Länsgrupp Habilitering och Rehabilitering
Gemensam målbild 2020-2022

Länsgrupp Habilitering/Rehabilitering
Länsgruppen innebär ett gemensamt samarbete avseende arbetsterapi och
fysioterapi/sjukgymnastik inom kommunernas och regionens habiliterings- och
rehabiliteringsverksamheter.
Upptagningsområdet är Kalmar län och dess ca 240 000 invånare. I
verksamheterna ingår ca 300 arbetsterapeuter och
fysioterapeuter/sjukgymnaster.
Tillsammans med patienten vill vi uppnå regionens och kommunernas
gemensamma vision för arbetsterapi och fysioterapi/sjukgymnastik.
Visionen som ska forma verksamheten och som ska vara vägledande för all
arbetsterapi och fysioterapi/sjukgymnastik i Kalmar län är:
Rätt insats vid rätt tillfälle för den enskilde

Mötesplatser och kommunikation
Länsgrupp habilitering/rehabilitering träffas fyra gånger/år för att övergripande
bidra till utveckling och samordning av habilitering och rehabilitering, med fokus
på arbetsterapi och fysioterapi/sjukgymnastik samt för att underlätta
erfarenhetsutbyte.
Lokal samverkan mellan huvudmännen är nödvändig och underlättas av fasta och
strukturerade mötesplatser för verksamhets- och yrkesutveckling samt för
kollegial dialog i enskilda patientärenden.
Chefer och medarbetare hos båda huvudmännen har ett gemensamt ansvar för
att skapa lämpliga mötesplatser för lokal samverkan. Den sker utifrån lokala och
geografiska förutsättningar och med stöd av Länsgrupp habilitering/rehabiliterings
målbild inkl. Praktiska anvisningar - Rehabilitering/Habilitering och hjälpmedel.

Gemensam målbild
Med regions- och kommungemensamt fokus på hälsa och
livskvalitet ska invånarna i Kalmar län;
• Inte märka våra organisatoriska gränser
• Möta kompetens, säkerhet, hög kvalitet och gott bemötande
• Erbjudas stöd utifrån varje individs behov och förutsättningar
med syfte att återvinna eller bibehålla bästa möjliga
funktionsförmåga samt skapa goda villkor för ett självständigt
liv och ett aktivt deltagande i samhällslivet

Fokusområden 2020-2022



Nära vård



Kunskapsstyrning i samverkan



Praktiska anvisningar för habilitering
och rehabilitering



Hjälpmedel

Aktiviteter 2020-2022
Fokusområden

Aktiviteter

Nära vård

Under 2020 skapa, och sedan regelbundet under perioden,
revidera en gemensam målbild och handlingsplan för Nära vård i
syfte att skapa rätt kvalitet i varje möte med invånarna samt
identifiera/minska variation avseende kvalitet.

Kunskapsstyrning i samverkan

Under 2020 skapa, och sedan regelbundet under perioden
revidera, en gemensam målbild och handlingsplan för
kunskapsstyrning i samverkan. Detta i syfte att skapa rätt
kvalitet i varje möte med invånarna samt identifiera/minska
variation avseende kvalitet. Gemensam kompetensutveckling är
ett fokusområde

Praktiska anvisningar Rehabilitering, Habilitering och hjälpmedel

Under perioden implementeras och revideras kontinuerligt den
av Länsgrupp Hab/Rehab framtagna ”Praktiska anvisningar för
rehabilitering/habilitering och hjälpmedel”.

