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Utvecklingsområde – Rehabilitering och 

hjälpmedelsförsörjning 
 

Målen för detta utvecklingsområde är att bidra till bästa möjliga livssituation för den 

enskilde med nedsatt funktion och samtidigt uppnå ett bättre resursutnyttjande. Parterna 

ska samordnat erbjuda rehabilitering och hjälpmedelsförsörjning som är effektiv, jämlik 

och tillgänglig. Rehabilitering och hjälpmedelsförsörjning ska vara personcentrerad och 

upplevas som sömlös av den enskilde oavsett vilka verksamheter som möter behoven.  

 

En gemensam utredning av förutsättningarna för en samorganisering av rehabilitering 

och hjälpmedelsförsörjning ska genomföras med start våren 2017. Arbetsbeskrivningen 

består av två deluppdrag, nulägesbeskrivning av rehabiliterings- och 

hjälpmedelsområdet inom Region Skåne och de skånska kommunerna samt 

framtagande av förslag om hur bättre samorganisering av rehabiliterings- och 

hjälpmedelsområdet kan åstadkommas. Kontinuerlig återrapportering och dialog kring 

arbetet sker i Centralt samverkansorgan.  

 

En samordnad rehabilitering på basnivå och en samordnad hjälpmedelsförsörjning är ett 

av de utvecklingsområden som lyfts fram i Avtal om ansvarsfördelning och utveckling 

avseende hälso- och sjukvården i Skåne, d.v.s. fastställt Hälso- och sjukvårdsavtal 

daterat 2016-01-29. I Konceptuellt underlag för Hälso- och sjukvårdsavtalet beskrivs 

utvecklingsbehoven för rehabiliterings- och hjälpmedelsområdet (bifogas som 

bakgrundsbeskrivning).  

 

Deluppdrag 1 – inventering och nulägesbeskrivning av rehabiliterings- 

och hjälpmedelsområdet inom Region Skåne och de skånska 

kommunerna 
 

En arbetsgrupp ska tillsättas som formulerar och preciserar frågeställningarna som 

bildar underlag för inventering och nulägesbeskrivning. Dessa kan t.ex. handla om: 

 

- 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 
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Deluppdraget ska avrapporteras till Tjänsteberedningsgruppen senast februari månad 

2018. 

 

 

Deluppdrag 2 - undersöka möjligheterna till bättre samorganisering av 

rehabiliterings- och hjälpmedelsområdet 
 

Baserat på inventering och nulägesbeskrivning från Deluppdrag 1 ska förslag tas fram 

på hur en bättre samorganisering inom rehabiliterings- och hjälpmedelsområdet kan 

åstadkommas. I uppdraget ingår att: 

 

 

- Föreslå en skånegemensam begreppsnomenklatur  

- Föreslå ansvarsfördelningar och samarbete där vårdtagarens 

rehabiliteringsbehov går före organisationsperspektivet 

- Föreslå hur rehabiliteringsplanen samordnas och blir en naturlig del i 

patientens hela vårdplaneringsprocess.  

- Föreslå hur rehabiliteringsplanen kan bli transparant, tillgänglig och 

uppföljningsbar för alla parter  

- Utreda förutsättningarna för införande av förtroendeförskrivning i hela 

Skåne 

- Utreda förutsättningarna för att, utifrån den enskildes behov, hantera nya 

hjälpmedel, ISO-koder och användningsområde i förhållande till 

ansvarsöverenskommelsen 

- Utreda möjligheten till samordning av förskrivningsbart sortiment för 

kommunernas del 

- Utreda förutsättningarna för en gemensam definition och tolkning av 

basutrustning inom hjälpmedelsområdet  

- Klarlägga ansvarsförhållandet mellan Region Skåne och de skånska 

kommunerna avseende personer som vistas/är i behov av hjälpmedel i en 

annan kommun än personens folkbokföringskommun.  

- I utredningsuppdraget ska särskilda hänsyn tas till utvecklingsprocesser som 

sker nationellt som till exempel nationella riktlinjer eller förändringar i 

vårdprogram 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


