
 

  

Utsagn fra brukere 

 

• Det å føle seg sett og å være 

delaktig i det som skjer er viktig, 

siden følelsen av ikke å mestre 

lett fører til ubalanse. 

 

• Hverdagen er snudd om, og jeg 

har fått livet mitt tilbake. 

 

• Det er nok av folk som kan hjel-

pe meg, men det føles mye, 

mye bedre å gjøre det selv. 

 

• Fokuset er ikke selve treningen, 

men å mestre helt dagligdagse 

aktiviteter.  

 

 

Besøksadresse: 

Tjenestekontoret for helse og omsorg 

Øvre Rælingsvei 176 

2008 Fjerdingby 

Telefon: 64 80 20 91/ 64 80 20 92  

 

 

 

Postadresse: 

RÆLINGEN KOMMUNE 

Tjenestekontoret for helse og omsorg 

Postboks 100, 2025 Fjerdingby 

Internett: www.ralingen.kommune.no 

 

 

Telefon: 63 83 50 00 

E-post: postmottak@ralingen.kommune.no 

www.ralingen.kommune.no 

 

Tjenestekontoret for helse og omsorg 

 

Innsatsteamet 



Hvem er vi? 

Vi er et tverrfaglig rehabiliterings-

team bestående av: 

Fysioterapeut - Maria  

Ergoterapeut - Ragnhild  

Sykepleier - Linn Therese  

 

Hva kan vi bidra med? 

Tjenesten er for deg som har be-

hov for et tverrfaglig rehabilite-

ringsopplegg enten etter utskrivel-

se fra sykehus/

rehabiliteringsavdeling eller som 

forebyggende tiltak for å fortsette 

å kunne bo i eget hjem. Brukerne 

av tjenesten vil bli prioritert etter 

behov. 

Vi kommer i tillegg til eventuell 

hjemmesykepleie og andre tje-

nester. 

 

Innsatsteamet 

Våre oppgaver er: 

 

• å tilby helsetjenester i ditt 

hjem og nærmiljø. 

• å hjelpe deg med å trene på 

daglige aktiviteter, for     

eksempel dusj, matlaging, 

trappegange. 

• å kartlegge behovet for  

hjelpemidler i ditt hjem, og 

bidra til anskaffelse og opp-

læring. 

• å gi veiledning i fysisk akti-

vitet.  

• å gi medisinske råd. 

• å orientere om ulike tjenes-

ter og tilbud i kommunen. 

 

 

 

 

Hva forventes av deg? 

Du må være motivert for trening og 

for å jobbe målrettet med hensikt 

om å bli mest mulig selvhjulpen 

 

 

Kostnad? 

Tjenesten er gratis. 

 

 

 

 

Vi er en tidsavgrenset           

tjeneste på opptil 8 uker.  

 

Hvor søker du tjenesten? 

Ta kontakt med Tjenestekontoret for 

helse og omsorg (THO). 

Tlf. 64 80 20 91/ 64 80 20 92 


