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Prosjekt Innovativ rehabilitering

• Hovedmål: Styrke rehabilitering i Indre Østfold 
• 2016, 2017 og 2018 totalt 15 mill kr
• Interkommunal rehabilitering- senger, dagtilbud, LM og tverrfaglig 

vurderingsteam
• Følgeforskere
• Helsedirektoratet
• Innovasjon
• Teknologi
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Tverrfaglig vurderingsteam

• Bemanning
• Ergoterapeuter, 1,4 stilling
• Fysioterapeuter, 1,6 stilling
• Sykepleier, 1 stilling
• Lege, 0,2 stilling
• Rådgiver teknologi, 0,2 stilling
• Ernæringsfysiolog
• Jobbspesialist, NAV

• Målgruppe 
• Voksne 18 år +

• Teamet suppleres etter personens behov!

• TIDLIG VURDERING- KOORDINERING- IGANGSETTING



Teknologi relevant for rehabilitering



Idèbank rehabiliteringsteknologi

• Inklusjonskriterier
• Kartlegging (43 stk)
• Scoring
• Kategorisering
• Prioritering av hovedtyper 

teknologi (ikke produkter)



Prioritert teknologi: 3 hovedkategorier

1. Dataspill /TV-spill for opptrening/rehabilitering
2. Telerehabilitering og oppfølging/monitorering på avstand med nettbrett
3. Sikker og effektiv informasjonsdeling mellom aktører i 

rehabiliteringsprosessen

Teknologi skal understøtte rehabiliteringen:
• Personens behov
• Bidra til samhandling 
• Motivasjon – intensitet - repetisjon



SPILLTEKNOLOGI
www.spilldegbedre.no









Samhandling 
• Team/ Helsehuset
• Personen
• Sykehuset/ rehabiliteringsinstitusjon
• Fastlege
• Pårørende
• NAV
• Andre aktører

Cisco Meeting App: 
Gratis programvare via Norsk Helsenett

Videokonferanse



Videokonferanse på pc/nettbrett

• Oppfølging og samhandling helt hjem Cisco Meeting App: 
• Gratis programvare via Norsk Helsenett



Samhandlingsprosjekt med Sykehuset Østfold
«Virtuell rehabilitering»

• Teste ut videokonferanse i 
samhandling i rehabilitering

• Samarbeidsmøte vedrørende 
utskrivning 

• Slagpoliklinikk fra hjemmet
• Gjensidig kompetanseutveksling-

trygg utskrivning
• Rollespill 
• Brukermedvirkning
• 4 case våren 2018



Samhandlingsteknologi 





KOMP :
Kommunikasjonsverktøy

En knapp
• Videoskjerm
• Bildedeling fra app
• Meldinger

• http://www.tv2.no/v/1262011/



Implementering av teknologi- suksessfaktorer

• Godt forarbeid og tydelige hovedprioriteringer 
• Realistiske forventninger til teknologi
• Utprøving i faser: 

• Teknisk utprøving – intern utprøving – testutprøving – full utprøving

• Sikkerhetsvurderinger
• Integrering i daglig arbeid
• Rask igangsetting når alt er klart
• Samarbeid med andre fagmiljøer og teknologiaktører 





Erfaring

• Spill og Virtuell trening: Motivasjon, intensitet, brukerstyrt, reduserer antall 
hjemmebesøk

• Videokonferanse:  Understøtter overganger, gjensidig kompetanseutveksling, 
reduserer behov for transport, «virtuell team» kommune/spesialisthelsetjenesten

• Samhandlingsteknologi (IMATIS): Utnytter tverrfaglighet, deling av informasjon i 
sanntid, fleksibel teknologi; tilgjengelig på PC, telefon, nettbrett, stor skjerm/tavle

• Vurderingstester legges inn direkte ute hos personen på nettbrett- sammen med personen
• Digitale sjekklister og tester kvalitetssikrer oppfølging og reduserer risiko for feil



Erfaringer
• Videomøter
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Evaluering følgeforskere:

• Erfaringene med bruk av teknologi viser at bruk av videokonferanse 
kan bidra til bedre samhandling, kompetanse- og 
informasjonsutveksling. Erfaringene fra bruk av spill og virtuell trening 
tyder på at det er motiverende og at det derved kan bidra til intensitet 
i treningen.

( Følgeforsker rapport 01.04.2018)



Vår prosess 2016- 2018

Hva finnes ? Utvikling av 
idebank

Uttesting av 
tre hovedspor

Dialog med 
«markedet»Evaluere



Refleksjoner

Utfordringer
• Teknologien snakker ikke 

sammen
• Rask utvikling
• Teknologi følger person over 

nivå?

Suksesskriterier
• Brukermedvirkning fra start
• Tid til å prøve ut
• Kommunen som aktiv pådriver
• IKT en del av organisasjonen
• Ulike teknologiske løsninger
• Implementere i daglig drift



Veien videre

• Etablering av visningsrom
• Elektronisk IP (styrt av personen selv i dialog med tjenesten?)
• Dialog med markedet
• VR- brille (smerte)
• Fortsette utprøvning
• Dokumentere effekt- person og samfunnsnivå

«Pasientens helsetjeneste»- en driver for Innovasjon og endring- på 
tvers av nivå og tjenester!



Takk for 
oppmerksomheten!

Innovativ rehabilitering Indre Østfold

www.iomk.no


