
Slagrehabilitering

Helse og velferd

Årlig rammes ca. 15 000  
personer av hjerneslag i 
Norge. Fredrikstad har 1,5 %  
av befolkningen. Det tilsier 
ca. 225 hjerneslag per år. 

Hjerneslag kan ramme  
mennesker i alle aldre.  
Rask behandling i sykehus 
er avgjørende for å begrense 
skadeomfang og redde liv. 

Spesialisthelsetjenesten og kommunene deler på  
oppgavene innen slagrehabilitering.



Hjerneslag er den tredje hyppigste dødsårsaken i Norge,  
og en hyppig årsak til alvorlig funksjonsnedsettelse.  
Etter å ha gjennomgått hjerneslag har man ofte behov for 
omfattende og langvarig oppfølging. Mange kjenner til at 
hjerneslag kan resultere i fysiske utfall som lammelser.  
Mindre kjent er kanskje de usynlige skadene og vanskene 
som kan oppstå, dette kan omhandle utfordringer med  
oppmerksomhet, konsentrasjon og hukommelse.

HVILKE TILBUD FINNES FOR MEG  
I FREDRIKSTAD KOMMUNE? 

● Døgn- og dagrehabilitering i institusjon (Helsehuset)
● Slaggruppe (Helsehuset)
● Ambulant rehabiliteringsteam (ART)  

– tverrfaglig rehabilitering i hjemmet
● Kommunalt ansatte fysio- og ergoterapeuter  

– rettet mot hjemmeboende
● Fysioterapeuter med driftsavtale – på fysikalske institutter
● Hverdagsrehabilitering – hverdagsmestring i hjemmet

FYSISKE UTFALL
- Ansiktslammelse
- Lammelse i arm/bein
- Utydelig tale

USYNLIGE SKADER
- Oppmerksomhetsutfordringer
- Svekket konsentrasjonsevne
- Svekket hukommelse



NASJONALE FØRINGER
 
Fredrikstad kommune har fokus på rehabilitering og følger  
opp statlige føringer, deriblant «Nasjonal faglig retningslinje for  
behandling og rehabilitering ved hjerneslag». Rehabiliteringen 
skal også være i tråd med plikten til å yte forsvarlig helsehjelp 
etter helse- og omsorgstjenesteloven. 

Forskrift om habilitering, rehabilitering, individuell plan og  
koordinator omfatter både rehabilitering i spesialisthelsetjeneste 
og rehabilitering i kommune. 

Forskriften skal blant annet sikre at tjenestene tilbys: 
● ut fra et pasient- og brukerperspektiv 
● i eller nærmest mulig pasientens eller  

brukerens vante miljø 
● samordnet, tverrfaglig og planmessig

BRUKERMEDVIRKNING
 
En viktig faktor i rehabiliteringsprosessen 
er brukermedvirkning. Ved å stille  
kjernespørsmålet «Hva er viktig for deg?» 
gis bruker mulighet til å fokusere på det 
som er meningsfullt og gir livskvalitet. 
Dette bidrar til å mobilisere brukers  
motivasjon og egne ressurser.  

Det er også en viktig oppgave å støtte 
pårørende i prosessen. Pårørende kan 
ha et stort og omfattende ansvar som kan 
kreve betydelig innsats, tid og ressurser. 
Pårørende er en ressurs og bør møtes 
som en samarbeidspartner, samtidig  
som de trenger oppmerksomhet og  
omtanke fra tjenesteapparatet. 



Søknad sendes til: 
Fredrikstad kommune
Tildelingskontoret
Postboks 1405
1602 Fredrikstad 

Telefon: 69307425
tildeling@fredrikstad.kommune.no

Søknadsskjema finner du på  
kommunens hjemmesider:  
www.fredrikstad.kommune.no

 

Helse og velferd

HVORDAN FÅR DU 
TJENESTEN?

Aktuelt rehabiliteringstilbud  
vurderes for den enkelte 
bruker. Vurderingen gjøres i 
et samarbeid mellom 
spesialisthelsetjenesten,  
kommunen og bruker selv. 


