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Arbeidsrettet rehabilitering
Skal bidra til:

• Økt mestring av helserelaterte og sosiale problemer som kan 
hindre deltakelse i arbeidslivet.

• Mestring av arbeidssituasjonen i en tilbakeførings‐/ 
arbeidssøkerfase.

• Å finne din strategi for bedre fungering i arbeid.

• Å få økt kunnskap om deg selv, dine valgmuligheter og dine 
fremtidsløsninger.

For hvem:

Personer som er sykmeldt og/ eller har fått sin arbeidsevne nedsatt 
slik at vedkommende hindres i å skaffe eller beholde inntekts- 
givende arbeid.

Varighet:

ARR kan vare i inntil 4 uker, med mulighet for forlengelse i 
ytterligere 4 + 4 uker ved særlige behov.

Innhold:

Gruppe og individuelle veiledningsamtaler, funksjonsfremmende
trening, helsekartlegging, livsstilsveiledning, coaching med
karriereveiledning, kartlegging av interesser, jobbsøkveiledning,
dataopplæring, arbeidsutprøving og arbeidstilpassing i samarbeid
med evt. arbeidsgiver.



Temaoversikt gruppeaktiviteter
• Stressmestring 

• Fysisk og psykisk helse 

• Bra mat for bedre helse

• Motivasjon og mestring

Individuell veiledning tilbys innen
• Livsstilsveiledning

• Funksjonsfremmende trening 

• Ta makt i eget liv – selvfølelse og selvtillit

• Karriereveiledning, mine egenskaper og valgmuligheter

• Arbeidsplassen som arena

• Jobbsøkerveiledning

• Nettverksarbeid, tilnærming til arbeidslivet

• Arbeidsmarked og yrkeskompetanse
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Kontaktinformasjon:

Rosenvik AS · Hällefors gt. 9 · 7300 ORKANGER

Telefon 72 46 61 00 · postmottak@rosenvik.no

www.rosenvik.no

TAR VARE PÅ

Hvordan få tilbud om Arbeidsrettet rehabilitering?

Ta kontakt med ditt NAV kontor. Både du, arbeidsgiveren din og din
sykmeldende behandler kan foreslå Arbeidsrettet rehabilitering.

Det er ditt NAV kontor som foretar den endelige vurderingen og som
henviser.

Velkommen til en brukerstyrt tjeneste som gir grunnlag for økt mestring av
helse, sosiale og arbeidsmessige forhold!

Kontakt ditt lokale NAV‐kontor for ytterligere informasjon eller ta kontakt med
Rosenvik, vi svarer gjerne på dine spørsmål.


