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 Høringen er sendt ut
 PILOT Tverrfaglig Vurderingsteam
Prosjektet har nettopp levert rapporter til
høring. Vi er spent på kommunenes respons

Høringen er sendt ut
Denne uken ferdigstilte arbeidsgruppe for Tverrfaglig
Vurderingsteam (TVT) og arbeidsgruppe for Senger
for Intensiv Rehabilitering (SIR) sine rapporter.
Rapportene er nå sendt til kommunene på høring.
Arbeidsgruppen for TVT anbefaler et team bestående
av fysioterapeut, ergoterapeut og sykepleier, med
tilknyttet legeressurs. TVT skal gi tidlig helhetlig
funksjonsvurdering som grunnlag for kommunenes
tildeling av rehabilitering eller andre tjenester, sørge
for rask igangsetting av tiltak og sikre koordinering av
rehabiliteringsforløpet. Teamet skal samhandle med
og trekke inn kompetanse fra spesialisthelsetjenesten.
Det skal benyttes teknologiske verktøy som
understøtter rehabiliteringsforløpet og personens
evne til å mestre hverdagen.
Arbeidsgruppen for SIR konkluderer med at det er
behov for en styrking av døgnbasert rehabilitering i
regionen. Det legges vekt på høy terapitetthet,
treningsintensitet og et strukturert opplegg, for å få
effekt av rehabilitering. Aktivitet bør skje gjennom hele
døgnet, i mye større grad enn det som foregår i dag.
Det foreslås å etablere en felles rehabiliteringsenhet
med mellom 10 og 15 senger.
Etablering av rehabiliteringstiltakene forutsetter et
nært samarbeid og mulig omstrukturering av den
enkelte
kommunes
rehabiliteringstjeneste.
Høringssaken vil avklare hvilke kommuner som vil
inngå i det videre arbeidet med å ferdigstille sak om
etablering av interkommunal rehabilitering bestående
av team og/eller senger.
Vi vil gjerne takke alle som har deltatt i
arbeidsgruppene, og som har bidratt med
fagkompetanse, engasjement og viktige innspill i
prosessen.

og ambisjoner for tverrfaglig vurderingsteam
og senger for intensiv rehabilitering!
Vi er også spent på interessen når vi nå skal
lyse ut midlertidige stillinger til å delta i pilot
for TVT.
Et kort nyhetsbrev denne gangen. Et nytt
brev er snarlig i vente!
.
God lesing!
Hilsen Kari Anne, prosjektleder

PILOT TVT
Tverrfaglig vurderingsteam etableres som pilot andre
halvår 2017: Forberedende fase fra juni og
pasientrettet virksomhet fra september. Piloten
finansieres med prosjektmidler.
Teamet skal jobbe ambulant ut mot alle eierkommunene til Helsehuset IØMK IKS. Resultatene
av piloten ventes å gi viktig informasjon om teamets
fremtidige rolle.
Sykehuset Østfold og Sunnaas sykehus vil delta i
piloten. Teknologi er et viktig samarbeidsområde.
Noe av det vi ønsker å teste ut er:
 Samhandlingsteknologi innad i teamet
 Videokonferanse i personens hjem, godkjent
av Norsk Helsenett.
 Bruk av spillteknologi
Teamet vil bygges på Askim kommunes ambulante
team, med tilskudd av inntil 2 årsverk. Midlertidige
stillinger lyses ut internt i Indre Østfold i uke 20
Vi håper på interesserte søkere som kan bidra i et
effektivt halvår fra sommeren. Utlysning publiseres
på www.iomk.no og distribueres via
virksomhetslederne.

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

