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Brukernavn
Presentasjonsnotater
Tusen takk for invitasjonen- vi er glade for at vi kan presentere noe av det utviklingsarbeidet som foregår ute i kommunene i IØ for å styrke kommunal rehabilitering.Jeg heter Kari Anne Dehli; fysioterapeut og prosjektleder Innovativ rehabilitering Indre ØstfoldINTERKOMMUNALT Rehabiliteringsprosjekt ved Helsehuset Indre Østfold Medisinske Kompetansesenter IKS- Eies av Eidsberg, Askim, Spydeberg, Hobøl, Skiptvedt, Trøgstad og Marker- totalt ca 52000 innbyggereFørst skal jeg presentere prosjektet , for deretter å vise hvordan Tverrfaglig vurderingsteam skal jobbe i en pilotperiode nå i høst.Lyst til å presisere at prosjektarbeidet og forslagene til tiltak er bygget på lover, forskrifter, veileder til forskrift for habilitering og rehabilitering, opptrappingsplanen, kartlegging av dagens situasjon i våre kommuner samt etablert kunnskap om rehabilitering og prosjektarbeid. LITT OM PROSJEKTET:





Prosjekt Innovativ rehabilitering

• Nasjonalt prosjekt fra 2016
• Styrke kommunal rehabilitering- interkommunale løsninger
• Innovasjon 
• Teknologi relevant for rehabilitering
• Følgeforskere
• Helsedirektoratet
• Brukermedvirkning
• Samhandling med Sykehuset Østfold, Sunnaas og andre aktører
• Personperspektiv



Prosjekt Innovativ rehabilitering

Styrke kommunal rehabilitering 

• Tverrfaglig vurderingsteam (TVT)
• Senger for intensiv rehabilitering 
• Læring og mestring
• Dagtilbud
• Teknologi relevant for rehabilitering



Kartlegging
• Ansatte i kommunal rehabilitering og leger
• Bruk av eksisterende rehabiliteringssenger

Forskning og kunnskap om rehabilitering
• Tidlig innsats, intensitet, kompetanse…
• Dedikert rehabiliteringsenhet, Inger Johansen(2013)
• Utfordringer kommunal rehabilitering

Føringer
• «Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og 

koordinator», Opptrappingsplanen, Primærhelsemeldingen, lover 
og føringer

• Øke brukermedvirkning, mer ansvar, oppgaveforskyvning…. 
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Kartlegging: kompetanse, kommunikasjon, ressurser, tid, kapasitet, organisering, samarbeid, samhandling over nivå.Senger: ulikt tilbud – alle rehabiliteringssengene på  avdeling for korttid- rehab og avlastning.  Studien til Inger i Larvik: Høy terapitetthet, dedikert enhet- nesten dobbel økning i funksjon, nesten halve tiden- effekt varte over tid- mindre bruk av hjemmetjenester over tid.Føringer: hva skal vi levere på i dag- hva kreves av kommunal rehabilitering i fremtiden. Hvordan kan vi få det til?



ADL Funksjon

Hva har forskning lært oss om rehabilitering?
Erfaringer fra Vestfold: 
Terapitetthet og treningsintensitet, et strukturert opplegg og et stimulerende miljø 
er avgjørende for funksjonsbedring og varighet på rehabiliteringsopphold.

Varighet 3,1 uker
Terapeuter 7 årsverk

ADL Funksjon
Varighet 5,5 uker

Terapeuter 5 årsverk

Hjemmetjenester

Hjemmetjenester

Larvik 
rehabiliteringssenter

Vestfoldkommuner, 
rehabilitering på 
korttidsavdelinger

Langtidseffekter
• Forskjell i dagliglivets funksjoner vedvarte etter 18 måneder
• Færre dager i korttidsplasser på sykehjem
• Lavere andel bosatt i omsorgsleilighet eller på sykehjem

Kilde: Inger Johansen MD, Ph.d. 2013
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Brukerne har RETT til å medvirkeTjenestene har PLIKT til å involvere brukerenHvordan gjør vi dette?Hvordan behandler vi informasjonen vi får fra brukerne?



Brukermedvirkning i praksis

FORANKRING ARBEIDSGRUPPER REFERANSEGRUPPER WORKSHOP INTERVJU 

INNSPILLS SEMINAR TJENESTEDESIGN FAGDAG
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Brukere- både fagpersoner og personer som mottar Brukere på systemnivåSynspunkter og innspill- forankret i interessegruppen som representeresForpliktelse til å konsultere og forankre sine bidrag i sin egen interessegruppeVararepresentanter viktig- god kontinuitetSikre ulike interessegrupperBrukere på individnivå�Egner seg godt i utprøvning av løsninger�Personlig erfaring- synspunkter på foreslått løsning eller tjeneste



Tverrfaglig 
vurderings 

team

Samfunnsbasert rehabilitering
LokalsamfunnetHelsetjenester

Teknologi

Spesialisthelsetjenesten

Lokalmedisinsk 
kompetansesenter

Fysikalsk institutt

Fastlege

Profesjoner

Helse, pleie-
og omsorgstjenesten

Koordinerende enhet
Vedtaksmyndighet

Nærpersoner

Arbeidsgiver

NAV

Utdannings-
institusjoner

Profesjoner

Frivilligsentral

Kultur       Teknisk

Lag og foreninger

Friskliv
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Vi laget oss en helhetsmodell- SAMFUNNSBASERT REHABILITERING- personen er sentrum- en aktiv deltager i eget rehabiliteringsforløp- HOVEDPERSONEN- derfor benytter vi person og ikke pasient. Først om personen





Personperspektivet

PERSONEN SKAL «EIE» SIN 
EGEN 

REHABILITERINGSPROSESS

PERSONEN OG FAGPERSONEN ER 
LIKEVERDIGE INDIVIDER MED ULIK 

KOMPETANSE I 
REHABILITERINGSPROSESSEN. 
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. Både person og fagperson skal utveksle kompetanse og veilede hverandreFagpersoner skal innrette sin veilederrolle etter de faser som eieren av prosessen går igjennomNår det legges en plan for individuell rehabilitering, er det viktig at nærpersoner forstår målene som settes, og at de også understøtter disseRehabiliteringstjenesten bør ledes og organiseres i tråd med verdiene om at personen eier sin egen rehabiliteringsprosess



Tverrfaglig vurderingsteam
• Bemanning

• Ergoterapeuter
• Fysioterapeuter
• Sykepleier
• Lege
• Rådgiver teknologi
• Ernæringsfysiolog
• Jobbspesialist, NAV

• Målgruppe 
• Voksne 18 år +

• Teamet suppleres etter personens behov!
• TIDLIG VURDERING- KOORDINERING-

IGANGSETTING
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Vise hvordan vi har rigget oss og tenkt å jobbe – praktiskTVT- jobber dynamisk ut fra personens behov       - jobber dynamisk i forhold til å utvikle arbeidsprosessene- hvordan skal teamet fungere optimaltNB: LOGOPED



Arbeidsflyt

Henvisning fra 
tildelingskontor

- Kan være fra fastlege

Tverrfaglig vurdering
Kontaktperson tildeles

Tilbakemelding 
tildelingskontor, fastlege 

og personen

Utarbeidelse av Individuell 
rehabiliteringsplan

Igangsetting av tiltak, 
koordinering og 

samhandling
- Fastlegen en viktig 
samarbeidspartner

Avslutte innsats fra team
Sluttrapport sendes 

tildelingskontor, fastlege 
og personen
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VURDERING FØR VEDTAK OM TJENESTER-jmf rundskriv- Tverrfaglig vurderingVed første vurdering brukes et sett kartleggingsverktøy som gir konkret informasjon om funksjon, målsetning, utførelse og tilfredshet av daglige aktiviteter – som danner grunnlaget for rehabiliteringsforløpet.Disse kartleggingsverktøyene gjøres også ved avslutning, 3,6 og 18 mnd.



Samarbeid med NAV

• «Individuell jobbstøtte»/ IPS
• Personer som har arbeid som mål
• Jobbspesialist fast deltager inn i TVT

• TVT egen kontaktperson på NAV 
• NAV veileder delta ambulant ut - tilpasset personenes behov

Innovativ rehabilitering Indre Østfold



Valg av «verktøy»

• Mestringshjul
• Barthel ADL index
• SPPB
• COPM
• Ernæring
• Grepsstyrke
• Klinisk status
• Ressurser i lokalsamfunnet
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Dette er for den første vurderingen- andre etter behov- for å vurdere behov for rehabilitering/tiltakGod samtale om personens motivasjon, egne ressurser etc også viktig



Koordinering

Samhandling og 
samarbeid Overganger Veiledning Videreføring

Helhetlig 
rehabiliteringsprosess

Individuell 
rehabiliteringsplan Ansvarlig



Tidsregistrering

Koordinering Tiltak Vurdering

402,5 532 513,5



Samarbeid med andre aktører

Alltid tilpasset personenes behov

• «Individuell jobbstøtte»/ IPS
• Personer som har arbeid som mål
• Jobbspesialist fast deltager i TVT

• Kontaktperson på NAV som kan delta ambulant ut
• Fastlege
• Nærpersoner
• Logoped
• Skole- arbeidsgiver
• Frivillige/lag og foreninger



Teknologi relevant 
for rehabilitering

Rehabiliteringsteknologi er 
teknologiske verktøy som 
understøtter brukere i 
behandling og arbeidsprosesser 
som del av et 
rehabiliteringsforløp

Rehabiliteringsteknologi 
er teknologiske verktøy 
som understøtter 
personen i en 
rehabiliteringsprosess



TV-spill relevant rehabilitering



Medisinsk avstandsoppfølging

• Virtuell trening
• Individuell tilpasset
• Endre etter behov
• Øker motivasjon
• Øker intensitet
• Øker fleksibiliteten
• Øker complianse
• Erstatter antall 

terapibesøk



Oppfølging 60 dagers
forløp
• 20 konsultasjoner med logoped
• 10 behandlinger med kommunal

fysioterapeut
• 16 behandlinger med fysioterapeut

TVT
• 1 oppfølging med ergoterapeut TVT
• 2 konsultasjoner med sykepleier TVT
• 48 økter egentrening med Virtuell

trening





NyBy
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Nyby er en plattform som gjør det enkelt å organisere velferdsoppgaver på en helt ny måte- skape nye muligheter gjennom direkte koblinger mellom mennesker, samt effektivisere dagens arbeidsprosesser rundt koordinering.



KOMP :
Kommunikasjonsverktøy

En knapp
• Videoskjerm
• Bildedeling fra app
• Meldinger



Videomøte

• Samhandling og gode
overganger

• Personen
• Tverrfagligvurderingsteam
• Sykehuset Østfold Kalnes
• Spesialisthelsetjenesten
• Fastlege
• Nærpersoner / pårørende
• NAV
• Andre relevante aktører



Videomøte en til en



Innovativ rehab

https://m.youtube.com/watch?v=XIeeNQ30lzY


Samhandlingsprosjekt 
Sykehuset Østfold og Innovativ Rehabilitering

• Videokonferanse i samhandling 
• Samarbeidsmøter vedrørende 

utskrivning fra sykehus- til 
kommune

• Slagpoliklinikk / kontroll fra 
hjemmet

• Test med brukermedvirkning-
case-evaluering



Oppsummering og anbefalinger
For pasientene : 
• tilgang på riktig kompetanse til rett tid
• mindre fragmentert forløp, 
• tidligere igangsetting av relevante 

tiltak
• mindre reise og gode overganger ved 

utskrivelser
• de vil da kunne være tilstede i 

samhandlingen og gis mulighet til å 
komme med sine ønsker, meninger og 
behov

For fagpersonene 
• økt tilgang på samhandling i 

rehabiliteringsforløpet
• tilrettelegging for gjensidig 

kompetanseoverføring
• tilrettelegger for gjensidig 

informasjonsflyt 

Sluttrapport- Virtuell samhandling i et 
rehabiliteringsforløp, SØ 2018



Implementering av teknologi- suksessfaktorer

• Godt forarbeid og tydelige hovedprioriteringer 
• Realistiske forventninger til teknologi
• Utprøving i faser: 

• Teknisk utprøving – intern utprøving – testutprøving – full utprøving

• Sikkerhetsvurderinger
• Integrering i daglig arbeid
• Rask igangsetting når alt er klart
• Samarbeid med andre fagmiljøer og teknologiaktører 
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Ros analyser, PVO, Samtykke



Samhandlingsteknologi
• Sparer tid
• Øker kvaliteten
• Utnytter tverrfagligheten ved 

bruk av tavlemøter
• Jobber mer effektivt
• Samhandling og 

informasjonsdeling i sanntid
• Fornøyde fagpersoner
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 registrering rett på PC- bedre arbeidsflyt- færre arbeidsprosesser-alle gjør likt- reduserer sannsynligheten for feil- sjekklister



Visningsrom for teknologi

Brukernavn
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Ta kontakt dersom dere ønsker å besøke oss.



Utprøving 2019
• Trening av arm etter slag 

(Tech4Care)
• Nettbrett- utlån



Evaluering følgeforskere 2017
• Erfaringene med bruk av teknologi viser at bruk av videokonferanse 

kan bidra til bedre samhandling, kompetanse- og 
informasjonsutveksling. 

• Erfaringene fra bruk av spill og virtuell trening tyder på at det er 
motiverende og at det derved kan bidra til intensitet i treningen. 

• TVT bidrar til koordinering, samhandling og tidlig vurdering og 
igangsetting av tiltak (Følgeforsker rapport 01.04.2018)



Evaluering følgeforskere 2018
• Rehabiliteringsprosjektet har systematisk arbeidet med 

implementering av modellen «Samfunnsbasert rehabilitering»
• TVT har tatt personperspektivet på alvor.
• TVT bidrar til motivasjon, samhandling på tvers og spredning av 

rehabiliteringskompetanse.
• TVT er i gang med å involverer lokalsamfunnet som ressurs. 

(Følgeforsker rapport 01.04.2019)



Måling av 
effekt
• Personnivå

• Funksjonstester
• Samfunnsnivå

• Omsorgsnivå
• Boforhold
• Arbeidsforhold

• Systemnivå
• Henvisning
• Vurdering
• Igangsetting
• Koordinering
• Deltakelse
• Samhandling

• Start og slutt
• Retesting (person- og 

samfunnsnivå) 3, 6 og 18 
mndr.



Datoanalyser

5 virkedager fra 
henvisning til 
gjennomført vurdering

2 virkedager til Individuell 
rehabiliteringsplan er 
påbegynt

Tiltak igangsatt 3 
virkedager etter første 
tverrfaglige vurdering

Gjennomsnittslengde på 
forløp 67 virkedager



Gevinster TVT

Bærekraftig
Øker kvalitet og intensitet 

Bidrar til motivasjon

Rehabilitering skjer i 
hjemmet Treffsikre og like tjenester

Tendens til at funksjon 
holder seg 3 og 6 måneder 

Flere tilbake til arbeid

Økt koordinering
Samhandling med 
frivillighet-lag og 

foreninger

Dynamisk tjeneste som 
jobber på tvers



Hvor henvises personene fra?
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Sykehus=43Helsehuset=23Kommunal instanser=27Fastlege=8NAV=9



Fordeling diagnoser

Diagnosegruppe Antall
A Allment og uspesifisert 8
B Blod, bloddannende organer og immunsystemet 1
D Fordøyelsessystemet 5
H Øre 1
K Hjerte-karsystemet 68
L Muskel og skjelletsystemet 33
N Nervesystemet 24
P Psykisk 3
R Luftveier 8
S Hud 1
U Urinveier 2
X Kvinnelige kjønnsorganer 2
Y Mannlige kjønnsorganer 1
Totalsum 157
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54 hjerneslag20-90 år40 % under 67 år170 henvist



Funksjonsnivå etter endt forløp

 -  10,0  20,0  30,0  40,0  50,0  60,0  70,0

SPPB (0-12)

Barthel ADL Index (0-20)

Grepsstyrke høyre side

Grepsstyrke venstre side

COPM utførelse (0-10)

COPM tilfredshet (0-10)

Analyse av funksjonsnivå etter avsluttet forløp

Funksjon ved vurdering Funksjon ved avsluttet forløp
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SPPB=opp 1,8 fra 7,2 til 9Barthel=opp fra 15,3 til 17,7COPM tilfredshet=dobling!



Funksjonsnivå ved retest 

Oppstart 
(n=100)

Avsluttet 
forløp (n=38)

3 mnd
(n=24)

6 mnd
(n=14) 18 mnd

SPPB (0-12) 7,3 9,1 9,8 10,3

Oppstart 
(n=119)

Avsluttet 
forløp (n=53)

3 mnd
(n=32)

6 mnd
(n=18) 18 mnd

Barthel ADL-indeks (0-20) 15,5 17,8 17,8 18,3
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SPPB: -klinisk relevant endring-7-9 poeng tolkes som en middels score, under 8 indikerer begynnende svikt i ADL funksjonerScore over 10 regnes som høy score. Under 10 indikerer økt risiko for funksjonssviktBarthelDesto høyere score, jo høyere selvstendighet.



Videre arbeid

• Fra prosjekt til drift 

• Utprøving av senger for intensiv 
rehabilitering

• Oppstart dagtilbud, læring og 
mestring

• Kvalitet
• Kvalitetsindikatorer (NKRR)
• Etablering av et internt 

kvalitetsregister

• Videreutvikle 
rehabiliteringstjenestene

• Rehabilitering er en investering!
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Knytte seng-tvt-hjem sammen- teknologi- dagtilbud-FrisklivsentralNasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering



Takk for 
oppmerksomheten!

www.iomk.no
Carina.kolnes@iomk.no

Innovativ rehabilitering Indre Østfold
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Takk for meg- ta gjerne kontakt- ønsker dialog og innspill- alle rapporter fra prosjektet på hjemmesidene vår.

http://www.iomk.no/
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