
En region i rörelse

En region att längta till och växa i



Var befinner sig Regionen idag, 

och vilka är utsikterna framåt ?

ur ett samhällsperspektiv, sårbarhet & styrka



Utmaningar som påverkar
▪ Ny lagstiftning och ändrad roll

▪ Statens modell med ett-årsbeslut på viss finansiering (t ex Våld i nära relationer mm)

▪ Mindre aktiv samverkan med Försäkringskassa och Arbetsförmedling

▪ Ekonomiska läget i Region Jämtland Härjedalen

▪ Kort utvecklingstid och nytt med rehabkoordinatorer i specialiserad vård

▪ Tillgänglighet till vård

▪ Försäkringsmedicinsk kompetens

▪ Lång utvecklingstid och många rehabkoordinatorer i primärvården

▪ Beslut om cancerrehabteam

▪ Utredning om samlad rehabverksamhet för mer likartat arbetssätt

▪ Samarbete med arbetsgivare

Möjligheter som påverkar





- Vilka har inte idag tillgång till, 

- och vilka befaras inte få berättigat stöd/rehab framåt?

utifrån regionens uppdrag, grupp/er av individer



▪ Personer med komplexa behov där samverkan krävs av många, särskilt om 

samverkan krävs mellan sjukvård, socialtjänst, försäkringskassa, 

arbetsförmedling och arbetsgivare

▪ Personer med psykisk ohälsa – Regionen arbetar just nu med en långsiktig 

utvecklingsplan inom detta område för att samordna/strukturera/fokusera sitt 

arbete – men återigen samordningsbehov med andra aktörer !

▪ Personer med dolda problem t ex våld i nära relation
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Innehåller olika  

målområden och aktiviteter

Policy om jämställdhet och jämlikhet Övergripande handlingsplan för jämställd och jämlik 

verksamhet



Exempel ur Övergripande handlingsplan: 
Stärkt arbete avseende könsrelaterat våld, våld i nära relation, hedersrelaterat våld och 
förtryck, vilket också är en patientsäkerhetsfråga

▪ Kompetensutveckling av personal och implementera framtagna rutiner

▪ Ökad upptäckt av våldsutsatthet 

▪ Barnskyddsarbete, barn som lever med våld i familjen

▪ Fråga om våld ska ställas på rutin inom MHV, BUP, Vuxenpsykiatri och i  

sjukskrivningar. Även i medarbetarsamtal.

▪ Lotsfunktion/enhet m specialistkompetens ska upprättas

▪ Hedersrelaterat våld och förtryck; arbete avseende könsstympning

▪ Utgångspunkter: Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2014:4)

och Nationella strategin mot våld 2017-2026
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Aktiviteter:


