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Historik kring dokument gällande Kommunalisering av Hemsjukvården 
 

1:a  versionen av Rehabilitering Habilitering och hjälpmedel från 2012 
I Dalarna fanns det sedan 1999 ett avtal mellan landstinget och kommunerna 
”Alla Vinner 2” som reglerade ansvaret inklusive kostnader för hjälpmedel. Alla vinner 2 
ersattes av Rehabilitering, Habilitering och Hjälpmedel  med anvisning från 2012-09-28. 
Innehållet skulle tydliggöra det gemensamma ansvaret för re/habilitering och hjälpmedel 
samt anvisning för genomförande. 
Uppdraget gavs av projektledningen för arbetet med kommunaliseringen av 
hemsjukvården i Dalarna. Arbetsgruppen utsågs av den gemensamma LOK-gruppen (Landsting och 
Kommuner i samverkan). Anvisningen följdes upp i slutet av 2013 och revidering påbörjades. 
 

LD 12/03663 Hantering av kostnader för Hjälpmedel 
Beredningsgrupp Hjälpmedel gavs av Förvaltningschef Karin Stikå- 
Mjöberg genom primärvårdssamordnare Karin Torberger i uppdrag 
att ta fram ny skrivelse gällande hantering av kostnader, förskrivning och 
uppföljningsansvar för hjälpmedel och därtill hörande tjänster. 
Dokumentet ersatte skrivelsen ”Hantering av kostnader för 
handikapphjälpmedel” från 2005-01-01 Dnr 0196/04 och skulle belysa 
hanterandet i korthet. I övrigt hänvisades till skrivna avtal och 
överenskommelser. I uppdraget betonades det att det skulle vara möjligt för ansvarig 
verksamhetschef att följa upp och påverka de egna 
hjälpmedelskostnaderna. 
Syftet var att underlätta för berörda att hantera ansvars- och kostnadsfrågor 
rörande förskrivning av hjälpmedel. 
• att klarlägga roller för inblandade aktörer 
• att medarbetare inte skulle lägga tid på att leta betalare 
• att patienten inte hänvisas till olika enheter 

Denna skrift utgick vid lanseringen av 2:a versionen av Rehabilitering, Habilitering och Hjälpmedel 

vilket dock inte har kommunicerats i tillräcklig omfattning. 

 

2:a  versionen av Rehabilitering, Habilitering och Hjälpmedel  
Antagen från 16-09-30 av Länsnätverk Chefer Giltigt från 2016-11-01 – 2017-12-31 

Vid revidering inför 2016 bakades huvuddokument och kortversion ihop till en utvidgad anvisning 

och övriga dokument utgick. Vid presentation för Chefsnätverket informerades det om att övriga 

dokument utgick men tyvärr finns detta inte noterat i mötesanteckning/beslut. Det framgår inte 

heller tydligt på dokumentets framsida under Historik. Dokumenten har dock plockats bort från 

aktuella sidor redan under 2016. 
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Aktuella Avtal och Riktlinjer:  www.regiondalarna.se/plus/vard/halsa-och-valfard 

 

https://www.regiondalarna.se/plus/vard/halsa-och-valfard/ 
 

https://www.regiondalarna.se/plus/vard/halsa-och-valfard/regionala-samverkansdokument/ 
 

https://www.regiondalarna.se/plus/vard/halsa-och-valfard/samverkan-vid-utskrivning-fran-sluten-halso--och-
sjukvard/dokument/ 
 

 

 

Äldre Dokument  Ersattes av 

Alla Vinner 2 från 1999 
 

Rehabilitering, Habilitering & hjälpmedel i Dalarnas län 
 – särskild överenskommelse + anvisning 2012 
 

Hantering av kostnader för Handikapphjälpmedel 
Dnr 0196/04 
 

Hantering av kostnader, förskrivning och 
uppföljningsansvar för hjälpmedel & därtill hörande 
tjänster inom landstinget & Dalarnas kommuner 2012 
LD12/03663 
 

Rehabilitering, Habilitering & hjälpmedel i Dalarnas län 
 – särskild överenskommelse + anvisning 2012 
 
 
 
 
Hantering av kostnader, förskrivning och 
uppföljningsansvar för hjälpmedel & därtill hörande 
tjänster inom landstinget & Dalarnas kommuner 2012 
 

Riktlinje Rehabilitering, Habilitering & Hjälpmedel 
Vid revidering inför 2016 bakades dokumentet ihop till en 
utvidgad anvisning och övriga dokument utgick. 
Detta dokument är nu under revidering. 
 
 
Skulle inte ersättas då 2016, revideras nu och bifogas som 
bilaga till Rehabilitering, Habilitering och Hjälpmedel. 
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