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Prosjekt 
Innovativ 

rehabilitering

Hovedmål: Styrke rehabilitering i Indre Østfold

• Midler direkte over statsbudsjettet fra 2016 

• Interkommunal rehabilitering
• Tverrfaglig vurderingsteam 2017 -
• Senger 
• Dagtilbud 
• Læring og mestring

• Følgeforskere

• Innovasjon

• Teknologi
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Tverrfaglig vurderingsteam

• Bemanning
• Ergoterapeuter
• Fysioterapeuter
• Sykepleier
• Lege
• Rådgiver teknologi
• Ernæringsfysiolog
• Jobbspesialist, NAV

• Målgruppe 
• Voksne 18 år +

• Teamet suppleres etter personens behov!
• TIDLIG VURDERING- KOORDINERING- IGANGSETTING



Individuell jobbstøtte

• IPS - Individual Placement and 
Support

• Hjelpe mennesker ut i ordinært 
lønnet arbeid

• Motivasjon og ønske om arbeid er 
avgjørende

• Personen må være i et rehabilitering 
eller behandlingsforløp

• Samhandling mellom kommune, 
spesialisthelsetjenesten og NAV



Samarbeid med NAV Askim og Askim 
kommune

• Samarbeid med NAV Askim og Askim 
kommune om en utprøvning mellom 
Individuell jobbstøtte(IPS) og Tverrfaglig 
vurderingsteam (TVT)

• Personer som har arbeid som mål
• Egen avtale – fra mai 2018
• Jobbspesialist fast deltager inn i TVT

Innovativ rehabilitering Indre Østfold



Bakgrunn:
Rehabilitering er mer enn helsetjenester, arbeid 
som mål i et rehabiliteringsforløp er en viktig 
tilnærming for å understøtte deltagelse og 
mestring i samfunnet til tross for utfordringer



Målsetning:
• Integrere arbeidsfokuset som en viktig del av 

utredning, behandling og rehabilitering
• Arbeid tema ved første vurdering
• Personer i Askim kommune over 18 år som er 

henvist til Tverrfaglig vurderingsteam og har 
arbeid som mål



Forankring og 
organisering

• NAV Askim, Askim kommune og prosjekt 
«Innovativ rehabilitering» 
• Helhetlige, sammenhengende og faglig god 

oppfølging
• Felles prosedyrer og metodikk 



Praksis

• Personer som har arbeid som mål, drøftes med 
jobbspesialist på ukentlig tverrfagligmøte
• Sammen følger vi opp personen i henhold til 

metodikken og rehabiliteringsmål
• Felles samarbeidsmøter med person og 

arbeidsgiver
• IPS følger opp med egne møter og tiltak



Resultat
• Henviste til TVT- 40 % under 67 år
• 1 av 7 kommuner per i dag med jobbspesialist
• 3 aktuelle personer 
• Kompetanse overføring 



Case

• Mann 50 år 
• Hjerneslag
• Kognitive og språklige utfall
• TVT
• NAV -Jobbspesialist 
• Arbeidsgiver
• Logoped
• Øker gradvis arbeidsdeltagelse

• « Veldig bra å få støtte og hjelp til å forklare 
hvordan situasjonen egentlig er»



Takk for 
oppmerksomheten!
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www.iomk.no
Carina.kolnes@iomk.no
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