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Invitasjon til 

Møteplass om Innovativ Rehabilitering i Indre Østfold 

18. februar kl 9:00-12:00 

Velkommen til en spennende og morsom digital møteplass der vi sammen skal ha dialog om 

erfaring fra det nasjonale prosjektet Innovativ rehabilitering i Indre Østfold kommune. Oppleves 

modellen «Samfunnsbasert rehabilitering» som nyttig og har den overføringsverdi for flere 

kommuner i Norge? 

I løpet av en 2 timers workshop vil vi dele erfaringer og introdusere modellen. Deretter presenteres 

og drøftes tre sentrale problemstillinger i smågrupper med påfølgende quiz. Møteplassen avsluttes 

med oppsummering og dialog. 

Målgruppe: Ledere og ansvarlige for kommunal rehabilitering. (For eksempel, enhetsledere, 

avdelingsledere, ledende fysio/ergo, teamkoordinatorer, rehabiliteringskoordinatorer etc.)  

 

Påmelding: https://norwayhealthtech.pameldingssystem.no/moteplass-om-innovativ-rehabilitering 

Zoom møte: https://us02web.zoom.us/j/84562897090 

Vel møtt!! 

Program  

09:00 Velkommen ved følgeforsker professor Hilde Eide, Vitensenteret helse og teknologi, 
Universitetet i Sørøst-Norge  

09:05 Presentasjon av prosjektet Innovativ Rehabilitering ved enhetsleder og prosjektleder 
Kari Anne Dehli. Hør mer om erfaringer fra endring av praksis og ny organisering i 
kommunal rehabilitering 

09:20 Hovedresultater fra 5 års følgeforskning ved følgeforsker Kristin Skeide Fuglerud, 
Førsteamanuensis II, Vitensenteret helse og teknologi, Universitetet i Sørøst-Norge,  

 

Del 1: Modell «Samfunnsbasert rehabilitering» - overføringsverdi til andre kommuner? 

09:30 Introduksjon til samfunnsbasert rehabilitering ved Carina Kolnes, teamkoordinator 
tverrfaglig vurderingsteam og ass prosjektleder Innovativ rehabilitering 

09:40 Gruppearbeid   

10:00 Quiz og oppsummering 

10:10 Pause 

 

https://norwayhealthtech.pameldingssystem.no/moteplass-om-innovativ-rehabilitering
https://us02web.zoom.us/j/84562897090
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Del 2: Bruk av teknologi i rehabilitering: gevinster, potensial og utfordringer 

10:15 Erfaringer med bruk at teknologi ved Hilde Sørlie, rådgiver avdeling for innovasjon og 
e-helse, Sunnaas sykehus HF og Lars Martinsen, fysioterapeut og teknologiansvarlig i 
prosjektet  

10:25 Gruppearbeid  

10:45 Quiz og oppsummering 

 

Del 3: Kompetansebehov og kvalitetsarbeid 

11:00 Arbeid med kvalitetsregister og kvalitetsindikatorer ved Lars Martinsen, prosjektet og 
Bent Håkon Lauritzen, Norway Health Tech og følgeforsker 
Hvem tar vare på kompetansen? ved professor Hilde Eide, Vitensenteret helse og 
teknologi, USN 

11:10 Gruppearbeid 

11:30 Quiz og oppsummering 

 

Del 4: Oppsummering og dialog 

11:35 Paneldiskusjon og Keynote speaker (TBA) 

11:55  Avslutning 

 

 

Arrangører: 

  


