


Hemrehabilitering 
& 

Nära vård

Så möter vi framtidens 
vårdbehov 



Nära vård

• Nationellt omställningsarbete som kommunerna 
förväntas medverka till. 

• Individerna/medborgarna ska vara mer delaktiga 
och fokuset flyttas från specialistsjukvården till 
primärvården (kommun & VC)

• Nära – olika former av närhet/tillgänglighet 

• Tillgänglig med nya arbetssätt som stöd

• Tillsammans med andra t ex civilsamhället

• Främja hälsa och självständighet 



• 500 miljoner till kommunerna - förutsättningar för 
vårdens medarbetare, får användas till nära vård.

• Medlen får användas till att stärka nya, redan 
pågående satsningar eller bibehålla effekter av 
redan gjorda satsningar

• Munkedal 475.486 kr , samt gemensam resurs på 
Fyrbodal för att vara behjälplig i 
utvecklingsarbetet. 



Äldreomsorgsprogrammet säger

Hemgång efter en sjukhusvistelse ska vara trygg, där 
den äldre kommer direkt hem till sitt ordinarie boende 
med individanpassade stödinsatser. Planering, 
samverkan och anpassning av det ordinära boendet 
bidrar till en snabb och bra rehabilitering och återgång 
till vardag, och den äldre slipper tid på korttidsboende.



Hemrehabilitering
Syfte med Hemrehabilitering 

Genom att arbeta med teambaserad 
rehabilitering i den enskildes hem och 
närmiljö minska och/eller skjuta på 
behovet av hemtjänst, hemsjukvård 
samt minska antalet dygn på 
korttidsplats. Förväntad effekt är även 
att behovet av SÄBO plats skjuts fram. 
Genom att minska eller skjuta på 
behovet av hemtjänst, hemsjukvård 
och korttidsvård förväntades också 
kostnader för korttidsvård, hemtjänst 
och hemsjukvård minska eller dämpas 
ur ett längre perspektiv. 

• Minska eller avsluta 
hemtjänstinsatserna. 

• Skjuta fram vårdbehovet

• Bo kvar längre hemma



• Arbeta målinriktad tillsammans med den 
enskilde

• Max 90 dagar i denna vårdform -När målen är 
uppnådda avslutas teamets arbete 

• Största effekt får arbetet om de som skall utföra 
det finns nära varandra

• Förslag om att Ekebacken kan vara den platsen

Korttid, SSK, REHAB, Hemtjänst 

• Gemensam organisation: Korttid, Rehab, SSK och 
Hemrehabilitering

• MAS/MAR/VUV ingår i ”konceptet”



Effekter

• Professionalitet – IBIC

• Samlad kompetens

• Flexibilitet i organisationen både för brukare och 
medarbetare

• Teamkänslan

• Resurser på rätt plats (korttid-ordinärt boende)

• Främjar arbetet med heltid 

• Långsiktig hållbar organisation som kan möta 
framtidens vårdbehov och demografiska utmaning



Erfarenheter från
Eskilstuna & Östersund

• Forskningsprojekt tillsammans med Mälardalens 
högskola

• Inom målgruppen 65-79 år har behovet av hemtjänst 
minskat med 87 procent.

Ett ökat fokus på hälsofrämjande, förebyggande och 
tidiga rehab insatser

• Främjar ett aktivt och hälsosamt åldrande

• Främjar självständighet 

• Minskar behov av stöd, vård och omsorg 

• Är kostnadseffektivt och ger en hög ”return on 
investment”



Vad krävs

• Omstrukturering av boendeplatser

• Översyn lokaler och anpassning

• Kompetensutveckling

• Vilja till förändringsarbete 



Tack för 
uppmärksamheten


