Rehabiliteringsopphold ved Centro Assistencial Noruego (CAN)
Centro Assistencial Nourego, CAN, eies av Bærum Kommune og driftes av styret ved CAN
a/s. Eierstyret i Bærum Kommune utgjør generalforsamlingen.
Det er i alt 38 plasser ved senteret. Pleie og omsorg disponerer plassene. Pr januar 2016 har
pleie og omsorg avtale med Asker kommune om leie av to (2) plasser og Stavanger kommune
om seks (6) plasser. Det foreligger egne kontrakter mellom CAN a/s og kommunene.

Kriterier :
 Vedtak fattes etter Helse- og omsorgstjenesteloven § 3.1.
 Søker må bo i kommunen, jfr. rundskriv I-43/99
 Det må foreligge egensøknad, brukers mål for oppholdet må være beskrevet av bruker.
( NB samtykkekompetanse vurdering)
 Søker må være motivert for egeninnsats og deltagelse i trening og felles aktiviteter.
 Søker må ha opptreningspotensiale, har fått en endret hverdag på grunn av
funksjonsfall, sykdom eller skade. (jfr. aktuelle tester)
 Søker må ha erklæring fra lege hvor den helsemessige risiko og gevinst ved reise
tur/retur og opphold ved CAN (henholdsvis 4* eller 6** uker) er vurdert og funnet
tilrådelig. Tildelingskontoret skjema for legeopplysninger skal benyttes.
 Søker skal være medisinsk utredet, og ha en medisinsk stabil helsetilstand ved
tildeling av plass og ved avreise. Legeerklæring skal ikke være eldre enn 3 mnd. ved
avreise. Ved vesentlig helserisiko skal som hovedregel søker ikke innvilges opphold,
jfr. forsikringsavtale.
 Søker skal ikke ha alkohol/rus problemer, LAR behandling, moderat eller alvorlig
kognitiv svikt, demensdiagnose, aktiv alvorlig psykisk sykdom, eller store kroniske
sår.
 Søker må kunne sitte i flysete på reisen.
Aktuelle tester for vurdering i saksbehandlingen:
Aktuelle tester anbefales for vurdering av søknaden: SPPB, observasjonsskjema og Iplos
Generell beskrivelse av behov:
Har behov for rehabilitering, enten i form av vedlikeholdstrening, hverdagsrehabilitering,
eller enkel rehabilitering.

.
Andre aktuelle vurderinger:
Bruker kan ha full skår på SPPB men kan ha utbytte av opphold som forebyggende og
helsefremmende tiltak.
Ved vurdering av søknader bør det vurderes om bruker nylig har hatt opphold ved CAN. Det
anbefales at det går ett år før neste opphold innvilges.
Vurderinger av effekt ved tidligere opphold legges til grunn
Når opphold ved CAN avsluttes må videre tjenestetilbud være avklart.
*Stavanger kommune har fra 2016, 4 ukers opphold.
**Bærum Kommune har 6 ukers opphold.
.

