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Hvem kan få hjelp fra 

Mestringsenheten?  

 

 Du som bor hjemme og ønsker å fortsette 

å gjøre det på tross av sykdom eller annen 

funksjonsnedsettelse 

 Du som har fått nedsatt funksjonsnivå 

 Du som har potensiale for bedring 

 Du som har et mål for kontakten  

 Du som er motivert og innstilt på  

daglig innsats for å nå dine mål 

 

 

 

Helse- og sosialetaten  

 

Mestringsenheten 

Hverdagsrehabilitering,         

Rus, Psykisk helse, LUDO-huset 

(Aktivitetssenter for voksne), 

Geithusberga bofellesskap 

 

 

 

Saksgang  

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Søknadsskjema for tjeneste fylles ut av søker.  
Søknadsskjema er tilgjengelig på servicetorget 
og på kommunens hjemmeside  
www.modum.kommune.no  
Søknaden sendes:  Saksbehandlerenheten, 
Frydenberg 22, 3370 Vikersund.  

 

Ved behov for ytterligere opplysninger tar 

saksbehandler kontakt med deg før 

saksbehandling. Søknaden blir vurdert i 

henhold til Helse- og omsorgsloven.  

Med bakgrunn i søknaden og saksutredningen 

fattes det et skriftlig enkeltvedtak i henhold til 

Forvaltningslovens bestemmelser. Dersom 

tjenesten innvilges, mottar du melding om 

tidspunkt for oppstart.  

Modum Kommune 
Telefon: 32789300 

Hjemmeside: 

http://modum.kommune.no 

https://www.google.no/imgres?imgurl=https://www.salutis-hms.no/wp-content/uploads/2016/12/istock-samarbeids.jpg&imgrefurl=https://www.salutis-hms.no/aktuelt/hvordan-skape-en-prestasjonskultur/&docid=W4vkjhnZ3AB73M&tbnid=bnoREcTN-CpCjM:&vet=10ahUKEwiotYy3n-XSAhXJ2SwKHTERC2k4yAEQMwgFKAMwAw..i&w=1271&h=825&bih=551&biw=1280&q=mestring bilde&ved=0ahUKEwiotYy3n-XSAhXJ2SwKHTERC2k4yAEQMwgFKAMwAw&iact=mrc&uact=8
http://www.modum.kommune.no/
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Modum kommunes visjon er: 

«Vi strekker oss lenger» 

 

Mestringsenheten ønsker å 

gjenspeile denne visjonen 

ved å gi tilpasset bistand 

til innbyggere som trenger hjelp til 

å mestre utfordringer i livet. 

 

Vi ønsker å jobbe sammen med deg 

Slik at du kan ha 

et godt, aktivt og selvstendig liv! 

 

 

Hva er hverdagsmestring? 

Hverdagsmestring er å mestre aktiviteter og 

gjøremål i hverdagen.  

Tjenesten er et tilbud til hjemmeboende som får 

problemer med å ivareta daglige aktiviteter.  

Tjenesten gis i eget hjem eller nærmiljø, og består 

av veiledning og hjelp til å trene på bestemte 

aktiviteter. Tiltakene gis av Mestringsenheten i 

samarbeid med kommunenes hjemmetjenester.  

Tjenesten er en tverrfaglig, tidsbegrenset og 

målrettet innsats som blir tilpasset til brukerens 

behov. Vi spør «Hva er viktig for deg?»  

Tiltakene foregår individuelt og/eller i gruppe.  

Fysisk aktivitet vet vi er bra for både fysisk og 

psykisk helse. Vi vet også at det å være sammen 

med andre, samt det å være ute kan skape gode 

opplevelser og minner.  Mestringsenheten 

arrangerer en rekke gruppetilbud i lokalområdet. 

 

 

 

Hva kan du forvente av oss?  

 Vi avtaler ett møte og sammen utarbeider 

vi en plan som tar utgangspunkt i dine 

egne mål.  

 Du får kontakt med ulike fagpersoner 

avhengig av dine behov, og får relevant 

veiledning for å hjelpe deg til å 

gjennomføre planen din.  

 Evaluering av fremgang og justering av 

målene vil skje underveis.  

 

Hva forventer vi av deg? 

 Du ønsker å gjøre en innsats for et videre 

selvstendig liv.  

 Du setter deg mål.  

 Du er åpen for veiledning og villig til å 

gjøre endringer i livet ditt.  

 

 

 


