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ASKØY 2020 
 
Den helsefremmende øyen 
Den levende øyen 
Den grønne øyen 
Den unge øyen 
Den skapende øyen 



 

• 29.000 innbyggere 

 

• Vekstkommune med dårlig økonomi 

 

• Ung befolkning 

 

• Mange kompetente og motiverte ansatte 

 

Askøy 



 

 

 

Rådmann 

Kommunalsjef 
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Samfunnsmedisin 

Kommunalsjef 
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Kommunalsjef 
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Helse og omsorg Barnehage 

Skole 
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NAV 

Barn og familie 
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Teknisk 

Areal og samfunn 



• Koordinerte tjenester avgjørende for; 

– Ivaretaking av brukeren 

– Helhetlige tjenester, god kvalitet 

– Kostnadseffektive tjenester 

 

• Koordinering er et lederansvar 

– Rådmannen og andre ledere må være tydelig på 
forventninger 

– Smidighet kombinert med fasthet nødvendig 

– Utholdenhet, tenke strategisk 

 

Koordinering en grunnpilar 



• KE fungert siden 2005 

• KE var de første årene i hovedsak bestående av fagfolk fra 
helsetjenestene 

• Interessemotsetninger skole/bhg – helse 

• Fordeling koordinatorer omstridt 

• Mye fungerte likevel i praksis 

 

• Brukte tid på lage nytt mandat, kom på plass i 2014 

 

 

Historikk 



• Det meste fungerer godt 

– Bedre samarbeid, reduserte uoverensstemelser 

– Prøver i større grad å finne felles løsninger 

– Mer respekt for hverandres roller 

– Unngår å snakke om, snakker heller til 

 

• Ro i organisasjonen 

 

• Fortsatt utfordringer om  

– Koordinatorer 

– Avklaringer rundt ansvar, økonomi, oa 

– Få alle til å bruke Sampro, dataløsninger 

Hvordan er det i dag 



• Systemkoordinator i hel stilling 

 

• Forankret på rådmannsnivå 

 

• Fått på plass tydelig og omforent mandat med involvering fra alle 
fagavdelinger 

 

• KE  

– Bredt sammensatt 

– Arena for å dra lasset sammen, utvikle felles holdninger/kultur 

– Månedlige møter 

– Årlige evalueringer, gjøre justeringer utifra dette 

 

 

Kloke grep 



• Sammensetningen Koordinerende enhet; 

– Barn og familie  Inger Jørgensen, rådgiver 

– Barnehage   Betty Føleide, leder spes.ped barnehage 

– Helse og omsorg  Hilde Aabrekk-Sørensen, fysioterapeut 

– Individ og levekår  Ine Sture, leder psyk.helse/rus 

– Kreftkoordinator  Tone Steinfeldt, prosjektleder 

– Kommuneoverlege  Christian Redich 

– NAV   Monica S Hansen, avdelingsleder 

– Undervisning  Johannes Eide, leder ressursteam, rådgiver 

– Systemkoordinator  Marit Helen Leirheim 

– Leder KE   Liv Olsen, leder Forvaltningsavd 

 

• Representanten må ha det ansvar og den myndighet som er nødvendig 
for få framdrift i rehabiliteringsarbeidet og bidra til å synliggjøre det. 

• Kompetanse i KE avgjørende 
 

Kloke grep 



• Kvalitetssystemet, meldeordninger 

 

• Et strategisk grep de siste årene med å;  

– bruke mindre energi på å diskutere overordnet hvem som skal delta og ikke  

– og heller fokusere på å få flest mulig til å få gode erfaringer i praksis 

 

• Koordinatorrollen viktig 

– Rekruttere gode kandidater til koordinatorrollen 

– Gi opplæring og veiledning til nye koordinatorer som setter dem i stand til å 
utøve rollen slik den var tiltenkt, og slik brukerne opplever at den fungerer 
best 

 

• Utholdenhet!!… Askøy har holdt fast i å utvikle arbeidet med koordinering og 
koordinerende enhet.  

 

 

 

 

Kloke grep 



 



• Utvikle en holdning på IP som nyttig verktøy, felles ansvar 

 

• Sampro, stafettpinne – elektroniske hjelpemidler 

 

• Nøkkelpersoner ute i avdelingene som bindeledd 

– Inger BF trekker i tråder, Johannes Skole ressursteam 

 

• Bruke Helsedirektoratets veileder aktivt 

–  nyttig arbeidsverktøy, avklarer rammer, idetilfang 

 

Kloke grep 



• Arbeidsbelastning 

 

• Koordinatorer – rekruttere, fordele i alle avd 

 

• Økonomi, «ikke mitt bord»  

 

• Spesialisthelsetjenesten 

– Vil ikke bruke Sampro 

– For mange har en holdning på at de ikke vil være med på IP 

• Finnes gode unnatak som for eksempel enkeltannsatte i 
BUP som involverer og deltar i IP med godt resultat  

Utfordringer 



• KE vil fortsette som grunnpilar 

 

• Rådmannen vil fortsette med å sette KE på dagsorden 

 

• Vi vil videreutvikle metoder, samhandling og kompetanse 

 

• Brukermedvirkningen og –fokus avgjørende for å lykkes videre 

Fortsetter satsingen 


