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Rehabilitering først

• Nå må rehabilitering prioriteres først ved 
utvikling og ressurstildeling innen helsetjenesten

• Samhandlingsreformen må omfatte rehabilitering 
med både faglige og økonomiske virkemidler

• Pasienter må først få en god vurdering av 
rehabiliteringsmuligheter før man vurderer pleie-
og omsorgsbehovet

• Rehabiliteringstenkning og kompetanse må prege 
hele kommunehelsetjenesten



Hva er problemet med rehabilitering i 
kommunene ?

• Spesialisthelsetjenesten tenker ikke på at 
rehabilitering kan være aktuelt

• Inntaks-/tildelingskontor i kommunen tenker 
ikke på at rehabilitering kan være aktuelt

• Fastlegen tenker ikke på …

• Ikke alle pasienter eller pårørende tenker på…

• Rehabiliteringstilbudet i kommunene varierer 
svært, og er ofte ikke godt nok



Rehabilitering – ulike pasientgrupper

• Spesialistrehabilitering – hodeskader, sjeldne 
sykdommer etc.

• Pasienter med diagnoserelatert langsiktig 
behov for rehabilitering – MS, revmatologi 

• Rehabilitering ved inntrådte sykdomstilstander 
– hjerneslag, hjerteinfarkt, hofteoperasjoner

• Rehabilitering ved funksjonsfall hos pasienter 
med sammensatt sykdomssituasjon



Lokale forhold

• Askim kommune – 15 500 innb.

• Eidsberg kommune – 11 500 innb.

• Indre Østfold 7 kommuner – ca. 50 000 innb.

• Fremtidig kommunestruktur ??

• Samhandlingsreformen – Samarbeidsprosjekt

7 kommuner og Sykehuset Østfold

• Rehabilitering ved korttidsavdelinger på 
sykehjem, ambulant team



Helsehuset

• Interkommunal legevakt fra før

• Askim sykehus

• KAD-enhet åpnet mai 2013

7 senger

Lege 24/7 med tilleggsoppgaver

90 – 100% belegg, reduksjon av 
innleggelser i Sykehuset Østfold

• Utskrivningsklare pasienter

• Enhet for samfunnsmedisin



Utskrivningsklare pasienter

• Overgang fra sykehus til hjemmet – ingen 
enhet som har dette som sin primære 
oppgave

• Mange samarbeidsavtaler, koordinatorer, 
rutiner, retningslinjer og oppskrifter på gode 
pasientforløp



• Utskrivningsklar fra sykehus

• Innskrivningsklar i kommunehelsetjenesten ?

• Hvis ikke – hva gjør vi ?



Virtuell avdeling

• Eidsberg og Askim

• Enhet innen hjemmesykepleien (foreløpig)

• Avdelingen er en strukturert organisering av 
funksjoner som ved en fysisk avdeling 

• Utskrivningsklare pasienter fra sykehus eller 
helsehus til hjemmet

65år +

Minst 3 diagnoser som påvirker funksjon



Ansatte/deltakere i Virtuell avdeling

• Avansert geriatrisk sykepleier (AGS) – leder av 
avdelingen

• Sykepleier fra hjemmesykepleien

• Fysioterapeut

• Ergoterapeut

• Lege fra Helsehuset

• Fastlegen

• Andre



Når er pasienten utskrivningsklar fra 
Virtuell avdeling ?

• Pasientens ønsker, funksjonssituasjon og 
behandlingsmål er kartlagt

• Behandlingsforløpet stabilt og evt. justert

• Behandling og oppfølging avklart med 
fastlegen

• Behov for rehabilitering vurdert og igangsatt

• Behov for pleie- og omsorgstjenester vurdert 
og igangsatt



• Legemiddellister kvalitetssikret

• Sykdomstilstand, medisiner og videre 
oppfølging er forklart pasient og pårørende

• Epikrise sendes fastlegen

• Antatt varighet på opphold :  2 - 4 uker



Innovativ rehabilitering i Indre Østfold

• Nasjonalt prosjekt med egen bevilgning over 
statsbudsjettet 

• Prosjekt ved Helsehuset i Askim

• Styrke kommunal/interkommunal 
rehabilitering

• Overføringsverdi



Arbeidsgrupper i prosjektet
(foreløpig)

• Pasientforløp

• Døgnbasert rehabiliteringsavdeling, dagtilbud 
og ambulant team – interkommunal løsning

• Velferdsteknologi og utprøving -
rehabiliteringsteknologi



Pasientforløp

• Kartlegge eksisterende rehabilitering og 
fremtidige behov i kommunene

• Nasjonal og internasjonal forskning og erfaring 
innen kommunal rehabilitering

• Utarbeide helhetlige pasientforløp med 
hovedvekt på kommunal rehabilitering

• Avklare ansvarsfordeling mellom spesialist- og 
kommunehelsetjenesten

• Private rehabiliteringsinstitusjoner



Langtidstjenester i kommunene

• Fastlegeordningen utvidet til 
primærhelseteam

• Pleie- og omsorgstjenestene – styrket 
medisinsk kompetanse

• Langtidsplasser på sykehjem – også med 
primærhelseteam ledet av sykehjemslege



Tidsbegrensede tiltak i kommunene 
organisert i helsehus

• Utskrivningsklare pasienter som trenger 
innleggelse for viderebehandling og oppfølging

• Kommunale akutte døgntilbud - KAD

• Virtuell avdeling

• Rehabilitering

Rehabiliteringssenter, dagtilbud, ambulant 
rehabiliteringsteam, hverdagsrehabilitering

• Palliativ enhet



Samhandling i kommunen

• Langtidstjenestene henviser til helsehuset, 
enten for innleggelse eller at kompetansen 
ved helsehuset blir en del av tilbudet hjemme 
hos pasienten for en periode

• Pasienter som utskrives fra sykehus vurderes 
på faglig grunnlag av tjenestene i helsehuset 
for innleggelse her eller oppfølging i hjemmet



• For mange pasienter må vi endre 
tilnærmingen fra 
diagnose/sykdom/behandling –

til funksjonsbedring og mestring

Peter F. Hjort : 

God helse er å mestre hverdagens krav



Rehabiliteringsprosjektet

Vi er takknemlige for forslag, ideer, spørsmål 
eller erfaringer som kan hjelpe oss i 
prosjektarbeidet.

alf.johnsen@askim.kommune.no

mailto:alf.johnsen@askim.kommune.no

