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Förslag till beslut
Regionstyrelsen fastställer riktlinjer för rehabiliteringsansvar i Norrbotten.

Yttrande till beslutsförslaget
Det är både kommunens och regionens ansvar att stödja personer som behöver rehabiliteringsinsatser. Det är viktigt att genom tydliga riktlinjer säkerställa en samordnad rehabiliteringsprocess av god kvalitet i länet och att de
framtagna riktlinjerna implementeras. För att säkerställa en god rehabilitering och förutsättningar för en jämlik vård bör patient- och brukarorganisationer involveras i samverkan.

Sammanfattning
Strukturella förändringar inom hälso- och sjukvården, såsom kommunalisering av hemsjukvården och förändrad organisation inom Region Norrbotten, har skapat behov av att uppdatera riktlinjerna för rehabilitering. I syfte
att stärka rehabiliteringsprocessen har ansvarsområden gällande samverkan
mellan vårdaktörer förtydligats både inom vårdnivåer och mellan huvudmän.
Riktlinjer för rehabiliteringsansvaret har antagits i Politiska samverkansberedningen för vård, omsorg och skola den 8 februari 2018.

Ärendet
Region Norrbotten ska erbjuda länets medborgare rätt vård på rätt vårdnivå i
en struktur där tillgången till rehabilitering är densamma, oavsett var i länet
patienten bor. För att denna målsättning ska uppnås måste det vara tydligt
vilken rehabilitering som erbjuds inom de olika vårdnivåerna. Alla aktörer
ska veta vilka rehabiliteringsresurser som finns att tillgå utifrån patientens
specifika behov. Genom samverkan och konsultativt stöd ska patienten få
optimal rehabilitering oberoende av var i vårdkedjan rehabiliteringen tillhandahålls.
Riktlinjen gäller rehabilitering av vuxna patienter som har förvärvade sammansatta, långvariga och ibland återkommande behov av rehabilitering.
Patienter med smärta och som har komplexa rehabiliteringsbehov handläggs
enligt handläggningsöverenskommelser som redan finns i Region Norrbotten
och omfattas inte av denna riktlinje.
Bilagor: Riktlinjer för rehabiliteringsansvar i Norrbotten
Protokollsutdrag skickas till:
Divisionschef Närsjukvård
Divisionschef Länssjukvård
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