
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INNOVATIV 
REHABILITERING 
Nyhetsbrev II oktober 2017 

 
I dag har regjeringen lagt frem forslag til statsbudsjett for 2018. 
Prosjekt Innovativ rehabilitering i Indre Østfold er tildelt 5 millioner 
kroner direkte over statsbudsjettet for tredje år på rad. 

 

Stas med statsbudsjett! Teammedlemmer, prosjektstab og administrasjon ved 
Helsehuset gleder seg over forslag på ny bevilgning over statsbudsjettet. Fra venstre: 
Carina Kolnes, Wenche Hammer, Kristian Devold, Heidi Novák, Kari Anne Dehli, Lars 
Martinsen, Irene Teigen Paulsen, Tone Authen og Åsmund Kobbevik. 

Vi visste at vi hadde blitt lagt merke til og vi fikk meldinger om at vi hadde 
svart opp til forventningene. Men at det skulle dukke opp forslag til en ny 
stor bevilgning, var langt forbi det vi turte å håpe på!  

Her kan du lese teksten fra proposisjonen: 

«Nasjonalt forsøk innen rehabilitering  
Ved Stortingets behandling av Prop. 1 S (2016–2017), jf. Innst. 11 S 
(2016–2017), ble det for 2017 bevilget 5 mill. kroner til et nasjonalt forsøk 
med kommunal rehabilitering i regi av Helsehuset i Askim. En 
følgeevaluering må sikre at kunnskap og erfaringer som har 
overføringsverdi blir dokumentert. Det skal legges vekt på at tiltakene skal 
bidra til å styrke rehabiliteringstilbudet i kommunene i samsvar med de 
politiske målene om større ansvar til kommunene. Utprøvingen skal bidra 
til å realisere faglige krav og anbefalinger nedfelt i Helsedirektoratets 
veileder for området. Å utvikle sammenhengende, koordinerte og 
helhetlige forløp i samhandling med spesialisthelsetjenesten og andre 
sektorer ut fra den enkeltes behov skal inngå i prosjektet. Bevilgningen 
foreslås videreført med 5 mill. kroner i 2018.» 

Prop. 1S (2017-2018) Kap. 762 Primærhelsetjeneste, post 60 

Kari Anne Dehli 
kari.anne.dehli@iomk.no 

+47 980 83 621 

Prosjektlederen  
Kjære alle sammen! 

Tenk deg det – Helsehuset er 

trukket frem i statsbudsjettet for 

tredje år på rad!!! 

Nok en gang har vi fått det 

Helsedirektoratet kaller for en 

«historisk bevilgning»! Nye 5 

millioner kroner er på vei til denne 

regionen for å drive frem 

rehabilitering for våre innbyggere, 

som et forbilde for hele landet! 

Med dette sier myndighetene at de 

har tro på oss! Nok en gang er Indre 

Østfold satt på kartet som en ressurs 

i utviklingen av kommunale 

helsetjenester. 

Prosjekt Innovativ rehabilitering er 

og vil være et fremtidsrettet prosjekt, 

som utfordrer gamle strukturer og 

samtidig sørger for forankring.  

Vi skal også benytte vår brede 

kontaktflate mot spesialist-

helsetjenesten og teknologiske 

miljøer. Sammen skal vi drive frem 

gode tjenester for alle som har 

behov for og kan gjøre seg nytte av 

rehabilitering. 

Hipp Hurra 😊 
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