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 REHAB 
SLUTENVÅRD 

 REHAB 
ÖPPENVÅRD

Bedömning av
rehab-behov

Diagnos / 
behandling

påbörjas

Separata behandlingsplaner
för olika professioner.

Utskrivning

Etablera vårdplan 
Teammöte

Rehabiliteringsvård

Förskrivning av hjälpmedel/
läkemedel/ nutritionsprodukter/ 
hemuppgifter till patienten.

Förskrivning av hjälpmedel/
läkemedel/ nutritionsprodukter/ 

hemuppgifter till patienten.

Rehabiliteringsvård

Stötta i  egenvård

Bostadsanpassning

Överrapportering till/från hemmet

Bedömning av 
rehab-behov

Hälsofrämjande/
förebyggande insatser

Dokumentation som ej förs vidare
Dokumentation görs främst för eget 
behov. Sammanställningen i epikrisen 
är i många fall otillräcklig för 
överlämning till andra vårdenheter.

Informationsbrist
Svårt att få tag på historik/nuläge, planerat 
läge för patient som tidigare haft rehab i 
öppenvården.
Behov av rehab uppmärksammas inte alltid.

Teammöte

NÄRSTÅENDE

Biståndshandläggare

Särskilt boende

Hemsjukvård

Vårdteam

Annan instans

Kommun

Landsting

Slutenvården och öppenvården är 
inte samordnade.
 Vårdinformation delas inte alltid 
“automatiskt” till den vårdgivare 
patienten väljer. Kan leda till 
oklarheter och fördröjningar.
Ingen remiss krävs till rehab. De 
patienter som inte klarar av att ta 
initiativ och kontakta rehab 
behöver stöd i detta.
När slutenvården tror att 
kompetens saknas inom 
primärvården vill man inte släppa 
patienten. I vissa fall saknas 
specialistkompetens i 
primärvården, men det finns också 
behov av ökad insikt hos 
slutenvården om vilken 
rehab-kompetens som faktiskt 
finns.  

Brist i överrapportering
Brist i överrapportering av 
patientens behov då 
primärvården ej närvarar. Ibland 
saknas kontakt hos 
primärvården.
Det saknas rutiner för hur rehab 
frågor såsom nutrition hanteras i 
vårdplaneringen. Risk att 
rehab-bedömningar inte utgör 
underlag till biståndsbeslutet.  
När överlämning sker från ett 
team i specialistvården till flera 
fristående kompetenser i 
öppenvården finns risk att 
information går förlorad och 
rehab ej kopplas in. Det finns 
behov av samordning inom 
primärvården.

Etablera vårdplan,
inklusive rehab

Uppföljning vårdplan

Uppdateringar som görs i 
vårdplanen når inte alltid patienten, 

och ej heller övriga vårdgivare.
Ej samordnad mellan 

professioner.
Vårdplanering

 

Svårt att få helhetssyn
Teamarbete sker främst inom den 
egna professionen eller 
vårdenheten. Behov av samarbete 
över disciplingränser för att se till 
helheten hos patienten.
Brist i teamarbete kan leda till 
längre/utebliven återhämtning hos 
patient.

Brist i överrapportering
Svårt att få tillgång till 
helhetsbilden av patientens 
rehab-behov från slutenvården, 
epikrisen är i många fall 
otillräcklig. 
Bedömning av rehab-behov 
sker ibland utifrån ersättnings-
modeller istället för att se till 
helheten av patientens behov. 

Privat/kommunal
hemtjänst

Brist i samverkan
Behov av bättre förutsättningar för samverkan 
mellan aktörer inom offentlig och privat regi samt 
mellan kommun och landsting. Närstående tar 
ofta stort ansvar för koordinering. 

Diagnos / 
behandling

påbörjas

Denna bild är en beskrivning av rehabiliteringsvården med de övergripande aktiviteter och roller som ingår och 
samverkar kring en patients rehabilitering. 
Rehabilitering förekommer kopplat till många olika typer av vård och behandling, inom sluten- och öppenvården. Målet 
med rehabilitering är att patienten ska kunna återvända till dagliga livet eller återfå en rimlig hälsa efter fysisk eller psykisk 
sjukdom som lett till funktionsnedsättning. 
Rehabilitering kan bestå av punktinsatser efter skada eller sjukdom, eller av långvariga insatser för att underlätta 
livssituationen hos personer med behov av varaktigt stöd. Inom rehabilitering görs också förebyggande insatser för att 
minska en patients framtida vårdbehov. Framgångsrik rehabilitering bygger ofta på samverkan mellan ett stort antal 
professioner och aktörer. Närstående tar ofta ett stort ansvar för koordinering mellan aktörer.
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