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Ca. 1200 pasienter per år
Spesialisert rehabilitering – ulike diagnosegrupper

• Svulster
• Endokrine sykdommer
• Sykdommer i nervesystemet
• Sykdommer i øre og ørebeinsknute (Tinnitus, Menieres og 

Vestibulær sykdom)  
• Sykdommer i sirkulasjonssystemet  (Hjerneslag)
• Sykdommer i muskel-skjelettsystemet og bindevevssykdom
• Skader (traumatisk hjerneskade)
• Osteogenesis imperfecta (arvelig beinskjørhet)
• Multiple osteokondromer (godartede beinutvekster/kuler i skjelettet)

- Arbeidsrettet rehabilitering – diagnoseuavhengig
- Dag- og døgntilbud
- Rehabilitering for voksne og barn (barn med følgetilstand etter -
kreftsykdom + diagnoseuavhengig)

Hauglandsenteret - tilbud



Ø VR-prosjekt, satsing på VR
Ø Sjøaktivitetar og hjelpemiddel på sjø
Ø Para-klatring
Ø Digital omvisning (Adfectus)
Ø Nye gruppetilbud



VR-prosjekt

Hovedformål
ü Gir VR-trening i løpet av ARR-programmet større 

endringer/bedringer i oppmerksomhet og hukommelse enn 
vanlig ARR?

Andre problemstillinger
ü Gir VR-trening positive endringer i arbeidsevne, og forventning om 

retur til arbeid, arbeidsdeltakelse, angst og depresjon?
ü Implementere VR som en del av rehabiliteringstilbudet
ü Kartlegge erfaringer med å innføre og ta i bruk VR hos klinikere
ü Undersøke nytteverdien slik den oppleves av pasientene
ü Prøve ut VR av flere faggrupper under rehabilitering

Samarbeid mellom Hauglandsenteret og
ü Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering (NKARR) 

& Rehabiliteringssenteret AiR (Rauland)
ü Muritunet (Valldal)



Forskning viser at
ü Bedring i oppmerksomhet gir mindre helseplager, og forverring av 

oppmerksomhet gir mer helseplager. 
ü ARR gir bedring i oppmerksomhet og bedring i oppmerksomhet viser 

sammenheng med retur til jobb. 
ü Oppmerksomhet og hukommelse kan også trenes opp gjennom bruk 

av VR. 
ü VR reduserer symptomer på angst, depresjon, tretthet og smerte. 

Dermed
ü VR kan være et nyttig tiltak å prøve ut, som et supplement til 

eksisterende tiltak i ARR-programmet. 
ü Vi antar at VR også vil forbedre rehabiliteringskomponenter rettet mot 

ulike former for eksponering, arbeidstrening, styrking av 
oppmerksomhet og hukommelse og stimulering til bevegelse og 
aktivitet til tross for helseplager, som på sikt kan øke sjansene for retur 
til jobb.

Kunnskapsgrunnlag





HTC Vive Pro V2 kit (to basestasjoner, to kontrollere og ett hodesett)
Pico (2 trådløse hodesett m/ kontrollere)

VR-utstyr og spill

Spilldistribusjonsplattformen Steam (f.eks. Beat Saber)
Behandlingsplattformen Nordic Psychology (fobier, terapeutisk avslapping, 
avhengigheter, spiseforstyrrelser, fysioterapi og rehabilitering)

Bilder: HTC



Utfallsmål
ü Oppmerksomhetsevne og hukommelsesevne
ü Arbeidsevneskåre
ü Forventning om tid til retur til arbeid
ü Angst og depresjon
ü Helserelaterte ytelser basert på registerdata fra NAV

Spilledata
ü På første, fjerde og siste VR-treningen blir data fra beste skåre av tre 

forsøk på Beat Saber registrert

Kognitive tester ved ankomst og avreise – CANTAB Connect 
(Cambridge Cognition) 
ü oppmerksomhet
ü hukommelse
ü reaksjonstid

Datainnsamling



Kognitiv testing



VR Prosjekt - Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter (rkhr.no)

VR-trening 

https://www.rkhr.no/under-opphald/gruppeinformasjon/rod-gruppe/vr-prosjekt/


VR Prosjekt - Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter (rkhr.no)

VR-trening  

https://www.rkhr.no/under-opphald/gruppeinformasjon/rod-gruppe/vr-prosjekt/


ü Rekruttering har vært lett J
ü Synlig fremgang driver motivasjonen

• Registrering av skårer (pushe seg mer/ konkurrere med 
seg selv)

ü Mestringsglede, verktøy for å snakke seg selv opp
«Kjempegøy! Jeg vil kjøpe meg VR-briller og spille med 
barnebarnet!»

ü Konsentrasjonsevnen blir bedre, hjernen blir klarere/ mer 
våken

Foreløpige erfaringer



ØTar med oss erfaring fra prosjektet inn i 
behandling av andre pasientgrupper 

ØSamarbeid med andre instanser 
• Helse Vest IKT 
• Energisenteret for barn og unge
• Helse Førde 
• Læringssirkelen 

ØVR som aktivitetshjelpemiddel? 



Sjøaktivitet og hjelpemiddel på sjø

«Heile konseptet er bygd opp rundt 
tanken «fjorden for alle», med 
hovedfokus på å få alle til å komme seg 
ut i ein kano eller kajakk. Konseptet 
bygger på livskvalitet og verdighet der alle 
kan ha glede av anlegget.

Naturen er for alle, men kanskje i nokon
tilfeller ikkje så tilgjengelig. 
Dette er prosjektet som går ut på å få 
etablert små nærmiljøanlegg som skal 
ivareta ein trygg og god ombordstigning i 
fra kajakk og kano.

Prosjektet har så langt blitt tatt godt imot 
av både kommunar, 
idrettslag og fritidsorganisasjonar.»

www.fjordenforalle.no

http://www.fjordenforalle.no/


Para-klatring 



Digital omvisning 



www.rkhr.adfectus.no

http://www.rkhr.adfectus.no/


Nye gruppetilbud 

ü Tilpasset fysisk aktivitet, familie og utdanning
• Gruppe inntak med inntil 10 barn i gruppa for barn med alvorleg

nedsett funksjonsevne som følge av alvorleg sjukdom/tilstand, 
store traume, medfødt og ervervede, tilsvarande GMFCS-nivå 3-5. 

ü Kartleggingsopphold (ARR, muskel og skjellet) 
• Inntil 5 dagars individuelle kartleggings- og vurderingsopphold for 

tverrfagleg vurdering av rehabiliteringspotensiale og om 
rehabilitering bør skje i spesialisthelsetenesta, eller om lokal 
oppfølging er mest hensiktsmessig. 


