
Tildeling av midler til målrettede samhandlings- og forebyggingstiltak for 2009 

- Helse Sør-Øst RHF og kommuner i regionen 

 

 

Prosjekt Helseforetak/kommune Tildeling  

(mill kr) 
Tiltak for regional utvikling av 

samhandlingstjenester (TRUST)  

Sykehuset Innlandet/ Regionrådet i 

Lillehammerregionen (kommunene Øyer, 

Gausdal og Lillehammer) 

2,5 

 

Brukerstyrte innleggelser i åpen DPS døgn på 

Grorud for mennesker med alvorlig psykiske 

lidelser 

Akershus universitetssykehus/Bydel 

Grorud 

 

0,4 

Prosjektstøtte til utprøving av nye måter å 

organisere helsetjenestene i samspill med 

helseforetaket. 

Midt-Telemark kommunesamarbeid 

(Nome, Bø og Sauherad) 

2,5 

Geritriløft Drammen. Etablering av ambulerende 

sykepleierteam som aktiveres ved situasjoner 

med akutte omsorgsproblemer i hjem eller 

sykehjem 

 

Sykehuset Buskerud/Drammen 

kommune/Høyskolen i Buskerud 

 

1 

Støtte til prosjektledelse for utvikling av 

interkommunalt samarbeid om Prosjekt Helsetun 

i Valdres. 

Nord-Aurdal kommune, på vegne av 

Valdreskommunene 

1 

Støtte til prosjektstilling om forsøk med 

forsterket sykehjem ved rehabiliterings-

avdelingen ved Tjønnmosenteret 

Tynset kommune 0,5 

Tilby praktiske oppfølgingstiltak på fysisk 

aktivitet og kosthold i bydelene for overvektige 

barn og unge som får behandling i Stor&Sterk 

prosjektet ved Ullevål universitetssykehus. 

 

Ullevål universitetssykehus/Oslo 

kommune/frivillige organisasjoner 

 

0,8 

Helseforum for kvinner. Helsekvalifisering for 

kvinner med innvandrerbakgrunn 

 

Ullevål universitetssykehus/Oslo 

kommune/Helseforum for kvinner 

1 

Etablering av regionale tilbud for personer med 

demens med særskilte behov i Glåmdalsregionen 
 

Sykehuset Innlandet/kommunene Nord 

Odal, Sør, Eidskog, Kongsvinger, Åsnes, 

Våler og Grue/NKS SKyrud demenssenter 

 

0,5 

Samarbeid om ansettelser og 

kompetanseutveksling ved å legge til rette for 

kombinasjonsansettelser der de ansatte både 

jobber på sykehus og i kommunen  

Sørlandet sykehus /Kristiansand 

kommune 

 

0,4 

Samhandlingsprosjektet RIS (Rehabiliterings-

IntegrertSenter) Prosjektet skal utvikle et 

bærekraftig verktøy som skal resultere i en 

robust lokal rehabiliteringsmodell som skal skape 

en forpliktende samhandlingsarena der 

helseperspektivet er i fokus. 

 

Sykehuset Telemark/Skien kommune 

 

1 

Utredning om framtidig bruk av Stensby sykehus 

 

Samarbeidsorganet for kommunene på 

Øvre Romerike (ØRU)(kommunene Nes, 

Eidsvoll, Hurdal, Nannestad, Gjerdrum og 

Ullensaker)  

0,3 

FamilY. Interregionalt samhandlingsprosjekt 

(Helse Sør-Øst/Helse Midt Norge) for å utvikle 

gode behandlingskjeder mellom 

kommunehelsetjenesten og 

spesialisthelsetjenesten for barn med fedme. 

Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst 

RHF 

1 



 Allerede tildelte midler for 2009:   

Pilotsykehusprosjekt: 

Prøve ut Ringerike sykehus HFs helhetlige 

driftsmodell for ledelse og styring av sykehus,  

Ringerike sykehus HF  

1,76 

Pilotsykehusprosjekt: 

Prosjekt ”Likeverdige helsetjenester for en 

flerkulturell befolkning” 

Oslo universitetssykehus/Oslo kommune 0,76 

Total tildeling   15,42 

 


