
Trollheim AS 
- en del av AMR
AMR er en sammenslutning av 6 
a�  øringsbedri� er i Møre og Romsdal. 
Medlemsbedri� ene er Furene AS 
(Volda), Brisk Kompetansesenter AS 
(Ålesund), Astero AS (Molde), Troll-Tinn 
AS (Rauma), Trollheim AS (Surnadal) og 
Varde AS (Kris� ansund). 

AMR si�  formål: 
• Å være en ledende regional aktør 

innen arbeidsmarkedstjenester.

• Å være det naturlige førstevalget 
for privat og off entlig sektor 
i Midt-Norge når det gjelder 
arbeidsmarkedstjenester.

Virksomhetene i AMR står sammen 
om å bistå mennesker som av ulike 
årsaker har behov for � lre� elegging i 
arbeidslivet.

AMR har:
• Bred erfaring innen arbeidsre� ede 

tjenester.

• Stor faglig kompetanse opparbeidet 
gjennom mange års erfaring.

• Tydelige verdier i møte med 
våre samarbeidspartnere og 
arbeidssøker/arbeidstaker.

• Verktøy og metoder som kan gjøre 
veien � lbake i arbeid best mulig.

• Ser� fi sert sine tjenester gjennom 
den Europeiske standarden Equass.

ARR

Trollheim AS

Telefon
Sentralbord:
71 65 77 77

Epost
post@trollheim.no

Hjemmeside
www.trollheim.no

Besøksadresser
Surnadal:

(Hovedkontor)
Industrivegen 63

6652 Surna

Sunndal:
Industriveien 47

6600 Sunndalsøra

arbeidsre� et 
rehabilitering



Tidsramme 
• Rehabilitering har en 

varighet på inn� l 4 
uker, med mulighet for 
forlengelse i 4 + 4 uker. 

• 2 oppfølgingssamtaler i 8 
uker e� er avslu� et � ltak. 

• En forlengelse skal 
godkjennes av di�  lokale 
NAV-kontor. 

Oppstart 
Senest 14 dager e� er 
bekre� et bes� lling fra NAV.   

Hva kan arbeidsre� et 
rehabilitering inneholde? 
• Arbeidsforberedende trening 

/ arbeidsutprøving.

• Tilre� elegging av arbeidsoppgaver i 
samarbeid med deg og arbeidsgiver.

• Kontakt med næringslivet.

• Generell opptrening 
/ funksjonsfremmende trening

• Livss� lsveiledning 
(kosthold, ernæring, trening). 

• Mo� vasjon

• Samarbeid mellom arbeidsgiver, NAV, 
fastlege og/eller andre aktører.

Organisering 
• Skreddersydd plan for den enkelte 

deltaker utarbeides i star� asen.
 

• Gjennomføres individuelt, 
og eventuelt i grupper.    

Begeistring, inspirasjon og utvikling

ARR - arbeidsre� et rehabilitering
Arbeidsre� et rehabilitering 
er et individuelt � ltak 
som skal bidra � l å: 

• Styrke dine forutsetninger � l å mestre 
arbeidsdagen

• Øke mestring av helserelaterte 
u� ordringer

• Øke mestring av sosiale u� ordringer
• Styrke dine muligheter � l å skaff e eller 

beholde et inntektsgivende arbeid

For hvem?
For deg som er sykmeldt eller av 
andre grunner har hindringer i 
forhold � l å u� øre, beholde eller 
skaff e jobb.

Hvordan søker jeg?
Kontakt di�  lokale NAV-kontor 
som vil vurdere om de� e � lbudet 
passer for deg. 


