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Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att


godkänna tillskott för innevarande år med upp till 2,4 miljoner kronor till det
särskilda uppdraget för neurorehabilitering.

Ärendet
Närsjukvården Halland arbetar inom ramen för vårdvalet med en särskild satsning på
teambaserad neurorehabilitering. Regionstyrelsens arbetsutskott föreslås nu besluta
om utökad finansiering för innevarande år med upp till 2,4 miljoner kronor för att ge
invånarna förutsättningar till en mer jämlik vård med rätt bemanning utifrån behov i
samtliga kommuner.
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att


godkänna tillskott för innevarande år med upp till 2,4 miljoner kronor till det
särskilda uppdraget för neurorehabilitering.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse Budgettillskott för det särskilda uppdraget för
neurorehabilitering
Expedieras till
Driftnämnd Närsjukvården Halland
Driftnämnd Hallands sjukhus

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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Regionkontoret
Hälso- och sjukvård
Karin Nordstrand
Hälso o sjukvårdsstrateg

Tjänsteskrivelse
Datum
2020-06-23

Diarienummer
RS200625

Regionstyrelsen

Tjänsteskrivelse Budgettillskott för det särskilda
uppdraget för neurorehabilitering
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att:
- Godkänna tillskott för innevarande år med upp till 2,4 miljoner kronor till det
särskilda uppdraget för neurorehabilitering.

Sammanfattning
Närsjukvården Halland arbetar inom ramen för vårdvalet med en särskild satsning på
teambaserad neurorehabilitering. Regionstyrelsens arbetsutskott föreslås nu besluta om
utökad finansiering för 2020 med upp till 2,4 miljoner kronor för att ge invånarna
förutsättningar till en mer jämlik vård med rätt bemanning utifrån behov i samtliga
kommuner.

Bakgrund
Regionfullmäktige beslutade i juni 2015 att ge Närsjukvården Halland i uppdrag att utföra
teambaserad neurorehabilitering. Uppdraget påbörjades i januari 2016 och innebär att
samlad teambaserad neurorehabilitering ska finnas tillgänglig i varje kommun i Halland för
att tillgodose behovet av jämlik vård hos målgruppen. Ett team finns på plats i respektive
kommun, med justeringen att Laholm tillhör Halmstads team och Hyltebruk tillhör
Falkenbergs team.
Målgruppen är avgränsad till patienter med neurologisk skada eller sjukdom som bedöms
vara i behov av neurorehabiliteringsteamets specifika och samlade kompetens och där
hälso- och sjukvårdsansvaret ligger på närsjukvårdsnivå. För att tillgodose patientens behov
ska det i teamet ingå fysioterapeut, arbetsterapeut och kurator samt finnas tillgång till
logoped, dietist och läkare. I uppdraget ingår samverkan med specialistvården, kommunen,
närsjukvården och andra aktörer som kan vara till gagn för patienten.
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Vid en översyn av Närsjukvårdens verksamhet har det uppmärksammats att bemanningen
av den särskilda satsningen på neurorehabilitering behöver ses över så att andelen personal
står i relation till antalet invånare som har behov av vård. En justerad bemanning
föranleder dock utökad budget, varför förslag om budgettillskott nu läggs fram.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet
Den särskilda satsningen för neurorehabilitering finansieras som ett särskilt uppdrag inom
Vårdval Halland. Årlig budget är för närvarande ca 9,5 miljoner kronor. Tillskott föreslås
nu om upp till 2,4 miljoner kronor för att ge invånarna förutsättningar till en mer jämlik
vårdsatsning med rätt bemanning utifrån behov i samtliga kommuner. Tillskottet
finansieras genom hälso- och sjukvårdens utvecklingsmedel. För 2021 och framåt är
utökningen beslutad genom Mål och Budget.
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