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Prosjektlederen
April til juni har gitt nye
møteplasser for prosjektet.
Vi er stolte over å bli invitert til
konferanser lokalt og nasjonalt
for å presentere arbeidet vi gjør
sammen med kommunene.

Carina Kolnes - Teamleder TVT, Ernest Amponsa - Jobbspesialist, Kari Anne Dehli prosjektleder og Habib Shrafaldin - Jobbspesialist, gleder seg til videre samarbeid.

Et samarbeid mellom jobbspesialisten og tverrfaglig vurderingsteam (TVT) er nå under
utprøving. En samarbeidsavtale ble signert i mai mellom Helsehuset, NAV Askim og
Askim kommune. Jobbspesialisten er for personer som har arbeid som mål, og her skal
det prøves ut mtp fysisk funksjon. NAV har svært gode resultater med denne metoden.
I samarbeidet skal det arbeides for å integrere arbeidsfokuset som en viktig del av
utredning, behandling og rehabilitering. Velkommen til Habib Shrafaldin som nytt
medlem i TVT.

Til Tverrfaglig vurderingsteam er
det nå henvist hele 90 personer,
og vi kan allerede vise til gode
resultater: dokumenterte personog samfunnseffekter.
Arbeidsgrupper og fokusområder
er i gang, og det blir mye
spennende arbeid i innspurten
før ferien og etter sommeren.
Vi skal fortsette å holde dere
oppdatert. Takk for godt
samarbeid så langt.

Besøk til kommunene

God lesing og en riktig god
sommer til dere alle.

I løpet av juni besøker Kari Anne og Carina alle kommunene der tema er: intensitet i
forløpet, hvordan sikre god samhandling samt dialog med kommunen.
Møteplassen rigges av kommunen med dem de ønsker skal være til stede;
virksomhetsledere, kommunens rehabiliteringstjeneste m.fl.

Hilsen Kari Anne 😊

Møteplassen er et resultat av samhandlingsmøtene som prosjektet holder regelmessig
med kommunene. En egen møteplass i hver kommune, gir rom for større deltakelse fra
kommunen; mer gjensidig utveksling av informasjon og samhandlingsformer. Vi er en
del av kommunehelsetjenesten i våre eierkommuner.

Kari Anne Dehli

kari.anne.dehli@iomk.no
+47 980 83 621

Rapport - følgeforskere
• Pilot TVT
Prosjektet følges tett av 3 følgeforskere. De har evaluert
Piloten for Tverrfaglig vurderingsteam fra sept 2017 - mars
2018.
De peker på følgende foreløpige resultater:
• Pilotering av TVT har så langt vært vellykket og har gitt
verdifulle erfaringer og et godt utgangspunkt for videre
arbeid med å forfine og oppdatere modellen for
samfunnsbasert rehabilitering.
•

TVT har bidratt til koordinering, samhandling og tidlig
vurdering og igangsetting av tiltak.

•

Erfaringen med bruk av teknologi viser at bruk av
videokonferanse kan bidra til bedre samhandling,
kompetanse- og informasjonsutveksling.

•

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

Arbeidsgruppe Helhetlig forløp
Helhetlige forløp handler om mer enn helsetjenester.
Arbeidsgruppen skal blant annet arbeide med å få begge
sidene i modellen for Samfunnsbasert rehabilitering til å
«svinge». Det skal særskilt ses på hvordan tiltak fra andre
sektorer enn helse og omsorg kan inngå i en persons
rehabiliteringsprosess. Representanter fra Friskliv,
folkehelse og frivillighet, i tillegg til NAV og
hovedtillitsvalgte, skal delta i arbeidet. Dialog og
workshops blir arbeidsformer, og det vil også hentes inn
eksterne ressurser til arbeidet.

Samlede resultater TVT - sept 2017 - mai
2018 på bakgrunn av registreringer:
•
•
•
•
•

Alle kommunene benytter teamet
Tverrfaglig vurdering er gjennomført tre virkedager etter
henvisning
40% av de som henvises er i yrkesaktiv alder
68% bedring dokumentert ved funksjonstester
Eksempler på samfunnseffekter:
o Tilbakeføring til arbeid
o Raskere hjem etter institusjonsopphold
o Unngått innleggelse på korttidsavdeling

Bemanning i prosjektet
Åsmund Kobbevik er fra 1. juni 100% ansatt i Nye Indre
Østfold kommune. Han får viktige oppgaver i arbeidet med
etablering av tjenester i den nye kommunen. Vi er glad for at
vi fortsatt vil ha tett samarbeid i forbindelse med utvikling og
etablering av rehabiliteringstjenester.
Per Kvakkestad er ny lege i Tverrfaglig vurderingsteam. Han
tar over etter Azzad Øysahl som har permisjon til september.
Per er til daglig overlege ved døgnenheten, og dette gir
mulighet til tett samarbeid med TVT.
Joran Aanonsen er ny sykepleier i TVT etter Wenche
Hammer som er tilbake i virtuell avdeling i Eidsberg
kommune.
Vi ønsker Åsmund, Wenche og Azzad lykke til i andre jobber
og stor takk for innsatsen. Per og Joran ønskes hjertelig
velkommen i TVT.

Fokusområder i prosjektet
Det er flere fokusområder som skal vies oppmerksomhet i
2018, ernæring er et av dem:

Ernæring
En fokusgruppe med representanter fra kommunen, TVT og
brukerorganisasjoner er i gang, og skal gi anbefalinger for
«Hvordan man kan sikre at ernæringssituasjonen blir en del av
rehabiliteringsforløpet». Oppgavene er blant annet å se på
bruk av kartleggingsverktøy for vurdering av ernæringsmessig
risiko, ivaretakelse av ernæringssituasjonen ved overføring fra
TVT til kommunen og beskrivelse av hvordan opplæring kan
gis til personen og nærpersoner om nødvendige
ernæringstiltak.

Prosjektet presenterer arbeidet:
Vi har vært på følgende arenaer i april - juni 2018:
• Nasjonal rehabiliteringskonferanse, NSH
• Fagpolitisk konferanse, Ergoterapiforbundet
• Lærings- og mestringskonferanse, Fevik
• Nettverk for læring, mestring og friskliv i Østfold
• Fylkesmannen i Østfold - landssamling for
helsebyråkrater i regi av Helsedirektoratet
• Nettverkssamling Drammen kommune - Videobasert
kommunikasjon i behandling og oppfølging

