
 
 

VÄLKOMMEN TILL SEMINARIE 2 AV 3 OM 
REHABILITERING I HEMMET 2.0 

 
Rehabilitering i hemmiljö ger möjlighet till ökad kontinuitet och positiva effekter för 

individer med behov av rehabilitering och med diagnoser/tillstånd som stroke, hjärtsvikt, KOL 
samt fallprevention. Dessutom används vårdens och omsorgens resurser effektivare och ger 
möjlighet att möta nya kommande rehabiliteringsbehov - inte minst ur Covid-19-perspektiv. 
Nya typer av digitala stöd och arbetssätt utgör en viktig del av rehabilitering 2.0 och kan höja 
individens motivation väsentlig. 

Projektet Samuel (Samverkansmiljö för vård och omsorg i hemmet) samordnar och 
stimulerar gränsöverskridande samverkan mellan alla aktörer inom hälsa, vård och omsorg. 
Syftet är att skapa gemensamma utvecklingsprojekt och projektansökningar som stimulerar 
regional utveckling och tillväxt. 

Som ett led i detta arbete genomförs nu tre seminarier med fokus på sammanhållen 
rehabilitering i hemmiljö. Målet med seminarieserien är att utveckla behovsdrivna 
samverkansprojekt genom att fokusera behov, visa tjänster och metoder och se hur projekt kan 
finansieras. 

Seminarium 2 – Behov, tjänster och prioritering, 2 december, kl 9.00 – 12.00 
ANMÄL DIG HÄR TILL SEMINARIUM 2 – anmäl senast den 27:e november, Föranmälan krävs. 
 
Var: Digitalt via Zoom, länk skickas ut till deltagare innan seminariet 
Vem: Personer med behov av rehabilitering, MAR och enhetschefer inom 

rehabilitering, verksamhetsutvecklare eller motsvarande, rehabiliteringspersonal, 
biståndshandläggare samt enhetschefer för hemtjänst, forskare och företag. 

 

Syftet med seminariet är att diskutera och prioritera ett antal tjänster och funktioner för att kunna 
öka kvalitet och kvantitet vid rehabilitering i hemmet. Tjänsterna har identifierats från de 
utvecklingsområden och behov som diskuterats vid gruppdiskussionerna vid tidigare seminarium. 
Behov och tjänster har också identifierats genom diskussioner med personal som arbetar med 
rehabilitering i hemmet. Dessa tjänster kommer sedan att paketeras i ett antal projektförslag 
diskuteras under seminarier tre. Under seminariet kommer också ett pågående utvecklingsarbete i 
länet som utnyttjar 1177 Vårdguiden att presenteras. 
 
PROGRAM 2/12: 
 

9:00 Välkommen, projektet SAMUEL, syfte och deltagare 
9:10 Identifierade utvecklingsområden och behov  
9:30 Jämställdhet och diskriminering vid rehabilitering – hur ser det ut hos oss? (Gruppdiskussion) 
9:50 Rast - bensträckare 
10:00 Konkret exempel i Norrbotten - En webbaserad intervention via 1177 (stroke) 
10:30 Presentation av identifierade funktioner och tjänster  
10:50 Funktioner och tjänster - värdering 
11:00 Rast - bensträckare 
11:10 Diskussion om värdering av funktioner och tjänster 
11:20 Befintlig evidens och behov av ny evidens på vetenskaplig grund 
11:30 Avslutning och summering, Tack! 
 

KONTAKT: Luleå tekniska universitet  
 Per-Olof Egnell 

per-olof.egnell@ltu.se, tel. 0920-49 20 89 
Maria Jansson 
maria.jansson@ltu.se, tel. 0920-49 30 05 

 
 

http://www.ltu.se/samuel
https://www.ltu.se/_special-polopoly/FormArticle.htm?a=202950
http://www.ltu.se/samuel
http://www.ltu.se/samuel
http://www.ltu.se/samuel


 
 
 
 
 

Seminarium 3 – Konkretisering av samverkansprojekt 
När: TBC 
Var: TBC 
Syftet med seminariet är att visa på ett antal samverkansprojekt och hur de skulle kunna 
genomföras och finansieras. Målet är att skapa förutsättningar för ett engagemang som möjliggör 
ett genomförande om tillräcklig finansiering finns tillgänglig eller kan identifieras. 

 
VAR MED OCH SKAPA FRAMTIDENS VÅRD- OCH OMSORGSTJÅNSTER I HEMMET 
 
 
Mer information om projektet SAMUEL hittar du på www.ltu.se/samuel  
 
 
 

http://www.ltu.se/samuel
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