Rehabilitering och habilitering
Bilaga till överenskommelse om hemsjukvården i Halland 2015 avseende arbetsterapi och
fysioterapi
Denna bilaga är ett komplement till överenskommelsen om hemsjukvården i Halland 2015
och omfattar arbetsterapeuter och fysioterapeuter/sjukgymnaster (i detta dokument används
titeln ”fysioterapeut”).
Grundläggande utgångspunkt är att ansvarsgränsen för rehabilitering och habilitering följer
hälso- och sjukvårdsansvaret i enlighet med överenskommelsen. Syftet är att förtydliga de
olika vårdgivarnas specifika ansvar och att underlätta samverkan mellan vårdnivåerna.
Framtagna fallbeskrivningar är vägledande i bedömningen.

1. Rehabilitering – ansvarsfördelning
1.1 Rehabilitering - specialistsjukvården (Hallands sjukhus)
Specialistsjukvården ansvarar för den rehabilitering som sker inom slutenvård vid
Hallands sjukhus och på sjukhusens specialistmottagningar. Rehabiliteringsklinikens
mottagningsverksamhet omfattar rehabilitering av patienter som har en
behandlingsansvarig läkare inom specialistsjukvården och där det krävs mer
specialiserade åtgärder än vad som kan ges i närsjukvården eller i den kommunala
hälso- och sjukvården.
Arbetsterapeuter och fysioterapeuter inom specialistsjukvården utför
rehabiliteringsinsatser vid Hallands sjukhus och överrapporterar till annan vårdgivare vid
fortsatt behov av rehabiliteringsinsatser. De kan vid behov fungera som konsulter till
kollegorna i närsjukvården och kommunerna.
1.2 Rehabilitering - närsjukvården
Uppdragsbeskrivningen för Vårdval Halland beskriver närsjukvårdens uppdrag där även
rehabilitering ingår.
Närsjukvårdens arbetsterapeuter och fysioterapeuter ansvarar för rehabiliteringsinsatser
för personer, som bor i ordinärt boende, och som kan få sina behov av hälso- och
sjukvårdsinsatser tillgodosedda på vårdcentralen. De gör hembesök i de fall det behövs
för att kunna göra bedömningar för att utföra åtgärder. Framförallt närsjukvårdens
arbetsterapeuter kan utföra rehabiliteringsinsatser i hemmiljön när de bedömer att
hemmet är en del av behandlingen och rehabiliteringen.
Om patienten har svårt att ta sig till vårdcentral och har behov av rehabiliteringsinsatser,
som är sammanhängande över tid, initierar ansvarig arbetsterapeut eller fysioterapeut en
vårdplanering för beslut om inskrivning i hemsjukvården.

Arbetsterapeuter och fysioterapeuter i närsjukvården kan vid behov fungera som
konsulter åt kollegorna i kommunen. Detta gäller till exempel inom neurorehabilitering
och handrehabilitering där det krävs specifik kompetens. Arbetsterapeuten på
vårdcentralen ska också vara behjälplig med tillverkning av individuellt tillverkade
orthoser till personer som är inskrivna i hemsjukvården. Detta då insatsen kräver särskild
kompetens, utrustning och material.
1.3 Rehabilitering – kommunen
Kommunens arbetsterapeuter och fysioterapeuter ansvarar för rehabiliteringsinsatser
hos personer som bor på särskilda boenden och korttidsboenden samt under tiden
personen vistas i dagverksamhet (lagstadgat ansvar).
Kommunens arbetsterapeuter och fysioterapeuter ansvarar för rehabiliteringsåtgärder
hos personer, som bor i ordinärt boende och är inskrivna i hemsjukvården. En person
kan bli inskriven i hemsjukvården om den har svårt för att ta sig till vårdcentralen och har
behov av rehabiliteringsinsatser som är sammanhängande över tid.
Kommunens arbetsterapeuter och fysioterapeuter har specifik kompetens inom områden
som omfattar åtgärder i personens hemmiljö. De utför efter bedömningar olika
rehabiliteringsinsatser där handledning och delegering till omsorgspersonal är vanligt
förekommande.
Enligt överenskommelsen om hemsjukvården i Halland ansvarar specialistsjukvården för
att kompetens tillförs hemsjukvården för att planerad hälso- och sjukvård på
specialiserad somatisk vårdnivå, med bibehållen patientsäkerhet, ska kunna ges i den
enskildes hem.
Arbetsterapeuter och fysioterapeuter i kommunen kan vid behov fungera som konsulter
åt närsjukvårdens rehabiliteringspersonal.

2. Habilitering – ansvarsfördelning
2.1 Habiliteringen, specialistverksamhet, Region Halland
Habiliteringen inom Region Halland är en specialistverksamhet som är ett komplement till
annan hälso- och sjukvård.
Habiliteringens målgrupp är personer med funktionsnedsättning som är medfödd eller
tidigt förvärvad och varaktig och som medför svårigheter i det dagliga livet. I målgruppen
ingår personer med rörelsehinder, utvecklingsstörning, autism och förvärvad hjärnskada,
som har behov av insatser från ett tvärprofessionellt team.
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Habiliteringen är indelad i två områden: Vuxenhabiliteringen och Barnhabiliteringen.
Teamen består av arbetsterapeut, fysioterapeut, kurator, logoped, psykolog,
sjuksköterska och specialpedagog. Läkare ingår i barnteamen.
Till Habiliteringen kan man komma via remiss eller egenremiss om man har behov av
insatser över tid och teamets samlade kompetens om funktionsnedsättning.
Habiliteringsinsatser på specialistnivå ingår i uppdraget samt Råd och stöd enligt LSS.
Legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal i närsjukvården eller i kommunerna kan
remittera till Habiliteringen vid behov av bedömning och tvärprofessionella
habiliteringsinsatser. Habiliteringsinsatser på mer än en vårdnivå kan ibland bli aktuellt
under begränsad tid.
2.2 Habilitering - närsjukvården
Närsjukvårdens arbetsterapeuter och fysioterapeuter ansvarar för habiliteringsinsatser
för personer, som bor i ordinärt boende, och som kan få sina behov av hälso- och
sjukvårdsinsatser tillgodosedda på vårdcentralen. Se för övrigt under punkten 1.2.
2.3 Habilitering - kommunen
Kommunens arbetsterapeuter och fysioterapeuter ansvarar för habiliteringsinsatser hos
personer som bor på särskilda boenden för funktionshindrade och under tiden personen
vistas i daglig verksamhet (lagstadgat ansvar).
Kommunens arbetsterapeuter och fysioterapeuter ansvarar för habiliteringsinsatser hos
personer, som bor i ordinärt boende (inklusive korttidshem LSS) och är inskrivna i
hemsjukvården. För att bli inskriven i hemsjukvården krävs att personen har behov av
habiliteringsinsatser som är sammanhängande över tid. Det kan till exempel gälla behov
av hjälpmedel som kräver specifik kompetens och kontinuerlig uppföljning i hemmiljö.
Personer med habiliteringsbehov har ofta assistans av personal och/eller anhöriga som
behöver fortlöpande handledning av arbetsterapeuter och fysioterapeuter med specifik
kompetens och erfarenhet av habilitering.
Habiliteringspersonalen i kommunen kan vid behov fungera som konsulter åt
närsjukvårdens rehabiliteringspersonal.
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