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Beskrivelse av prosjektet
Fagforum rehabilitering ble etablert i august 2010. Etter ett år gikk det så over i prosjektet
Listerrehabilitering
Formålet er
•
Formålet med prosjektet etablering av fagforum Rehabilitering var å danne en arena
for dialog mellom fagpersoner og brukere i Lister, hvor felles utfordringer og løsninger kunne
diskuteres og utformes. Erfaringene fra samhandlingen mellom ulike fagpersoner og brukere
i fagforum Rehabilitering ville dessuten på sikt kunne gi svar på i hvilken grad
organisasjonsmodellen som er valgt er hensiktsmessig og resulterer i bedre tjenester for
brukerne.

Mandat/målsetninger
Mandat/Målsetninger
•

•

Bidra i arbeidet med å
utvikle gode
koordinerte
behandlingslinjer
mellom primær- og
spesialisthelsetjeneste
n

Koordinere innspill fra
kommunene i Lister til
arbeidet med område
plan for rehabilitering i
SSHF.

•

Vurdere hva som vil
være en
hensiktsmessig
oppgavedeling mellom
primær og
spesialisthelsetjeneste
n innen rehabilitering,
hva kan vi samarbeide
om?

•

Vurdere hva som vil

Tiltak

Grad av måloppnåelse

-Kartlegge hvordan
koordineredne enheter i
Lister fungerer, og skaffe
en oversikt over hvilke
rehabiliteringstilbud som
finnes.
-samle all informasjon på
www.lister.no

-delta på høringsrunde
for områdeplan

-prosjektleder har
gjennomført en
kartlegging av hvordan
koordinerende enhet er
organisert i kommunene
i Lister.
-det jobbes med å få en
oversikt over
rehabiliteringstilbud i de
ulike kommunene
- all informasjon om
koordinerende enhet og
rehabiliteringstilbudet i
Lister skal legges ut på
vår felles nettside:
www.lister.no
-fagforum deltok på
høringsrunden i fbm
områdeplan for
rehabilitering ved SSHF
og har kommet med
innspill og
tilbakemeldinger

-det har vært diskutert
hvordan vi kan bedre
kommunikasjonen
mellom 1. og 2.
linjetjenesten i fbm
overflytting av pasienter.
Det har blitt vurdert bruk
av ulike typer skjema.

-felles

-Det har vært gjennomført felles
opplæring for koordinatorer i
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være en
hensiktsmessig
oppgavedeling innen
rehabilitering mellom
kommunene i Lister,
hva kan vi samarbeide
om?

koordinatoropplæring
-felles basisopplæring
innen rehabilitering
-bruk av Lister
mestringsteam til å få i
gang aktiviteter i
kommunene
-ta i bruk felles verktøy
for nettbasert IP

•

Være en ressurs for
Koordinerende enheter
for rehabilitering og
habilitering i Lister
kommunene – ta
initiativ til samlinger,
informasjons- og
erfaringsdeling på
tvers av kommuner og
nivå
-Søke midler til å
gjennomføre
fagdag/kompetansheving
i fbm ReHab uka 2011

•

Gi forslag til tiltak for å
øke
rehabiliteringskompeta
nsen i regionen

-spørre medlemmene i
fagforumet hva som
trengs av kompetanse i
de forskjellige
kommunene
-dra på studietur for å
hente inspirasjon og ny
kunnskap

Lister
-I løpet av høsten 2011, har 4
kommuner gjennomført
basisopplæring innen
rehabilitering. De siste to skal
gjennomføre dette våren 2012.
-Det har blitt laget et forslag til
vedtak ang anskaffelse av
nettbasert IP, som vil bli
presentert for Helsenettverket i
løpet av våren 2012
-Lister mestringsteam jobber
aktivt med å få opp aktivitetene i
kommunene i Lister
-I forbindelse med
ReHab uka 2011, søkte
vi om 35 000 kr til
kompetanseheving/fagda
g og fikk det. Fokus i år
var på overgangen
mellom barn og voksne.
Vi laget et spennende
program der vi inviterte
alle aktuelle parter som
er inne i bildet i
overgangen mellom barn
og voksen. F.eks
barnevern, PPT, SLTkoordinator, politi, Lister
videregående skole,
m.m. På slutten av
dagen kom pøbelideolog
Eddi Eidsvåg og fortalte
om det prosjektet han
driver.
I tillegg hadde vi en
oppfølgingsdag for de
koordinerende enheter i
Lister, der
koordinatorrollen og
utarbeidelse av IP stod
på programmet.
-koordinatoropplæring i
Lister regionen
-basisopplæring innen
rehabilitering i Lister
-studietur til Fredericia i
Danmark ble
gjennomført, for å høste
erfaringer fra prosjektet
”Længst mulig i eget liv”
.35 deltakere fra
kommunene i Lister,
Rehabsenteret i Eiken,
SSHF og
brukerrepresentanter
deltok på turen og ble
begeistret for opplegget.
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•

Samarbeide med
prosjektledelsen og
prosjektgruppen for
POP prosjektet ”på vei
mot optimal
slagbehandling” ved
SSHF Flekkefjord.

-vi søkte om midler fra
Helsedirektoratet og fikk
500 000kr til
interkommunal
ergoterapeut. Denne
stillingen er nå besatt og
Fagforum rehabilitering
har oppfølgingsansvaret.
-fra SSHF Flekkefjord er
det opprettet et ambulant
team som kommunene
kan benytte seg av.
Prosjektleder har et godt
samarbeid med teamet,
og profilerer dette via
fagforum rehabilitering.

-Interkommunal ergoterapeut er
ansatt i 60% stilling fra 1.8.11,
men økes til 80% fra 1.1.12
-Det jobbes både direkte mot
pasienter, men også med
kompetanseheving for
personalet i kommunene i
forhold til denne pasientgruppen

Kommentarer/endringer i løpet av året.
Prosjektperioden for Fagforum rehabilitering ble avsluttet 01.09.11. Prosjektet videreføres
som Listerrehabilitering, forhåpentligvis frem til 01.09.12. I prosjekt Listerrehabilitering, vil det
være basisopplæring innen rehabilitering og kartlegging av rehabiliteringstilbudet i Lister som
vil være i fokus. I tillegg til driften av fagforum rehabilitering som dialog-og
erfaringsutveklsingsforum.

Prosjektleders vurdering av måloppnåelse.
I forhold til Fagforum rehabilitering, kom vi i mål med de fleste av punktene i mandatet, og er
fornøyd med det. Noen av punktene, bla kartlegging av rehab.tilbudene i kommunene, og få
dette ut på Lister.no, og kompetanseheving i form av basisopplæring innen rehabilitering,
jobbes det videre med i prosjektet Listerrehabilitering. Opplæringen har blitt fullført i 4 av de
6 kommunene. De siste to kommunene, starter i 2012

Medlemmer
Navn

Stilling

Arbeidssted

Cathrine Welde Lundegaard
Elisabeth Grytten
Marie Solvik
Jane Karin Jakobsen
Inger Marie Rokstad
Jerry Brastad

Prosjektleder
Bruker
rehabsykepl.
hjelpepl.
Ergoterapeut
Kommunalsjef

LMS SSHF
NHF
Flekkefjord
Kvinesdal
Sirdal
Hægebostad
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Reidun M. Bulut
Elin R. Korsveien
Øyvind Johansen
Tone Lise E. Aase
Laila Jonassen
Reidun Ludvigsen
Siri Vegge
Johan Hallmann
Else Svendsen
Beate Olsen
Linda R. Ryerson
Torunn Damman Nordby
Frode Tesaker
Inger Marethe Egeland
Elizabeth Andersen

Daglig leder
Fysioterapeut
Rådgiver
Ledende helsesøster
Ergoterapeut
Sykepleier
Sykepleier
Kommunelege
Ergoterapeut
Fysioterapeut
Sykepleier
Ergoterpeut
Fysioterapeut
Prosjektleder
Prosjektleder

Sørlandets rehab.senter
Sørlandets rehab.senter
NAV Flekkefjord
Leder KOE Flekkefjord
SSHF
Rehabenheten SSHF
Rehabenheten SSHF
Hægebostad
Farsund
Lyngdal
Kvinesdal
Helsenettverk Lister
Helsenettverk Lister
Helsenettverk Lister
Helsenettverk LIster

Kommentarer/endringer i løpet av året. (i hvilken grad har de medlemmene som er
oppnevnt deltatt på møter/i aktiviteter og har det vært endringer mht hvem som
møter?)
Et medlem har sluttet fordi hun aldri fikk frisatt tid av arbeidsgiver å komme på møtene.

Økonomi / Regnskap for 2010.
Økonomi og regnskapstall:
2011
Budsjett
Regnskap
210 000
210 000
Kommentarer til siste års regnskap.
Det meste av budsjettet har gått til bla.å dekke lønn og reiseutgifter til prosjektleder. I tillegg
gikk det en stor pott til studieturen til Fredericia. Prosjekteleder har deltatt på ReHab
konferansen 2012, hospitert hos Aktiv hver dag i Kristiansand, Frisk Bris i Bamble og
Sandefjord LMS.

Kost - nytte vurdering av deltakelse
I hvilken grad opplever medlemmene i fagforum at prosjektet er nyttig og i
hvilken grad samsvarer nytten av prosjektet med kostnadene forbundet med
deltakelse?
Prosjektleder har bedt medlemmene i fagforum svare på følgende spørsmål og har
sammenstilt svarene i tabellen nedenfor.
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Spørsmål

I stor
grad

Noe

I hvilken grad opplever du at
prosjektet …. svarer på
utfordringene på ditt
fagområde?
I hvilken grad opplever du at
kostnadene ved deltakelse er
høyere enn nytteverdien av
prosjektet?
I hvilken grad opplever du
samarbeidet på tvers av
kommuner og nivå som
nyttig?
I hvilken grad mener du
prosjektet vil bidra til bedre
tjenester for målgruppen?

IIIII

IIIII

II

Verken Litt
eller

I liten
grad

I

IIIIIII

IIIIIIIII

I

IIIII

IIII

I hvilken grad opplever du
møtene som nyttige arenaer?

IIIIIIII

II

I hvilken grad opplever du at
din overordnede engasjerer
seg i prosjektet?

IIII

III

II

I hvilken grad føler du at
mandatet og din
rolle/funksjon er tydelig?

III

IIIIII

I

Ikke
Antall
grunnlag svar
for å
svare

I

I

Kommentarer fra medlemmene:
Dette er en fin arena å presentere min posisjon som bruker. Flere problemer har jeg
presentert og mye har jeg blitt presentert for.
Vanskelig gradering…. Hva er best ”noe” eller ”litt”. Stort sprang fra ”i stor grad” til ”noe”.

Synes dette har vært nyttig for å få implementere det i vår kommune.
Samtidig har det vært positivt for å se hvordan andre kommuner løser dette i forhold til IP og
koordinerende enhet..

Strategiske målsetninger/satsningsområder for 2012
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Overordnede (langsiktige) målsetting.
Gjennomføre Basisopplæring innen Rehabilitering i alle 6 kommunene
Se på Rehabiliteringstilbudet i den enkelte kommune og publisere dette på www.lister.no
Vurdere hvilke nye tiltak det bør jobbes videre med i fht rehabilitering i Lister
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