
IKART 2022



IKART 
teamet:

• Legespesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering (SUS), 
rådgivende rolle.

• Psykolog spesialist i klinisk voksenpsykologi

• Spesialergoterapeut

• Fysioterapeut spesialist i nevrologisk fysioterapi

• Prosjektleder, spes nevrologsik fysioterapi
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MANDAT

■ Bistå fagpersoner i kommunene for å 
opprettholde høy intensitet og god 
faglig kvalitet på rehabiliteringstilbudet 
uavhengig av kommunetilhørighet.

■ Være et bindeledd  mellom kommunen 
og spesialisthelsetjenesten.



Målgruppe:

• Personer mellom 18-70 år med 
omfattende 
rehabiliteringsbehov med nytt 
funksjonsfall eller der 
fagpersoner i kommunene 
ønsker klinisk bistand eller 
veiledning i behandling.



Hvordan
jobber vi?
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Hvem 
henviser til 
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Ansatte på sykehuset

 Gir pasienten og pårørende større 
trygghet i overgangen til 
kommunen med hensyn til at 
intensitet og kompetanse ivaretas.

 Pasienten unngår unødvendig 
opphold/brudd i sin 
rehabiliteringsprosess etter 
utskriving fra sykehuset når 
tjenestene kan tilbys kort tid etter 
utskriving uavhengig av 
ressursmangel/fravær i 
bostedskommunen.

 Bidrar til et likeverdig 
rehabiliteringstilbud uavhengig av 
bostedskommune

IKART10

 Kommunene og IKART jobbet 
godt sammen

 Vi har jobbet målrettet og jeg 
har opplevd stor forbedring

 Føler meg trygg nå når 
tjenesten avsluttes.

 Det er en trygghet i å kjenne til 
tjenester og kompetanse som 
finnes.

Bruker 
Ansatte i kommune

 Det har uten tvil vært helt 
avgjørende for at pasienten har fått 
er rehabiliteringstilbud som er mye 
bedre enn det kommunen alene kan 
tilby.

 Veldig fornøyd med samarbeidet 
med IKART både med tanke på 
klinisk oppfølging og veiledning for 
oss i kommunehelsetjenesten
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Studie:
Samhandling og 
kommunikasjon i 
rehabiliteringsforløp

• Hensikten er å få større innsikt i 
hvilke elementer som har 
betydning for kommunikasjon 
mellom aktørene i 
rehabiliteringsforløp.
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