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Äldrenämnden 

Ändrad inriktning av platser på Svartbäcksgården 

Förslag till beslut 

att 	ändra inriktning på 29 korttidsplatser från rehabiliteringsplatser till allmänna 
korttidsvårdsplatser 

Bakgrund 
Svartbäcksgården bedriver i dag korttidsvård med 58 platser. 29 av dessa platser har i dag 
inriktning rehabilitering och 29 platser inriktning allmän korttidsvård. I nuvarande uppdrag 
för rehabiliteringsplatserna finns specifika krav på att verksamheten ska tillhandahålla så 
kallad intensiv somatisk rehabilitering, ha spetskompetens inom stroke samt att de ska vara en 
så kallad spjutspets inom rehabilitering. 

Ärende 
Enligt Riktlinje för rehabilitering och habilitering i samverkan inom Uppsala län har kommunen 
ansvar för rehabilitering i hemmet på en grundläggande medicinsk nivå i de fall behovet 
överstiger 14 dagar och den enskilde inte själv kan ta sig till landstinget/regionens primärvård. 
Landstinget/regionen har ansvar för rehabilitering på en specialiserad nivå, samt rehabilitering i 
de fall där den enskilde har behov av en samlad kompetens med yrkeskategorier som inte finns 
inom kommunen, exempelvis logoped, dietist och kurator. 
Förslaget innebär att omvandla de specifika rehabiliteringsplatserna till allmänna 
korttidsvårdsplatser då specialiserad rehabilitering inte är ett kommunalt ansvar (bilaga 1). 
I äldrenämndens avtal och uppdragsbeskrivningar finns krav på att den enskildes behov av 
rehabilitering ska bedömas och tillgodoses, oavsett var korttidsvården verkställs. 

Om beslut fattas kommer förvaltningen arbeta fram en plan för omställning som ska genomföras 
under 2017. Nedtrappning av dygnspriset kommer då att ske, från 2380 kronor ti111956 kronor per 
dygn. 

Gunn-Henny Dahl 
Direktör 

Bilaga 1 

Postadress: Uppsala kommun, äldreförvaltningen, 753 75 Uppsala 
Telefon: 018-727 00 00 (växel) 

E-post: aldreforvaltningen@uppsala.se  
www.uppsala.se  



BILAGA I 

Generell illustration av rehabiliteringsansvar 

Rehabiliteringsansvar 
Generell illustration utifrån länsgemensamma riktlinjer beslutad i TKL 2015-06-05. 

För förtydliganden och beskrivning av vissa undantag. Se riktlinjerna 
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