Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter AS
BLÅTT TEAM
Blått team er for pasienter som trenger opptrening etter større ortopediske
inngrep og multitraume.
Tilbudene gjelder for voksne over 18 år.
Teamet består av leger, fysioterapeuter, ergoterapeuter, sykepleiere,
vernepleier, hjelpepleiere og assistenter. Andre fagpersoner som
ortopediingeniør, ernæringsfysiolog, sosionom og psykolog kobles inn ved
behov.
Mål: Ivareta et vellykket rehabiliteringsforløp for de aktuelle pasientgrupper
med normalisering av funksjon, smertefrihet og selvhjulpenhet, og dermed å
bidra til økt grad av deltakelse og livskvalitet.
Et rehabiliteringsopphold i Blått team har 2-3 ukers varighet avhengig av
problemstilling.

I 2020:

Kjønnsfordeling 2020

Deltok 154 personer i program i regi
av Blått team
Menn
25 %

Gjennomsnittsalderen var 71 år

Kvinner
75 %

Diagnose fordeling 2020

Brudd
16 %
Kne
25 %

Rygg
17 %

Annet
8%
Hofte
34 %

Årsdata 2020

Flere og mer nøyaktige resultater
for bl.a Grønt team finnes på
hjemmesiden under Forskning
og utvikling

RESULTATER – ANKOMST TIL AVREISE

Målt via spørreskjemaer som utfylles ved ankomst og avreise. Etter at den individuelle
vurderingen med helsepersonell er gjort, blir skjemaene brukt til person-anonym statistikkberegning.

Gjennomsnitt besvarelse 2020 - ved avreise
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Resultat v/avreise - kommentar
Godt fornøyde pasienter som opplevde markant helse-/funksjonsbedring og måloppnåelse i
løpet av oppholdet.
Teamets resultatmålsetting er innfridd med margin

Årsdata 2020

RESULTATER TRE MÅNEDER ETTER AVREISE
Basert på besvarelse av brevutsendt spørreskjema 3 måneder etter avreise, også med
sammenlikning av status ved ankomst

Hvor fornøyd var du med oppholdet du hadde på Skogli for
3mnd siden?
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>80 % fornøyde
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Litt misfornøyd Svært misfornøyd

92 % vil anbefale noen i samme situasjon (som de var i for et halvt år siden) om å søke seg til Skogli
7 % svarer KANSKJE og 1 % svarer NEI

3mnd etter post-op rehab.opphold:
"Er du nå tilbake på den aktivitetsnivå du hadde fra før du fikk
vondt/problemer?
(som operasjonen var tenkt å bedre)"
50
MÅLSETTING:
Minst 75 % skal i hvert fall delvis være
tilbake til gammelt funksjonsnivå etter 3mnd
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Resultat 3 måneder etter avreise
3 måneder etter avreise har pasientene i gjennomsnitt fortsatt sin fremgangsutvikling.
At nesten halvdelen opplever at de har kommet tilbake til den funksjonsnivå de hadde før de
fikk plager/problemer som operasjon og etterfølgende rehabilitering skulle utbedre, er
hyggelig.
Uansett er teamets resultatmålsetting innfridd med margin.

Årsdata 2020

RESULTATER ET ÅR ETTER AVREISE
Basert på besvarelse av brevutsendt spørreskjema 12 måneder etter avreise, også med
sammenlikning av status ved ankomst

Hvor fornøyd var du med oppholdet du hadde på Skogli
for et år siden?
100
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90 % vil anbefale noen i samme situasjon (som de var i for et halvt år siden) om å søke seg til Skogli
9 % svarer KANSKJE og 1 % svarer NEI

Et år etter post-op rehab.opphold:
"Er du nå tilbake på den aktivitetsnivå du hadde fra før du fikk
vondt/problemer?
(som operasjonen var tenkt å bedre)"
50

MÅLSETTING:
Minst 80 % skal i hvert fall delvis være
tilbake til gammelt funksjonsnivå etter 3mnd
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Resultat et år etter avreise
12 måneder etter avreise har pasientene i gjennomsnitt fortsatt sin fremgangsutvikling.
At nesten 40% opplever at de har kommet tilbake til den funksjonsnivå de hadde før de fikk
plager/problemer som operasjon og etterfølgende rehabilitering skulle utbedre, er hyggelig.
Uansett er teamets resultatmålsetting innfridd med margin.

Årsdata 2020

