
Välkommen till Rehabiliteringsmedicinsk 
dagrehabilitering
- Information och utfall för 2020



Ackreditering

Verksamheten är ackrediterad enligt 
internationella standards för 
rehabiliteringsmedicin.

Mer information hittar du på 
carf.org

http://www.carf.org/


Dagrehabilitering

Ca 22 vårdplatser (i normalläge)

3 team:

- Hjärnskadeteamet (HS)

- Neuro och ortopediskt specialtrehabilitering 
(NOS)

- Smärtteamet (SR)



Här bedrivs: 

Rehabiliteringsmedicinsk dagrehabilitering:

Patienter i behov av specialistrehabilitering efter 
sjukdom/skada eller långvarig smärta. 

Exempel på diagnoser:
Stroke, ryggmärgsskada, hjärnskador, demyeliserande
sjukdomar, multitrauma etc. 



Runt dig som patient finns ett team

Teamets sammansättning anpassas utifrån ditt behov

Psykolog

Kurator

Läkare

Sjuksköterska

Undersköterska
Fysioterapeut

Arbetsterapeut

Logoped

Rehabinstruktör

Aktivitetspedagog

SekreterareRehabassistent

Arbetsterapibiträde



Rehabilitering
vid en rehabiliteringsperiod

Tillsammans med dig skapar teamet en 
rehabiliteringsplan där mål för din 
rehabiliteringsperiod sätts upp.

För att uppnå dina mål erbjuds du schemalagd 
träning och behandling av olika professioner 
vardagar anpassat efter dina behov. I 
genomsnitt 2-3 timmar per dag /2-5 dagar i 
veckan. Rehabiliteringperiodens längd bestäms 
utifrån dina behov.

Smärtprogrammet är fast 5 dagar i veckan 
under 6 veckor. 



Patienter 

Utskrivna ur programmen under 2020:

Totalt 84 patienter

- 29 patienter i HS

- 28 patienter i NOS

- 37 patienter i SR

Pandemin påverkade patienter i dagrehab
mycket. Verksamhetens stängdes helt eller 
delvis ner i omgångar, flera patienter fick då 
avbryta sin rehabiliteringsperiod.



Demografi 
- Hjärnskaderehabilitering 

29 patienter genomgick en 
dagrehabiliteringsperiod i HS-teamet 
2020.

14 var män, 15 var kvinnor

Medelåldern var 47,4 år



Diagnoser (andel %)
- Hjärnskaderehabilitering

41,4 % Stroke

3,4 % Subrachnoidalblödning

13,8% Traumatisk hjärnskada

6,9% Postinfektös / 
postinflammatorisk hjärnskada

6,9% Anoxisk hjärnskada

27,6 % Annan hjärnskada



Demografi 
- Neuro och ortopedisk specialistrehabilitering 

28 patienter genomgick en 
dagrehabiliteringsperiod i NOS-teamet 
2020.

8 var män, 20 var kvinnor

Medelåldern var 48,1 år



Diagnoser (andel %)
- Neuro och ortopedisk specialistrehabilitering 

64% demyeliniserade sjukdom

25% ryggmärgsskada

7% annan neurodiagnos

3,6% Rehab efter ortopediska 
ingrepp/övriga sjukdomar och skador 
inom rörelseapparaten



Demografi 
- Smärtrehabilitering 

37 patienter genomförde en 
rehabiliteringsperiod i smärtteamet 
2020

31 kvinnor, 6 män

Medelålder var 46 år



Utfall
- Hjärnskaderehabilitering

Vid EQ5D VAS skattar 
patienter sitt 
hälsotillstånd på en 
skala från 1-100 vid 
inskrivning samt vid 
utskrivning. 
Där 1 är sämsta 
tänkbara och 100 är 
bästa tänkbara 
hälsotillstånd.

Källa: Webrehab



Utfall
- Neuro och ortopedisk specialistrehabilitering 

Vid EQ5D VAS skattar 
patienter sitt 
hälsotillstånd på en 
skala från 1-100 vid 
inskrivning samt vid 
utskrivning. 
Där 1 är sämsta 
tänkbara och 100 är 
bästa tänkbara 
hälsotillstånd.

Källa: Webrehab



Utfall
- Smärtrehabilitering 

Vid EQ5D VAS skattar 
patienter sitt 
hälsotillstånd på en 
skala från 1-100 vid 
inskrivning samt vid 
utskrivning. 
Där 1 är sämsta 
tänkbara och 100 är 
bästa tänkbara 
hälsotillstånd.

Källa: NRS



Nöjdhet
- Hjärnskaderehabilitering

Eget inflytande Över rehabiliteringen Information om 
sjukdomen

Mycket nöjda/nöjda 27/27 27/27 26/27

Vet ej 0/27 0/27 1/27

Missnöjda/mycket 
missnöjda

0/27 0/27 0/27

Personalens bemötande  100 % mycket nöjda/nöjda 

Källa: Webrehab



Nöjdhet
-Neuro och ortopedisk specialistrehabilitering 

Eget inflytande Över rehabiliteringen Information om 
sjukdomen

Mycket nöjda/nöjda 21/23 20/23 20/23

Vet ej 0/23 0/23 3/23

Missnöjda/mycket 
missnöjda

2/23 3/23 0/23

Personalens bemötande  100 % mycket nöjda/nöjda 

Källa: Webrehab



Nöjdhet
-Smärtrehabilitering

Eget inflytande Rehabiliteringsteamets 
samarbete

Information om praktiska 
saker

Mycket nöjda/nöjda 35/37 37/37 37/37

Vet ej 1/37 0/37 0/37

Missnöjda/mycket 
missnöjda

1/37 0/37 0/37

Personalens bemötande  100 % mycket nöjda/nöjda 
Källa: NRS



Vi vill ha dina synpunkter för 
att kunna förbättras

Avdelningen har en förslagslåda 

Du kan alltid vända dig till personalen med 
synpunkter eller be om att få prata med 
vårdenhetschef.

På sjukhusets hemsida kan du läsa mer 
om dina rättigheter: 
www.sas.vgregion.se/patient-hos-oss

http://www.sas.vgregion.se/patient-hos-oss


Tips på patientföreningar

www.hjarnkraft.se – ”det liv som räddas skall också 

levas”, en organisation för personer med förvärvad hjärnskada, 
anhöriga och stödjande

www.rgaktivrehab.se - Ett rikt och inspirerande liv för 

personer med ryggmärgsskada och de med liknande förutsättningar.

www.neuro.se - Neuro är en oberoende organisation 

specialiserad på neurologi. Vi finns för att ge dig information, stöd 
och en framtidstro.

www.strokeforbundet.se - ett värdigt liv efter 

stroke

http://www.hjarnkraft.se/
http://www.rgaktivrehab.se/
http://www.neuro.se/
http://www.strokeforbundet.se/


Fler tips på 
patientföreningar

www.reumatiker.se – Reumatikerförbundet

www.ungarorelsehindrade.se - en förening för 

unga med rörelsehinder

www.afasi.se - Afasiförbundet.

www.spinalis.se - information, tips och råd för dig med 

ryggmärgsskada

www.fibromyalgi.se – hemsida för 

fibromyalgiförbundet

http://www.reumatiker.se/
http://www.ungarorelsehindrade.se/
http://www.ungarorelsehindrade.se/
http://www.ungarorelsehindrade.se/
http://www.afasi.se/
http://www.spinalis.se/
https://fibromyalgi.se/1.0.1.0/9/1/



