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Rehabilitering - diskussionsunderlag 
I samband med Ädelreformen fastställdes i 18 § hälso-och sjukvårdslagen att, 
varje kommun skall erbjuda en god hälso-och sjukvård åt dem som bor i 
bostad som regleras enligt 20 och 21 §§ socialtjänstlagen samt i samband med 
dagverksamhet enligt 10 § socialtjänstlagen. I tillägg till hälso-och sjukvårds-
lagen förtydligades detta ansvar fr o m januari 1994. Enligt 18 a § skall kom-
munen inom ramen för sitt hälso-och sjukvårdsansvar erbjuda habilitering, re-
habilitering och hjälpmedel.  

I olika utvärderingar av Ädelreformens genomförande har bl a konstaterats 
att det råder oklarheter när det gäller hur ansvaret är fördelat mellan kom-
muner och landsting. En förklaring kan vara att man i samband med de 
skatteväxlingar som gjordes 1992 inte tydligt definierade det hälso-och sjuk-
vårdsansvar som avsågs. Kommunerna övertog ett hälso-och sjukvårdsan-
svar som inkluderade rehabiliteringsinsatser men de resurser som togs över 
från landstingen motsvarade inte alltid det fulla ansvaret. En annan förkla-
ring kan finnas i de förskjutningar av ansvaret som skett på sina håll till följd 
av minskat antal vårdplatser t ex inom den geriatriska vården. 

Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet har sett det som ange-
läget att speciellt uppmärksamma rehabiliteringsfrågorna under 1994. Denna 
PM är ett led i detta arbete och bör kunna vara underlag för fortsatta diskus-
sioner på den lokala nivån. I det gemensamma arbetet ingår också att beskri-
va ansvarsfördelningen utifrån lagstiftningen för att ytterligare underlätta de 
diskussioner som måste föras mellan kommuner och resp landsting. Dess-
utom avser vi att genom uppbyggnad av ett nätverk följa och sprida erfaren-
heter från det utvecklingsarbete som pågår i kommuner och landsting inom 
rehabiliteringsområdet.
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I vårt fortsatta arbete ser vi det som mycket angeläget att få del av era syn-
punkter, vilka vi tacksamt emotser per brev eller telefon. Närmare upplys-
ningar lämnas av Ingrid Söderström tel 08-772 43 42. 
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