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Projektplan för utredning för en sammanhållen 

rehabilitering – Deluppdrag 1 
 
 

Problem/Ärende 
Rehabilitering och hjälpmedelsförsörjning, Deluppdrag 1. 

 

Uppdrag 
Inventering och nulägesbeskrivning av rehabiliterings- och hjälpmedelsområdet inom 
Region Skåne och de skånska kommunerna; 

- Vilka skriftliga rehabiliteringsuppdrag finns och vad innehåller de? 

- Vilket rehabiliteringsutbud finns inom Region Skåne och de skånska 
kommunerna? 

- Vilka olika patientgrupper finns? Har förändringar avseende patientgrupper 
skett över tid? 

- Vilka begrepp används inom rehabiliteringsområdet inom Region Skåne 
respektive de skånska kommunerna? 

- Kartläggning av avgifter inom rehabiliterings- och hjälpmedelsområdet 

- Kartläggning av förskrivningsbart sortiment inom hjälpmedelsområdet 
 
Se vidare bilaga ”Uppdragsbeskrivning – Rehabilitering och hjälpmedelsförsörjning”. 

 

Bakgrund 
Se bilaga ”Uppdragsbeskrivning – Rehabilitering och hjälpmedelsförsörjning”. 

 

Mål och syfte 
Mål för detta utvecklingsområde är att bidra till bästa möjliga livssituation för den enskilde 
med nedsatt funktion och samtidigt uppnå ett bättre resursutnyttjande.  
 
Deluppdrag 1 syftar till att skapa ökad kunskap och förståelse om faktiska förhållanden i 
Skåne. Resultatet av Deluppdrag 1 ska ligga till grund för Deluppdrag 2. 
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Avgränsningar 
• Deluppdraget syftar enbart till kartläggning och nulägesbeskrivning, analys 

och/eller värdering ingår inte. 

• Kartläggning och nulägesbeskrivning inkluderar inte väntetider, personalresurser 

eller verksamheter som inte finansieras av Region Skåne eller skånsk kommun. 

• Kartläggning och nulägesbeskrivning av rehabilitering omfattar enbart 

rehabilitering utförd av fysioterapeut/sjukgymnast, arbetsterapeut, dietist och 

kurator. Se bilaga ”Konceptuellt underlag för kommande hälso- och 

sjukvårdsavtal mellan de skånska kommunerna och Region Skåne - 

Rehabilitering och hjälpmedel” 

• Kartläggning och nulägesbeskrivning avseende hjälpmedel omfattar enbart 

hjälpmedel inom respektive sjukvårdshuvudmans förskrivningsbara sortimentet 

enligt definition av sortiment på Hjälpmedelsguiden Skåne. Se definitioner, 

Hjälpmedelsguiden Skåne. 

 

Samband 
Inga direkta samband har identifierats i deluppdrag 1. 

 

Metoder 
Enkäter, intervjuer och registerdata. 

 

Tidplan 
2017-09-18, godkännande av projektplan Central tjänstemannaberedning 
2017-11-01, uppstart arbetsgrupp 
2017-11-15, avstämning Central tjänstemannaberedning 
2017-12-07, avstämning Central tjänstemannaberedning 
2018-xx-xx, avstämning Central tjänstemannaberedning 
2018-03-31, Deluppdrag 1 slutfört 
2018-xx-xx, Avrapportering Deluppdrag 1 

 

Projektorganisation 

- Beställare/styrgrupp  
Central tjänstemannaberedning 
 

- Projektgrupp 
Mats Renard, Kommunförbundet Skåne 
Titti Gohed, Kommunförbundet Skåne 
Greger Linander, Region Skåne 
Louise Roberts, Region Skåne 
 

- Kommunikatör 
Namn ej klart 
 

http://hjalpmedelsguiden.skane.se/startsida/definitioner-och-lankar/definitioner/
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- Projektledare 
Mats Renard, Kommunförbundet Skåne 
Susanna Stenevi Lundgren, Region Skåne 
 

- Arbetsgrupp 
Region Skåne, sex personer  
Skånes kommuner, sex personer utifrån delregionala områden 
 

- Referensgrupper 
Regional samrådsgrupp för hjälpmedelsfrågor 
Regional samrådsgrupp för MAS och MAR 
Socialchefsrådet, Kommunförbundet Skåne 
 

- Stödkompetens 
Personer som arbetar med datahantering 
 

Dokumentation/redovisning av uppdrag 
Skriftlig rapport med data och sammanfattande beskrivning samt muntlig presentation. 
 

Kommunikationskanaler 
Beslutas av Central tjänstemannaberedning. 
 


