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Värdegrund SÄS - Rehabiliteringsmedicin 

Mitt handlande och bemötande utgår från respekt och förtroende för patienter, 
närstående och medarbetare. 
 
Min arbetsinsats är viktig för helheten. 
 
Jag vill utvecklas, lära nytt och dela med mig av min kunskap. 
 

Vision - SÄS Rehabiliteringsmedicin 

Verksamheten och sjukhuset är en del av Västra Götalandsregionens vision som 
lyder; ”Det goda Livet – med särskilt fokus på en god hälsa”. 

 

Verksamhetsidé/målinriktning - SÄS Rehabiliteringsmedicin 

 SÄS Rehabmedicin skall erbjuda: 

-specialiserad vård och rehabilitering 

-god kvalitet 

-god arbetsmiljö 

Kvalitetsmål - SÄS Rehabiliteringsmedicin 

Verksamheten arbetar med SÄS uppsatta fokusområden som är, ”Vård i toppklass”, 
”Tillsammans med patienten – för patienten”, samt ”Den goda arbetsplatsen”.  
 

 
 

 

Rehabiliteringsmedicin analyserar årligen verksamhetens utfall och processer, söker 

input från medarbetare, patienter, närstående och andra intressenter samt gör 
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omvärldsbevakningar för att finna faktorer som påverkar verksamheten. Detta 

summeras i den årliga strategiveckan.  

 

Verksamheten uppfyller ackrediteringsorganisationen CARF´s internationella 

standarder för rehabiliteringsmedicin och granskas kontinuerligt av organisationen. 

 

 

Rehabiliteringsmedicins ledningsstruktur  

Södra Älvsborgs Sjukhus är en linjeorganisation och är en av de stora utövarna av 
vården i Västra Götalandsregionen. Sjukhuset styrs av sjukhusstyrelsen samt 
sjukhusledningen, och har 9 olika verksamhetsområden.  
  
Verksamhetsområdet Neurologi, Rehabilitering och Nära Vård har en 
verksamhetschef och en trainee verksamhetschef. Inom området finns ett antal 
enheter/vårdenheter som alla har enhetschefer respektive vårdenhetschefer. Inom 
de olika enheterna och vårdenheterna finns personal som arbetar både sektions och 
områdesöverskridande.  
Den rehabiliteringsmedicinska enheten omfattar rehabiliteringsmedicinsk avdelning, 
dagrehabilitering samt mottagning och här finns två vårdenhetschefer samt en 
läkarchef. För att bedriva rehabiliteringsmedicinsk vård måste flertalet 
yrkesprofessioner ingå i teamet, se mer under Yrkesvis presentation.  
                                       
Organisatoriskt sätt tillhör dessa teammedlemmar olika enheter inom 
verksamhetsområdet. Ansvariga för verksamhetsutvecklingen av 
rehabiliteringsmedicin är en styrgrupp som består av cheferna för dessa enheter. 
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REHABILITERINGSMEDICINS UPPDRAG OCH MÅLGRUPP 
Den rehabiliteringsmedicinska sektionen inom verksamhetsområdet Neurologi, 
Rehabilitering och Nära Vård på SÄS har uppdraget att ge specialiserad medicinsk 
rehabilitering för patienter med komplexa behov, som kräver insatser av 
intradisciplinärt team. 
 
Målgruppen är huvudsakligen patienter i arbetsför ålder (18-70 år) samt en livslång 
uppföljning för personer med ryggmärgsskada i behov av specialistinsatser av 
rehabiliteringsmedicinskt team. 
 
Rehabiliteringsmedicin kan ge stöd och vård till enstaka personer i övre tonåren med 
behov av specialistrehabilitering som ej kan tillgodoses på annat sätt inom vården för 
barnmedicin och barnhabilitering. Senaste åren har det handlat om en till två 
patienter per år som varit under 18 år. 
 

Rehabiliteringsmedicins uppgift är att tidsmässigt samordna och driva teambaserade 

rehabiliteringsprocesser av medicinsk, psykologisk, social eller arbetsinriktad art.  

Vanligt förekommande diagnoser   

Exempel på patienter som är aktuella för Rehabmedicin är de med förvärvade 
hjärnskador, neurologiska skador och sjukdomar såsom MS, myelit, encefalit, 
Guillan-Barré, rehab efter Covid-19, muskeldystrofi. Ortopediska tillstånd såsom 
multi-trauman, komplicerade frakturer, patienter som genomgått benamputation samt 
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patienter med omfattande behov efter svår akut sjukdom är också exempel på 
målgrupper för Rehabmedicin. Ansvaret avser också primär rehabilitering av 
patienter med icke traumatisk ryggmärgsskada samt övertag av patienter med 
traumatisk ryggmärgsskada efter den akuta vården på regionens spinalenhet. I 
uppdraget ligger även specialistrehabilitering för patienter med långvarig icke-malign 
smärta i rörelseapparaten, vanliga diagnoser för dessa patienter är fibromyalgi, 
whiplash och lumbago.  
 
Det är inte diagnosen som avgör om patienten blir aktuell utan behovet av 
rehabiliteringsmedicinska insatser. 

Remittenter 

De flesta remisserna till dagrehab kommer från vårdcentraler samt från neurologin, 
men man ser också en tendens att egenremisserna ökar. 

Målsättning 

Syftet med behandlingsperioden är att gemensamt hitta vägar till ett så aktivt och 

delaktigt liv som möjligt för patienten. Detta genom att minska 

aktivitetsbegränsningar, bibehålla och om möjligt förbättra funktionsförmågan. 

 

Utifrån patientens egen målsättning för behandlingsperioden upprättas en 

rehabiliteringsplan. Målen ska vara konkreta, realistiska, tidsbestämda och mätbara. 

 
 

REHABILITERINGSMEDICINSK DAGREHAB 
På Rehabiliteringsmedicinsk dagrehab finns det 22 platser varav 6 platser är 

avsedda för hjärnskaderehabilitering, 6 platser för ortopedisk/neurologisk 

rehabilitering samt 10 platser för patienter med långvarig icke malign smärta. Antalet 

platser kan justeras om omständigheter kräver detta, kan gälla resurser, 

omständigheter i samhället etc. 

Patienten bor hemma med eller utan stödinsatser av annan person t.ex. hemtjänst 

eller på sjukhusets patienthotell under behandlingsperioden. Mer information om 

SÄS Hotell finns att läsa på www.sas.vgregion.se. 

 

Avgifter 

Uppdaterad information om kostnader och ersättningar finner du på 1177, kostnader 
och ersättningar. 

https://sas.vgregion.se/avdelningar-och-mottagningar2/sas-hotell/
https://www.1177.se/Vastra-Gotaland/sa-fungerar-varden/kostnader-och-ersattningar/
https://www.1177.se/Vastra-Gotaland/sa-fungerar-varden/kostnader-och-ersattningar/
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Team 

På dagrehab bedrivs arbetet i tre team, Hjärnskadeteamet (HS), Neuro- och 

ortopediskt specialistrehabilliteringsteam (NOS) samt Smärtrehabiliteringsteamet 

(SR). För att säkerställa kompetens har all ansvarig personal också teamtillhörighet, 

och deltar aktivt inom sitt teams utvecklingsarbete. Viss teamöverskridning hos 

personal kan dock ske vid behov.  

Vårdtid/intensitet 

För att skapa förutsättningar för god delaktighet i rehabiliteringsprocessen är 

dagrehabiliteringen anpassad till patientens behov och förmåga.  

Ett teammöte med patienten sker i nära anslutning till träningsperioden. I de flesta fall 

görs en förbedömning av patientens förutsättningar, och utifrån det planeras 

dagrehabiliteringens intensitet och längd. I enstaka fall beslutas om andra insatser än 

dagrehabilitering efter detta möte. Behandlingstiden är individuell, vanligtvis 4-8 

veckor med varierande antal behandlingstillfällen 3-5 veckodagar/vecka. 

Behandlingspassen är mellan 30-90 min och varierar i antal utifrån patientens 

förutsättningar. Behandling och träning kan ske såväl individuellt som i grupp.  

Smärtrehabiliteringsprogrammet föregås av en presentationsdag där patienter träffar 

delar av teamet. Efter detta avgörs om det är aktuellt med en rehabiliteringsperiod. 

De patienter som ingår i Smärtrehabiliteringsprogrammet går alltid 5 dagar i veckan 

under 5 veckor.  

 

Upptagningsområdet  

Det rehabiliteringsmedicinska upptagningsområdet omfattar invånare skrivna i 

Alingsås, Lerum, Herrljunga, Vårgårda, Borås, Bollebygd, Ulricehamn, Tranemo, 

Mark, Svenljunga kommuner. I gällande patientlag har även patienter boende utanför 

upptagningsområdet rätt att söka eller bli remitterade för bedömning/vård/teaminsats. 
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KRITERIER OCH REMISSHANTERING FÖR DAGREHABILITERING 

Intagningskriterier  

• Tillhöra målgruppen 

• Kunna tillgodogöra sig rehabilitering.  

• Behov av ett specialiserat transdisciplinärt rehabiliteringsmedicinskt 

teamarbete för att kunna optimera sin funktions-, aktivitets- och 

delaktighetsnivå, där rehabiliteringsinsatser på annan nivå i vårdkedjan 

bedöms vara otillräcklig 

• Kunna självständigt (eller med medföljande assistans) de flesta moment i 
daglig aktivitet såsom t.ex toalettbesök och förflyttningar samt hantera och ta 
ansvar för att följa schemat under rehabiliteringsperioden. 

• Behov av kartläggning av funktions och aktivitetsbegränsningar som kräver 

särskild rehabiliteringsmedicinsk kompetens.  

• Vid ryggmärgsskada: Sekundärrehabilitering av ryggmärgsskador oavsett 

ålder, orsak, skadenivå eller allvarlighetsgrad. 

 

Exklusionskriterier 

• Tillhör inte målgruppen 

• Pågående medicinsk behandling/utredning och/eller ett hälsotillstånd/sjukdom 
som negativt påverkar förutsättningar för rehabiliteringsinsats 

• Pågående substansmissbruk eller abstinenstillstånd  

• Säkerhetsrisk för sig själv, medpatienter eller personal. 

Överföringskriterier (till annan vårdform) 

• Uppkomna medicinska behov som inte handläggas inom verksamheten. 

• Oförutsedd säkerhetsrisk som medför att vi inte kan ansvara för patienten, 

medpatienter och/eller personalens säkerhet 

 

Utskrivningskriterier 

Patientens uppsatta mål har uppnåtts eller bedöms kunna uppnås i annan 
öppenvårdform.  
Faktorer som kan påverka behandlingsmålen och/eller vårdtidens längd: 

• Inte längre i behov av dagrehabilitering 
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• Avbrytande av behandling på egen begäran 

• Avstannad rehabiliteringsprocess 

• Inte längre i behov av hela rehabiliteringsteamet. 

• Upptäckt substansmissbruk under vårdtiden.  

 

Remisshantering 

Vid bedömning av inkommande öppenvårdsremisser tas ställning till om patienten 

uppfyller kriterier för dagrehabilitering. Denna kan göras genom läkar- eller 

teambesök alternativt telefonkontakt med patient/vårdgivare. 

Dagrehabiliteringsperiod kan även aktualiseras internt via verksamhetens slutenvård 

eller teammottagningar. Vid konstaterat behov av dagrehabilitering sätts patient upp 

på väntelista. Ansvarig läkare går regelbundet igenom denna och prioriterar 

platserna. Rehabläkaren kan även en remiss för rehabinsats inom primärvården eller 

kommun i väntan på att behandling påbörjas på dagrehabilitering. Inom 

smärtrehabilitering finns även en digital smärtskola som ibland används som en 

förberedelse inför smärtrehabiliteringsprogrammet, det gör väntetiden till en aktiv 

väntetid. 

 

Inkommande remiss bör innehålla fakta om patientens sjukdomstillstånd, 

kvarstående funktionsnedsättning och eventuell genomförd rehabiliteringsinsats. 

Önskvärt är även information om den sociala situationen samt patientens egen 

motivation till rehabilitering. 

 

Patienter kan även söka dagrehabilitering genom egenremiss. Detta kan göras 

genom 1177.se eller via www.sas.vgregion.se. 

 

Remiss kan skickas till Rehabiliteringsmedicinsk mottagning, Södra Älvsborgs 
Sjukhus, 50182 Borås alternativt faxas till 033-6161643.  
  

 
TEAMETS ARBETSSÄTT 
 

Det transdisciplinära teamarbetet är en grundläggande förutsättning, där nära 
samverkan mellan de olika professionerna är nödvändig. Teamarbetet präglas av 
regelbundenhet och långsiktighet. Insatserna växlar i tid mellan de olika 
medlemmarna i teamet. Detta beror på att åtgärderna varierar utifrån patientens 
behov och önskemål.  
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Teamet samordnar olika åtgärder utifrån patientens resurser och individuella behov 
utifrån medicinsk, psykologisk, social och yrkesinriktad synvinkel. Patienten är hela 
tiden i fokus och är aktiv i sin rehabilitering. Det är en gemensam uppgift för alla i 
teamet att hjälpa patient och närstående att komma vidare och se möjligheterna i den 
förändrade tillvaron. Teamet erbjuder patienten och dess närstående stöd och 
information både individuellt, i par och i grupp. 
 
I teamet ingår undersköterskor, sjuksköterskor, läkare, arbetsterapeuter, 
fysioterapeuter, kuratorer och psykologer. Teamet har ett nära samarbete med dietist 
och logoped vid behov. Knutet till teamet finns flertalet andra personalfunktioner, läs 
mer under rubriken Yrkesvis presentation. 
 
Verksamheten strävar efter att patienten i så stor utsträckning som möjligt får träffa 
samma personal under hela träningsperioden för att ge kontinuitet, skapa trygghet 
och bidra till god kvalitet i behandlingarna.  
 
Om byte av ansvarig behandlare är nödvändig, till exempel vid sjukdom, lämnas 
strukturerad överrapportering enligt SÄS antagna modell Situation, Bakgrund, 
Aktuellt och Rekommendation (SBAR) till den personal som tar över patienten 

Närståendes delaktighet 

Närstående är en viktig del av rehabiliteringen och får gärna deltaga i möten 

tillsammans med patienten. Om behov finns uppmanas närstående också att närvara 

under ett eller flera behandlingstillfällen under perioden. Det är angeläget att, i 

enlighet med patientens önskemål, ge stöd och information till de närstående om 

rehabiliteringen för att möjliggöra ökad delaktighet. 

 

Möjlighet till digitala möten finns. 

 

 

REHABILITERINGSPROCESSEN OCH DESS MÖTEN 
 

Bedömning 

Under den första veckan av behandlingsperioden läggs fokus på bedömningar av 
funktion, aktivitet och delaktighet samt omgivnings- och personfaktorer. Träningen 
inleds parallellt med detta. Bedömningarna skapar underlag för att formulera mål 
med behandlingsperioden och kartlägga vilka resurser patienten behöver för att 
uppnå dessa. Varje yrkeskategori gör bedömningar utifrån sin profession. 
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Rehabiliteringsplan  

Bedömningarna och patientens mål formuleras i en individuell rehabiliteringsplan. 
Denna rehabiliteringsplan följer patienten genom hela behandlingsperioden och 
uppdateras kontinuerligt. Rehabiliteringsplanen innehåller förutom bedömningar och 
mål med tidsplan även åtgärder för att nå målen. Viss planering dokumenteras också 
här och patienten får en ny utskrift av den varje vecka. 
 

Rehabiliteringssamordnare 

Varje patient tilldelas en rehabiliteringssamordnare från teamet som koordinerar att 
rehabiliteringsplanen efterföljs. Rehabiliteringssamordnaren ansvarar för att minst en 
gång varje vecka lämna ut rehabiliteringsplanen och gå igenom den tillsammans med 
patienten och vara länken till övriga i teamet.  

Intagningsteam (inteam) 

Inom 1 vecka från inskrivning hålls ett intagningsmöte, då samlas patienten och ev 
närstående tillsammans med teamet och fyller i och diskuterar rehabiliteringsplanen. 
Här meddelar teamet ett preliminärt utskrivningsdatum. Man förklarar den förväntade 
rehabiliteringsprocessen och belyser viktiga steg i den. Vid behov av 
uppföljningsmöte kan ett datum bestämmas för detta redan på intagningsmötet.  
 

Målsamtal 

Målsamtal kring rehabiliteringsplanen hålls en gång i veckan mellan patient och dess 

rehabiliteringssamordnare. 

 

Veckoteam 

Teamet träffas utan patient varje vecka och stämmer av rehabiliteringsplanerna och 

planeringen för alla patienter inskrivna i teamet. 

 

Uppföljningsmöte 

Vid behov kan ett eller flera uppföljningsmöten hållas, då följs rehabiliteringsplanen 

upp, ibland har mötena specifika frågeställningar. På uppföljningsmötet medverkar 

patient, eventuellt närstående och delar av eller hela teamet. För 

Smärtrehabiliteringsprogrammet sker alltid uppföljning av rehabiliteringsplanen vid ett 

möte under den 3:e träningsveckan av berörda teammedlemmar.  
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Hemuppgifter  

För patienter i dagrehabiliteringsprogrammet används hemuppgifter så som 
egenträning, aktivitetslogg, utföra dagliga aktiviteter utifrån patientens 
rehabiliteringsplan. Detta för att tillämpa strategier i vardagen och träna på ändrade 
vanor och roller.  

Utskrivning 

Vid behov görs planering för vidare insatser efter utskrivningen av respektive 

yrkeskategori. 

 

UPPFÖJNING/MOTTAGNING 
De patienter som har behov av rehabiliteringsmedicinsk uppföljning i någon form följs 
upp på vår mottagning. Mottagningen ligger i samma lokal som dagrehabiliteringen. 
 
Grunden för uppföljning är att patienten har behov av det rehabiliteringsmedicinska 
teamet. Enstaka patienter kan läkare följa efter utskrivning när ytterligare teaminsats  
kan bli aktuell eller om ytterligare behov av samordning av rehabiliteringsprocessen 
behövs. Rehabläkaren tar då ansvar för rehabiliteringen medan 
läkemedelsbehandling och övrig medicinsk utredning/behandling ska remitteras över 
till primärvård eller annan lämplig vårdgivare.  
 
Efter avslutat smärtrehabiliteringsprogram sker uppföljning genom återträffar 
gruppvis efter 3 månader. 
 

Ryggmärgsskademottagning 

För de patienter som har omfattande ryggmärgspåverkan bedrivs 
ryggmärgsskadeuppföljning av team enligt internationella och nationella standards. 

Spasticitetsmottagningen  

Detta team ger behandlingar mot spasticitet enligt patientens individuella 
målsättning. I denna behandling, med bland annat botulinumtoxin och nervblockader, 
ingår att patienten måste upprätthålla en aktiv, underhållande och tonusreducerande 
insats själv. (Alternativt genom assistenter, eller annan rehabiliteringspersonal i 
hemmet/boendet). 

Polikliniska hjärnskadeteamet (PHT) 

Det finns ett polikliniskt hjärnskadeteam för personer med kvarstående kognitiva 
funktionsnedsättningar efter förvärvad hjärnskada i vuxen ålder som är i behov av 
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specialiserad uppföljning av rehabiliteringsmedicinskt team. Läs mer om 
verksamheten i PHTs program.  
 

 
TRÄNING  

Behandling och åtgärder 

All behandling syftar till att bibehålla, och i den mån det är möjligt, förbättra de 
funktioner och förmågor patienten har. Det handlar också om att hitta 
kompenserande strategier och nya sätt att utföra uppgifter på som går att tillämpa i 
vardagen. Åtgärderna syftar också till att förse patient och eventuella närstående 
med information samt ge råd och stöd 
 
En del i rehabiliteringen är att stärka patientens motivation för hälsofrämjande 
åtgärder och att se egenansvaret i detta. Genom ökad kunskap om eventuella risker 
förebygger man sekundära komplikationer och kan på så sätt undvika onödigt 
lidande och begränsningar för patienten. 
 
Om patienten har hjälp av vårdpersonal i hemmet kan även dessa få utbildning för att 
möta patientens komplexa behov.  

Individuell träning 

Alla patienter får ett individuellt anpassat dagsschema, och behandling med 

paramedicinare (fysioterapeut, arbetsterapeut, kurator, psykolog, logoped etc.). Det 

sker både på avdelning, i träningslokaler och för vissa blir det aktuellt med 

bassängträning. Viss träning sker utomhus och ibland även utanför sjukhusets 

område. För de patienter där det är möjligt ingår även självträning. 

 

Grupper 

Viss del av träningen sker i grupp. Exempel på gruppträning är: 
Frukostgrupp, Lunchgrupp, gruppgympa, dialoggrupp, Aktiviteter i samhället, etc.  
 
Vissa av gruppaktiviteterna erbjuds även efter utskrivning.  
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Peer support 

Verksamheten strävar efter att skapa former för patienter att träffa personer med 
liknande erfarenheter. Detta sker bland annat genom individuella möten, 
kvällsföreläsningar, aktiviteter i samhället. 
 

LOKALER OCH UTRUSTNING 
 
Behandlingsavdelningarna är i huvudsak belägna på plan 2 och 3 i rehabcentrum, 
ingång 9 och 10.  

På plan 2 finns en träningsbassäng, en stor gymnastiksal med omfattande utrustning, 
en mindre träningssal samt enskilda behandlingsrum. Här finns också 
hjälpmedelsförråd med ett höj- och sänkbart mekbord där man kan justera rullstolar, 
samt en rullstolsvåg där man väga sig utan att vara inneliggande eller i något 
program.  

På plan 3 finns också individuella samtal/behandlingsrum, träningssalar. Flera 
behandlingsrum för aktivitetsträning utifrån individuella aktivitetsmål där patienter kan 
träna förflyttning, hand-/greppfunktion, vardagsbalans, ergonomi mm i praktiska 
aktiviteter. Det finns aktiviteter med olika svårighetsgrad tex köks-, trädgårds-, 
hantverks-, träslöjds- samt dataaktiviteter. 

Samtliga lokaler för aktivitetsträning är utrustade med höj- och sänkbara 
arbetsbord/bänkar och olika typer av ergonomiska arbetsstolar. 

Både plan 2 och plan 3 har utgång till träningsträdgården. Här finns möjlighet att 
träna förflyttningar (gång och rullstol) på olika underlag och trappa, spela spel, 
trädgårdsskötsel med tillgång till olika ergonomiska verktyg. Träningsträdgården är 
också en bra plats för vila och återhämtning. 

Möjlighet att träna rullstolsteknik genom att bygga upp ramper och hinder finns i olika 
lokaler men även utomhus. För att utvärdera sittställning och sittdynor finns även 
tillgång till en tryckregistreringsmatta.  

 

 
SAMVERKAN MED ANDRA 

Interna 
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Medicinsk service 

På sjukhuset finns de flesta specialiteter tillgängliga att remittera till, det finns också 
möjlighet att remittera till andra sjukhus i regionen.  
På sjukhuset finns kliniken för bild- och laboratoriemedicin tillgängliga dygnet runt, 
som bland annat utför olika laboratorietjänster och röntgen, laboratoriemedicin ett 
ackrediterat laboratorium enligt SS-EN 15189. 
Det finns ett sjukhusapotek på SÄS, de handhar all läkemedelsförsörjning. 
 

 

Ortopedteknik 

Rehabmedicin har ett nära samarbete med ortopedteknik som ligger tillgängligt i 
samma lokaler. Ortopedteknik bistår med tillverkning och anpassning av hjälpmedel i 
form av ortoser (stödjande skydd), proteser, skor och inlägg/fotbäddar som 
underlättar patientens rehabilitering. 
 

Rehabkoordinatorer 

Rehabiliteringsmedicin samarbetar med klinikens rehabkoordinatorer. 
Koordineringsinsatserna består av personligt stöd, intern samordning och samverkan 
med andra aktörer i syfte att främja den enskilde patientens återgång till arbetslivet. 
 

Nutrition 

Vid frågeställningar kring nutrition finns dietister att tillgå inom kliniken. Det finns 
också ett resursteam för enteral nutrition för patienter som skrivs ut med sondnäring.  
 

Andningsresursteamet 

Om patienten är beroende av andningshjälpmedel har Rehabmedicin ett nära 
samarbete med Andningsresursteamet (ART) på sjukhuset. ART provar ut och 
förskriver hjälpmedel, detta sker i samarbete med patient, avdelningspersonal och 
ansvarig läkare.  
 

Hälsocoach Online 

För patienter från 16 år och uppåt med ohälsosam levnadsvana finns tjänsten 
Hälsocoach online gratis, man erbjuds då en hälsocoach som stöttar i att få hjälp till 
goda levnadsvanor över tid, dvs. att skaffa ett nytt stabilt hälsobeteende.  
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Externa 

 

Samarbetspartners för arbetsåtergång 

Viktiga samarbetspartners för verksamheten är patientens arbetsgivare, 
arbetsförmedling och försäkringskassan, ofta hålls avstämningsmöten med dessa 
aktörer och ibland görs arbetsplatsbesök för exempelvis anpassning av arbetsmiljön.  
 

Vårdgivare på kommunal/primärvårdsnivå 

Andra viktiga samverkanspartners är fysioterapeuter, arbetsterapeuter och logopeder 
på rehabmottagningar i primärvård, kommun eller vuxenhabilitering.  
Likaså är det väsentligt för att patientens rehabilitering ska fungera vardag att ha bra 
dialog och samarbete med de som ansvarar för omvårdnad i patientens hem tex 
hemtjänst eller kommunal hälso- och sjukvård samt eventuella assistansbolag. 
 

Hjälpmedelscentralen 

Hjälpmedelscentralen kontaktas vid behov för service och teknisk support av 
hjälpmedel, special anpassningar av bland annat sittande i rullstol, individuella 
lösningar av hjälpmedel. Hjälpmedel som förskrivs till patienter levereras från 
Hjälpmedelscentralen. Utifrån patientens behov kan besök på Hjälpmedelscentralen 
göras under vårdtiden.  

Mobilitetscenter 

Mobilitetcenter i Västra Frölunda, Göteborg är remissinstans för frågor om bilkörning 
vid olika funktionsnedsättningar där primärvården inte kan utföra en fullständig 
bedömning. Vid behov remitteras patienter till Mobilitetcenter för utprovning av 
bilanpassning, lämplighetsutredning för körkort eller träning i körsimulator.  

Patientorganisationer 

I dagsläget får patienter förslag på olika patientorganisationer och tidskrifter från 
flertalet av dem finns tillgängliga för patienterna. Verksamheten har en vision att 
utveckla samarbetet med patientorganisationer ytterligare då vi tror att det skulle 
innebära en stor fördel för våra patienter. 
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YRKESVIS PRESENTATION 

Arbetsterapeut (vardagar dagtid):  

Utreder och tränar aktivitetsförmågan inom personlig vård, hemliv, arbete, fritid och 

socialt samspel. Tillsammans med patienten jobbar arbetsterapeuten för att främja 

självständighet och delaktighet i de aktiviteter som är viktiga för patienten. Vid behov 

förskrivs arbetsterapeuten hjälpmedel och anpassar närmiljön i hemmet eller på 

arbetsplatsen. Inom arbetsterapin används flertalet diagnosspecifika program som är 

evidensbaserade. 

Fysioterapeut (vardagar dagtid):  

Bedömer och tränar patientens rörlighet, samordning av olika 

muskelfunktioner, stimulering av andning, kroppshållning, kontrakturprofylax, 

viloställningar, förflyttning, gång och avspänning/avslappning. Vid behov förskriver 

fysioterapeuten förflyttningshjälpmedel. Inom fysioterapin används flertalet 

diagnosspecifika program som är evidensbaserade. 

 

Kurator (vardagar dagtid):  

Erbjuder stöd i en akut krissituation samt samtalskontakt för patient och närstående. 

Kurator ger information om vilka stöttande samhällsresurser som finns att tillgå efter 

sjukdom och skada. Kurator bistår också med information om ekonomiska 

frågeställningar och lagstiftning kring sociala frågor. 

 

Logoped (vardagar dagtid):  

Utreder och behandlar patient med ät- och sväljningssvårigheter, samt med 
kommunikationssvårigheter. Vid behov förskriver logoped 
kommunikationshjälpmedel.  
 

Läkare (vardagar dagtid) 

Rehabläkaren prioriterar vilka patienter som ska erhålla insats av verksamheten. Är 
sedan medicinskt ansvarig för teamets samlade insats och håller i medicinska 
utredningar, medicinering, skriver intyg och remisser. Tar även ställning till 
körförmåga, arbetsförmåga och behov av sjukskrivning.  
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Psykolog (vardagar dagtid):  

Kartläggning och behandling av psykiskt mående så som depression, ångest, kris 
och rollförändring, motivation, suicidrisk. Neuropsykologisk bedömning av kognitiva 
funktioner. Har stödjande kontakt med patient och i vissa fall närstående.  
.  

Sjuksköterska och undersköterska (vardagar dagtid): 

Sjuksköterskan och undersköterskan har omvårdnadsansvaret och ger information, 
råd och stöd till patienter och närstående. De har funktionen som 
rehabiliteringssamordnare. Sjuksköterska/undersköterskan gör också specifika 
åtgärder såsom provtagning etc. samt stödjer och vägleder patienter i sin omvårdnad 
kring exempelvis blåsa/tarm, näringsintag, hud, sömn etc.  
Sjuksköterskan ansvarar för eventuell läkemedelsadministrering. 
 

Rehabinstruktör (vardagar dagtid): 

En rehabinstruktör jobbar med motivation, instruktion och träning för att främja 
patienters möjlighet till ett aktivt liv. Genom egna erfarenheter är rehabinstruktören 
en förebild för patienter samt kompletterar teamets kunskap med dessa. 
Kompetensen för rehabinstruktören bygger på erfarenhet av att leva med 
funktionsnedsättning/funktionsvariation. 
  

Medicinsk sekreterare (vardagar dagtid):  

Arbetar för en samordnad och effektiv administration gentemot patienter, närstående, 
personal och övriga samarbetspartners. 

Övriga yrkeskategorier som är resurser för patienten: 

I verksamheten finns också följande personalfunktioner: Aktiveringspedagog,  
Arbetsinstruktör, Arbetsterapibiträde, Rehabassistent, Logopedassistent som arbetar 
på delegation av paramedicinare.  
 
 

UTBILDNING OCH UTVECKLING FÖR PERSONAL 

Teamutveckling 

Varje team har utvecklingstid avsatt för teamet, detta kallas platsteam. Det 
används för att följa upp resultaten inom sitt team, höja kompetensen både med 
hjälp av interna och externa resurser, arbete med utveckling av patientarbetet 
inom teamet och ibland reflektion kring särskilda händelser eller situationer.  
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Fortbildning 

Alla medarbetare genomgår kontinuerligt fortbildning, både intern och extern 

utbildning. 

. 

 

Förbättringsarbete 

Rehabiliteringsmedicin har som på övriga sjukhuset implementerat ett systematiskt 

dagligt förbättringsarbete, där alla medarbetare är aktiva. Ansvaret på medarbetarna 

är att identifiera strul samt komma med förslag på lösningar som sedan utvärderas. 

Det förekommer också mätningar kopplat till upptäckta strul. Varje enhet har till sin 

hjälp en förbättringstavla där förbättringslappar samlas och avstämningar på dessa 

sker kontinuerligt, från dagligen till veckovis beroende på vilken nivå tavlan tillhör. 

Tavlor finns på enhetsnivå, kliniknivå samt sjukhusledningsnivå. Varje 

förbättringslapp eskaleras till den tavla där den effektivas omhändertas. Återkoppling 

till den som skrev lappen skall sedan ske. 

På avdelningen samt dagrehab går man i samband med förbättringsmötet även 

igenom eventuella vårdskador som inträffat föregående dygn och kopplar detta till 

förbättringsarbetet, man identifierar också positiva händelser/synpunkter från 

medarbetare, patienter, närstående etc för att belysa det.    

På detta sätt drar man nytta av en grupps samlade kunskap och engagemang i 

utvecklingen av den egna verksamheten, detta ger positiva effekter på såväl 

arbetstillfredsställelse som effektivitet, kvalitet och patientsäkerhet.  

 

 

Utbildningar 

Varje medarbetare erbjuds bredvidgång och introduktion på arbetsplatsen för att 

känna sig trygg med rutiner och arbetssätt, i detta kan auskultering med andra 

teammedlemmar ingå. Kvalitetssamordnare erbjuder också en genomgång om 

rehabiliteringsprogrammen, kvalitetsarbete och resultatuppföljning. 

Rehabiliteringsmedicins egna utbildning ”Tillsammans gör vi skillnad” (ersätter 

introutbildning) innehåller uppdrag och vision, det transdisciplinära arbetssättet, 

verksamhetens planer, lagar och riktlinjer som styr oss samt reflektion kring sociala 

och psykologiska faktorer och skall genomgås av alla medarbetare.  

Kontinuerligt sker fortbildningstillfällen under året inom verksamhetens olika team 

samt inom de olika professionerna.  
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Utbildningar inom olika säkerhetsområden genomgås också av samtliga 

medarbetare. All personal som handleder student går handledarutbildning. 

 

PATIENTENS RÄTTIGHETER 
Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela 

befolkningen. Vården skall ges med respekt för alla människors lika värde och för 

den enskilda människans värdighet. Den som har det största behovet av hälso- och 

sjukvård skall ges företräde till vården. (HSL lag: 1982:763 

 

Patientlagen från 2015 ska stärka patientens ställning i vården som ger dig större 

möjligheter än tidigare att påverka din egen vård. Det gäller bland annat 

möjligheterna att söka vård på olika ställen, samtycke till vård, beslut om vilken 

behandling som ska göras, rätten att få en andra bedömning, tillgänglighet och rätten 

till en fast vårdkontakt.   

Läs mer: Patientlagen - 1177 Vårdguiden 

 

Som patient har du rätt att få bra och tydlig information om din hälsa och om vad 

olika undersöknings- och behandlingsmetoder innebär och hur de går till. Du har 

även rätt att läsa din journal, via 1177. Vård ska ske i samråd med dig och du har 

därför också rätt att avstå eller avbryta en behandling. Vid livshotande eller särskilt 

allvarlig sjukdom eller skada har du möjlighet att få en ny medicinsk bedömning, 

tidigare kallad second opinion. 

  

Vårdgarantin innebär att man ska få ett första besök eller en första behandling inom 

90 dagar om den medicinska bedömningen är att du behöver det. Om garantitiderna 

inte kan uppfyllas ska sjukhuset hjälpa dig till en annan vårdgivare. 

Valfrihet i vården innebär att man som patient kan välja att söka vård även på andra 

sjukhus än det som ligger närmast där man är folkbokförd. På 1177 Vårdguiden finns 

all information om vilka regler som gäller. Om du som bor i Västra Götalandsregionen 

väljer vård utanför regionen så får du själv stå för vissa kostnader, till exempel 

patientavgifter, resor och boende.     

Läs mer: Rättigheter som patient - Södra Älvsborgs Sjukhus (vgregion.se) 

 

Med anledning av svensk lag som gäller sedan 1 oktober 2013, har möjligheterna till 

ersättning för planerad hälso- och sjukvård utomlands ökat. Läs mer: Vård utomlands 

- 1177 Vårdguiden 

https://www.1177.se/Vastra-Gotaland/patientlagen/
https://sas.vgregion.se/patient-hos-oss/dina-rattigheter/
https://www.1177.se/vastra-gotaland/sa-fungerar-varden/vard-vid-resa-utomlands/vard-utomlands/
https://www.1177.se/vastra-gotaland/sa-fungerar-varden/vard-vid-resa-utomlands/vard-utomlands/
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På avdelningar/enheter finns uppsatt information om hur patient eller närstående kan 

lämna synpunkter om man synpunkter på eller är missnöjd med sin vård. Vi 

uppmuntrar till att man lämnar synpunkter både till berörd personal och till 

patientnämnd/chefläkare. Vi efterfrågar regelbundet patienternas synpunkter i enkät 

och intervjuform samt har en förslagslåda på rehabiliteringsmedicinsk 

dagrehabilitering.  

All personal inom hälso- och sjukvården har ett ansvar att rapportera negativa 
händelser, tillbud och patientklagomål. Inom Hälso – och sjukvården råder sekretess 
och tystnadsplikt. 

 

UTVÄRDERING/KVALITETSREGISTER 
Kontinuerligt gör verksamheten olika mätningar och analyser för att utvärdera hur vi 
ligger till i förhållande till verksamhetens målsättning, kvalitetsmålen samt andra 
värdeskapande indikatorer för patienterna.  
 
Informationen hämtas från det nationella, regionala och interna register och 
mätningar, exempelvis Svenskt kvalitetsregister för Rehabiliteringsmedicin (Svereh), 
Nationella Registret över Smärtrehabilitering (NRS), journalsystem Melior, 
Infektionsverktyget och andra administrationsprogram för patientuppgifter.  
 
Resultaten är värdefulla för att kunna planera det strategiska arbetet i verksamhetens 
utveckling. 
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Informationsansvariga 
Programgruppen: 
 
Laura Serrano, Vårdenhetsöverläkare 
Karina Pettersson Sundberg, arbetsterapeut 
Martina Mäkinen, fysioterapeut 
Lisa Bäckman, psykolog 
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