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Behovsinventering - styrdokument för rehabilitering och 

habilitering i samverkan 

 

 

Under hösten 2021 ställde sig Västra Götalandsregionen, VVG och Politiska 

samordningsorganet, SRO bakom förslaget om ett flertal utvecklingsområden 

där området rehabilitering och habilitering var ett. I samband med 

revideringen av hälso- och sjukvårdsavtalet hade det framkommit ett behov av 

att se över styrdokument kring rehabilitering och habilitering.  

Hälso- och sjukvårdsavtalet i Västra Götaland reglerar samverkan och ansvar 

för de personer som har behov av hälso- och sjukvårdsinsatser från både 

kommunen och Västra Götalandsregionen (VGR). 

Det finns idag två länsgemensamma styrdokument inom rehabilitering och 

habilitering, en rutin och en vägledning. Dessa dokument fastställdes 2009 

respektive 2013 och har inte reviderats sedan dess. Mycket av det som finns 

beskrivet i ovanstående dokument är idag även reglerat i andra 

länsgemensamma styrdokument. 

De länsgemensamma styrdokumenten kring rehabilitering och habilitering är: 

Vägledning Rehabilitering och habilitering inom öppenvård för vuxna 

personer i Västra Götaland, daterad 2013-10-14. 

Rutiner för tillämpning av SOSFS 2008:20, samordning av insatser för 

habilitering och rehabilitering i Västra Götaland. Rutinerna är 

gemensamma för Västra Götalandsregionen och alla kommuner i Västra 

Götaland, daterad 2009-08-28. 

Rutinens innehåll finns idag även reglerat i andra styrdokument, bland annat 

Riktlinje för Samordnad individuell plan för kommunerna i Västra Götaland 

och Västra Götalandsregionen 2020 – 2023. 

En länsgemensam riktlinje för styrdokument finns upprättad mellan 

kommunerna i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen. Där framgår 

att eventuell revidering eller framtagande av nya styrdokument ska föregås av 

en behovsinventering som ska rapporteras till Vårdsamverkan Västra 

Götaland, VVG för ställningstagande till eventuellt fortsatta gemensamma 

uppdrag. 

I förarbetet till denna behovsinventering kan konstateras att rutinen i 

nuvarande form bör upphävas alternativt revideras då Socialstyrelsens 



2022-04-06 

       www.vardsamverkan.se | Sida 2  

föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2007:10) om samordning av insatser för 

habilitering och rehabilitering upphävdes vid utgången av februari 2022.  

I föreskriften fanns bestämmelser om att verksamheterna ska erbjuda 

samordning av insatser om den enskilde har behov av det. I föreskriften finns 

också bestämmelser om skyldighet att utse personal med samordningsansvar 

samt krav på att upprätta en plan för samordning. 

Syfte 

Syftet med behovsinventering är att identifiera fortsatta behov av 

styrdokument framtagna i samverkan kring rehabilitering och habilitering. 

Behovsinventering 

Initiativ till behovsinventering presenteras i lämpliga forum hos respektive 

part som återkopplar behovet utifrån sitt ansvarsområde. Enkätsvar ska 

samordnas inom varje kommun samt ett för varje verksamhet inom VGR och 

sedan registreras enligt nedan. 

Svar ska lämnas senast 2022-06-10 via webbenkäten nedan 

Enkät: Behovsinventering - Styrdokument för rehabilitering och habilitering i 

samverkan - Vårdsamverkan i Västra Götaland (vardsamverkan.se) 

Följande frågor finns i enkäten 

1. Rutiner för tillämpning av SOSFS 2008:20, samordning av insatser 

för habilitering och rehabilitering i Västra Götaland bör upphävas då 

SOSFS 2008:20 har upphört att gälla. 

Bedömer ni att det finns behov i rutinen som måste tas om hand i  

 andra styrdokument? 

 

2. Kvarstår behovet av Vägledning Rehabilitering och habilitering inom 

öppenvård för vuxna personer i Västra Götaland utifrån övriga 

länsgemensamma styrdokument t.ex. hälso- och sjukvårdsavtalet och 

Riktlinje för samordnad individuell plan för kommunerna i Västra 

Götaland och Västra Götalandsregionen? 

 

3. Finns det exempel på brister i följsamhet till länsgemensamma 

styrdokument inom området rehabilitering och habilitering? 

https://www.vardsamverkan.se/enkater/behovsinventering-rehab?vgrform=1
https://www.vardsamverkan.se/enkater/behovsinventering-rehab?vgrform=1
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VGR har valt att komplettera med några interna frågor som då enbart riktar 

sig till verksamheter inom VGR. Dessa frågor ska alltså inte besvaras av 

kommunerna. 

Följande interna frågor för VGR finns i enkäten 

1. Västra Götalandsregionens har regionala medicinska riktlinjer (RMR) 

gällande samverkan och ansvarsgränser. Finns ytterligare behov av 

förtydligande gällande samverkan och ansvarsgränser avseende 

habilitering och rehabilitering internt i Västra Götalandsregionen? 

 

2. Finns det exempel på brister i följsamhet till Västra 

Götalandsregionens regionala medicinska riktlinjer (RMR) gällande 

samverkan och ansvarsgränser inom området rehabilitering och 

habilitering? 

Samtliga frågor har följande svarsalternativ: 

 Ja 

 Nej 

 Vid svar Ja, beskriv vad: 

 

Tidsplan 

1. Behovsinventering vecka 19 till och med vecka 23 

2. Materialet sammanställs och förslag tas fram under sommaren 

3. Rapport och ställningstagande på VVG under september 2022 

Riktlinjen och rutiner fastställs på tjänstemannanivå av VästKoms direktör 

och hälso- och sjukvårdsdirektören, VGR förutsatt att det inte innebär något 

förändrat resursbehov.   

Styrdokument av betydelse 

Hälso- och sjukvårdsavtalet - Vårdsamverkan i Västra Götaland 

(vardsamverkan.se) 

Riktlinje Gemensamma styrdokument som upprättas mellan kommunerna i 

Västra Götaland och Västra Götalandsregionen inom hälsa, vård och omsorg  

Rutiner för tillämpning av SOSFS 2008:20, samordning av insaster för 

habilitering och rehabilitering i Västra Götaland. Rutinerna är gemensamma 

för Västra Götalandsregionen och alla kommuner i Västra Götaland  

Vägledning Rehabilitering och habilitering inom öppenvård för vuxna 

personer i Västra Götaland  

https://www.vardsamverkan.se/dokument/halso--och-sjukvardsavtalet-2017-2020/
https://www.vardsamverkan.se/dokument/halso--och-sjukvardsavtalet-2017-2020/
https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/SOFIA/RS6895-621728397-1147/SURROGATE/Riktlinje%20gemensamma%20styrdokument%20V%c3%a4stra%20G%c3%b6taland.pdf
https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/SOFIA/RS6895-621728397-1147/SURROGATE/Riktlinje%20gemensamma%20styrdokument%20V%c3%a4stra%20G%c3%b6taland.pdf
https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/SOFIA/RS6895-621728397-437/SURROGATE/VG-rutiner_for_tillampning-1.pdf
https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/SOFIA/RS6895-621728397-437/SURROGATE/VG-rutiner_for_tillampning-1.pdf
https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/SOFIA/RS6895-621728397-437/SURROGATE/VG-rutiner_for_tillampning-1.pdf
https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/SOFIA/RS6895-621728397-438/SURROGATE/V%c3%a4gledning%20Rehabilitering%20och%20Habilitering%20Slutlig.pdf
https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/SOFIA/RS6895-621728397-438/SURROGATE/V%c3%a4gledning%20Rehabilitering%20och%20Habilitering%20Slutlig.pdf
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Gemensam riktlinje om in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i 

Västra Götaland  

Riktlinje för Samordnad individuell plan för kommunerna i Västra Götaland 

och Västra Götalandsregionen  

 

 

Vid frågor kontakta  

ann-katrin.schutz@vgregion.se 

Malin.sward@vastkom.se 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/SOFIA/RS6895-621728397-133/SURROGATE/Riktlinje%20Samverkan%20vid%20in-%20och%20utskrivning%20VG-1.pdf
https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/SOFIA/RS6895-621728397-133/SURROGATE/Riktlinje%20Samverkan%20vid%20in-%20och%20utskrivning%20VG-1.pdf
https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/SOFIA/RS6895-621728397-785/SURROGATE/Riktlinje%20f%c3%b6r%20SIP%20i%20V%c3%a4stra%20G%c3%b6taland%202020-2023-1.pdf
https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/SOFIA/RS6895-621728397-785/SURROGATE/Riktlinje%20f%c3%b6r%20SIP%20i%20V%c3%a4stra%20G%c3%b6taland%202020-2023-1.pdf
mailto:ann-katrin.schutz@vgregion.se
mailto:Malin.sward@vastkom.se

