
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INNOVATIV 
REHABILITERING 
Nyhetsbrev desember 2017 

Fortsatt Tverrfaglig Vurderingsteam! 
Kommunene har tatt stilling til videreføring av Tverrfaglig Vurderingsteam som 
prosjekttiltak i 2018. 

I 6 av 7 kommuner har kommunestyret vedtatt rådmannens innstilling om etablering av 
Tverrfaglig Vurderingsteam som et interkommunalt prosjekttiltak i 2018, organisert 
under Helsehuset i Indre Østfold. 

I Skiptvet er TVT ikke lagt inn i rådmannens budsjettforslag 
for 2018, og saken er heller ikke behandlet i kommunestyret. 

Dette betyr at over 90% av innbyggerne i Indre Østfold 
fortsatt vil ha muligheten til å få en rask tverrfaglig vurdering 
og tidlig igangsetting av rehabiliteringstiltak, med bred faglig 
veiledning og koordinering av forløpet.  

Personalet i teamet vil være nesten identisk som i høst. 
Dette kan vi takke både team-medlemmene og deres 
arbeidsgivere for, som har lagt til rette for utvidede 
permisjoner. Dette betyr mye for kontinuiteten i arbeidet. 
Tusen takk! 

Sunnaas Sykehus, som følger med på prosjektet, er også 
opptatt av en god fortsettelse. Spesialfysioterapeut Hilde 
Sørli får derfor bli med oss videre. Hun har særskilt 
kompetanse på teknologi i rehabilitering. 

Teamet har for øvrig behov for å få tilført en sykepleier-ressurs. Utlysning går til 
kommunene og til Helsehuset rett over nyttår. Vi håper på dedikerte søkere! 

Intensjon om senger! 
Sak om senger for Intensiv rehabilitering har 
også vært til behandling. Enkelte kommuner 
har tidligere signalisert at tiltaket bør legges 
inn i prosjektplanen for nye Indre Østfold 
kommune, og overlot derfor behandlingen 
av saken til fellesnemnda. 

Resultatet av den politiske behandlingen er 
at tiltaket blir innlemmet i prosjektarbeidet for nye Indre Østfold kommune. Marker 
kommune har også som intensjon å etablere senger for intensiv rehabilitering, men 
forbeholder seg retten til å vurdere tiltaket nærmere etter at rammer og innhold blir 
klarlagt. Skiptvet har ikke behandlet saken.  

Helsehuset vil dermed innlede et samarbeid med prosjektet for nye Indre Østfold 
kommune og med Marker kommune for videre prosess og planlegging. Dette kommer 
til å bli spennende! 

 

I dette julenummer 
• Fortsatt Tverrfaglig 

Vurderingsteam! 

• Intensjon om senger! 

• God jul! 

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

+47 980 83 621 

God jul! 
 

Prosjektlederen  
Kjære alle sammen! 

Nå er det bitte lille julaften! Men jeg 

har allerede fått den beste julegaven 

jeg kan tenke meg! 

Kommunene har vedtatt at 

Tverrfaglig Vurderingsteam skal 

fortsette som prosjekt også i 2018. 

Og det er bestemt at senger for 

intensiv rehabilitering skal 

planlegges og utformes for mulig 

etablering i Indre Østfold! 

Det har vært et godt år i prosjektet, 

med mye engasjement og gode 

prosesser på alle nivåer! Tusen takk 

til alle våre samarbeidspartnere! 

Da gjenstår det for meg å ønske 

dere alle en riktig god jul og et godt 

nytt år! 

Med vennlig Kari Anne 😊 

 

 

 

 

 

God jul fra oss på prosjektkontoret: 

Irene, Rudolf og Kari Anne 

Utvidet satsing på 

teknologi i rehabilitering i 

2018. Her er det Lars og 

Tone som tester ut 

spillteknologi.  
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