviteter å ha fokus på: 

 Å komme deg ut 

 Få til ting du har interesse for 

 Delta i sosiale aktiviteter  

 Ta i bruk teknologi/ hjelpemidler  

 Lage mat, ernæringsveiledning 

 Reise deg opp ved fall  

 Hagearbeid og annet forefallende utendørs 

 Dusje selv, påkledning til tross for smerter/nedsatt bevegelighet 

 

Hva forventer vi av deg?  

Du er motivert og ønsker å gjøre en innsats for å mestre 

hverdagslige aktiviteter. Vil mestre ting og være selvstendig.  
 

Hvem er vi?  

Teamet er satt sammen av ergoterapeut og fysioterapeut.       

Vi vil veilede og motivere deg med å nå dine mål i hverdagen.  

Ved behov samarbeides det med pårørende, fastlege, 

hjemmesykepleien og frivillige. 

 

 

 

 



Hvordan få tjenesten? 

Tjenesten koster ingenting. Det er et forebyggende- og 

rehabiliterende tilbud kommunen gir sine innbyggere. 

Ta kontakt med oss for en hyggelig samtale.  

Tjenesten kan også søkes gjennom tildelingsteamet.  

Avdeling: Helse- og omsorg. Postadresse: Kjosveien 20, 9060 LYNGSEIDET  

 

For mer informasjon:  

Ta kontakt med Hverdagsrehabiliteringsteamet.  

E-post: hverdagsrehabilitering@lyngen.kommune.no 

Telefon: 40 02 86 29, Mandag-fredag. kl. 08.00-15.30.  
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