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Denna process och rutin grundar sig på Socialstyrelsens nationella informationsstruktur och 

hälso- och sjukvårdslagen. Samt samverkansdokument mellan region Västmanland och 

Västerås stad. Samverkansdokumenten finns publicerade på regionens hemsida. 

 

 

En kommun ska erbjuda en god hälso- och sjukvård åt personer i vissa boendeformer och 

verksamheter men inte sådan hälso- och sjukvård som ges av läkare. Den hälso- och sjukvård 

som kommunerna ansvarar för skiljer sig inte från annan hälso- och sjukvård som ges av 

sjuksköterskor, fysioterapeuter och arbetsterapeuter.  

Ansvaret för habilitering och rehabilitering följer med hälso- och sjukvårdsansvaret och är en 

integrerad del av all hälso- och sjukvård. Det innebär att kommunen i samband med hälso- 

och sjukvård i de verksamheter som omfattas av kommunens ansvar ska erbjuda habilitering, 

rehabilitering och hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning.  

I Västerås stad finns en ansvarsfördelning gällande personer med LSS beslut mellan den 

kommunala hälso- och sjukvården och Regionen (habiliteringen) där regionen ansvarar för 

personer med LSS beslut personkrets 1 och 2 och den kommunala- hälso- och sjukvården för 

personer med LSS beslut personkrets 3. 

 

                        

        
           

       
         
         

      
       
         
        

                

             

 

 



Ledningssystem 

Förvaltning: 

Vård- och 

omsorgsförvaltningen: 

Utarbetad av: MAR 

Datum: 2022-04-26 

Datum: 

Uppdaterad av:  

Datum:  

Typ av dokument:  

Rutin 

 

Beslutad av: MAR 

Datum: 2022-04-26 

Enhet:  

 

 

Sida 2 av 5 

 

 

Regionen och kommunen ska också samverka så att en enskild som kommunen har hälso- 

och sjukvårdsansvar för också får övrig vård och behandling, hjälpmedel samt 

förbrukningsartiklar som hans eller hennes tillstånd fordrar. Olika samverkansdokument 

mellan kommunen och regionen finns publicerade på regionens hemsida. Ett verktyg som 

ska användas vid samverkan kring en enskild patient är SIP (Samordnad individuell plan). 

 

Kommunen ansvarar även för att, i samverkan med den enskilde, upprätta en individuell plan 

när habilitering och rehabilitering erbjuds. Av planen ska planerade och beslutade insatser 

framgå. 

 

Kommunen ska ge den enskilde möjlighet att välja behandlingsalternativ inom sådan hälso- 

och sjukvård som kommunen har ansvar för. När det finns flera behandlingsalternativ som 

står i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet ska patienten få möjlighet 

att välja det alternativ som han eller hon föredrar. Patienten ska få den valda behandlingen, 

om det med hänsyn till den aktuella sjukdomen eller skadan och till kostnaderna för 

behandlingen framstår som befogat.  

 

Alla steg i rehabiliteringsprocessen ska dokumenteras i hälso- och sjukvårdsjournalens 

gemensamma vårdplan. Arbetsterapeut och Fysioterapeut bedömer utifrån aktuellt fall vad 

som behöver dokumenteras i informationsöverföring utifrån patientsäkerheten exempelvis i 

Pulsen. (Se rutin skriftlig informationsöverföring). 

 

 

Ta emot vårdbegäran 
 

Särskilt boende, Servicehus och boende med särskilt service 

Vårdbegäran/ärenden tas emot utifrån framtagen instruktion med respektive boende. 

Arbetsterapeut och Fysioterapeut deltar dessutom i olika mötesform så som teamträffar och 

genom att delta i verksamhetens dagliga arbete utifrån sin profession bedöma behov av 

insats. Nyinflyttade ska erbjudas kontakt med arbetsterapeut/fysioterapeut och en första 

kontakt tas inom 14 dagar. 
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Korttidsenheter  

Vårdbegäran/ärenden tas emot utifrån framtagen instruktion, vid ny patient ska bedömning 

ske inom 48 timmar (inom 72 timmar på röda dagar). 

 

Hemsjukvården  

Vårdbegäran/ärende tas emot via Cosmic Link för planering av hemgång från sjukhuset, egen 

instruktion förtydligar hur och vem som gör detta. Vårdbegäran kommer från Hälso- och 

sjukvårdsenheten via Cosmic meddelande och eller Securemail. 

Teamet kring patienten som är inskriven i hemsjukvården lämnar in ärende till 

arbetsterapeut och eller fysioterapeut utifrån lokal instruktion. 

 

Dagverksamhet, Daglig verksamhet och Sysselsättning 

Vårdbegäran/ärenden tas emot utifrån framtagen instruktion. 

 

HSE  

Vårdbegäran/ärenden tas emot via Cosmic från slutenvården och primärvården. En 

gemensam beskrivning av detta finns i samverkansdokumentet mellan regionen och 

kommunerna ”Praktiska anvisningar”. Vårdbegäran/ärende kan också komma till HSE via 

kontaktcenter som kontaktar patient för val av vårdgivare. 

 

 

Bedöma behov av utredning 
 

Utifrån profession bedöms behovet av utredning exempelvis via intervu av patient, anhöriga 

och eller medarbetare (alltid utifrån samtycke). 

Om det behövs ytterligare medicinsk information från annan journal (exempelvis Regionen) 

kan ”Samtycker till sammanhållen journalföring” inhämtas från den enskilde.  

 

Den enskildes delaktighet i bedömning och planering av åtgärder har en central roll. 

Information om varför bedömningen utförs är en viktig del när den enskilde erbjuds 

rehabiliteringsbedömning. 

Bedömningen är ett erbjudande och den enskilde har möjlighet att tacka nej, avbryta 

bedömningen eller ångra sig för att få en bedömning vid ett senare tillfälle. 

Då den enskilde tackar nej till bedömning ska detta dokumenteras i journalen.  
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Den enskilde ska vara delaktig i sin re/habilitering, vilket innebär att re/habiliteringsbehov, 

mål och aktuell insats diskuteras och dokumenteras i en gemensam vårdplan (GVP) i Cosmic. 

Det är den enskildes vilja, behov och delaktighet som är grundläggande för bedömningen 

och i hela den kommande processen. Ställningstagande som arbetsterapeut och/eller 

fysioterapeut har gjort gällande val av insats, samt hur delaktighet har beaktats i processen 

ska framgå.  

 

 

Utreda 

 
Utifrån insamlad information (se ovan) utreds vårdbegäran/ärende. 

På insidan finns rutin samt olika verktyg och instrument som kan användas av 

arbetsterapeuternas och fysioterapeuterna. Syftet med de instrument som beskrivs är att 

underlätta, inspirera och ge stöd i bedömningssituationen.  

Arbetsterapeuter och fysioterapeuter ansvarar för att hälso- och sjukvården följer 

vetenskaplig och beprövad erfarenhet samt att åtgärderna är inom ramen för verksamhetens 

ledningssystem. 

 

Bedömningsinstrument utifrån profession som t ex. 

 

Verktyg som kan användas vid utredning/bedömning: 

- ADL taxonomin 

- Saunas  

- COPM 

- AMPS 

- Downtown Fall Risk Index 

- MI 

- Beteendevetenskapliga metoder  

- Abbey pain scale 

- VAS skalan 
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Bedöma behov av åtgärder 
 

Bedömningen genomförs utifrån profession. 

Vid hjälpmedelsförskrivning kan hjälpmedelskonsult på Hjälpmedelscentralen konsulteras (se 

hjälpmedelshandboken) 

Vårdhandboken kan användas för stöd i bedömning. 

 

Vid specifik rehabilitering skall mål sättas tillsammans med patient. Målet ska vara SMART, 

det vill säga Specifikt, Mätbart, Accepterat, Realistiskt och Tidsbestämt. Målet ska 

dokumenteras och kommuniceras med andra teammedlemmar runt patienten. 

 

 

Åtgärda 
Åtgärdens genomförande ska bedömas utifrån svårighetsgrad i utförande och 

patientsäkerhet för att avgöra vem som ska utföra åtgärden. 
 

Insatserna kan till exempel innebära mobilisering, olika former av träning, förskrivning av 

hjälpmedel eller andra förebyggande insatser. Arbetsterapeut och eller fysioterapeut ska 

avsätta tid för att instruera, informera och handleda för att säkerställa att insatserna utförs 

på rätt sätt.  

Det ska tydligt framgå av den gemensamma vårdplanen hur insatserna ska ske och när de ska 

följas upp. Vårdplanen ska beskriva problem, mål, planerade åtgärder och uppföljning med 

tidsangivelser. 

 

Följa upp 
Uppföljning planeras in när åtgärder genomförs. Det ska framgå i dokumentationen när 

uppföljning ska ske samt vem som är ansvarig för uppföljningen. 

Viktigt att uppföljningar rapporteras vidare om patienten flyttar/byter vårdgivare. 

 

Lokal instruktion 
Lokal instruktion skapas utifrån behov för att säkra alla delar i rehabiliteringsprocessen. 

 


