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Våren är här och det är dags för 
nystart! 
I december fattade Programnämnden beslut om 
breddinförande av rehabiliterande arbetssätt i 
kommunens hela geografiska område, kopplat till 
omställningsarbetet Nära vård. Det innebär att 
rehabiliterande arbetssätt nu blir en del av Nära 
vård.  
Under 2021 började omställningen till Nära vård att ta 
form i Örebro län. Det nationella uppdraget har samma 
syfte och mål som rehabiliterande arbetssätt, men med 
ett utvidgat fokus där primärvården är kärnan och 
samarbetet mellan kommunerna och regionen är centralt. 
För att Örebro kommun ska kunna ta sin del av ansvaret 
för omställningen till Nära vård krävs att vi tittar på våra 
egna förutsättningar och anpassar vår verksamhet. Det 
gör vi bland annat genom att utveckla ett rehabiliterande 
arbetssätt. 

Sedan Programnämndens beslut har arbete påbörjats 
med att samordna rehabiliterande arbetssätt och Nära 
vård på olika sätt. Arbetet med att sammanföra 
rehabiliterande arbetssätt som en del i Nära vård 
kommer att fortsätta under året.  

 
Vårens arbete  
Under vintern och våren har årets handlingsplan för 
rehabiliterande arbetssätt inom Nära vård utarbetats och 
beslutats av berörda förvaltningars och verksamheters 
ledningsgrupper (Vård- och Omsorgsförvaltningen, 
Förvaltningen för Sociala insatser och Myndighets-
verksamheten). Temat för handlingsplanen är 
tvärprofessionellt samarbete, med målet att skapa 
hållbara strukturer och former för nära samarbeten (ex. 
team) utifrån invånarens behov.  

Nu under våren förs också dialoger i olika forum inom 
förvaltningar och verksamheter om hur det fortsatta 
arbetet ska läggas upp utifrån handlingsplanen, 

erfarenheterna från test- och utvecklingsfasen samt 
verksamheternas olika förutsättningar. Årets 
handlingsplan finns att ta del av i samarbetsgruppen på 
intranätet. 

Vidare har en styrgrupp för Nära vård (inklusive 
rehabiliterande arbetssätt) formats. Styrgruppen har sitt 
första möte i början av maj.  

 
Arbetet med verksamheter  
Det arbete med olika enheter och verksamheter som 
påbörjades 2021 fortsätter och några ytterligare enheter 
där utvecklingsarbetet planerades före årsskiftet har 
tillkommit. Upplägget ser olika ut beroende på 
enheternas förutsättningar. 

I flera enheter pågår case-arbeten, både inom FSI och 
VoO, med syfte att omsätta rehabiliterande arbetssätt i 
praktiskt görande. En del case har startats upp utifrån 
eller parallellt med att reflektionsträffar genomförts.  

Inom andra verksamheter, exempelvis på vård- och 
omsorgsboenden, är arbetet mer inriktat på att 
åstadkomma en kulturförflyttning tillsammans med 
förändring av arbetssättet. Det blir ett större fokus på 
hur invånarna vill ha det och på att ta vara på de 
enskildas förmågor för att de ska kunna leva det liv som 
de önskar.  

Avslutningsvis  

Som nämndes inledningsvis har arbetet med att 
samordna rehabiliterande arbetssätt och Nära vård 
påbörjats. Därför har samarbetsgruppen på intranätet 
döpts om till ”Rehabiliterande arbetssätt inom Nära 
vård”. Välkommen att följa samarbetsgruppen! Detta 
nyhetsbrev kommer också att ersättas av ett nyhetsbrev 
som speglar hela arbetet med omställningen till Nära 
vård. 

Nu ser vi fram emot att få fortsätta arbetet tillsammans 
med er alla!  


