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Överenskommelse om samverkan mellan Vuxenhabiliteringen och
vårdcentraler inom Hälsoval Region Örebro län

Vårdcentraler inom Hälsoval bedriver primärvård och utgör basen i hälso- och sjukvården.
Vuxenhabiliteringen erbjuder specialiserade habiliteringsinsatser som ett komplement till närsjukvård
och andra vårdgivares uppdrag.
Välfungerande samverkan är en förutsättning för att personer med funktionsnedsättning ska
tillförsäkras god vård. Detta dokument beskriver verksamheternas samverkansformer.
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Syfte

Syftet med samverkan är en fortsatt öppen dialog runt gemensamma frågeställningar som syftar till att
ge god vård till patienter med funktionsnedsättning.
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Övergripande samverkan

Verksamheterna träffas minst en gång per år för att diskutera övergripande samverkansfrågor,
informera om förändringar i respektive verksamhet samt uppdatera denna skriftliga överenskommelse.
Avvikelser i verksamheterna rapporteras via avvikelsehanteringssystemet och följs upp på
samverkansträffarna.
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Samverkan vid intyg och sjukskrivning

För de patienter som inte har ett pågående vårdåtagande vid Vuxenhabiliteringen utfärdas intyg av
vårdcentralen om inte någon annan klinik, t ex neurolog-, eller psykiatrin, har patientansvaret.
Sjukskrivning är i normala fall bassjukvård och hanteras av vårdcentralerna inom Hälsoval.
Många patienter med funktionsnedsättning har aktivitetsersättning som upphör dag 1 den månad man
fyller 30 år. För de patienter som har ett pågående vårdåtagande på Vuxenhabiliteringen förbereds i
möjligaste mån för anpassad anställning eller underlag för sjukersättning. Några patienter kommer
under utredningstiden att behöva sjukskrivning i särskilda fall på primärvårdsnivå.
Viktiga verktyg för att förenkla samverkan är journalportalen och Eye.doc där bedömningar, löpande
dokumentation och utfärdade intyg finns samlade.
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Annan samverkan

Vuxenhabiliteringen ska finnas tillgänglig för konsultation runt frågeställningar som rör
funktionsnedsättning som uppkommer på vårdcentral. Se information på hemsidan
Vuxenhabiliteringen där aktuella kontaktvägar finns angivna.
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Övrigt

Kunskap om olika funktionsnedsättningar finns numera lättillgängligt via kliniskt nationellt
kunskapsstöd för vårdcentraler.
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