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Kort om rapporten 

Rehabilitering är ett omfattande område med många aktörer 
i alla vårdgrenar. I en gemensam granskning har revisionen i 
SLL, Täby och Huddinge kommun granskat utformningen av 
rehabiliteringen. Ett särskilt fokus har varit på rehabilite-
ringen vid stroke och höftfraktur.  

Helhetsansvaret för rehabiliteringsprocessen och ansvaret 
vid övergångar mellan vårdaktörer behöver förtydligas och 
kommuniceras. I syfte att stärka rehabiliteringsprocessen 
bör även kraven på samverkan i avtal förtydligas och koordi-
neras så att vårdaktörer, oavsett vårdnivå och huvudman, 
har tydliga incitament för samverkan. Detta särskilt mot 
bakgrund av att den framtida vården och rehabiliteringen 
enligt Framtidsplanen (FHS) i än större omfattning ska bed-
rivas i nätverk mellan olika aktörer 
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Projektrapport 4/2016 
Rehabilitering som del i vårdprocessen 
 
Revisorerna i revisorsgrupp II beslutade 2016-09-26 att överlämna rapporten till  
hälso- och sjukvårdsnämnden för yttrande senast 2017-01-30. 
 
Revisorernas samlade bedömning är att ansvar och samverkan inom rehabilite-
ringens gränssnitt, såväl inom landstinget som gentemot kommunerna, behöver 
utvecklas för att kunna erbjuda en patientsäker och effektiv vård. Detta särskilt 
mot bakgrund av att den framtida vården och rehabiliteringen enligt Framtids-
planen (FHS) i än större omfattning ska bedrivas i nätverk mellan olika aktörer. 
 
Revisorerna vill till nämnden särskilt framhålla att helhetsansvaret för rehabilite-
ringsprocessen och ansvaret vid övergångar mellan vårdaktörer behöver förtyd-
ligas och kommuniceras till de olika vårdaktörerna. I syfte att stärka rehabilite-
ringsprocessen bör även kraven på samverkan i avtal förtydligas och koordineras 
så att vårdaktörer, oavsett vårdnivå och huvudman, har tydliga incitament för 
samverkan. 
 
I övrigt hänvisar revisorerna till revisionskontorets rapport.  
 
Paragrafen förklarades omedelbart justerad. 
 
 
 
Hans-Erik Salomonsson 
Ordförande 
  Rikard Lindqvist
  Sekreterare  
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1 Slutsatser och rekommendationer 

Revisionen i Stockholms läns landsting har tillsammans med revisionen i Täby och 
Huddinge kommun granskat hur utformningen av rehabiliteringen i länet styrs så att 
förutsättningar skapas för en sammanhållen och patientsäker vård. Granskningen 
har haft ett särskilt fokus på rehabiliteringen av stroke och höftfrakturer i Huddinge 
och Täby kommun.  

Sammanfattningsvis visar granskningen att ansvar och samverkan inom rehabilite-
ringens gränssnitt behöver utvecklas för att kunna erbjuda en patientsäker och effek-
tiv vård. Detta särskilt mot bakgrund av att den framtida vården och rehabiliteringen 
i än större omfattning enligt Framtidsplanen (FHS) ska bedrivas i nätverk mellan 
olika aktörer. 

Rehabilitering är ett omfattande område med många aktörer i alla vårdgrenar. De 
insatser som görs ska bidra till att en person med förvärvad funktionsnedsättning, 
utifrån dennes behov och förutsättningar, får tillbaka eller behåller bästa möjliga 
funktionsförmåga. Insatserna ska även skapa goda villkor för ett självständigt liv och 
ett aktivt deltagande i samhällslivet. Avsikten är även att rehabiliteringens insatser 
ska vara tidiga, samordnade och allsidiga från olika kompetensområden och verk-
samheter.  

Hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN) ansvarar för att all hälso- och sjukvård i lands-
tinget styrs, samordnas och utvecklas på ett sådant sätt att de samlade resurserna 
anpassas till befolkningens behov och bidrar till förbättring av hälsotillståndet. För 
sammanhållna och friktionsfria vårdprocesser krävs att det finns en lättillgänglig 
struktur gällande utbud och ansvarsfördelning som är tydlig för både patient och 
vårdgivare. I granskningen framkommer det att de enskilda vårdgivarna anser att 
deras eget ansvar visserligen är tydligt, men att andra aktörer inte har tillräcklig kän-
nedom om vad detta ansvar innebär. Dessutom är ansvaret otydligt vid övergångar 
till andra vårdgivare.  

Enligt socialtjänstlagen (SoL) ansvarar kommunen för att ge en god hälso- och sjuk-
vård inklusive rehabilitering till boende i kommunens särskilda boendeformer, som 
går under lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Kommunen 
har även tillsammans med primärvården ett delat ansvar för patienter med hemvård 
som innefattas av hemtjänst och hemsjukvård. Kommunen är ansvarig för hemtjänst 
där ett omvårdnadsansvar men inte ett sjukvårdande ansvar ingår. Omvårdnadsan-
svaret innefattar så kallad vardagsträning där patienten får stöd med aktiviteter för 
att självständigt klara av vardagen, exempelvis stöd vid gång eller basala hygien. Från 
intervjuer och tidigare granskningar framkommer att det kan vara svårt för vårdgi-
vare att veta var gränsen går mellan rehabilitering och vardagsträning och det upp-
står därför så kallade ”gråzoner” där ansvarsfördelningen är otydlig. Det blir heller 
inte ett effektivt utnyttjande av resurser när exempelvis en fysioterapeut har gångträ-
ning med en patient ett par gånger i veckan medan hemtjänsten kör samma patient i 
rullstol istället för att använda gånghjälpmedel vid förflyttning.  
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Revisionen anser att kunskapen om olika aktörers ansvar behöver förbättras, att an-
svaret vid övergångar mellan vårdaktörer måste förtydligas och att det måste tydlig-
göras vem som bär helhetsansvaret för patienten under rehabiliteringsprocessen. För 
patienter som skrivs ut till det egna hemmet läggs idag stora delar av ansvaret att 
samordna rehabiliteringen på patienten själv. 

Samverkan mellan rehabiliteringens aktörer sker dels utifrån reglerande lagar och 
upprättade samverkansavtal, dels utifrån upparbetade personkontakter. De senare 
fungerar ofta mycket bra men är sårbart vid hög personalomsättning. Granskningen 
visar att övergångar mellan olika aktörer underlättas för de aktörer som har regel-
bunden kommunikation och samverkansmöten samt gemensamma kommunikat-
ionsverktyg.  

Incitament för samverkan skapas till stor del genom ersättningsystem. Idag ges eko-
nomiska incitament till vissa aktörer för samverkan i rehabiliteringsprocessen medan 
andra inte har något motsvarande. Revisionen anser att det är önskvärt att alla par-
ter, oavsett vårdnivå och huvudman, har tydliga incitament för samverkan i syfte att 
stärka rehabiliteringsprocessen. 

Kommunikationen i rehabiliteringsprocessen sker till stora delar elektroniskt. Kom-
munikation, samplanering och uppföljning mellan slutenvården och primärvården 
sker framför allt genom journalsystemet TakeCare. Systemet har tagits fram för att 
möjliggöra sammanhållen journalföring som innebär att landstingets vårdgivare 
tillgängliggör sina journaluppgifter för varandra. Den elektroniska kommunikationen 
mellan sjukvården och kommunerna sker via WebCare, framförallt i samband med 
utskrivning från slutenvården. Primärvårdsrehabiliteringen har dock inte tillgång till 
verktyget trots att det efterfrågats under flera år och kan därför inte ta del av inform-
ationen. Det saknas således i nuläget ett kommunikationsverktyg som kan användas 
av alla inblandade aktörer vilket påverkar kommunikation, samplanering och upp-
följning mellan vårdnivåer och vårdgivare. Revisionen konstaterar att det pågående 
arbetet inom landstinget med att utveckla en ny vårdinformationsmiljö är angeläget 
och att det är viktigt att även kommunikationen med kommunerna och deras aktörer 
i rehabiliteringsprocessen ingår. 

För att klara den framtida vården och möta förväntningar och framtida vårdbehov 
har landstinget antagit en FHS. En central del av planen är att vården i större ut-
sträckning ska bedrivas av olika aktörer i nätverk där rehabiliteringen ingår. Rehabi-
literingsinsatser ska även i större utsträckning erbjudas inom primärvården samt 
inom den specialiserade rehabiliteringen utanför akutsjukhusen och i den geriatriska 
vården. En intention i FHS är att skapa en fungerande rehabiliteringsprocess från det 
att patienten skrivs ut från sjukhuset och övergår till andra aktörer. Detta förutsätter 
att det förtydligas hur patientens väg i rehabiliteringen ska ske samt att information 
om och implementering av genomförandet förankras hos samtliga involverade aktö-
rer.  

Som en del i FHS och för att förbättra samverkan och effektivisera rehabiliterings-
processen avses rehabiliteringskoordinatorer att successivt införas via primärvårds-
rehabilitering på husläkarmottagningar och inom specialistvården. Koordinatorerna 
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ska verka för tidig kontakt inom vården och fungera som en samordnare såväl inom 
sjukvården som mot andra berörda aktörer med fokus på återgång i arbete. I dagslä-
get finns dock inga rehabiliteringskoordinatorer, i någon av de intervjuade verksam-
heterna. 

Granskningen visar att kännedomen om FHS generellt är låg bland de olika aktörer-
na och i liten utsträckning hittills påverkat patientens väg i rehabiliteringen. Revis-
ionen noterar att primärvården som redan idag har ett omfattande uppdrag, får yt-
terligare åtaganden i och med FHS. Det är angeläget att HSN försäkrar sig om att 
primärvården har möjlighet att klara detta. 

Granskningen har haft ett särskilt fokus på rehabiliteringen inom Täby och Huddinge 
kommun. En redovisning har gjorts utifrån några variabler från kvalitetsregistren 
Riksstroke och Rikshöft 2014. Det framgår bl.a. att över 90 procent av strokepatien-
ter från Stockholms läns landsting uppgav att de fått sina behov av stöd och hjälp 
från sjukhus och kommun tillgodosedda. Sammanställningen visar samtidigt på stora 
skillnader mellan Danderyds sjukhus och Karolinska Universitetssjukhuset Hud-
dinge avseende direktinläggning, vårdtid, utskrivning till eget boende och uppfölj-
ning. Skillnaderna visar på vikten av att följa, analysera data och utveckla vården för 
att kunna erbjuda en jämlik vård i länet. 

Rekommendationer: 

• Helhetsansvaret för rehabiliteringsprocessen och ansvaret vid övergångar 
mellan vårdaktörer behöver förtydligas och kommuniceras. 

• I syfte att stärka rehabiliteringsprocessen bör kraven på samverkan i avtal 
förtydligas och koordineras så att vårdaktörer, oavsett vårdnivå och huvud-
man, har tydliga incitament för samverkan. 
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2 Utgångspunkter för granskningen 

2.1 Motiv till granskningen 

Inom ramen för Framtidsplanen för hälso- och sjukvård (FHS) planeras vården i 
Stockholms läns landsting (SLL) att genomgå stora förändringar. Målet är att vården 
i allt större utsträckning ska bedrivas av olika aktörer i nätverk. En central kompo-
nent i dessa nätverk är rehabiliteringen.  

Den förstudie som genomförts visar att det finns oklarheter i vem som bär ett hel-
hetsansvar för patientens långsiktiga rehabilitering. Från ett patientperspektiv upp-
levs emellanåt vården vara organiserad i stuprör. Detta kan medföra problem i över-
gångar såväl inom den landstingsfinansierade vården som i relation till insatser av 
andra aktörer. Brister i kommunikation och planering kan medföra att rehabilitering 
avstannar när det formella ansvaret flyttas. Ett gränsområde som är kritiskt är ut-
skrivning av s.k. färdigbehandlade patienter från akutsjukhusen med ett fortsatt be-
hov av rehabilitering. Det framkommer även i förstudien att det är en risk att incita-
mentsstrukturen för samverkan mellan vårdgivare inom rehabiliteringen är för svag.  

Det har beslutats om flera förändringar som kommer att påverka rehabiliteringen 
under de närmaste åren. En förändring som redan påbörjats inom ramen för FHS är 
att rehabiliteringsinsatser i ökad utsträckning ska flyttas ut från akutsjukhusen till 
olika aktörer inom öppenvården. En annan förändring som utreds är införande av en 
ny betalningsansvarslag som kan komma att ändra villkoren för utskrivningen av 
patienter från akutsjukhusen.  

Mot den bakgrunden har revisionen beslutat att granska hur rehabiliteringen styrs 
och hur samordningen fungerar för att ge patienter så friktionsfria övergångar som 
möjligt mellan olika vårdgivare.  

2.2 Revisionsfråga 

Övergripande revisionsfråga 

Styrs utformningen av rehabiliteringen så att förutsättningar skapas för en samman-
hållen och patientsäker vård mellan olika vårdgivare? 

Delfrågor 

• Hur är ansvaret tydliggjort och avgränsat mellan olika former av rehabi-
litering och olika aktörer inom och utanför SLL? 

• Hur skapas incitament för samverkan mellan olika aktörer i rehabilite-
ringen och hur underlättas övergångar mellan dem? 

• Hur underlättas möjligheterna att kommunicera, samplanera och följa 
upp rehabiliteringsinsatser?  

• Hur sker planeringen av rehabiliteringen i vårdkedjor inför att vården 
läggs ut på aktörer utanför akutsjukhusen?  
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2.3 Avgränsning 

Granskningen har ett fokus på hälso- och sjukvårdsnämndens ansvar för sjukvårdens 
planering, styrning och uppföljning. Granskningen har i huvudsak ett styrningsper-
spektiv och konkretiseras genom att rehabiliteringsprocesserna för höftfraktur och 
stroke följs från att patienten är utskrivningsklar inom slutenvården och genom den 
efterföljande rehabiliteringen. Granskningen berör på så vis gränssnitten såväl mel-
lan olika landstingsfinansierade verksamheter som med andra vård- och omsorgsak-
törer. När det gäller gränssnittet mellan landstinget och kommunerna följs detta 
särskilt för Täby och Huddinge kommuner.   

2.4 Bedömningsgrunder 

• Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) 

• Patientlagen (2014:821) 

• Socialtjänstlagen (2001:453) 

• Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 

• Lag om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård 
(1990:1404) 

• Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård (SOU 2015:20) 

• Arbetsordningar, reglementen och delegationsordning 2015-02-17 

• Framtidsplanen för hälso- och sjukvård, bilaga budget 2012 - budget 2015 

• Slutlig budget för hälso- och sjukvårdsnämnden 2016 samt planering för 
åren 2017 till 2019 

2.5 Projektorganisation 

Granskningen har genomförts i dialog med revisionskontoret och representanter från 
kommunrevisionen i Täby samt Huddinge kommun. Vid revisionskontoret har An-
ders Olsson varit projektledare och Carlos Arreyes projektmedarbetare. Från kom-
munrevisionen har Eva Sjödin för Huddinge kommun och Bo Klasmark för Täby 
kommun samt Monica Rådestad KPMG deltagit i styrgruppen för projektet. För ge-
nomförandet har konsultföretaget Helseplan anlitats. 
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1. Inledning 

 Bakgrund 1.1.
Rehabilitering är ett omfattande område med många aktörer i alla vårdgrenar. De insatser som 
görs ska bidra till att en person med förvärvad funktionsnedsättning, utifrån dennes behov och 
förutsättningar, kan få tillbaka eller behålla bästa möjliga funktionsförmåga. Insatserna ska 
även skapa goda villkor för ett självständigt liv och ett aktivt deltagande i samhällslivet. 
Avsikten är även att rehabiliteringens insatser ska vara tidiga, samordnade och allsidiga från 
olika kompetensområden och verksamheter. Inom ramen för Framtidsplanen för hälso- och 
sjukvård (FHS) genomgår vården i Stockholms läns landsting (SLL) stora förändringar och målet 
är att vården i allt större utsträckning ska bedrivas av olika aktörer i nätverk. En central 
komponent i dessa nätverk är rehabiliteringen.  

Rehabiliteringsutbudet är brett och finns inom olika medicinska inriktningar och vårdnivåer1 i 
Stockholms län. Rehabiliteringsansvaret i Stockholm är fördelat på landstingsdrivna och vissa 
privata utförare inom slutenvården, öppenvården och kommunerna. Den kan utföras planerad 
eller oplanerad (efter akutsjukvård). I bilden nedan demonstreras rehabiliteringens olika 
utförare med dess inbördes roller. Kommunen har även tillsammans med primärvården ett 
delat ansvar för patienter med hemvård som innefattas av hemtjänst och hemsjukvård. 
Kommunen är ansvarig för hemtjänst där ett omvårdnadsansvar men inte ett sjukvårdande 
ansvar ingår. 

 
 

                                                      

 

1 Se bilaga 1 för utbud och fördelning av vårdgivare inom respektive vårdnivå i Huddinge kommun och 
Täby kommun inom stroke- och höftfrakturprocesserna. 
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Det fanns i juni 2016 14 rehabiliteringsuppdrag som tillhör primärvårdsnivån och 14 
rehabiliteringsuppdrag som tillhör specialistvården. Utöver rehabilitering inom dessa 
vårduppdrag sker rehabilitering även på sjukhus och i kommunens regi. Det har under 
granskningens gång inte gått att sammanställa totala kostnader för rehabiliteringen inom 
slutenvård, öppenvård och kommun i länet. Det har gått att sammanställa antal besök och 
kostnader för rehabilitering inom vårdval där rehabilitering av stroke och höftfraktur ingår. 
Under 2015 uppgick antalet besök inom dessa vårdval till 1,6 miljoner besök och kostnaden för 
besöken var 830 miljoner kronor. Mellan åren 2013 och 2015 har kostnaderna ökat med 32 
procent2. Ingen närmare analys av kostnadsökningen har genomförts i granskningen. 

 Definition och avgränsning 1.2.
Granskningen fokuserar på hälso- och sjukvårdsnämndens ansvar för sjukvårdens planering, 
styrning och uppföljning. Granskningen har i huvudsak ett styrningsperspektiv och 
konkretiseras genom att rehabiliteringsprocesserna för höftfraktur och stroke följs, från det att 
patienten är utskrivningsklar inom slutenvården och genom den efterföljande rehabiliteringen. 
Granskningen berör gränssnittet mellan såväl olika landstingsfinansierade verksamheter som 
andra vård- och omsorgsaktörer.  

En avgränsning har gjorts avseende hur rehabiliteringen fungerar i de geografiska områdena 
som avser Huddinge kommun och Täby kommun. En avgränsning har även gjorts gällande 
kostnader för rehabilitering till att sammanställa kostnader för rehabilitering inom vårdval på 
primärvårdsnivå där rehabiliteringsprocesserna för höftfraktur och stroke ingår. Granskningen 
har avgränsats till att i huvudsak belysa vårdprocesserna för äldre patienter över 65 år som har 
drabbats av stroke eller höftfraktur. Det har utifrån tillgänglig information inte gått att göra 
någon redovisning utifrån åldersfördelning i granskningen. 

 Disposition 1.3.
Rapporten följer en disposition där iakttagelserna på kapitelnivå är indelade per avsnitt om 
slutenvård, primärvård och kommun. Inom varje avsnitt redogörs för landstingsövergripande 
iakttagelser samt för iakttagelser från Huddinge kommun och Täby kommun. 

 

                                                      

 

2 Källa: Avdelningen för närsjukvård, Stockholms läns landsting, 2016-05-25 
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 Revisionsfrågor 1.4.
Den övergripande revisionsfrågan för denna granskning är: 

Styrs utformningen av rehabiliteringen så att förutsättningar skapas för en sammanhållen och 
patientsäker vård mellan olika vårdgivare? 

Revisionens huvudfråga kommer att besvaras utifrån följande delfrågor: 

• Hur är ansvaret tydliggjort och avgränsat mellan olika former av rehabilitering och 
olika aktörer inom och utanför SLL? 

• Hur skapas incitament för samverkan mellan olika aktörer i rehabiliteringen och hur 
underlättas övergångar mellan dem? 

• Hur underlättas möjligheterna att kommunicera, samplanera och följa upp 
rehabiliteringsinsatser?  

• Hur sker planeringen av rehabiliteringen i vårdkedjor inför att vården läggs ut på 
aktörer utanför akutsjukhusen?  

 Metod 1.5.
Genomgång har gjorts av dokument med fokus på de områden som granskningen avser, vilket 
omfattar beställaravtal inklusive ersättningsbilagor, tidigare granskningar och 
landstingsdokumentation som rör rehabilitering, vårdprogram samt FHS med dess olika steg. 
Andra dokument som har studerats är samarbetsavtal och gränssnittsavtal med kommun och 
landsting.  

Sammanlagt har 28 intervjuer genomförts. Intervjuer har genomförts med representanter från 
Danderyds sjukhus och Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge samt vårdgivare utanför 
sjukhusen. Även ansvariga tjänstemän inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF) har 
intervjuats samt representanter för en patientförening. 

Statistik (volymer och kostnader) över rehabilitering i primärvården har sammanställts. 
Statistik redovisas på landstingsnivå och kommunnivå för Huddinge kommun och Täby 
kommun för de vårdval som inbegriper rehabilitering av stroke- respektive 
höftfrakturpatienter. Statistik från kvalitetsregister som Riksstroke eller Rikshöft inkluderas i 
granskningen.  
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2. Iakttagelser: Översyn av ansvarsfördelning i 
rehabiliteringsprocesserna 

I detta avsnitt behandlas revisionsfrågan: ”Hur är ansvaret tydliggjort och avgränsat mellan 
olika former av rehabilitering och olika aktörer inom och utanför SLL?” 

 Rehabiliteringens ansvarsfördelning och organisering 2.1.
I arbetsordningar, reglementen och delegationsordningar definieras att hälso- och 
sjukvårdsnämnden ska utöva ledning av SLL:s hälso- och sjukvård i enlighet med HSL. Det 
beskrivs också att nämnden ska finansiera och styra vården genom avtal och 
överenskommelser med vårdgivarna. Nämnden ansvarar för hälso-och sjukvården som ligger 
inom Stockholms läns landstings ansvar. En av tio punkter som särskilt åligger hälso- och 
sjukvårdsnämnden är att ansvara för beslut angående samordningsförbund enligt lagen om 
finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. 

HSF arbetar på uppdrag av hälso- och sjukvårdsnämnden. HSF ansvarar för att beställa, följa 
upp och utveckla de olika rehabiliteringsuppdragen som fördelas på avdelningarna för 
närsjukvård, somatisk specialistvård samt särskilda vårdfrågor. HSF har sedan ett flertal år 
tillbaka tillsatt en särskild samverkansgrupp för frågor rörande rehabilitering. I 
samverkansgruppen ingår en representant från flertalet enheter som har ett beställaruppdrag 
för att kunna utveckla avtalen och samordna rehabiliteringsfrågor. Syftet med gruppen är att 
öka kongruensen mellan uppdragens innehåll, till exempel att minska risken för patienter att 
falla utanför uppdragen, och vårdnivåer samt verka för enhetliga begrepp och benämningar. 

Sjukhusen ansvarar för rehabiliteringen under tiden som patienten är inskriven på någon av 
sjukhusets vårdavdelningar. Rehabilitering för patienter som skrivs ut från sjukhus och är i 
fortsatt behov av rehabilitering kan ske inom tre instanser; specialiserad rehabilitering, 
rehabilitering inom primärvård samt inom kommunen.  

Enligt § 18 HSL ansvarar kommunen för att ge en god hälso- och sjukvård inklusive 
rehabilitering till boende i kommunens särskilda boendeformer. Kommunen har även 
tillsammans med primärvården ett delat ansvar för patienter med hemvård som innefattas av 
hemtjänst och hemsjukvård. Kommunen är ansvarig för hemtjänst där ett omvårdnadsansvar 
men inte ett sjukvårdande ansvar ingår. Omvårdnadsansvaret innefattar så kallad 
vardagsträning där patienten får stöd med aktiviteter för att självständigt klara av vardagen, 
exempelvis stöd vid gång eller basal hygien. Från intervjuer och tidigare granskningar 
framkommer att det kan vara svårt för vårdgivare att veta var gränsdragningarna går mellan 
rehabilitering och vardagsträning och det uppstår därför så kallade ”gråzoner” där 
ansvarsfördelningen är otydlig. 

Uppdragen för specialiserad rehabilitering innefattar både uppdrag inom slutenvården och 
uppdrag inom öppenvården. Rehabiliteringsutbudet för specialiserad rehabilitering samt 
rehabilitering på primärvårdsnivå presenteras på Vårdgivarguiden och är där uppdelat efter 
vårdnivå och medicinsk nivå. Specialistvården innefattar bland annat uppdrag för multimodal 
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rehabilitering3 vid långvarig smärta och utmattningssyndrom, kirurgisk respektive neurologisk 
rehabilitering efter vård på akutsjukhus samt specialiserad rehabilitering inom neurologi, 
reumatologi respektive onkologi. Primärvårdsnivån innefattar bland annat vårdvalsuppdragen 
för primärvårdsrehabilitering, fysioterapi samt logopedi.  

 Slutenvård 2.2.

Huddinge 

Samtliga intervjuade för slutenvården upplever att deras respektive ansvar för patientens 
rehabilitering är mycket tydligt och avgränsat. Däremot förekommer diskussioner med 
primärvården och kommunerna då oklarheter uppstår i gränssnitten dem emellan på grund av 
en upplevd avsaknad av kännedom om varandras ansvarsområden.  

Företrädare från slutenvården berättar att det ibland kan uppstå diskussioner med 
kommunens biståndsbedömare gällande vad som egentligen ska vara avklarat på avdelningen 
innan avdelningen får kalla till vårdplanering. Intervjuade på sjukhusen hade aldrig hört att 
sjukhusen skulle ha ansvar för patienten de första 24 timmarna efter utskrivning, vilket flera 
intervjuade från primärvården berättat om. Hjälpmedel beställs hem så att patienten ska klara 
sig de första dagarna efter hemkomst. Intervjuade menar att sjukhusen inte har möjlighet att 
ansvara för att hjälpmedlen verkligen är på plats när patienten kommer hem. ”Det är 
hjälpmedelscentralens ansvar och sedan måste ju någon finnas hemma hos patienten för att 
öppna dörren och släppa in hjälpmedlen också.” Samma intervjuade beskriver stora 
svårigheter gällande ansvar för de strokepatienter som är yngre än 65 år, som är så 
vårdkrävande att de inte längre kan bo hemma. Kommunerna bär ansvaret för att ordna ett 
särskilt boende (SÄBO) men på grund av att denna typ av boende främst finns för äldre medför 
detta att patienter kan bli liggande på sjukhus i flera månader.  

Det uppstår ibland konflikter med kommunen gällande ansvar. Ett problem som lyfts fram i 
intervjuer är att man upplever att personalomsättningen är hög bland inblandade 
biståndsbedömare vilket försvårar att få till stånd en bra samverkan.  

Ytterligare exempel som lyfts vid intervjuer är att det ofta uppstår diskussioner med 
kommunen gällande vem som bär betalningsansvaret. Diskussionen handlar ofta om de fem 
arbetsdagar som kommunen har på sig innan deras betalningsansvar träder in. Det beskrivs till 
exempel att patienter som enligt slutenvården är färdigbehandlade avseende sin stroke eller 

                                                      

 

3 Multimodal rehabilitering (MMR) är en rehabiliteringsmetod som har utvecklats för att behandla 
patienter med förhållandevis stora och komplexa rehabiliteringsbehov.  
Länk till Socialstyrelsens hemsida för beskrivning av multimodal rehabilitering: 
https://www.socialstyrelsen.se/SiteCollectionDocuments/nationella-indikationer-multimodal-
rehabilitering.pdf 
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höftfraktur men som under vårdtiden insjuknar i exempelvis en urinvägsinfektion. Då anser 
kommunen att patienten inte är färdigbehandlad inom slutenvården och vill inte åta sig 
betalningsansvaret, 

Täby  

Intervjuade inom slutenvården på Danderyds sjukhus upplever att rehabiliteringsansvaret för 
patienten är tydliggjort och avgränsat. När patienten skrivs ut från avdelning finns tre 
alternativ där mottagande enhet tar över ansvaret. Det första två alternativen berör 
majoriteten av patienterna. Dessa skrivs ut till hemmet, antingen till eget boende eller till 
någon typ av särskilt boende. Husläkaren bär ansvaret för de patienter som skrivs ut till eget 
boende. Om patienten skrivs ut till eget boende kan rehabilitering ske via en 
primärvårdsrehabiliteringsverksamhet alternativt att patienten väljer att egenrehabilitera sig. 
För patienter som skrivs ut till någon form av särskilt boende som är inom kommunens regi 
övergår rehabiliteringsansvaret till kommunen.  

Det tredje alternativet är att patienten kan skrivas över till en annan avdelning inom 
slutenvården, antingen en avdelning på sjukhuset eller till en rehabiliteringsverksamhet inom 
slutenvården. Icke-geriatriska höftfrakturpatienter rehabiliteras på ortopeden eller på 
sjukhusets fysioterapimottagning. Icke-geriatriska strokepatienter skrivs vanligen över till 
avdelningen för rehabiliteringsmedicin. Avdelningen ansvarar för patienten tills dess att denne 
skrivs ut, till det egna hemmet eller till SÄBO, från Danderyds sjukhus.  

Om patienten är i behov av geriatrisk vård ska den geriatriska avdelningen meddelas via 
remiss, av den enhet som ansvarar för patienten innan den överlåts till den geriatriska 
avdelningen, fyra dagar efter att patienten har skrivits in på sjukhuset. Den geriatriska 
avdelningen ansvarar för patientens rehabilitering fram till att patienten skrivs ut från 
slutenvården.  

Intervjuade belyser att det finns en avsaknad av ett helhetsansvar över patienten. Exempel 
som lyfts i intervjuer avser förskrivning av hjälpmedel. Förskrivningen av sängar är till exempel 
uppdelat på två olika professioner där en profession förskriver sängstommen och en 
ytterligare förskriver en behandlingsmadrassen. Beställningarna ska samordnas men i 
granskningen framkommer förskrivningen inte alltid sker samtidigt vilket kan resultera i att 
sängen skickas till patienten utan madrass. 

 Primärvård 2.3.
I HSL beskrivs att primärvården, som en del av öppenvården, ska svara för behovet av den 
rehabilitering som inte kräver sjukhusens medicinska och tekniska resurser eller annan särskild 
kompetens. Det är landstingets ansvar att organisera primärvården så att alla som omfattas av 
landstingets ansvar för hälso- och sjukvård kan välja utförare av hälso- och sjukvårdstjänster 
samt få tillgång till och välja en fast läkarkontakt.  

Rehabilitering av patienter för höftfraktur och stroke efter utskrivning från sjukhus ingår i 
vårdval på primärvårdsnivå. Primärvårdsrehabilitering ingår som vårdval inom öppenvården. 
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Primärvårdsrehabiliteringens uppdrag är att i första hand tillgodose patientens behov av 
hemrehabilitering efter vård vid akutsjukhus, geriatrisk klinik eller vid sluten 
rehabiliteringsklinik. Vid primärvårdsrehabiliteringar arbetar som basutbud legitimerad 
fysioterapeut, arbetsterapeut och dietist. Som tilläggsuppdrag till vårdval 
primärvårdsrehabilitering finns ”neuroteam efter stroke och annan förvärvad hjärnskada eller 
neurologisk sjukdom” där teamet kompletteras med logoped och kurator. Både i Huddinge och 
i Täby kommun finns primärvårdsrehabilitering för rehabilitering av höftfraktur och stroke. 

I vårdvalsavtalet för primärvårdsrehabilitering redogörs att inställelsetid till påbörjad 
rehabilitering av patienten är olika lång beroende på hur patienten kommer till dem. För 
patienter som remitterats från slutenvården och har behov av hembesök eller 
hemrehabilitering är inställelsetiden 24 timmar. För patient i behov av hembesök och fortsatt 
rehabiliteringsinsats vid utskrivning från korttidsboende är inställelsetiden fem vardagar. Om 
patienten är i akut behov av rehabiliteringsinsats är inställelsetiden tre vardagar. 

Huddinge  

Intervjuade inom primärvårdsrehabiliteringen uttrycker att deras ansvar är tydligt och 
avgränsat i vårdvalsavtalet gällande patienter som genomgår rehabilitering för höftfraktur och 
stroke. Intervjuade beskriver att trots att ansvarsfördelningen är tydlig och avgränsad upplevs 
andra aktörer inte ha tillräcklig kännedom om primärvårdens eller sitt eget ansvar. En 
arbetsterapeut inom primärvårdsrehabiliteringen berättar att sjukhusen ibland skickar hem 
patienterna utan de hjälpmedel de behöver och att hen och dennes kollegor därför ofta 
behöver göra akututryckningar för att patienterna ska kunna klara sig hemma.  

Intervjuade vid vårdcentraler redogör för att det saknas kännedom om hur 
ansvarsfördelningen är tydliggjord. Intervjuade för vårdcentral anser sig inte ha något ansvar 
för rehabilitering utan de har endast ett ansvar för att remittera till rehabiliterande träning hos 
primärvårdsrehabiliteringen. 

Intervjuade för primärvårdsrehabiliteringen berättar att de regelbundet har så kallade 
paraplymöten när de träffar chefer från sjukhusen för att diskutera rutiner och 
ansvarsfördelning kring specifika diagnosgrupper. Det beskrivs också att de ofta skickar 
avvikelserapporter när de anser att sjukhusen brustit i sitt ansvar. 

Täby  

Intervjuade både inom primärvårdsrehabiliteringen och på vårdcentralerna anser att ansvaret 
överlag är tydligt och avgränsat i vårdvalsavtalen. I granskningen framkommer att det för 
vårdcentraler ibland kan finnas vissa otydligheter gällande deras ansvar för strokepatienterna 
och efterfrågar tydliga flödesscheman med vem som ansvarar för vad. Till exempel vilka 
parametrar som ska kontrolleras av vilken vårdgivare. Intervjuade från 
primärvårdsrehabiliteringen, till skillnad från intervjuade för vårdcentral, uppger att det anses 
vara lättare med ansvarsfördelningen vad gäller strokepatienter. Från intervjuer beskrivs att 
primärvårdsrehabiliteringen har ansvar tills patienten når en stabil nivå och sedan är det 
vårdcentralsläkarna som tar över. I granskningen framkommer att det i primärvården upplevs 
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som att ansvarsfördelningen ibland leder till ett ”stuprörstänk” som gör det svårt att vara 
flexibel och hitta lösningar som skulle passa bäst för enskilda patienter när avtalen begränsar. 

 Kommun 2.4.
HSL samt SoL beskriver att kommunen ska ansvara för vård, inklusive rehabilitering, åt de som 
bor i kommunens boenden, exempelvis i äldreboenden och sjukhem. Kommunernas 
betalningsansvar för färdigbehandlade patienter som beviljats kommunala insatser regleras i 
lagen om kommunernas betalningsansvar. Utöver detta styr ytterligare avtal mellan landsting 
och kommun hur ansvaret är fördelat. 

Huddinge 

I granskningen framkommer att kommunens ansvar uppfattas som tydligt och avgränsat. Det 
förtydligas att kommunen har sjukvårdsansvar med rehabiliteringsansvar för patienter inom 
SÄBO och LSS. Rehabiliteringen innefattar bedömningar vid förflyttning av patient, 
hjälpmedelsbehov, bedömningar av de resurser som finns inom kommunen och kan nyttjas 
samt uppföljningsansvar. Trots att ansvaret uppfattas som tydligt uttrycker intervjuade att 
övergångarna mellan kommunens och landstingets ansvar inte är tillräckligt definierade vilket 
orsakar missförstånd.  

Täby 

Det framkommer i granskningen att kommunens ansvar inom rehabilitering är tydligt 
definierat och avgränsat till ett sjukvårdande ansvar för patienter som bor i kommunens SÄBO. 
Däremot upplevs att det från andra vårdgivare och anhöriga saknas kunskap om 
ansvarsfördelningen mellan de olika aktörerna. Ett vanligt förekommande missförstånd gäller 
patienter som bor i ordinärt boende och har hemtjänst. I intervjuer framkommer att gällande 
dessa patienter har kommunen ett ansvar som omsorgsgivare men det upplevs att de ofta 
felaktigt även får hantera rehabilitering av patienten. 

I intervjuer framkommer att det är tydligt för kommunen vilket som är deras ansvar när det 
gäller patientgrupperna inom enklare stroke och höftfraktur. Vid svårare fall som exempelvis 
en patient som har drabbats av en svår höftfraktur, det vill säga kräver ökad vård och 
rehabilitering, kontaktas ofta den utskrivande avdelningen för råd om tillvägagångssätt och 
vad som är kommunens ansvar gällande fortsatt rehabilitering.  

 Bedömningar: Översyn av ansvarsfördelning i 2.5.
rehabiliteringsprocesserna 

Vi bedömer att ansvaret är tydliggjort och avgränsat så att de olika vårdgivarna inom och 
utanför SLL vet sina egna ansvarsområden. Det finns en avsaknad av tydlighet i 
ansvarsfördelning vid övergångar mellan vårdnivåer och vårdgivare. 

Vi bedömer att det också finns en avsaknad av kännedom om varandras ansvarsområden 
gällande vem som bär det rehabiliterande ansvaret. Detta uppkommer främst som en följd av 



  

 

10 

 

brister i samverkan och kommunikation mellan olika vårdgivare. Exempelvis uppstår det ibland 
gråzoner gällande patienter som har hemtjänst där både kommunen och primärvården har 
ansvar för patienten. Bedömningen avser Huddinge kommun och Täby kommun.  

Vi bedömer att det inte finns några skillnader mellan kommunerna Huddinge och Täby 
gällande hur ansvaret är tydliggjort och avgränsat mellan olika aktörer inom och utanför SLL. 
Det förekommer vissa skillnader gällande hur rehabiliteringen är fördelad mellan slutenvården 
på Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge och på Danderyds sjukhus (se bilaga 1 för 
struktur för de båda sjukhusen). 

Vi bedömer att ett så kallat ”stuprörstänk” kan uppstå bland de vårdgivare som ansvarar för 
patientens olika delar av rehabiliteringsprocessen. Exempel som lyfts i granskningen beskrivs 
som att vårdgivarna ibland endast utgår från sina egna avtal och uppdrag vilket resulterar i att 
ett helhetstänk för patientens rehabiliteringsprocess kan missas.  

 

Följande problemområden definieras i granskningen: 

- Otydligheter i ansvarsfördelning och avgränsning vid övergångar mellan olika 
vårdnivåer och vårdgivare. 

- Okunskap om varandras ansvarsområden när fler än en vårdnivå har någon typ av 
gemensamt ansvar för patienten, exempelvis om patienten har hemtjänst. 

- Ibland förekommande ”Stuprörstänk” hos vårdgivare resulterar i att ett helhetstänk 
för patientens rehabiliteringsprocess missas. 

3. Iakttagelser: Samverkan, kommunikation och uppföljning 

I detta avsnitt behandlas revisionsfrågorna: ”Hur skapas incitament för samverkan mellan olika 
aktörer i rehabiliteringen och hur underlättas övergångar mellan dem?” samt ”Hur underlättas 
möjligheterna att kommunicera, samplanera och följa upp rehabiliteringsinsatser?” 

I HSL definieras att olika insatser för patienter ska samordnas på ett ändamålsenligt sätt. 
Rehabilitering och tillhandahållande av hjälpmedel ska planeras i samverkan med den enskilde. 
Även patientlagen uttrycker vikten av att olika insatser för patienten ska samordnas på ett 
ändamålsenligt sätt. 

HSF startade 2014 ett utvecklingsarbete för sammanhållen vård genom enhetliga arbetssätt 
(SVEA). Målet med arbetet är att skapa bättre förutsättningar för att alla patienter i länet ska 
känna sig trygga i övergången mellan olika vård- och omsorgsgivare genom förbättrad 
kommunikation och koordination av insatser. Särskilt avser detta de sköraste patienterna. 
Implementering sker under 2016.  

I SLL används journalsystemet TakeCare av majoriteten av vårdgivare inom slutenvården och 
primärvården samt av ett antal privata utförare. Det finns inom landstinget ett antal 
vårdgivare som använder andra journalsystem än TakeCare. . Systemet ska möjliggöra så kallad 
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sammanhållen journalföring som innebär att vårdgivare tillgängliggör sina journaluppgifter för 
varandra. Kommunerna i Stockholms län4 använder inte TakeCare.  

Även Nationell patientöversikt (NPÖ) används av vårdgivare i Stockholms län för att underlätta 
sammanhållen journalföring. NPÖ är ett webbaserat verktyg och nås antingen via 
journalsystemet eller via en länk som kan läggas till exempel på ett intranät. 

WebCare är ett webbkommunikationsverktyg som används av privata och offentliga sjukhus, 
vårdcentraler och kommunernas socialtjänst i Stockholms län. WebCare används för att 
samordna vårdplaneringen för en patient. Tjänsten innehåller information om vilken 
huvudman som för tillfället har vårdansvaret för en patient. WebCare innehåller också en 
adresskatalog över de sjukvårdande enheter som har avtal med Stockholms läns landsting och 
aktuella enheter i länets kommuner. Enheter inom vårdval primärvårdsrehabilitering har inte 
tillgång till WebCare. 

 Slutenvård 3.1.
Kommunikation, samplanering och uppföljning mellan slutenvården och 
primärvårdsrehabilitering samt vårdcentraler, mellan de verksamheter som har ingått i 
granskningen, sker främst genom remisser i journalsystemet TakeCare. Slutenvården 
kommunicerar med kommunen via WebCare. Enligt en överenskommelse mellan SLL och 
kommunerna i Stockholms län angående samverkan vid in- och utskrivning i slutenvården ska 
inskrivningsmeddelande skickas till öppenvården och kommunen så snart som möjligt efter 
fastställande av att patienten kommer att vara i behov av fortsatta insatser av rehabilitering 
efter slutenvården. Om berörd enhet använder WebCare ska kommunikationen ske via 
systemet. Om gemensamt webbkommunikationsverktyg saknas sker kommunikation via fax, 
telefon eller pappersremisser. Kallelse till samordnad vårdplanering skickas av ansvarig läkare 
eller sjuksköterska inom slutenvården till kommunen och om behov finns även till 
öppenvården. I samband med utskrivning skickas utskrivningsinformation, ett så kallat 
”trygghetskvitto”, till berörda enheter inom kommun och öppenvård samt hem med 
patienten. 

Huddinge 

Ett incitament för samverkan med andra aktörer är att öka förståelsen för varandras 
ansvarsområden för att undvika konflikter kring patienters vård. I intervjuer påpekas att det 
därför finns ett behov av ökad samverkan. Det upplevs att de olika vårdgivarna försöker skjuta 
över ansvar på varandra istället för att alla tar ett gemensamt ansvar för patienten. 

                                                      

 

4 Med Stockholms län avses det avgränsade område som innefattas av Stockholms 26 kommuner och 
ingår i Kommunförbundet Stockholms län (KSL). 
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Representant från Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge upplever att det på grund av 
tidspress är svårt att få utrymme för samverkan med andra aktörer.  

Ytterligare incitament för samverkan beskrivs vara önskan om enklare övergångar mellan 
andra aktörer, vilket kan resultera i kortade vårdtider. Den geriatriska kliniken på Karolinska 
Universitetssjukhuset Huddinge samverkar med Botkyrka och Huddinge kommuner via 
regelbundna möten en gång per kvartal. Intervjuade inom slutenvården uttrycker att 
samarbetet med dessa två kommuner går mycket smidigare än med övriga kommuner inom 
upptagningsområdet där sådana möten saknas.  

Exempel som lyfts fram i intervjuer är att det ibland uppstår svårigheter gällande 
kommunikation och samplanering mellan olika vårdgivare och olika huvudmän. ”Det känns 
ibland som om vi pratar olika språk”. 

Täby  

Intervjuade inom slutenvården beskriver att incitament för samverkan med andra avdelningar 
inom slutenvården och med andra aktörer som är involverade i patientens rehabilitering 
främst utgörs av goda relationer. Även utbyte av erfarenheter som ökar förståelsen för 
varandras verksamheter ger incitament för samverkan. Intervjuade beskriver att det finns en 
önskan om ökat utbyte av erfarenheter. ”Vi skulle behöva utbyta mer erfarenheter med 
varandra. De flesta på vår avdelning har inte varit ute och besökt andra enheter och de har i 
sin tur inte varit och besökt oss”. En ökad samverkan kan också underlätta kommunikation 
mellan de olika aktörerna som är involverade i patientens rehabiliteringsprocess. 

Intervjuade inom slutenvården uttrycker att uppföljning av patientens rehabilitering via NPÖ 
förenklar och ger en överskådlig bild av hur rehabiliteringen sker dels på kliniknivå, dels på 
landstingsnivå.  

  Primärvård 3.2.
Inom primärvården skapas incitament för samverkan främst genom ersättningar som ges via 
vårdvalsavtal. Ersättning för samverkan ges i vårdvalsavtalen för olika typer av teammöten 
mellan vårdgivare som har upprättat vårdavtal med landstinget. Vid årsskiftet 2015/2016 
ändrades ersättningssystemet inom primärvården i SLL. Tidigare ersattes både fysioterapeuter 
och vårdcentralsläkare för teammöten kallade ”konferens om patient” där de kunde diskutera 
gemensamma patienter. Sedan årsskiftet ersätts endast fysioterapeuter. HSF:s 
samverkansgrupp för rehabilitering beskriver att den tidigare ersättning som gavs för sådana 
teammöten inte helt har tagits bort utan istället har ersatts av en större andel fast ersättning 
till vårdcentralerna som är fri att vid behov nyttja till denna typ av möten. Teammöten med 
patient närvarande ersätts fortfarande. Det har inte i granskningen framkommit att 
kommunerna har avlagt någon specifik ersättning för samverkan kring rehabilitering med 
vårdgivare i landstinget. 

Journalsystemet TakeCare uppskattas av alla intervjuade primärvårdsaktörer eftersom det 
förbättrar informationsöverföringen mellan olika vårdnivåer, vilket gör arbetet mer 
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patientsäkert. Det upplevs finnas vissa svårigheter med att dela journalsystem med andra 
vårdgivare. Till exempel kan remisser från slutenvården vara mycket kortfattade och hänvisa 
till daganteckningar i journalen. Mottagaren inom primärvården får då ägna tid åt att leta 
bland alla journalanteckningar för att hitta relevant information.  

Huddinge  

Det beskrivs i intervjuer med vårdcentral och primärvårdsrehabilitering att incitament för 
samverkan främst skapas genom ersättningssystemet för primärvården. Sedan ersättningen 
ändrades för husläkare förekommer inte många teammöten om patienter mellan 
fysioterapeuter och husläkare. Däremot kan sjuksköterskor i hemsjukvården fortfarande få 
ersättning för sådana samverkansmöten. I granskningen framkommer att 
primärvårdsrehabiliteringen i Huddinge har möten en gång i månaden med sjuksköterskor från 
två vårdcentraler i området, där ofta representanter från hemtjänsten deltar.  

Intervjuade inom primärvården uttrycker att patienten skulle gynnas om vårdpersonalen hade 
ökade möjligheter till kommunikation och samverkan. I nuläget sker ingen samverkan med 
sjukhusen. Primärvårdsrehabiliteringen och vårdcentralerna får remisser via journalsystemet 
TakeCare och tar sedan kontakt med patienten. Vårdcentralerna använder sig endast av 
WebCare för att sjuksköterskorna på vårdcentraler kan läsa när patienter väntas hem från 
sjukhusen. Primärvårdsrehabiliteringen har inte tillgång till WebCare. Flera representanter från 
primärvårdsrehabiliteringen uttrycker en önskan om att åtminstone få läsbehörighet i 
WebCare för att kunna få information om vad som beslutats på vårdplaneringsmöten på 
sjukhusen. 

Enligt intervjuade sker sällan kommunikation med sjukhusen eller med andra 
primärvårdsaktörer via telefon. Det beskrivs i intervjuer med primärvårdsrehabiliteringen i 
Huddinge att det upplevs vara mycket svårt att komma i kontakt med andra vårdgivare på 
telefon och att detta arbetssätt skulle ta för mycket tid. 

Sedan 2010 står i SoL och HSL att individer i behov av insatser från både socialtjänst och hälso- 
och sjukvård har rätt till en samordnad individuell vårdplanering (SIP). Detta är inte något som 
åberopas ofta. Intervjuade berättar att de vid endast få tillfällen varit med om en SIP. Denna 
skedde tillsammans med patienten, läkare från vårdcentralen och representanter från 
kommunen och initierades då det var många aktörer inblandade och rörigt runt patienten. 

Täby  

I Täby uttrycks att fler mötesplatser skulle ge en ökad förståelse och öka möjligheterna att 
hitta bra lösningar för den enskilda patienten. Primärvårdsrehabiliteringen önskar även här få 
tillgång till WebCare. ”Det är svårt och krångligt att få till ett fungerande samarbete med 
hemtjänsten i Täby” och ”Det blir så många olika aktörer att samarbeta med och vi vet aldrig 
vilken hemtjänst patienten har eftersom vi inte får läsa vårdplaneringen i WebCare.” Det kan 
också uppstå svårigheter att få kontinuitet i rehabiliteringen då hemtjänst och 
primärvårdsrehabilitering har svårigheter att samverka. Exempelvis kan fysioterapeuten ha 
gångträning med en patient ett par gånger i veckan medan hemtjänsten kör samma patient i 
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rullstol istället för att använda gånghjälpmedel vid förflyttning. ”Vi kan peka på behov, men det 
sammanfaller inte alltid med vad biståndsbedömaren beviljar och ännu mindre med vad 
hemtjänsten sedan utför.” 

Rehab Nordost i Täby har fortsatt med regelbundna möten med vårdcentralsläkarna på Täby 
vårdcentral för att diskutera gemensamma patienter trots att det inte längre ges en specifik 
ersättning för teammöten. Detta fungerar enligt deras gemensamma verksamhetschef endast 
för att verksamheterna delar lokaler. Till exempel visar granskningen att verksamheter som 
tidigare hade möten med läkarna från vårdcentraler tvärs över gatan inte längre håller dessa 
sedan den specifika ersättningen för teammöten utan patient togs bort för vårdcentralsläkare. 
I granskningen framkommer att det fungerade bättre med kommunikationen med 
fysioterapeuterna innan vårdvalet och de nya auktoriseringsreglerna infördes. Då kunde det 
finnas en eller ett par fysioterapeuter på varje vårdcentral. ”Med de nya kraven för 
auktorisering av primärvårdsrehabiliteringar krävs så mycket personal att det inte längre går 
att husera dem inom vårdcentralernas väggar. Det var lättare med kommunikationen och 
samarbetet tidigare.”  

Både från vårdcentraler och från primärvårdsrehabilitering uttrycks att remisserna från 
slutenvården behöver bli bättre. Primärvårdsrehabiliteringen skickar till exempel flera 
avvikelserapporter för att få till stånd en förbättring. ”Remisserna är ibland så undermåliga att 
det inte ens står vilken diagnos patienten har eller om där finns restriktioner för 
rörelseträning.” 

 Kommun 3.3.

Huddinge  

I granskningen framkommer att det i regelverk finns krav på kommunen att samverka med 
andra aktörer. Incitament för samverkan är främst att skapa goda relationer med andra 
vårdgivare, både inom kommunen och med landstinget. Samverkan sker främst med 
primärvården och att det upplevs svårt att skapa fungerande samverkan med slutenvården. 
Anledningen är sjukhusens storlek och det stora antalet olika aktörer som ska ingå i respektive 
samverkan. 

Primärvården och slutenvården har upprättat gemensamma former för överrapportering vilket 
har underlättat kommunikationen mellan de olika aktörerna. Överrapportering sker både 
muntligen via telefon och skriftligen. Kommunikationen med andra vårdgivare sker i huvudsak 
mellan kommunens rehabiliteringspersonal och sjuksköterskor från primärvården. Från 
kommunens sida uttrycks en önskan om att öka kommunikation och samplanering mellan 
kommunen och läkare från andra vårdgivare. Utöver regelbundna överrapporteringar träffas 
kommunens rehabiliteringspersonal i fysiska möten cirka två gånger per år. Möten med andra 
vårdgivare sker på så kallade nätverksmöten cirka två gånger per år. 
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Täby 

I granskningen framkommer att det upplevs som att incitament för samverkan med 
slutenvården och primärvården inte är särskilt stora när det handlar om ett rehabiliterande 
ansvar. Anledningen beskrivs vara att kommunen endast har ett rehabiliterande ansvar för 
patienter boendes i kommunens SÄBO. De incitament som finns för samverkan med andra 
aktörer beskrivs som att en god samverkan skapar ökad kunskap och förståelse för varandras 
verksamhetsområden. Samverkan med landstinget skapas också genom samverkansavtal som 
finns upprättade.  

För att upprätthålla samverkan mellan de olika vårdgivarna hålls samverkansmöten med 
medicinskt ansvariga sjuksköterskor (MAS) från Stockholms nordöstra kommuner tillsammans 
med chefer för medicinklinikerna på Danderyds sjukhus. Mötena sker cirka en gång per år. 
Därtill sker samverkansmöten med chefer inom vård och omsorg i kommunen, chefer inom 
primärvården samt avtalshandläggare från HSF ett par gånger per år. 

Utöver samverkansmötena upplever kommunen att det är svårt att upprätthålla en god 
kommunikation med primärvården. Det beskrivs i granskningen att det inte finns någon 
naturlig kommunikation vilket försvårar övergångar och uppföljning av 
rehabiliteringsprocesserna. Exempelvis uttrycker en intervjuad sig att vid flera tillfällen ha 
försökt använda sig av SIP men att det inte har fungerat. Upplevelsen är att primärvården inte 
ser behov av att använda sig av SIPar. 

 Bedömningar: Samverkan, kommunikation och uppföljning 3.4.
Vi bedömer att samverkan till viss del sker på grund av att det finns reglerande lagar och avtal. 

Vi bedömer att incitament till samverkan mellan vårdgivare och olika vårdnivåer inom 
landstinget, inklusive i Huddinge och Täby, och privata vårdgivare framförallt sker genom 
Landstingets ersättningssystem. Det har i granskningen inte framkommit att kommunerna har 
lagt någon särskild ersättning på utförarna för att samverka med de landstingsdrivna 
verksamheterna avseende rehabilitering. 

Vi bedömer att samverkan också sker för att allmänt skapa bättre relationer med andra 
aktörer samt för att skapa ökad förståelse för och från andra aktörer. Samverkan sker även på 
grund av att avtal såsom uppdragsavtal och samverkansavtal finns upprättade. 

Vi bedömer att förutsättningarna för incitament för samverkan inom primärvården, generellt i 
landstinget, har minskat ur läkarnas perspektiv i och med att ersättningsystemet ändrades vid 
årsskiftet 2015/2016 då en specifik ersättning för teammöten utan patient togs bort för 
vårdcentralsläkare. 

Vi bedömer att det faktum att det inte finns ett gemensamt kommunikationsverktyg för 
samtliga vårdnivåer och vårdaktörer inom rehabiliteringsprocesserna leder till brister i 
kommunikation, samplanering och uppföljning mellan vårdnivåer och vårdgivare. Vi bedömer 
att kommunikation, samplanering och uppföljning av patienter underlättas mellan vårdnivåer 
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och mellan vårdgivare som har tillgång till gemensamma verktyg såsom TakeCare, NPÖ och 
WebCare. Bedömningen avser både Huddinge kommun och Täby kommun.  

Vi bedömer att samverkan mellan olika vårdnivåer och vårdgivare sker men att det finns 
brister i samverkan mellan samtliga nivåer. Vi bedömer att det skiljer sig åt mellan 
kommunerna Huddinge och Täby gällande vilka vårdnivåer som har starkare samverkan. I 
Huddinge sker samverkan i större utsträckning mellan primärvård och kommun, i Täby finns en 
mer omfattande samverkan mellan kommun och slutenvård.  

Vi bedömer att kommunikation, samplanering och uppföljning förutsätter fullständiga 
remisser. I granskningen riktas brister i remisshantering till aktörer inom slutenvården i 
Huddinge kommun som är involverade i rehabiliteringsprocesserna.  

Följande problemområden definieras i granskningen: 

- Olika ersättningssystem mellan vårdgivarna kan försvåra samverkan. 
- Brister i samverkan mellan samtliga vårdnivåer och vårdgivare. 
- Avsaknad av gemensamt kommunikationsverktyg mellan samtliga vårdnivåer och 

vårdgivare. 
- Sällan finns samtliga vårdnivåer som är involverade i en patients rehabiliteringsprocess 

representerade på vårdplaneringsmöten. 

4. Iakttagelser: Planering av rehabilitering utanför akutsjukhus 

I detta avsnitt behandlas revisionsfrågan: ”Hur sker planeringen av rehabilitering i vårdkedjor 
inför att vården läggs ut på aktörer utanför akutsjukhusen?” 

HSL beskriver att planering och utveckling av hälso- och sjukvård ska ske i samverkan med 
samhällsorgan, organisation och privata aktörer. 

I Framtidsplanen för hälso- och sjukvård (FHS) beskrivs att målbilden är att vården ska byggas 
ut både på och utanför akutsjukhusen med grund i den befolkningsökning som SLL står inför. 
Den bärande idén i FHS är nätverkssjukvård. Vården ska samarbeta i nätverk runt patienten 
där husläkare, e-hälsa och närsjukvård spelar en viktig roll. Utveckling av den del av 
nätverkssjukvården som stödjer utbyggnad av vård utanför akutsjukhus och samverkan mellan 
akutsjukhus och andra vårdgivare ska prioriteras. Detta för att individen ska få rätt vård på rätt 
nivå och för att patientens samlade behov är utgångspunkt för var och av vem vården ges. Här 
spelar själva organiseringen av hälso- och sjukvården och alla dess gränssnitt en avgörande roll 
för att patienten ska få en sammanhängande vårdkedja. I FHS tydliggörs också att dagens 
struktur för rehabilitering behöver ses över och att vårdgivarna måste samverka för att erbjuda 
patienten en helhetslösning. 
 

Ur SLL:s slutliga budget för 2016 samt planering för åren 2017-2019 framgår att förändrade 
uppdrag i stor utsträckning bygger på ambitionen med FHS och dess beskrivning om hur hälso- 
och sjukvården ska organiseras. Bland annat ska rehabiliteringsinsatser i större utsträckning 
erbjudas inom primärvården samt inom den specialiserade rehabiliteringen utanför 
akutsjukhusen och i den geriatriska vården. Den specialiserade rehabiliteringen är 
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organisatoriskt fördelad både på slutenvården och på öppenvården. För 
husläkarverksamheterna läggs mer fokus på kroniskt sjuka samt en fortsatt ökning av 
psykosociala insatser. Rehabiliteringsuppdragen ska enligt budgeten utvecklas med 
utgångspunkt från funktionstillstånd och med större fokus på återgång i arbete där detta är 
relevant. 

Från intervjuer framkommer att kännedomen om rehabiliteringens roll i FHS är låg eller 
obefintlig. Det framkommer inte att någon särskild planering sker bland vårdgivarna inför att 
vården läggs ut på aktörer utanför sjukhuset. I intervjuer uttrycks att husläkarmottagningarna 
redan är hårt pressade och att ett ökat ansvar skulle vara svårt att ta med befintliga resurser. 

Tidsmässigt parallellt med FHS har socialdepartementet initierat en utredning om ”Trygg och 
effektiv utskrivning från sluten vård”. Utredningen föreslår en ny lag – lagen om samverkan vid 
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård – för att ersätta lagen om kommunernas 
betalningsansvar. Det nya lagförslaget innebär att vårdplanering ska ske i ett läge som är 
optimalt för den enskilda patienten. För vissa patienter kommer det fortsatt att vara på 
sjukhuset, men för andra läggs vårdplanering ut på primärvården. Kommunernas 
betalningsansvar inträder redan efter tre arbetsdagar. Syftet med detta är att förkorta 
vårdtiden på sjukhuset vilket gagnar såväl den enskilda patienten som samhällsekonomin. 
Avsikten är också att säkerställa att den öppna vården är mer delaktig i planeringen av vården 
efter utskrivning. 

I utredningens slutsatser framkommer att kommunernas möjligheter att snabbare kunna ta 
över sin del av ansvaret för utskrivningsklara patienter till stor del beror på de 
landstingsfinansierades delaktighet i processen. Det beskrivs att landstingen sitter på centrala 
förutsättningar för att kommunerna ska kunna ta över sin del av ansvaret. I utredningen 
föreslås därför att landstinget måste ha uppfyllt vissa delar innan ansvaret går över till 
kommunen. En sådan del består i att landstinget senast 24 timmar efter att patienten har 
skrivits in i slutenvården, via ett inskrivningsmeddelande, ska underrätta berörda mottagare 
att patienten kan komma att behöva deras insatser. Detta beskrivs kunna underlätta för 
berörda aktörer i mottagandet av patienter som skrivs ut från slutenvården. 

För att förbättra samverkan och effektivisera rehabiliteringsprocessen kommer 
rehabiliteringskoordinatorer successivt att införas via primärvårdsrehabilitering på 
husläkarmottagningar samt inom specialistvården. Koordinatorerna ska verka för tidig kontakt 
inom vården och ska fungera som en samordnare inom sjukvården och mot andra berörda 
aktörer, med fokus på återgång i arbete. Rehabiliteringskoordinatorerna ska också identifiera 
patienter som har behov av koordinering och agera kontaktperson för bland annat patienter 
och rehabiliteringsaktörer. I dagsläget deltar inga rehabiliteringskoordinatorer, i någon av de 
intervjuade verksamheterna, i planeringen inför att vården läggs ut på aktörer utanför 
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akutsjukhusen5. Rehabiliteringskoordinatorerna kommer inte omfatta de för granskningen 
valda målgrupperna. 

 Bedömningar: Planering av rehabilitering utanför vård på 4.1.
akutsjukhus 

En av intentionerna med FHS är att få till en fungerande rehabiliteringsprocess från att 
patienterna skrivs ut från akutsjukhusen och övergår till andra aktörer. FHS lägger ett ramverk 
men vi bedömer att en lyckad implementering är beroende av att det förtydligas hur 
patientens väg i rehabiliteringen ska ske samt att information om och implementering av 
genomförandet förankras hos samtliga involverade aktörer. 

Vi bedömer att kännedomen om FHS generellt är låg bland de olika aktörerna vilket resulterar 
i att planering inte sker i en tillräcklig utsträckning för att patientens väg i rehabiliteringen ska 
vara sömlös och patientsäker. Det är särskilt allvarligt att kännedomen om rehabiliteringens 
roll i FHS bland verksamheter utanför akutsjukhusen och kommunen är låg eftersom det 
främst är dessa verksamheter som kommer att få ökat ansvar.   

Följande problemområden identifieras i granskningen: 

- Låg kännedom om rehabiliteringens roll i Framtidsplanen i SLL bland samtliga 
vårdgivare. 

- Ett större ansvar för primärvården i rehabiliteringsprocesserna till befintliga resurser?  

                                                      

 

5 Sommaren 2016 fanns 25 rehabiliteringskoordinatorer inom primärvårdrehabiliteringen i Stockholms 
län. Inga av dessa var dock verksamma i Täby eller Huddinge. På alla länets ortopedkliniker fanns 
rehabiliteringskoordinatorer. 
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5. Statistik från kvalitetsregister 

Statistik från kvalitetsregistret Riksstroke 

Statistik från kvalitetsregistret Riksstroke6 visar att år 2014 registrerades 23 562 vårdtillfällen i 
Riksstroke, varav 18 procent avser SLL. Tabellen nedan visar statistik från Riksstrokes 
årsrapport 2014 för SLL som är relaterad till rehabilitering. 

Stockholms läns landsting  
Antal registreringar 4 246 
Patienter utskrivna till eget boende 77 % 
Patienter utskrivna till särskilt boende 20 % 
Patienter utskrivna till övrigt boende 3 % 
Patienter utskrivna till eget boende med någon form av planerad rehabilitering 86 % 
Patienter som uppgav ha fått sina behov av stöd och hjälp från sjukhus och kommun tillgodosedda 91-95 % 

Statistiken visar att majoriteten av patienterna i SLL skrevs ut till eget boende. Av dessa hade 
86 procent någon form av planerad rehabilitering. Andelen patienter i SLL som tre månader 
efter insjuknandet 2014 uppgav sig ha fått sina behov av stöd och hjälp från sjukvården och 
kommunen tillgodosedda var mellan 91 och 95 procent. 

Sjukhus Karolinska  
Universitetssjukhuset Huddinge 

Danderyds sjukhus 

Antal registreringade vårdtillfällen 621 832 
Täckningsgrad 94 % 94 % 
Uppföljning 3 månader efter insjuknande 65 % 90 % 
Direktinläggning på strokeenhet 86 % 72 % 
Antal dagar i snitt av total vårdtid av 
akutvård 

618 830 

Antal dagar i snitt av total vårdtid av 
eftervård 

165 252 

Tabellen ovan visar statistik som är relaterad till rehabilitering från Riksstrokes årsrapport 2014 
på sjukhusnivå. Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge och Danderyds sjukhus redovisar en 
täckningsgrad på 94 procent, där skillnaden är att Danderyds sjukhus uppvisar drygt 200 fler 
registrerade vårdtillfällen (832 vårdtillfällen mot 621 vårdtillfällen). I tabellen redovisas stora 
skillnader avseende uppföljning av patienter tre månader efter insjuknande mellan sjukhusen 
Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge (65 procent) och Danderyds sjukhus (90 procent).  

                                                      

 

6 Källa: Statistik hämtad från kvalitetsregistret Riksstroke hemsida och redovisas i rapporterna 
Årsrapport. Stroke och TIA 2014 samt 3-månadersuppföljning efter stroke. Länk till rapporterna på 
Riksstrokes hemsida:  
http://www.riksstroke.org/sve/forskning-statistik-och verksamhetsutveckling/forskning/arsrapporter/  

http://www.riksstroke.org/sve/forskning-statistik-och%20verksamhetsutveckling/forskning/arsrapporter/
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Det är stora skillnader gällande direktinläggning på strokeenhet mellan Karolinska 
Universitetssjukhuset Huddinge och Danderyds sjukhus. Det är också stora skillnader mellan 
sjukhusen avseende antal dagar i snitt av vårdtid både inom akutvård och eftervård. 
Skillnaderna kan bero på flera anledningar; ingen djupare analys av orsakerna har genomförts 
inom ramen för denna granskning. 

Statistik från kvalitetsregistret Rikshöft 

Statistik från kvalitetsregistret Rikshöft7 visar att Danderyds sjukhus 2014 registrerade 637 
patienter med höftfraktur. I snitt var den totala vårdtiden för patienter som vårdas på 
sjukhuset 5,5 dygn varav 23 procent av dessa patienter kunde skrivas ut till ursprungligt 
boende efter vården på sjukhuset.  

Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge registrerade samma år 362 patienter med 
höftfraktur. I snitt var den totala vårdtiden för patienter som vårdas på sjukhuset 10,3 dygn 
varav 62 procent av dessa patienter kunde skrivas ut till ursprungligt boende efter vården på 
sjukhuset. Skillnaden mellan sjukhusen kan ha flera orsaker, men har inte närmare analyserats. 
Tabellen nedan visar statistik som är relaterad till rehabilitering från Rikshöfts årsrapport 2014 
per sjukhusnivå. 

Sjukhus Karolinska  
Universitetssjukhuset Huddinge 

Danderyds sjukhus 

Antal registreringade vårdtillfällen 362 637 
Antal dagar i snitt av total vårdtid på 
sjukhus 

10,3 5,5 

Patienter som skrevs ut till ursprungligt 
boende efter vård på sjukhus 

62 % 23 % 

  

                                                      

 

7 Källa: Statistik hämtad från kvalitetsregistret Rikshöfts hemsida och redovisas i rapporten Årsrapport 
2014. Länk till årsrapporten på Rikshöfts hemsida: http://rikshoft.se/arsrapporter/  

http://rikshoft.se/arsrapporter/
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Bilaga 1 – Rehabiliteringsutbud per vårdnivå i Huddinge kommun och 
Täby kommun 
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