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Det tverrfaglige vurderingsteamet har blitt

Pilot for Tverrfaglig Vurderingsteam!
Nå kan vi glede oss over at rekrutteringen til pilot for
tverrfaglig vurderingsteam (TVT) er så å si komplett.
Teamet starter opp med forberedelser i uke 33, og
etter planen vil de være i personrettet arbeid fra uke
38.
De som etter planen skal delta i TVT er








Carina Kolnes, ergoterapeut, Marker kommune
Hilde Sørli, rådgiver (spesialfysioterapeut), Sunnaas
Sykehus HF
Lars Martinsen, fysioterapeut, Spydeberg kommune
Maren Lovise Aasen, fysioterapeut, Askim kommune
Tone Authen, ergoterapispesialist, Askim kommune
Vigdis Brødremoen, sykepleier, Askim kommune
Wenche Hammer, spesialsykepleier, Eidsberg
kommune

Teamet i piloten utgjør til sammen 4,4 årsverk, der
deltakerne skal jobbe i teamet fra 40% til 100%. I
tillegg kommer legeressurs på 15%, der deltaker vil
avklares like over sommeren. Piloten er et samarbeid
med Askim kommune, som stiller hele sitt ambulante
team (1,6 stilling) til disposisjon i perioden. Øvrige
stillinger finansieres av prosjektet.
Sunnaas Sykehus er en viktig støtte når det gjelder
bruk av teknologi. Hilde Sørli, som er rådgiver ved
avdeling for innovasjon og e-Helse vil inngå i teamet i
20%. I tillegg vil teamet få opplæring i spillteknologi
av Truls S. Johansen, som er spesialergoterapeut
ved Sunnaas.
Det skal prøves ut teknologi relevant for
rehabiliteringsforløp,
f.eks.
spillteknologi
for
hjemmetrening og samhandlings- og videoteknologi.
Prosjektet er i dialog med Sykehuset Østfold for se på
muligheten for å teste ut kompetanseoverføring via
videoteknologi i høst.

Lær mer om TVT fra vår informasjonsvideo på
http://www.iomk.no/informasjonsvideoer-fra-prosjektinnovativ-rehabilitering-indre-ostfold.6003748-243645.html

komplett, og alle forberedelser er i rute. Teamet
gleder seg til å ta fatt på oppgavene.
I høringen gikk det frem at kommunene i Indre
Østfold ser behovet for å styrke rehabiliteringen,
særlig med tanke på fremtidens utfordringer. Vi
ser frem til å forberede saker til beslutning for
både team og senger.
Vi på prosjektkontoret ønsker alle en riktig god
sommer!
Hilsen Kari Anne, prosjektleder

Mål med piloten
En hovedhensikt med TVT er å sikre en tidlig
tverrfaglig funksjonsvurdering og avklaring av
rehabiliteringspotensial. Det er et mål at teamet kan
komme til med den tverrfaglige vurderingen så raskt
som mulig, for å sikre tidlig oppstart av rehabilitering.
TVT vil kunne igangsette rehabilitering og koordinere
videre rehabiliteringsforløp.
Teamet vil være en del av kommunenes
helsetjeneste, derfor er samhandling og samarbeid
viktig.
Kjøreregler
for
henvisning
og
informasjonsutveksling vil avklares nærmere i
begynnelsen av september.
Teamet retter seg mot personer over 18 år som har
behov for en funksjonsvurdering og vurdering av
behov for rehabilitering, hovedsakelig for somatiske
lidelser.
Erfaringene fra TVT skal evalueres gjennom bruk av
kvalitative metoder, der både fagpersonene og
personene som mottar tjenester av teamet,
intervjues. Det skal også forsøkes å måle effekter på
samfunnsnivå. I pilotens forberedelsefase vil det
utarbeides en plan for dette.

Høringssvar – tverrfaglig vurderingsteam og senger for intensiv rehabilitering
6 av 7 kommuner behandlet høringssaken som ble sendt ut i mai. Skiptvet kommune har meldt om utsettelse til etter
sommeren.
Generelt er kommunene positive til både team og senger. I høringssvarene peker flere av kommunene på at tiltakene
«vil legge til rette for et styrket rehabiliteringsforløp, noe som vil kunne redusere behovet for andre kommunale
tjenester», og at videreutvikling av dagens rehabiliteringstjenester er viktig. Dimensjonering og faglig innhold i de
foreslåtte tjenestene synes både veloverveid og godt begrunnet.
Alle kommunene ber om at sakene ferdigstilles og legges frem til beslutning, slik at kommunene kan ta stilling til
mulig etablering av tiltak. Prosjektet følger opp denne prosessen.

Vedtak om å ferdigstille saker …

… med tanke på mulig etablering av tiltak

I alle 6 kommuner er det gjort enstemmige og
likelydende vedtak:
 NN kommune har vurdert prosjektrapportene
«Tverrfaglig vurderingsteam» og «Senger for
intensiv rehabilitering» (begge av 10.05.17) og
ber prosjekt Innovativ Rehabilitering ferdigstille og
legge frem forslag til følgende tiltak:
o Tverrfaglig vurderingsteam
o Senger for intensiv rehabilitering
 NN kommune viser til vedlagte høringssvar og ber
Prosjekt Innovativ Rehabilitering ta hensyn til
dette i sitt arbeid med utforming av forslag til tiltak.
 Det forutsettes at forslag til tiltak utarbeides i tett
samarbeid med kommunens administrasjon,
faglig
ledelse,
hovedtillitsvalgte
og
hovedverneombud.

Sak om Tverrfaglig vurderingsteam ferdigstilles med
tanke på mulig etablering fra 2018.
 «Etablering av TVT fra 2018 vil være fordelaktig
for å bygge på resultatene av pilot og benytte
kompetansenettverket som utvikles i løpet av
pilotperioden.» (Rådmannens vurdering i alle
kommuner)

I Askim og Eidsberg er det vedtatt et ekstra kulepunkt:
 Etablering av tiltakene sees i sammenheng med
plan for sammenslåing av kommuner i Indre
Østfold

Sak om Senger for Intensiv rehabilitering ferdigstilles
med tanke på mulig etablering fra 2019?
 «Oppstart/etablering av avdelingen bør inngå i
prosjektplanen for etablering av den nye
storkommunen i Indre Østfold, …» (Høringssvar
Askim, Eidsberg, Hobøl)
 «SIR kan etableres innenfor rammen av
Helsehuset, men bør primært etableres innenfor
rammen av en ny storkommune» (Høringssvar
Askim)
 «Marker kommune vil anbefale at man avventer
oppstart av tiltaket til en framtidig eierstruktur er
endelig definert, …» (Høringssvar Marker)

Høringssvar fra referansegruppene
Referansegruppene har ønsket å komme med egne høringssvar. Her er et par glimt fra deres uttalelser:

HTV

Brukerrådene

«De ansatte ser Prosjekt Innovativ rehabilitering som
et samfunnsprosjekt, som vil kunne påvirke
samfunnsutviklingen i et større omfang enn de
enkelttiltak som prosjektet anbefaler.

«Vi ønsker likebehandling for alle innbyggerne i Indre
Østfold. Prosjektet har avdekket at det er stor
variasjon mellom kommunene i dag, både når det
gjelder praksis knyttet til senger for rehabilitering og
tilgang til ambulant team. Etablering av felles senger
og et felles team vil skape lik tilgang og lik struktur på
rehabiliteringstjenesten i Indre Østfold.»

Tidlig innsats, forebygging og funksjonsforbedring vil
påvirke det totale forbruket av helsetjenester og pleieog omsorgstjenester.»

Kari Anne Dehli, prosjektleder
Epost: kari.anne.dehli@iomk.no
Tlf: +47 980 83 621

