Nyhetsbrev fra Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter AS - mars 2018
2 nye leveranser til Skogli

Prosjektet «Raskere tilbake», ble avsluttet 31. desember 2017. Dette prosjektet ble bl.a. erstattet
med 2 ny leveranser innen arbeidsrettet rehabilitering.
Den ene leveransen benevnes «Rehabilitering med arbeid som mål». Den andre «Arbeidsrettet
rehabilitering for personer med angst og depresjon».
Skogli fikk avtale innen begge leveransene.
Vi har allerede startet opp med «Rehabilitering med arbeid som mål». Det skjedde medio mars 2018.
Leveransen «Arbeidsrettet rehabilitering for personer med angst og depresjon» er enda ikke startet
opp. Tildelingen skjedde 26. mars, og leveransen forventes å starte medio april 2018.
Det var henholdsvis 14 og 8 tilbydere til de to leveransene, så vi er svært fornøyd med å ha nådd opp
i begge tilbudene. For mer informasjon om avtalene, se vår hjemmeside.

Oppdaterte dokumenter

Vi synes det er viktig å dokumentere effekten av all
behandling som vi gir. Dette har vi systematisk gjort
siden 2009-2010.
Vi har nå oppdatert disse resultater, slik at de nå
inkluderer all data for 2017 også.
Dere finner dokumentene her:
http://www.skogli.no/forskning-og-utvikling/

Greit økonomisk resultat for 2017

Regnskapet for 2017 er nå ferdig, og det viser et positivt resultat på ca. 3 millioner kroner. Dette
tilsvarer ca. 3,5% av budsjettet. Vi anser dette som et greit økonomisk resultat.

Ikke noe oppussing i 2018

I henhold til vår investering/oppussingsplan, er det resepsjonsområdet og uteområdet rundt
hovedinngangen (inkludert fasaden) som er neste prosjekt. Vi har fått prosjektert dette, men styret
har valgt å utsette arbeidet til 2019.

Vi trenger fortsatt flere henvisninger fra slagpasienter

Fint om dere kan fortelle om vårt slagtilbud, om dere skulle være i fora hvor dette er aktuelt.
Dere finner informasjon om vårt slagtilbud her:
http://www.skogli.no/rehabilitering/vart-rehabiliteringstilbud/hjerneslag/
http://www.skogli.no/u/annonse-i-dagbladet_hjernen_og_nervesystemet.pdf

Vi ønsker dere alle sammen en fin fin påske

Dere alltid kan finne mer informasjon om Skogli på vår hjemmeside – her.
Dette nyhetsbrev har blitt sendt til deg fra
Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter AS
Ønsker du ikke flere nyhetsbrev, send en e-post til nyhetsbrev@skogli.no

