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PROSJEKTPLAN

Prosjektnavn
Mestring av kronisk lidelse
–lokal oppfølging av innbyggere
med Diabetes type 2 og hjerte- og
karsykdom i Ås Kommune

Organisering
- Hvem er oppdragsgiver? Rådmann

- Hvem er oppdragstaker? Helse- og sosialsjef Marit R. Leinhardt

- Hvem deltar i styringsgruppa? Enhetsleder for folkehelse og frivillighet Bente N. Sperlin
Helse og sosialsjef Marit R. Leinhardt
Kommuneoverlege Sidsel Storhaug

- Hvem er prosjektleder? Daglig leder Frisklivssentralen Charlotte Bless

- Hvem deltar i prosjektgruppa? Daglig leder Frisklivssentralen Charlotte Bless
Fysioterapeut/fagkoordinator Ingeborg Woll

- Hvor mye tid forventes det at prosjekt-
leder og prosjektmedarbeidere
nedlegger av arbeidstid?

Prosjektleder 10%
Prosjektmedarbeider 25 %

- Hvem er referansepersoner /-gruppe? Henvisere (fastleger, fysioterapeuter, Nav og annet
helsepersonell)
Kommuneoverlegen i Ås

Tidsramme for prosjektperioden

- Planlagt startdato? Medio oktober 2014

- Planlagt sluttdato? Juni 2017

Bakgrunn

- Hvor er planarbeidet/prosjektet
forankret?

Rådmannen

- Beskriv de viktigste grunnene for at
planarbeidet/prosjektet skal
gjennomføres?

Ås kommune vil tilby innbyggere med kroniske lidelser
en helhetlig oppfølging som tar sikte på bistand til å
mestre sykdommen. Intensjonen er at oppfølgingen
omfatter flere dimensjoner rundt det å få en kronisk
lidelse og omhandler både fysisk, sosial og psykisk
helse.
Det er en målsetting at kommunen bidrar til å forhindre
forverring av sykdom og/eller utvikling av sekundær
livstilssykdom hos målgruppen.
Det er viktig å jobbe for å etablere nye
samarbeidsformer mellom helsetjenester innad i
kommunen, med aktuelle brukergrupper,
spesialisthelsetjenesten og andre aktuelle
samarbeidspartnere.
Kommunen vil kartlegge behov for oppfølging hos
målgruppen, samt utarbeide planer for kommunal
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oppfølging.
Det er et ønske å tilby lokale mestringskurs for
innbyggere med henholdsvis Diabetes Type II og
hjerte- kar sykdom som et fast kommunalt tilbud på
sikt.

p
Mål

- Hva vil resultatet av et vellykket
prosjekt være etter at planarbeidet/
prosjektet er avsluttet?
(Effektmål)

Det er utarbeidet en plan for hensiktsmessig lokal
oppfølging av målgruppen, basert på erfaringer og
resultater fra prosjektperioden.
Mestringskurs for målgruppen er etablert som et
fortløpende tilbud i kommunen.
Tverrfaglig samarbeid innen helsetjenesten i
kommunen, med brukerorganisasjoner,
spesialisthelsetjenesten og andre samarbeidsaktører i
og utenfor kommunen er styrket.

- Hva skal prosjektet levere i
prosjektperioden?
(Prosjektmål)

Mestringskurs for innbyggere med kronisk sykdom,
nærmere bestemt, Diabetes Type II og hjerte- og
karsykdom.
Prosjektrapport med oversikt over prosjektets innhold
og resulter, samt eventuelt behov for tilførte ressurser
for å kunne tilby de aktuelle mestringskurs på fast
basis.

Rammebetingelser og avgrensning
- Hva må vi lykkes med for at

prosjektet/planarbeidet skal kunne
realiseres?

Tilgang til kvalifisert personale for gjennomførig av de
aktuelle mestringskursene.
Samhandle med den øvrige helsetjenesten i og utenfor
kommunen, spesielt fastleger, fysioterapeuter,
spesialisthelsetjenesten. Samarbeid med aktuelle
brukerorganisasjoner (Diabetesforbundet, LHL,
Nasjonalforeningen for hjertesyke og andre).
Se nye muligheter, ut ifra hva vi allerede har av lokale
tilbud til målgruppen som kan utvikles videre.

- Hva er det prosjektet ikke skal
befatte seg med (avgrensing)?

Følgende grupper vil ikke få oppfølging i prosjektet:
Innbyggere som har opphold i institusjon og ikke er
hjemmeboende.
Barn med kronisk sykdom, gravide.
Oppfølging av innbyggere med andre grunnlidelser
som utgjør særskilte behov utover utfordringer i
henhold til Diabetes Type II og hjerte-, karsykdom.
Dette kan omfatte innbyggere med funksjonshemninger
og/eller andre sykdommer eller lidelser som gjør at
utfordringer knyttet til den aktuelle kroniske lidelsen blir
sekundære.
Prosjektet omfatter ikke mennesker som ikke er bosatt
og/eller har varig opphold i Ås kommune eller
samarbeidende kommuner i Follo.

- Hva er prosjektets/planarbeidets
totale budsjett?

Se søknadskjema

- Er det utarbeidet en milepælplan for
prosjektet?
(se vedlegg)

Ikke på nåværende tidspunkt
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