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1 / INLEDNING

Rehab Station Stockholm (Rehab Station), som 
grundades 1987, bedriver medicinsk rehabilitering 
och personlig assistans med hög kvalitet. 

Rehab Station vänder sig framför allt till personer 
med ryggmärgsskador, stroke, multipel skleros (MS) 
och andra neurologiska sjukdomar samt ortopedis-
ka skador. Rehab Stations utgångspunkt är att alla 
människor har rätt till ett bra liv.

Rehabiliteringsverksamheten bedrivs i sluten- och 
öppenvård i Frösundavik, samt i öppenvård för MS- 
patienter i Liljeholmen. I Frösundavik kan Rehab 
Station erbjuda 57 enkelrum för rehabilitering i 
slutenvård i ett helt nytt rehabiliteringscenter som 
färdigställdes 2017-2018.

Rehab Station kombinerar den kliniska verksam-
heten med en omfattande forsknings-, utvecklings-  

och utbildningsverksamhet. Organisationen vill på 
detta sätt öka vårdkvaliteten inom verksamhetens 
kompetensområden för de personer som drabbats 
av skada eller sjukdom. Många aktiviteter bedrivs  
i gränsområdet mellan forskning och praktisk/ 
klinisk verksamhet.

Under 2018 genomförde över 835 personer sin  
rehabilitering hos oss under sammanlagt uppemot 
15 000 slutenvårdsdygn. Därtill har personer med 
rehabiliteringsbehov och som bor hemma vid  
60 000 tillfällen deltagit i rehabiliterande insatser 
inom öppenvården. Ytterligare över 5 200 personer 
deltog i våra olika utbildningsprogram arrangerade 
av vår utbildningsenhet Academy.

Verksamheten omsatte 2018 cirka 220 MSEK och 
har över 300 heltidstjänster inom rehabilitering  
och personlig assistans.
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EN DEL AV PRAKTIKERTJÄNST
Rehab Station Stockholm AB är ett helägt dotter- 
bolag till Praktikertjänst AB. Organisatoriskt åter-
finns Rehab Station inom Praktikertjänsts affärs- 
område Dotterbolag.

AFFÄRSIDÉ
Rehab Station skall utveckla och driva nationellt 
och internationellt konkurrenskraftig rehabilitering  
och personlig assistans. Det ska ske med hög kvalitet  
i en stimulerande, kreativ och lärande miljö som 
genomsyras av ett hållbart livscykelperspektiv.

Med integrerade medicinska, psykosociala, hälso-
befrämjande och tekniska insatser ska vi skapa 
förutsättningar för en aktiv roll i samhället med  
hög grad av livskvalitet, delaktighet och egenmakt  
i varje skede av livet.

Verksamheten grundas på engagemang, kompetens 
samt nytänkande och gott bemötande.

VISION
Rehab Stations vision - En förebild för framtidens 
rehabilitering.

1.1 / VÄSENTLIGA  
HÄNDELSER 2018

ETT HELT NYTT REHABILITERINGSCENTER 
FÄRDIGSTÄLLT
Under 2017 och 2018 färdigställde Rehab Station 
ett helt nytt rehabiliteringscenter, i direkt anslutning 
till det ursprungliga, med målet att skapa en miljö 
som möjliggör en ännu bättre förebild både natio-
nellt och internationellt.

Syftet med den nya anläggningen, med 57 enkel-
rum för slutenvård och moderna lokaler för öppen-
vårdsrehabilitering och personlig assistans, är att 
skapa optimala förutsättningar för högspecialiserad 
neurologisk, ortopedisk och kirurgisk rehabilitering. 
Det nya rehabiliteringscentret ger även ypperliga 
möjligheter att fortsatt kunna vara ett av de nationellt 
ledande centra för personer med ryggmärgsskada.

BETYDANDE TILLVÄXT 
Flertalet av verksamhetsgrenarna inom Rehab  
Station har haft en betydande tillväxt de senaste 
åren och den senaste femårsperioden har verksam-
hetens omfattning till allt väsentligt dubblerats.
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OMFATTANDE FOU-VERKSAMHET
Rehab Station arbetar strategiskt med akademiska 
utvecklings- och utbildningsprojekt. Problemställ-
ningar från vår egen kliniska verksamhet omformu- 
leras till vetenskapliga frågeställningar och beforskas 
inom akademisk ram. Hela sju doktorandprojekt 
relaterade till verksamheten drevs under året. Varje 
doktorandprojekt omfattar fyra helårsstudier för 
doktoranden och inte mindre än fyra delartikar 
ingår i varje avhandling.

Sunnaas sykehus i Oslo, Norge är en av Europas 
främsta institutioner inom neurorehabilitering.  
Rehab Station har i flera år tillsammans med 
Sunnaas bedrivit forskningsstudier och samhandlett 
doktorander samt utbytt verksamhetsrelaterade 
erfarenheter. Under 2018 har detta samarbete 
ytterligare fördjupats. Rehab Station och Sunnaas 
har sedan något år tillbaka ett formellt samarbets- 
avtal. Detta syftar till att i samverkan utveckla  
vårdprogram, infrastruktur, kompetensutveckling 
och patienttillämplig forskning av högsta interna-
tionella klass.

REHAB STATION STOCKHOLM  
DUBBELT PRISADE AV SOLNA STAD
Rehab Station tilldelades av Solna stad 2018 års 
Stadsmiljöpris för den om- och nybyggnation som 
genomförts och som invigdes hösten 2017. Rehab 
Station har av Solna stad också fått utmärkelsen 
Årets CSR-pris.

I motiveringen bakom Stadsmiljöpriset framgår att:
”De nya byggnaderna har ett stramt formspråk med  
tegelbeklädda fasader och låglutande tak som skapar 
en harmonisk dialog mellan en äldre kulturhistorisk 
bebyggelse och nybyggda delar. Tilläggen är tydligt 
avskiljbara som representanter från olika tider.”

Samt att:

”Den nya bebyggelsen har lyckats med att skapa  
en lågmäld och vacker ny årsring i Frösundavik.”

I slutet av november 2018 meddelade också Solna 
stad att Rehab Station tilldelats Årets CSR-pris 
(Corporate Social Responsibility). Juryn slog i moti-
veringen bland annat fast att:

”De socialt ansvarstagande Solnaföretagen be-
lönades för sin positiva inställning till att ta emot 
sommarjobbare, personer i praktik och för att ha 
anställt arbetssökande solnabor.”



2 / SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE

För att infria patienternas och kundernas förvänt-
ningar och krav har Rehab Station ett sammanhållet 
Kvalitets- och miljöledningssystem, som stöd för 
det operativa arbetet. Systemet innefattar styrning 
av kvalitet, patientsäkerhet och miljö. Principerna 
i Kvalitets- och miljöledningssystemet ansluter till 
ISO 9001 och ISO 14001 samt till kraven i SOSFS 
2011:9 (Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna 
råd om ledningssystem för systematiskt kvalitets-
arbete). Systemet återspeglar grundprinciper i 
ledningen av Rehab Station, och stödjer arbetet 
med kvalitets- och miljömål i strävan efter ständiga 
förbättringar. Rehab Stations systematiska för-
bättringsarbete motsvarar kraven på riskanalyser, 
egenkontroll, utredning av avvikelser (klagomål, 
synpunkter och rapporteringsskyldighet) samt  
sammanställning och analys.

Ett ärendehanteringssystem är sedan 2008 tillgäng-
ligt för alla medarbetare på Rehab Stations intranät. 
Här rapporteras och hanteras förbättringsförslag, 
vårdavvikelser, övriga avvikelser, klagomål, miss-
förhållanden/påtaglig risk för missförhållande eller 
revisionsiakttagelser enligt ISO 9001, ISO 14001 
och SOSFS 2011:9.

Syftet med Rehab Stations Kvalitets- och miljö- 
ledningssystem är att:

• Systematiskt och fortlöpande utveckla, förbättra 
och säkra verksamhetens kvalitet.

• Skapa förutsättningar för en god och säker vård.

• Ge förutsättningar till förbättringsarbete  
inom miljö.

• Ge grundläggande ordning och reda  
i verksamheten och dokumentationen.

• Ge stöd för att planera, leda, kontrollera,  
följa upp, utvärdera och förbättra  
den operativa verksamheten.

• Leva upp till externa krav från myndigheter,  
kunder, ägare och övriga intressenter.

• Ge förutsättningar att fortlöpande bedöma  
om det finns risk för händelser som kan  
medföra brister i verksamhetens kvalitet  
och patientsäkerhet.

• Beskriva verksamheten på ett sätt som skapar 
förutsättningar för skalbarhet – det vill säga  
att verksamheten ska kunna växa effektivt och 
med lönsamhet inom prioriterade områden.
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Kvalitets- och miljöledningssystemet följer inte bara 
kraven i ISO 9001 och ISO 14001, vi är de facto 
även ISO-certifierade. Det innebär att systemet 
och verksamheten årligen revideras av en extern 
part. Med cirka tre års mellanrum krävs därtill en 
omcertifiering.

Internrevisioner görs i syfte att kontrollera att verk- 
samheten följer Kvalitets- och miljöledningssystemet  
och för att identifiera förbättringspotentialer. Årligen 
upprättas ett revisionsprogram i samråd med kvali- 
tetsrådet, företagsledningen och Rehab Stations 
internrevisorer. Medarbetare som utses till interna 
revisorer får genomgå en utbildning för att lära sig 
mer om ISO 9001, ISO 14001 och lagstiftningar 
som styr verksamheten.
 
Egenkontroll och kraven på att fortlöpande bedöma 
om det finns risker för att det ska inträffa händelser 
som kan leda till brister i kvaliteten är en viktig del 
av kvalitets- och miljöarbetet. Rehab Station arbetar 
enligt principen för ständiga förbättringar:

Under året har vi haft extern revision under två 
dagar med vårt certifieringsorgan RISE. Intern- 
revision genomfördes under tre dagar.

SAMMANFATTNING AV RESULTAT FRÅN REVISION 
”Verksamheten har senaste året genomfört en rad 
förändringar som påverkat företaget på flera sätt. 
Flera i personalen har aktivt arbetat med dessa 
förändringar som i mångt och mycket lett till stora 
förbättringar, framförallt på miljösidan. Arbetet 
och engagemanget från personalen har även till 
viss del påverkat tiden man lagt på att underhålla 
och uppdatera ledningssystemet, vilket genomsyrar 
flertalet av de avvikelser som är skrivna.

Positiva iakttagelser: 

• Stort engagemang och stark förbättringsvilja  
hos samtlig personal.

• Flertal förbättringar genomförda gällande miljö  
i samband med flytt till nya lokaler.

• Stor medvetenhet kring verksamhetens lednings-
system generellt.

Förbättringsområden:

• Uppdatering och styrning av dokumenterad 
information.

• Säkerställande av introduktion av nya medarbetare.

• Tydliggörande av gränsdragning för fastighets-
förvaltare.

Ledningssystemet är anpassat till verksamheten, 
har förmågan att hantera relevanta krav och uppnå 
förväntat resultat. Exempel på detta är de förbätt-
ringar avseende miljö som har implementerats 
systematiskt sedan flyttat till nya lokaler. Föränd-
ringar som har påverkat verksamheten är en rad 
olika förändringar och förbättringar som har skett 
senaste året. Exempel på händelser som påverkat 
verksamheten är: 

• ny organisation från september 2018 

• ny chefsläkare 

• utökning med ytterligare 7 patientrum  
(pågående renovering) 

• nytt personalsystem från oktober 2018 

• etablering i nya lokaler 

• nytt ekonomisystem 

• ny telefonväxel 

• ny matleverantör 

• införande av nya patientlarm 

Ytterligare förbättringar planeras genom att till 
exempel flytta Personlig Assistans till nyrenoverade 
lokaler vid Frösundaviks allé 4.”

Resultatet blev sex mindre avvikelser och två förbätt- 
ringsförslag. Revisionsledaren rekommenderar att 
certifikat enligt SS-EN ISO 9001:2015 och SS-EN 
ISO 14001:2015 utfärdas, under förutsättning att 
korrigerande åtgärder för avvikelserna har godkänts.

Tre interna revisioner genomfördes som utmyn-
nande i 26 olika revisionsiakttagelser. Dessa rappor- 
terades in i Rehab Stations ärendehanteringssystem 

ACT CHECK

PLAN DO



och hanterades av ansvarig för det område som 
iakttagelsen berörde.

Ledningens genomgång hölls vid sju tillfällen under 
2018. Fokusområden var bemötande, rehabilitera 
slutenvård och öppenvård, affärsplanera, HR/
kompetens, utveckla/vägleda samt kvalitetsbokslut 
och patientsäkra. I samband med ledningens ge-
nomgång gjordes en översyn av dokumentationen 
som berörde aktuell process och tillhörande doku-
ment, uppkomna avvikelser, resultat av genomförd 
riskanalys med identifierade risker och möjligheter 
samt förbättringsområden.

MEDARBETARUNDERSÖKNING
Under hösten 2018 genomfördes en medarbetar- 
undersökning (”Arbetsmiljöpuls”) på Rehab Station. 
Svarsfrekvensen i undersökningen var 80% och 
resultatet visade överlag på ett gott arbetsklimat i 
organisationen. Flertalet grupper hade bra resultat  
inom viktiga områden vilket innebär en stabil grund  
att arbeta vidare på. Utifrån varje teams resultat 
kommer respektive operativ chef  att arbeta vidare 
med resultatet 2019. De allra flesta medarbetare på 
Rehab Station angav att de tyckte att deras arbete 
kändes meningsfullt och att de såg fram emot att gå 
till sin arbetsplats.

2.1 / IT-TJÄNSTER OCH 
E-HÄLSOTJÄNSTER 

Under 2018 har utveckling och drift av IT-tjänster  
och e-hälsotjänster fortsatt varit en viktig del i att 
ge stöd till arbetet med att kvalitetssäkra verk-
samheten. Utvecklingsarbetet för IT-tjänster och 
e-hälsotjänster har bl.a. fokuserat på följande:

• Kapaciteten i nätverk och antalet bärbara datorer 
har ökat 2018. Som regel arbetar nu all personal 
i de nya lokalerna mobilt med bärbara datorer.

• Löpande informationer avseende dokumentation 
i patientjournalsystemet Take Care har givits 
kontinuerligt.

• Digitalisering av vårdprogram – Utveckling av 
ett separat system för digitaliserade vårdprogram.  

Den nya plattformen för vårdprogrammen är 
byggd och implementerad i det redan befintliga 
Intranätet. Projektet har fortsatt 2018.

• Medvind - Det nya systemet för schemaläggning, 
bemanningsplanering och rumsbokning som 
driftsattes 2017 har fortsatt att utvecklas under 
hela 2018.

• Patientlarm – I och med att all personal numer 
har mobila telefoner så kommer patientlarmen 
att kopplas till dessa. Tekniken möjliggör att  
varje enskild patient, efter larm, direkt kan få  
ett personligt svar.

2.2 / MILJÖBOKSLUT

Rehab Station är sedan 2010 miljöcertifierade 
enligt ISO 14001.

Rehab Station har förmånen att bedriva sin 
kärnverksamhet mitt i Ekoparken i Stockholm, 
världens första nationalstadspark. Läget ger goda 
förutsättningar att påskynda läkningsprocessen 
hos patienterna, men det förpliktigar också till ett 
aktivt miljöengagemang. Ekoparken representerar 
ett ekologiskt synsätt som skall bidra till en uthållig 
utveckling i Stockholm och samtidigt bevara en 
kunglig grön lunga med en unik mix av natur och 
kultur. Ekoparken utgör en ekologiskt viktig sprid-
ningskorridor för ett stort antal växter och djur och 
utgör ett viktigt rekreations- och friluftsområde för 
storstadens invånare.

Rehab Station bedriver hälso-, sjukvårds- och 
assistansverksamhet, vilket innebär användning av 
läkemedel, medicintekniska produkter och hygien-
artiklar. Slutenvårdsverksamheten innefattar också 
service motsvarande hotellverksamhet med logi  
och restaurang. Öppenvårdsverksamheten innebär 
att ett stort antal personer besöker rehabiliterings- 
anläggningen dagligen.

Under det gångna året har vi fortsatt att öka  
medarbetarnas miljökompetens och engagemang  
i miljöfrågor bland annat genom att medarbetarna 
genomgår Stockholms läns landstings webbaserade 
miljöutbildning. Vi har också arbetat aktivt med 
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information för att öka miljöhänsyn vid avfalls- 
och kemikaliehantering och inköp som ett led i att 
bidra till ett hållbart samhälle.

ORGANISATION
Rehab Station har definierat följande roller inom 
ramen för miljöarbetet:

• Miljösamordnare

• Miljögrupp

• Fastighetsförvaltare

• Anläggningsskötare

• Kontaktperson för uppringande larm.

Namngivna medarbetare har utsetts till respektive 
roll. I rollbeskrivningen ingår kompetenskrav, funk-
tion samt ansvar och befogenheter. Miljögruppen 
hade under året regelbundna möten samt gjorde 
stickprovskontroller.

KVALITETS- OCH FÖRBÄTTRINGSARBETE
Våra lokaler är moderna och väl anpassade och 
utrustade med ändamålsenlig teknik. 

För att öka engagemanget i miljöfrågor har Rehab 
Station satsat på att öka kunskapen bland medar-
betarna. Ett kvalitetsmål är att samtliga tillsvidare- 
anställda medarbetare ska genomgå Stockholms 
läns landstings webbutbildning i miljö. Rutin är 
upprättad där medarbetare rapporterar till chef   
att utbildningen är genomförd.

ÅTERVINNING
Under 2018 har Rehab Stations miljörutiner resul-
terat i vägda avfallsfraktioner (kilo) enligt tabellen:

Årets siffror ger oss möjlighet till ännu mer detaljerat  
underlag för framtida jämförelser och att höja sorte- 
ringsgraden av avfall. 

Den moderna tekniken för källsortering innebär en 
effektiv hantering med få transporter enligt nedan:

• Wellpapp pressas till balar och behöver bara trans- 
porteras bort vid behov (cirka sex gånger per år).

• Mjukplast sorteras ut och vi använder samma 
press som till wellpapp för att minimera volymen 
på det avfallet som sedan transporteras bort vid 
behov (cirka två gånger per år).

• Hårdplast mals ner i en plastkvarn och den re-
ducerar volymen cirka 20 gånger vilket innebär 
att hela husets och restaurangens plastavfall bara 
behöver transporteras bort en gång per månad.

• Returglas samlas i kärl och transporteras bort 
vid behov.

• Metallförpackningar samlas i kärl och transpor-
teras bort vid behov.

• Returpapper samlas i kärl och hämtas var fjärde 
vecka.

• Sekretesspapper samlas i egna låsbara kärl och 
töms var fjärde vecka direkt i en lastbil som 
destruerar på plats.

• Matavfall från restaurangen mals ner och samlas 
upp i en tank i väntan på vidare transport  
(en gång per månad) till en biogasanläggning.

SÄKER KEMIKALIEHANTERING
Vi arbetar med att säkra kemikaliehanteringen 
inom verksamheten genom att fokusera på följsam-
heten vid egenkontroller. Kemikalieronder har ge-
nomförts och hanteringen har följts upp vid interna 
och externa revisioner. Avvikelser rapporteras i vårt 
ärendehanteringssystem och är en stående punkt 
på Ledningens genomgång med tema Underhåll.

Återvinning i kg 2018  

 ■ Wellpapp  5 390 

 ■ Mjukplast  140

 ■ Plastförpackningar  400
  (hårdplast)

 ■ Returglas  248

 ■ Metallförpackningar 265

 ■ Returpapper  1 572

 ■ Sekretesspapper  1 014

Besparingar 2018

Vår återvinning 2018 motsvarar träd/olja 

1000 kg wellpapp = 51 sparade träd 274,9 träd

1 kg hårdplast = 1 sparad liter olja 400 liter

1 kg mjukplast = 1 sparad liter olja 140 liter

1000 kg returpapper = 14 sparade träd 22,0 träd

1000 kg sekretesspapper = 14 sparade träd 14,2 träd

Totalt ”sparade” träd 311,1

Totalt ”sparade” liter olja 540
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SAMMANFATTNING
Rehab Station har som mål att vara ett ledande re-
habiliteringscentrum, nationellt och internationellt. 
Rehab Station ska erbjuda vård och rehabilitering 
av högsta kvalitet främst inom neurologisk reha-
bilitering. Verksamheten ska vara evidensbaserad, 
effektiv, jämlik och framförallt patientsäker. Samtliga 
medarbetare ska ha kompetens för de arbetsupp-
gifter som de är ålagda att utföra och alltid bemöta 
patienter med största respekt. Syfte och övergripande  
mål med allt patientsäkerhetsarbete är att eliminera/ 
minimera vårdrelaterade skador.

För att kunna nå målen har Rehab Station sedan 
många år arbetat systematiskt med kvalitetsfrågor. 
Verksamheten är sedan 2008 certifierad enligt ISO 
9001 och sedan 2010 även ISO 14001.

Rehab Station erbjuder rehabilitering till patienter 
med neurologiska sjukdomar och skador, patienter 
med multipla skador och patienter som är i behov 
av specialiserad kirurgisk rehabilitering efter vård 

på akutsjukhus. Rehab Station har som vision att 
vara ”en förebild för framtidens rehabilitering”.  
En viktig del av denna vision är att vården på Rehab 
Station ska bedrivas på ett så patientsäkert sätt att 
inga vårdskador uppstår.

Rehab Stations patientsäkerhetsarbete fokuserar 
av erfarenhet från tidigare år på fallrisk och fall, 
trycksårsrisk och trycksår, läkemedelshantering 
samt vårdhygien. 

Målet om hundraprocentig kartlägganing av fall-  
och trycksårsrisk är nästan uppnått. Trots 70 rap-
porterade avvikelser i form av fall ledde enbart två 
till mindre vårdskada. Många av fallen inträffade 
under kontrollerade former i träningssituationer 
och de flesta skedde i patientrum. Rehab Station 
registrerar förekomst av trycksår i det nationella 
registret RiksSår för svårläkta sår. Många av våra 
patienter tillhör diagnosgrupper som har ökad risk 
för trycksår. Ungefär 170 personer har behandlats 
för sår under året. Dryga 30 patienter som varit  

3 / PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE
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inskrivna vid Rehab Station var bärare av resistenta 
bakterier men inget fall av smittspridning till med-
patienter har inträffat vilket tyder på en mycket hög 
nivå av vårdhygien.

Vartannat år sedan 2012 gör vi på Rehab Station en 
mätning av medarbetarnas patientsäkerhetskultur.  
Resultat av senaste mätningen som gjordes i novem- 
ber 2018 tyder på mycket god patientsäkerhetskultur 
inom de flesta av de undersökta domänerna.

Trots ständigt ökande antal patienter i både sluten- 
och öppenvård är antalet allvarliga vårdskador lågt.

3.1 / STRUKTUR

ÖVERGRIPANDE MÅL OCH STRATEGIER
Övergripande mål med allt patientsäkerhetsarbete 
är att eliminera/minimera vårdrelaterade skador. 
Tidigare år har fallolyckor, trycksår och felaktig 
hantering av läkemedel varit orsak till de flesta 
tillbud och negativa händelser på Rehab Station. 
Vårdhygien är ett ytterligare kärnområde för vårt 
patientsäkerhetsarbete. Fokus ligger därför i första 
hand på att identifiera risker och förebygga dem 
inom dessa områden. Det långsiktiga målet för allt 
vårt patientsäkerhetsarbete är nollvision gällande 
vårdskador.

Att skapa en kultur som ökar medvetenhet och 
uppmuntrar medarbetare att rapportera tillbud 
eller negativa händelser, och att efter analys av 
händelserna vidta nödvändiga åtgärder (förbättring 
av rutiner, eliminering av riskfaktorer, höjning av 
kompetens, förbättrad läkemedelshantering etc.) är 
grundläggande strategier i patientsäkerhetsarbetet.

ORGANISATION OCH ANSVAR
VD, tillika verksamhetschef, har överlåtit det medi- 
cinska ansvaret till chefläkaren. Chefläkaren leder 
patientsäkerhetsarbetet inom alla delar av Rehab 
Stations verksamhet. Chefsjuksköterska och opera-
tiva chefer för de olika verksamhetsområdena har 
ansvar att förankra, implementera och följa upp 
beslut om åtgärder i den dagliga driften.

Rehab Station har ett kvalitetsråd som bidrar med 
att utveckla tekniskt stöd och verktyg för uppföljning  
av patientsäkerhetsarbetet. Kvalitetsrådet bistår 
chefläkaren med uppföljning av regelverk, omvärlds- 
bevakning, analyser och förslag på kvalitetsindika-
torer och lämpliga kvalitetsregister att ansluta sig till.  
Rehab Station har en egen utbildningsenhet - 
Academy, som bl.a. driver internutbildning särskilt 
inom området sår.
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SAMVERKAN FÖR ATT  
FÖREBYGGA VÅRDSKADOR
En viktig komponent i förebyggande arbete mot 
vårdskador är samverkan mellan olika vård- och 
rehabiliteringsenheter. Vårt interdisciplinära team-
baserade arbetssätt ger goda möjligheter för det 
internt. Externt samarbetar Rehab Station med 
samtliga inremitterande enheter för informations- 
överföring avseende eventuella riskfaktorer.

Rehab Station är anslutet till det nationella kvali-
tetsregistret RiksSår och rapporterar in patienter 
som har svårläkta sår. Rehab Station har även en 
medarbetare representerad i registrets styrgrupp. 
Utöver rapportering till registret har vi genomfört 
två punktprevalensmätningar (PPM) gällande före-
komst av trycksår i slutenvården.

Rehab Station är också anslutet till kvalitetsregistret 
WebRehab och är representerade i styrgruppen. 
Därtill har Rehab Station medarbetare involverade 
i utvecklingen av ett kvalitetsregister för patienter 
med ryggmärgsbråck (MMC), MMCUP - uppfölj-
ningsprogram vid spinal dysrafism och hydrocefalus, 
där vi även har en uroterapeut som representant  
i styrgruppen.

Rehab Station deltar i och föreläser för läkarkandi-
dater på Plastikmottagningen Karolinska Univer-
sitetssjukhuset tillsammans med plastikkirurg samt 
vid ergonomiutbildning på Karolinska Institutet.

Rehab Station är sedan 2015 ansluten till Nationellt 
IT-stöd för händelseanalys (NITHA) och dess stora 
kunskapsbas som är tillgänglig för vårdpersonal.

PATIENTERS OCH NÄRSTÅENDES  
DELAKTIGHET
Patienter och anhöriga har möjlighet att under hela  
vårdperioden framföra sina klagomål/förbättrings- 
förslag direkt till verksamhetsansvariga. Dessa han-
teras omgående och de vidtagna åtgärderna åter-
rapporteras till den som har framfört klagomålet.  
Klagomål och synpunkter kan också lämnas ano- 
nymt via in-/utskrivningsenkäten som samtliga 
patienter besvarar. 

Om patienten eller närstående vill lämna klagomål 
till andra instanser som Patientnämnden (PaN),  

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) eller Lands-
tingens Ömsesidiga Försäkring (Löf) är information 
avseende tillvägagångsättet väl synlig och tillgänglig.  
Chefläkaren beslutar om anmälan enligt Lex Maria  
ska inlämnas och när en händelseanalys ska genom- 
förs, samt besvarar begäran om yttrande och åter-
rapporterar beslut i ärenden till ledningsgruppen 
och samtliga berörda i verksamheten.

I händelse av upprättandet av vårdavvikelse skall 
den berörda patienten informeras om och erbjudas 
möjlighet att lämna egna synpunkter och komplet-
teringar.

HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSPERSONALENS 
RAPPORTERINGSSKYLDIGHET
Alla anställda (tillsvidareanställda och vikarier) som 
är involverade i direkt patientarbete får obligatorisk  
utbildning i och tillgång till Rehab Stations lednings- 
system och avvikelsehanteringssystem. Avvikelse-
hantering sker helt digitalt. En nyupprättad avvi-
kelse skickas av anmälaren till sin närmaste chef  för 
komplettering. Nästa steg i processen är bedömning 
och denna sker i regel av chefläkaren. I detta steg 
görs bedömningen om händelsen är ett negativt 
tillbud eller om det rör sig om vårdskada och ställ-
ningstagande tas om eventuell Lex Maria-anmälan. 
Åtgärder för att minska och förebygga liknande 
händelser föreslås och man beslutar om eventuell 
uppföljning. När uppföljning har skett skickas ett 
automatiskt e-postmeddelande till den som anmält 
avvikelsen om att ärendet är avslutat, man har då 
möjlighet att se vilka bedömningar som gjorts och 
vilka åtgärder som tagits.

För att sprida ny kunskap och lära av våra erfaren-
heter hanteras också avvikelser och åtgärder både 
i ledningsgruppen och på arbetsplatsträffar inom 
respektive team.

KLAGOMÅL OCH SYNPUNKTER
Basen för kvalitets- och uppföljningsarbetet utgörs 
av ett digitaliserat ledningssystem med process- 
beskrivningar, dokumentering av samtliga rutiner 
och inbyggda mekanismer för egenkontroller.  
Avvikelsehanteringssystemet är också en del av detta 
ledningssystem. Chefläkare, chefsjuksköterska samt 
operativa chefer har månatliga möten och vid dessa 
analyseras alla nya avvikelser som har rapporterats 
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i ärendehanteringssystemet sedan föregående möte.  
Vid dessa möten fattas beslut om eventuell händelse- 
analys ska göras och om hur återkopplingen av 
viktiga avvikelser och åtgärder ska vidarebefordras 
till medarbetarna och ledningsgruppen. Denna 
återkoppling sker oftast på de regelbundna arbets-
platsträffarna för vård- och rehabiliteringspersonal 
där information om de inkomna avvikelserna utgör 
en stående dagordningspunkt. Viktig information 
förmedlas vid behov till medarbetare och ledningen 
via intranätet.

Vid ledningens genomgång med tema patientsäkerhet 

deltar samtliga medlemmar i företagsledningen, 
operativa chefer och kvalitetsrådet gör en årlig 
genomgång och uppföljning av det systematiska 
patientsäkerhetsarbetet. Analys och resultat från 
punktprevalensmätningarna meddelas till ledningen 
och medarbetarna.

EGENKONTROLL
System för strukturerade egenkontroller är inbyggda 
i Rehab Stations ledningssystem. Dessa utgör grund 
för förbättringsarbetet som genomförs enligt de 
krav som ställs för att upprätthålla ISO-certifiering, 
bl.a. några som beskrivs i nedan tabell.

Egen kontroll

Patientsäkerhetskultur

Bemötande och nöjdhet

Basala hygienrutiner och klädregler 
(PPM-BHK) 

Hygienrond

Narkotikaklassade läkemedel

Trycksår - förekomst

Trycksår - täckningsgrad 
för dokumenterad bedömning

Kontroll av att patientjournal 
läses endast av behörig

Kalibrering av medicinteknisk  
utrustning

Kontroll av medicinteknisk 
utrustning i patientrum, 
i behandlingslokaler 
och i träningslokaler

Mikrobiologiska odlingar

Kvalitets- och patientsäkerhetsmål

Interna och externa revisioner 
enligt ISO

Omfattning

Vart annat år

Kontinuerligt

Punktprevalensmätning (PPM), 
två gånger/år.

En gång/år

All narkotika räknas var 14:e dag av nattsjuk-
sköterska. Dubbelsignering vid mottagande.

Punktprevalensmätning (PPM), 
två gånger/år.

100% slutenvård

En gång per månad

Varierar 
- se förteckning medicintekniska produkter

Medicinskteknisk utrustning kontrolleras
enligt rutin

MRSA-prov tas vid inskrivning på patienter 
som har riskfaktorer eller vårdats på sjukhus 
utomlands. MRSA testas också på samtliga 
patienter vid utskrivning. ESBL och VRE tas 
vid inskrivning på patienter som vårdats på 
sjukhus utomlands. Smittspårning sker en gång 
i veckan när patient med VRE/ESBLcarba 
vårdas på avdelningen.

Årligen

Tre gånger respektive en gång per år för 
respektive revision

Källa

Enkät avsedd för 
patientsäkerhetskulturmätning

Egen enkät, WebRehab

Nationella punktprevalens-
mätningarna

Hygiensjuksköterska 
Vårdhygien

Enligt nattrutin

Nationella punkprevalens-
mätningarna enl. SKLs riktlinjer 
och protokoll

Braden och Norton

Utskrift av logglistor på slumpvis 
utvalda patientjournaler

Förteckning medicintekniska 
produkter

Enligt rutin för ansvarsområden 
inom olika professioner 
samt enligt förteckning 
medicintekniska produkter.

Enligt smittskyddshandlingsprogram 
för multiresistenta bakterier

Enligt ISO 9001 och 14001

Extern revision enligt ISO 



3.2 / PROCESS  
- ÅTGÄRDER FÖR ATT ÖKA 
PATIENTSÄKERHETEN

Strategiska och strukturerade egenkontroller är ett 
viktigt led i patientsäkerhetsarbetet. Chefläkaren 
diskuterar alla inkomna avvikelser med operativa 
chefer. Respektive chefer har ärendehantering som 
en stående patientsäkerhetspunkt vid regelbundna 
arbetsplatsträffar. Där sker vidare information, 
utbildning och diskussion av aktuella ämnen inom 
patientsäkerhet med respektive team.

Arbetet med Logistikprojektet, ett stort internt 
projekt, med fokus bland annat på förbättrad och 
mera effektiv användning av journalsystem Take 
Care har fortsatt under året.

RISKANALYS
Sedan 2011 har Rehab Station en rutin med beskriv- 
ning hur och när en riskanalys ska göras. Syftet 
med en riskanalys är att kunna förutse risk, bedöma  
konsekvens av och förebygga risk i samband med 
bland annat affärsplanering, patientsäkerhetsarbete 
eller organisatoriska förändringar inom verksam-
heten. Detta sker i tre steg:

När risk är identifierad är nästa steg i analysen att 
bedöma sannolikheten att, och eventuella konse- 
kvenser om, den skulle inträffa. Bedömningen 
görs enligt en stigande femgradig skala där nivå 1 
betyder att det är extremt osannolikt att händelsen 
skulle äga rum och konsekvensen av den (om den 
uppstår) är minimal. Nivå 5 å andra sidan innebär 
att händelsen kommer att ske upprepade gånger och 
konsekvenserna av den skulle leda till dödlig utgång 
eller att verksamhet inte längre kan bedrivas. 

Genom att införa resultat av sannolikhets- och 
konsekvensbedömningar i föregående matris får 
man ett riskindex som i sin tur är kopplad till en 
åtgärdsnivå:

I samband med ledningens genomgång för  
Patientsäkra 2018 gjordes en riskbedömning enligt 
ISO-krav avseende flera olika scenarier i patient- 
säkerhetsarbetet. Därtill diskuterades stödprocesser, 
läkemedelshantering, medicinteknisk utrustning 
samt aktuella händelser av akut karaktär samt ruti-
ner, patientinformation, checklistor, förteckningar,  
policys och riktlinjer. Även rutiner avseende avikelse- 
rapportering diskuterades. 

Det preliminära resultatet av patientsäkerhetskultur- 
mätningen för 2018 presenterades, se sidan 19.

Riskindex Åtgärdsnivå

■ A Denna risk är inte acceptabel. Stora insatser bör  
  sättas in för att minska risken alternativt  
  exkludera aktiviteten från verksamheten.

■ B Ej acceptabel risk. Kräver att man vidtar åtgärder  
  för att minska risken.

■ C Kanske en acceptabel risk, men bör dock  
  minskas om detta kan göras utan alltför stor  
  ansträngning. Om vinsterna är större än  
  konsekvenserna kanske ingen åtgärd behöver  
  sättas in. 

■ D Acceptabel risk. Åtgärd bör endast övervägas  
  om ansträngningen att implementera de  
  riskminskande åtgärderna är minimala.

■ E Acceptabel risk, ingen åtgärd behövs.
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UTREDNING AV HÄNDELSER – VÅRDSKADOR
Under 2018 rapporterades 109 vårdavvikelser i  
Rehab Stations ärendehanteringssystem. De rap- 
porterade händelserna handlade om tillbud till vård- 
skada i 101 fall. Fyra händelser ledde till begränsad 
skada i form av trycksår och ytligt sår, ett sår som 
fick sutureras. En patient fick överföras till akutsjuk-
hus där patientens fraktur inte upptäckts tidigare. 
Akutsjukhuset valde själv göra en egen avvikelse-
rapportering av händelsen. Ytterligare fyra händel-
ser som rapporterades som avvikelser bedömdes 
inte ingå under rubriken vårdavvikelse utan höra 
till rubriken som klagomål. En samlad analys av 
alla vårdavvikelser har gjorts av chefläkaren.

TYP AV HÄNDELSE REDOVISADE
Vanligaste händelse är så som tidigare fallrelaterad. 
Övriga händelser inkluderar bland annat följande 
 incidenter; felskrivet dokument, avsaknad av jour- 
naluppgifter vid överflyttning, rullstolsdäck som ex-
ploderat, persienn som fungerat otillfredsställande, 
informationsöverföring, enstaka missade plane-
ringar avseende patientinskrivning och tider till 
respektive rehabteam, larm som inte varit kopplat. 
Av dessa avvikelser har de flesta handlat om tillbud 
förutom vid ett tillfälle som bedömts vara begränsad 
vårdskada till följd av bristande uppmärksamhet.

VEM SOM RAPPORTERAR IN
Enligt tidigare års resultat är det främst personal  
som utför praktiska moment med patienten både 
avseende rehabilitering och omvårdnad som  
rapporterar de flesta avvikelser, dvs. fysioterapeuter  
(30%), undersköterskor (27%), sjuksköterskor 
(19%), arbetsterapeuter (11%), rehabiliterings-
instruktörer (8%) och därefter i fallande ordning 
kurator, logoped, läkare och övriga.
 
I VILKA LOKALER AVVIKELSERNA RAPPORTERAS
Under 2018 är det också angeläget att se över var 
händelserna för avvikelserna inträffat, delvis efter-
som vi flyttat in till nya lokaler med ett ökat antal 
patienter både för inneliggande och dagvårds-
program, och för att kunna identifiera eventuella 
problem och behov av förbättring/stödåtgärder 
framöver. V g se diagram

Av samtliga avvikelser som rapporterats under 2018 
är 70 av 109, dvs 64% fallincidenter, av dessa fall 
sker över 40% i patientrum.

Rapporterade vårdavvikelser
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Antal rapporterade 
vårdavvikelser 

Antal vårdskador

■	 2018
■	 2017
■	 2016
■	 2015
■	 2014

Typ av händelse redovisade per 2018

Typ av händelse Antal 

Fall 70

Läkemedel 8

Omvårdnad 8

Medicintekniska produkter 0

Journal/sekretess 2

Övriga 21
 
TOTAL 109

I vilka lokaler avvikelserna rapporteras

 ■ Patientrum 49

 ■ Allmänna utrymmen 13

 ■ Fysioterapiutrymmen 12

 ■ Sporthall 9

 ■ Utomhus 7

 ■ Gymmet 5

 ■ Arbetsterapiutrymmen 4

 ■ Omklädningsrum/toa 3

	 ■ Matsal 2

	 ■ Mottagning 2

	 ■ Sittkliniken 2

	 ■ Entrén 1



RISKANALYS- MODELL - IMPLEMENTERING
Vid behov av mer omfattande avvikelsehantering 
som berör antingen patienten eller verksamheten 
enligt ovan, vidtas det omedelbart åtgärder där 
vi tillämpar bl. a. ”Händelsevis” en modell för 
systematisk genomgång och som också inkluderar 
vidare planering med förslag om åtgärder och 
förbättringar. Se resultatdelen.

Utifrån resultatet 2018 kommer framtida åtgärder 
fokuseras till ”Förbättra information/befintliga ru- 
tiner” och ”Fokus i patientutbildning/information”.

EXTERNA AVVIKELSER
Utöver ovan analyserades händelser som inkommit 
till Rehab Station från Patientnämndens förvalting, 
stadsdelsförvaltning, från akut- och primärvården 
som avvikelserapportering alternativt klagomål 
avseende patients läkemedelshantering, bristande 
överrapportering till kommunala insatser samt 
kvarvarande agraffer. 

Under 2018 har två klagomål lämnats in till  

Patientnämnden (PaN) med formell anmälan, bägge 
dessa ärenden är avslutade efter att anmälaren tagit 
del av yttrandet. En anmälan med klagomål på 
hälso- och sjukvården har inlämnats till Inspektion 
för vård och omsorg (IVO), där ärendet ännu inte 
är avslutat samt att IVO under 2018 på nytt prövat 
tidigare klagomål från 2016/2017 där IVO ansåg 
att vårdgivaren Rehab Station fullgjort sina skyldig-
heter och vidtagit åtgärder för att hindra att något 
liknande händer igen. Även denna gång beslutar 
IVO att avsluta ärendet efter som de synpunkter 
och handlingar som lämnats av anmälaren inte 
ändrar IVOs bedömning. Inget Lex Maria-ärende 
har varit aktuellt under 2018.

3.3 / 
INFORMATIONSSÄKERHET  

GDPR
Skyddandet av personuppgifter som en del av 
informationssäkerhetsarbetet är inget nytt för vår 
organisation. Den stora förändringen som General 
Data Protection Regulation (GDPR), på svenska 
dataskyddsförordningen, medför innebär att det 
inte längre räcker att vi arbetar rätt, vi måste också 
kunna visa att och hur vi gör det med skriftlig 
dokumentation. 

Från ett organisatoriskt perspektiv är det avgörande  
att ha ordning på de personuppgifter vi samlar in 
och hanterar. Inte minst för att patienter, anställda 
och leverantörer ska ha förtroende för att deras 
personuppgifter hanteras på ett ansvarsfullt sätt. 
Korrekta personuppgifter skapar dessutom trygghet 
och ordning och reda.

Under 2018 har Rehab Station inventerat alla  
personregister och gallrat och tagit bort de uppgifter  
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Externa anmälningar

Typ Antal 2018 Antal 2017 

Patientskaderegling (PSR) 0 0

Patientnämnden (PaN) 2 0

Inspektion för vård och omsorg (IVO)  1 0

Lex Maria 0 1

Åtgärdsförslag till förbättringar avseende avvikelser

 ■ Förbättra information 30 
  /befintliga rutiner

 ■ Förbättring av 4 
  arbetsrutiner

 ■ Fokus i patient- 67 
  utbildning/information

 ■ Kompetensutveckling 1

 ■ Ledningsrutiner 1

 ■ Medicintekniska 1 
  produkter

 ■ Övrigt 5

Avvikelser för fall i respektive lokal 

 ■ Patientrum 30

 ■ Sjukgymnastlokaler 9

 ■ Sporthall 9

 ■ Utomhus 7

 ■ Gym 4

 ■ Omklädning 3

 ■ Övriga utrymmen 3

 ■ Arbetsterapin 2

	 ■ Sittkliniken 2

	 ■ Matsal 1
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som inte uppfyller kraven enligt GDPR. Samtliga 
medarbetare skall dessutom ha genomfört en all-
män webbaserad GDPR-utbildning framtagen av 
Praktikertjänstkoncernen.

Genom att bara ha korrekta och relevanta uppgifter 
om patienter och kunder i våra system behöver 
vi inte känna någon tveksamhet eller oro över att 
uppgifterna i registret inte är tillförlitliga.

ÅTKOMSTKONTROLLER
Rehab Station genomför åtkomstkontroller för 
att säkerställa att personalen inte använder sina 
behörigheter på fel sätt genom att t.ex. läsa, ändra 
eller ta bort information som de inte ska hantera. 
Rehab Station har, utan anmärkning, genomfört 
systematiska och återkommande kontroller att 
det inte förekommit någon obehörig åtkomst till 
patientuppgifterna.

NÄTVERK INOM INFORMATIONSSÄKERHET
IT-ansvarig på Rehab Station deltar regelbundet 
i möten med Praktikertjänstkoncernens Informa-
tionssäkerhetsnätverk. Syftet med nätverket är att 
stödja de personer som har informationssäkerhets 
uppdrag i koncernen och att förbättra och effek-
tivisera sitt informations-säkerhetsarbetet inom 
respektive dotterbolag.

3.4 / 
RESULTAT OCH ANALYS 

EGENKONTROLL

Fall och fallskador 
Fallolyckor har liksom under tidigare år varit den 
vanligaste orsaken till vårdavvikelse. Av samtliga 
avvikelser som rapporterats under 2018 är fallin-
cident med sina 64% den absolut största enskilda 
skaderisken i vår rehabiliteringsverksamhet.  
De flesta av fallen sker i patientrum (43%), i över-
enstämmelse med tidigare rapportteringar från 
föregående år.

Vi har genom åren vidtagit flera åtgärder, både i den  
fysiska miljön och i nya rutiner, för att förebygga 

fall som en kalkylerad risk i rehabiliteringsprocessen.  
Orsaken är att den vanligaste situationen där en 
patient faller sker som ett resultat av patientens eget 
beslut och handlande i samband med förflyttning 
till och från säng samt i träningssituationer. Sedan 
2013 görs en fallriskbedömning Downton Fall Risk 
Index (DFRI) för alla inneliggande patienter.

Ansvar för genomförande av fallriskbedömning 
enligt DFRI ligger på inskrivande sjuksköterska och 
dokumentation görs i journalsystemet Take Care. 

Kvalitetsmålet för dokumenterad fallrisk enligt DFRI 
för patienter inskrivna inom slutenvården: 100%. 

Resultat för täckningsgrad: 100%

Av de 855 patienter screenade för fallrisk under 
2018 hade 347 (40,4%) tre eller fler poäng enligt 
DFRI, indikerande hög fallrisk, vilket är förväntat 
med tanke på patientkategorierna inskrivna vid 
Rehab Station och det höga antalet vårdavvikelser 
föranledda av fallolyckor.

Trycksår
Vi dokumenterar risken för trycksår för inskrivna 
patienter genom användning av modifierad Norton- 
skala. För patienter med ryggmärgsskada används 
den ryggmärgsskadespecifika Bradenskalan. Doku- 
mentation görs i Take Care och huvudansvaret 
åligger inskrivande sjuksköterska.



Kvalitetsmålet för dokumenterad risk för trycksår 
enligt Norton-/Bradenskala för patienter inskrivna 
inom slutenvården: 100%.

Resultat för täckningsgrad: Norton 100% och 
Braden 100%.

Rehab Station registrerar förekomst av trycksår  
i det nationella registret RiksSår för svårläkta sår. 
Totalt (inom sluten- och öppenvård) har 63 patienter 
behandlats för 103 trycksår i kategori 2-4. Varav 58 
patienter med 74 trycksår är registrerade i RiksSår 
(oregistrerade är utomlänspatienter). Under året 
har 36 patienter läkt 43 trycksår.

Vi har även behandlat patienter med andra sår- 
diagnoser

• 27 patienter med blandade sår varav 6 sår  
inkontinens dermatit (IAD)

• 70 patienter med en/flera suturlinjer/sår  
som behövt sårbehandling eller skyddsförband

• 4 lambåopererade patienter (trycksår)  
varav 2 utomlänspatienter

• 4 lambåoperade patienter (rektalcancer)

Rehab Station och Plastikkirurgiska kliniken vid 
Karolinska Universitetssjukhuset i Solna har sedan 
länge gemensamt vårdprogram och en vårdkedja  
för patienter som lambåopereras på grund av  
trycksår. Vi har även haft patienter i vårdkedjan  
via kirurgavtal där patienter med rektalcancer-  
och fotlambå ingår. 

Läkemedel
Säker hantering och utdelning av läkemedel är ett 
medicinskt högt prioriterat område inom patient- 
säkerhetsarbetet.

Kvalitetsmålet inom området läkemedel: 0 avvikelser

Resultat: 8 avvikelser under 2018.

Totalt rapporterades 8 ärenden avseende hantering 
av läkemedel. Det gäller framför allt bristande 
kontroll av läkemedelsdosett, felaktig dosering av 
ordinerade läkemedel samt avsaknad av läkemedel 
som inte är tillgänglig i läkemedelsrum på Rehab 
Station. I dagsläget innehar Rehab Station inget  

läkemedelsförråd, ett bassortiment finns dock i samt- 
liga läkemedelsrum med bl.a. smärtmedicinering.

Även om målet inte uppnåtts är det positivt att 
antalet avvikelser kring felaktig läkemedelsdosering 
har minskat påtagligt från tidigare år (15 respektive 
24 avvikelser) trots klart ökat antal inneliggande 
patienter och dosettdelningar.

Orsaken till förbättringen kan vara tidigare års  
diskussion och analyser med inriktning på de fysiska 
miljöerna (tidigare brister i lokaler och möjlighet 
att arbeta ostörd). Sedan hösten 2017 har vi flyttat 
till nya och mer anpassade lokaler med fysiskt för-
bättrade miljöer som kan ha bidragit till ett bättre 
resultat.

Trots goda resultat finns det fortfarande utmaningar 
i samband med läkemedelshandering. De rappor-
terade avvikelser gällande läkemedelshantering ser 
enligt statistik ut att minska men vi bör fortsatt vara 
uppmärksamma på feldelningar samt uppmuntra 
personal att fortsätta rapportera så organisationen 
kan lära av sina misstag.

Läkemedelhantering i stort är ett komplext område 
med externa aktörer såsom ApoEx som har svårig-
heter att leverera läkemedel med kort varsel samt 
återkommande problem med att läkemedel inte 
finns tillgängligt hos apotekbolagen. Automatiserad 
läkemedelsdelningsprocess skulle undersökas under 
2018 och/eller anlitande av externa farmaceuter  
i syfte att förbättra läkemedelshantering. Då andra 
prioriteringar i verksamheten gjordes finns denna 
ytterst viktig process kvar att fullfölja under 2019.

Vårdhygien
Följsamhet av basala hygienrutiner kontrollerades 
genom deltagande i landstingets punktprevalens-
mätning av följsamhet till basala hygienrutiner 
och klädregler (PPM-BHK). Samtliga observerade 
medarbetare uppvisade god följsamhet. Samtliga 
patienter med riskfaktorer för smitta exempelvis vid  
förekomst av sår, kateterbärare och patienter som 
vårdats i utlandet samt bärare av multiresistenta  
bakterier screenas vid in- och vid utskrivning. 

Under 2018 vårdades 33 patienter (inom sluten-
vård) som var bärare av någon multiresistent bak-
terie. Enligt fördelningen; 20 med ESBL, två med 
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ESBLcarba, tre med VRE, sex med MRSA samt 
två med Acinetobacter. Inga fall av smittspridning 
till medpatienter förekom.

Patientsäkerhetskulturmätning
Syftet med patientsäkerhetskulturmätning är att 
öka kunskapen om förhållningssätt och attityder till 
patientsäkerhetsarbetet inom verksamheten. En ny 
patientsäkerhetskulturmätning genomfördes under 
hösten 2018. Enkäten skickades till 134 medarbetare  
och besvarades av 102 personer (svarsfrekvens 76%).  
Vi kan notera att resultatet visar generellt på en hög  
grad av patientsäkerhetskultur bland medarbetare. 
Resultatet av 2018 års patientsäkerhetskulturmätning  
visas i diagram nedan. Där framgår även resultat 
av vår mätning från 2016 samt uppgifter avseende 
riket från 2016.

I jämförelse med tidigare mätning 2016 har vi  
förbättrats inom dimensionen ”Överlämningar  
och överföringar av patienter och information”.
Jämfört med riket har vi fortsatt högt värd för fokus- 
områden ”Högsta ledningens stöd till patientsäker-
hetsarbete” samt ”Sammarbete mellan enheterna”. 

Även om resultaten förbättrats något så är fokus 
fortsatt att arbeta med förbättringar inom följande 
dimensioner; ”Öppenhet i kommunikationen”, 
”Överlämningar och överföringar av patienter och 
information” samt ”Benägenhet att rapportera 
händelse”. I jämförelse med våra mätningar 2016 
kan vi dock notera att vi i vår organisation har 
försämrats avseende ett område: ”Återföring och 
kommunikation kring avvikelser”, här planeras 
förbättringsarbete.

Verksamhetet styrkor avseende patientsäkerhets- 
kulturen år 2018 är:

• Öppenhet i kommunikationen

• Inte straff- och skuldbeläggande kultur

• Samarbete inom enheten

• Samarbete mellan enheterna

Resultaten ska tolkas utifrån att ett värde över 40 
är acceptabelt medan ett värde över 70 kan räknas 
som en styrka för en organisation.

Patientsäkerhetskulturmätning ■   Rehab Station 2018

 ■   Rehab Station 2016

	 ■   Riket 2016Benägenhet att  
rapportera händelser Självskattad
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HÄNDELSER OCH VÅRDSKADOR
Händelse 1) Till följd av cirka två timmars generellt 
el-avbrott i Solna kommun hösten 2018 med till-
hörande problem av journal – och läkemedelshan-
tering, identifierades problem i verksamheten med 
osäkerhet om kommunikationen både internt och 
externt vilket krävde en händelseanalys för identi-
fiera risker ur patientsäkerhetssynpunkt.

Händelse 2) I samband med brandtillbud då brand-
larmet utlöstes gav det anledning till genomgång 
och revidering av rutiner avseende brandsäkerhet 
samt åtgärder bl a. vid kris situation.

Händelse 3) I samband med handläggning av ett 
patientärende under jourtid som delvis uppfattades 
som hotfullt ur personalperspektiv, oklarheter i 
praktiska handläggningen, felaktigheter i intygsför-
farandet, samt felaktigheter i vidare rapportering 
i samband med denna händelse gav anledning till 
intern ärendehantering.

MÅL OCH STRATEGIER FÖR KOMMANDE ÅR
I början av 2019 kommer vår inneliggande reha-
biliteringsenhet innehålla 57 enkelrum, samtliga 
inriktade för en enskild inneliggande patients reha-

biliteringsbehov. Därtill kommer en omfattande  
och ökande dagrehabiliteringsverksamhet. Rehab 
Station har som mål att vara ett nationellt och 
internationellt ledande centrum för neurologisk 
rehabilitering. Rehab Station skall erbjuda subakut  
vård och rehabilitering av högsta kvalitet med 
fokusområde för ryggmärgskadeinriktade insatser. 
Erbjuda specialiserade rehabiliteringstillfällen för 
patienter med bl.a. stroke, Guillain-Barré (GB), 
multipel skleros (MS), myelit, neurokirurgiska 
post op-patienter, multitrauma- och ortopediska 
patienter, patienter med behov av plastikkirurgisk 
eftervård med mobilisering samt för patienter där 
primär sjukdom med komplikationer bidragit till 
nedsatt fysiskt funktionsnivå.

Rehab Station ska erbjuda vård och rehabilitering 
av högsta kvalitet. Verksamheten ska vara evidens-
baserad, effektiv, jämlik och patientsäker. Samtliga 
medarbetare ska ha kompetens för de arbetsupp-
gifter som de är ålagda att utföra och alltid bemöta 
patienter med högsta respekt.

I det fortgående patientsäkerhetsarbetet kommer 
vi att fortsätta fokusera på att identifiera patienter 
med risk att falla, utveckla trycksår samt minska 
antalet felaktiga läkemedelsdelningar. Detta ska  
ske genom ständiga förbättringar av följsamhet till 
befintliga rutiner, införande av nya rutiner samt 
förbättringar i den fysiska miljön. Fyra enskilda  
avdelningar med 3-4 moderna läkemedelsrum är 
en grund för säker läkemedelshantering. Vi kommer 
fortsatt också att ha fokus på god följsamhet av 
basala hygienrutiner.

Med utgångspunkten från resultatet av patientsäker- 
hetskulturmätningen från hösten 2018 kommer vi 
särskilt att arbeta för att bibehålla våra styrkor.  
Vi kommer även att fokusera på förbättringsåtgärder 
avseende områden där vi inte hade tillfredsställande 
resultat, framför allt i ”Återföring och kommunika-
tion kring avvikelser”. Trots att vi successivt blivit 
bättre enligt våra mätningar avseende ”Öppenhet i 
kommunikation”, ”Överlämningar och överföringar 
av patienter och information” samt i ”Benägenhet 
att rapportera händelse”, kommer vi även att fort-
sätta vårt förbättringsarbete inom områden där vi 
inte har uppnått tillfredställande resultat.
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4 / FoUU - ACADEMY - ETT KOMPETENSCENTRA

Rehab Station har under 2018 bedrivit en omfat-
tande och expanderande forsknings- och utvecklings-  
samt utbildningsverksamhet (FoUU). Visionen med 
en samlad organisation för FoUU är att utveckla 
och driva ett kunskapscentrum vid Rehab Station. 
Utbildningsenheten benämns även Academy. Syftet 
med FoUU/Academy är att generera, koncentrera 
och kommunicera ”know-how” i form av kunskap 
och kompetens såväl internt som externt. Rehab 
Station bedriver en kunskapsintensiv verksamhet 
och FoUU/Academys roll är att strategiskt arbeta  
med kompetensutveckling och kulturen för en 
lärande organisation.

Rehab Station kombinerar klinisk verksamhet med 
en omfattande strategisk kompetensutveckling  
genom FoUU. Vi vill på detta sätt öka vårdkvaliteten  
för de personer som drabbats av skador och sjuk- 
domar inom vårt kompetensområde. Vi har en  
regional nyckelroll i rehabiliteringen av personer 
med ryggmärgsskada, myelomeningocele (MMC),  
multipel skleros (MS), stroke och andra neurologiska 
skador/sjukdomar.

FORSKNING
Forskningsfrågorna hämtas från kunskapsluckor eller 
problem inom våra verksamhetsområden i den 
egna rehabiliteringen/vården. Vår intention är att 
besvara frågeställningar vars resultat har potential 
att återföras/implementeras i vårdprogram och 
verksamhet.

FoUU-enheten är knuten till Institutionen för neuro- 
biologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS) vid 
Karolinska Institutet (KI). Genom att erbjuda våra 
medarbetare möjlighet till akademisk vidareutbild-
ning ökar kompetensen inom verksamheten sam-
tidigt som möjligheterna att attrahera och behålla 
toppskiktet av rehabiliteringspersonal blir större.

Rehab Station arbetar systematiskt och strategiskt 
med implementering av egna forskningsresultat. 
Implementeringsseminarier anordnas regelbundet 
där FoUU-representanter tillsammans med operativa 
chefer och projektledare utvärderar möjlig tillämp-
ning av genomförda projekt i vårdprogrammen och 
den reguljära verksamheten.



23  REHAB STATION STOCKHOLM  FOUU - ACADEMY - ETT KOMPETENSCENTRA

Ett annat led i arbetet med att kommunicera 
nyvunnen kunskap inom våra egna projekt är 
FoU-dagen som genomfördes för åttonde året i rad. 
Samtliga FoU-dagar har filmats och finns tillgängliga 
via vår egen YouTube-kanal och på vår hemsida. 
Filmerna ingår även som en del i vårt introduktions- 
program för nyanställda.

Rehab Station har under året anordnat sex väl-
besökta så kallade forskar-frukostar, ett forum för 
forskningsaktiva medarbetare. Fokus ligger på 
forskningsrelaterade teman och egna forsknings-
projekt samt Journal Clubs.

Öppna lunchseminarier har genomförts där egna 
medarbetare eller experter på besök sammanfattat 
kliniskt relevanta ämnen av betydelse för Rehab 
Stations vårduppdrag.

Dryga tiotal doktorsavhandlingar och ännu fler 
magisterprojekt har producerats genom åren. Under 
året 2018 har Andreas Wallin en av våra fysio- 
terapeuter blivit antagen doktorand med projektet 
- Development of  and effects on functioning and 
immune markers of  a highly challenging balance 
training program (HiBalance) specific to multiple 
sclerosis (MS) – a randomized controlled study. 
Sandra Magnusson en annan av våra fysioteraputer 
presenterade i slutet av året sitt magisterprojektet 
- Validity testing of  self-report questionnaires on 
physical activity for people with spinal cord injury. 

Rehab Station och Stiftelsen Spinalis har en 
gemensam intention om att stärka ryggmärgsskade- 
forskningen och bedriver flera gemensamma 
forskningsprojekt. Vi gläder oss därför särskilt åt 
att Claes Hultling grundare och VD för Stiftelsen 
Spinalis blivit utsedd till professor.

PÅGÅENDE FORSKNINGS- OCH  
UTVECKLINGSPROJEKT VID REHAB STATION
Forskningsprojekten är till absolut största delen 
externfinansierade. Några av våra viktiga finansiärer 
har varit Praktikertjänst, Personskadeförbundet 
RTP, Stiftelsen Promobilia, Neuroförbundets  
forskningsfond, Forskarskolan i vårdvetenskap, 
Linnéa och Josef  Carlssons stiftelse, Norrbacka- 
Eugeniastiftelsen och Stiftelsen Spinalis.

Mer detaljerad information om projekten finns på 
Rehab Stations hemsida.

Doktorandprojekt

• Design och utvärdering av ett personcentrerat 
rehabiliteringsprogram för återgång till arbete 
för vuxna i arbetsför ålder med ryggmärgsskada.

• En studie av multipel skleros inverkan på  
arbetslivet och utveckling av ett program för 
kognitivt stöd.

• Energy consumption after spinal cord injury  
- basal metabolic rate and physical activity.

• Inventering av urinvägsfunktion och urinvägs-
komplikationer i en regional prevalensgrupp av 
patienter med traumatisk ryggmärgsskada  
- med särskild inriktning på urinvägsinfektioner.

• Fysisk funktion och kognitiv påverkan hos  
vuxna med ryggmärgsbråck - kartläggning  
och associerade faktorer.

• Förutsättningar och villkor för vuxna med rygg-
märgsbråck att vara delaktiga i välfärdssamhället 
Sverige.

• Utveckling av ett utmanande balanstränings-
program (HiBalance) riktat till personer med 
multipel skleros (MS) samt dess effekter på  
funktionsförmåga och immunologiska markörer 
- en randomiserad kontrollerad studie. 
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Magister-/masterprojekt

• Kartläggning av kognitiv förmåga och dess 
påverkan på vardagslivets aktiviteter hos vuxna 
personer med ryggmärgsbråck - Prövning av ett 
arbetsinstrument.

• Utvärdering av frågeformulär om fysisk aktivitet 
för personer med ryggmärgsskada - accelerometer 
och självrapporterad data.

• Hur uppfattar personer med multipel skleros 
användandet av manuell rullstol efter deltagande 
i Rullstolsskola - En kvalitativ studie

• Rullstolsmanövreringstest för manuell rullstol  
- utveckling och testning

Forsknings- och utvecklingsprojekt

• Öppen, randomiserad, rehabiliteringskontrollerad  
studie av säkerhet och effekt av nedbrytbart 
implantat med FGF-1 vid traumatisk ryggmärgs-
skada.

• Evaluation of  suprapubic BIP Foley noble metal 
alloy catheter in the prevention of  catheter- 
associated urinary tract infections in spinal cord 
patients.

• Efficacy of  Fluoxetine - a randomised controlled 
trail in stroke - EFFECTS.

• Upplevelse av gångträning med Lokomat  
hos individer med ryggmärgsskada  
- en kvalitativ studie.

• Kartläggning av kognitiv förmåga och dess 
påverkan på aktiviteter i vardagslivet hos vuxna 
personer med ryggmärgsbråck.

• ISCoS data set Qulity of  Life (QoL) och Activity 
and Participation (A&P). Översättning av ISCoS 
- instrument från engelska till svenska.

• Processes of  care and outcomes after traumatic 
spinal cord injury in Sweden and: South Africa; 
a quality assurance study

• Prioriterade forskningsområden för barn,  
ungdomar och unga vuxna med förvärvad 
ryggmärgsskada: en internationell brukar- 
undersökning - PEPSCI  

• The Sunnaas International Network Pediatric 
Spinal Cord Injury Study (SINpedSCI study)

• Hutter - Frusenhet hos personer med höga  
ryggmärgsskador.

• Kartläggning av funktion, hälsa och vardagsliv 
hos vuxna med MMC. 

• Nordisk behandlingsstudie inom området  
svårläkta sår

• Patients with spinal cord injury and neuropathic 
pain; experiences of  pain relieving medication  
- a qualitative study

UTVECKLING
För att arbeta mot visionen - En förebild för fram-
tidens rehabilitering - och möta kraven på patient-
säkerhet och evidensbaserad verksamhet krävs ett 
betydande och ständigt pågående utvecklingsarbete. 

Regionalt vårdprogram – Under året har 
Rehab Station varit med och drivit ett omfattande 
projekt för att tillskapa och utveckla ett regionalt 
vårdprogram för ryggmärgsskaderehabilitering. 
Vårdprogrammet omfattar rehabilitering genom 
hela vårdkedjan såväl primärrehabilitering i direkt 
anslutning till skada/sjukdom samt sekundärreha-
bilitering och modell för uppföljning i ett livslångt 
perspektiv.

Rehab Station och Stiftelsen Spinalis har ett nära 
samarbete och under året genomfört flera betydelse- 
fulla aktiviteter för personer som lever med rygg-
märgsskada, se Ryggmärgsskadekapitlet sidan 30.  

Rehab Station är en förebild vad gäller trycksårsrela- 
terade aktiviteter, så även 2018. Vår sårverksamhet 
har också satt avtryck i form av flera artiklar i band 
annat tidningen SårMagasinet samt en återkom-
mande sårspalt i tidningen Kick. Madeleine Stenius 
representerade också Sverige när 14 europeiska 
länder skickade var sin representant till konferensen, 
Skin Integríty Expert Conference Rome april 2018.

UTBILDNING
För att möta behovet av kompetensutveckling bedri- 
ver Academy en betydande utbildningsverksamhet 
internt och externt.



25  REHAB STATION STOCKHOLM  FOUU - ACADEMY - ETT KOMPETENSCENTRA

Den verksamhetsinriktade utbildning som erbjuds 
internt baseras på behovet inom respektive verk-
samhet, befattning och/eller roll. Exempel på  
sådana internutbildningar är hygien, hjärt-lung- 
räddning, förflyttningsteknik, trycksårsprevention 
och behandling, neurogen blås- och tarmrubbning, 
kognitiva problem, kost/träning samt diagnosin-
riktade kurser. Individuella utbildningar av akade-
misk karaktär ingår också som ett led i den interna 
kompetensutvecklingen.

Externa utbildningar arrangeras för att sprida och  
kommunicera Rehab Stations kompetens. Vi vänder  
oss främst till vård- och rehabiliteringspersonal samt 
personliga assistenter men vi har även kurser för 
patient- och anhöriggrupper. Vi sprider kunskap 
genom att regelbundet skriva i brukartidskrifter så 
som RG Aktiv rehabiliterings tidning Kick.

Möjlighetsdagen anordnades för femte året i rad 
tillsammans med Personskadeförbundet RTP,  
Bosse Råd Stöd & Kunskapscenter, DHR,  
Neuroförbundet samt Reumatikerdistriktet och 
temat var ”Föräldraskap och funktionsnedsättning” 
och var mycket uppskattat.

Inom ramen för utbildningsverksamheten genom-
förs regelbundna öppna patientföreläsningarna för 
personer med rörelsenedsättning. Totalt har cirka  
5 200 personer tagit del av vårt gedigna utbildnings- 
program under 2018.

Academy har under året genomfört:

• Externa trycksårsföreläsningar har hållits för  
> 2 200 personer (alla yrkeskategorier inom  
vård/rehab samt för hjälpmedelskonsult/tekniker)  
på olika orter runt om i Sverige.

• Två temadagar.

• 40 utbildningar som diagnosinriktade föreläsning- 
ar, trycksårsförebyggande, förflyttningsutbildning, 
skräddarsydda i hemmet och föreläsningar för 
studenter vid KI (arbetsterapeuter och läkare). 

• Tio patientföreläsningar om trycksår, blås/tarm-
rubbning (ca100 patienter)

• 204 föreläsningar med olika teman har hållits av 
Rehab Stations medarbetare (ca 1370 patienter).

• Fyra anhörigkvällar - Ryggmärgsskadade  
(à 15 personer per tillfälle).

• 50-talet studiebesök, både nationella och inter-
nationella besök.

• 17 interna föreläsningar för personalen.

• Tre perioder med två veckors metodikunder- 
visning gällande nervsystemet för sammanlagt 
90 fysioterapeutstudenter i termin 4 och 5.

• Presentation och poster på internationellt 
symposium - Skin Integríty Expert Conference 
Rome april 2018

VERKSAMHETSINTEGRERAT LÄRANDE
Vad gäller Rehab Stations medverkan i akademisk 
vårdyrkesutbildning har vi 2018 fortsatt haft sam- 
arbete med KI. Vi tar emot fysioterapeut-, arbets-
terapeut- och sjuksköterskestudenter, främst från 
KI, men även från andra universitet. Vi bereder 
även kliniska utbildningsplatser för medicinska 
sekreterare, logopeder, rehabinstruktörer (personer  
med egna funktionshinder), läkarstuderande under 
ST-block samt undersköterske- och socionom- 
studerande. Rehab Station har också ett avtal 
med Sektionen för fysioterapi vid KI angående en 
30-procentig adjungerad klinisk adjunkt (AKA).
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5.1 / VERKSAMHETEN  
I KORTHET 

Rehab Station erbjuder en omfattande rehabili-
teringsverksamhet, se figur till höger. Målet är att 
vidareutveckla och medverka i vårdkedjor inom 
respektive diagnosgrupp. Målgrupperna är företrä-
desvis personer med olika neurologiska diagnoser 
samt personer med behov av rehabilitering efter 
olika kirurgiska ingrepp. Verksamheten är organi-
serad i såväl sluten- som öppenvård. Merparten av 
rehabiliteringen sker i multimodala program och 
inom ramen för interdisciplinära team. Våra avtal 
är regionala, nationella och internationella.

All vård och behandling sker utifrån forskning 
och beprövad erfarenhet. Verksamheten arbetar 
kontinuerligt med utformning och implementering 
av vårdprogram.

Rehab Station har anställda förebilder som kan 
delge kunskap och egna erfarenheter. Våra rehabin- 
struktörer är viktiga för patienten utifrån den trovär- 
dighet de ger i samband med träning eller i kontakten 
som medmänniska. Rehabinstruktören ansvarar för 
träning både individuellt och i grupp.

5 / VERKSAMHETSOMRÅDEN INOM REHABILITERING  
OCH PERSONLIG ASSISTANS
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Nationella kvalitetsregister skapar förutsättningar 
för att följa och utveckla kvaliteten inom vård och 
rehabilitering. Rehab Station har under 2018  
rapporterat till följande kvalitetsregister:

• WebRehab (ryggmärgsskador).

• RiksSår - Nationellt kvalitetsregister  
för svårläkta sår.

AVTAL OCH VÅRDPRODUKTION

0

5.2 / KVALITETSARBETE  
FÖR REHABILITERINGS-
VERKSAMHETEN 

Kvalitetsmålen för verksamhetsområdena inom 
rehabilitering finns definierade både för hela reha-
biliteringsverksamheten och för enskilda diagnos-
grupper. De övergripande målen finns redovisade 
nedan medan de diagnosspecifika målen redovisas 
under respektive rubrik.

Inom ramen för våra avtal hade vi för 2018 följande 
gemensamma kvalitetsmål för rehabiliteringsverk- 
samheten. Information om patientnöjdhet har sam- 
lats in med hjälp av en patientenkät som patienten 
besvarar i samband med utskrivning. När det gäller 
öppenvård omfattas samtliga utskrivna patienter. 
Avseende slutenvård delades enkäten ut under en 
period under året. Målet var högre andel (jämfört 
med 2017) patienter som var helt och hållet nöjda 
inom områdena:

• Upplevelse av delaktighet i beslut om sin  
behandling/rehabilitering.

• Information om fortsatt planering efter utskrivning.

Antal kontakter inom öppenvården

Avtal öppenvård 2018 2017 

Spinaliskliniken, samtliga vårdkontakter   13 500 7 610* 
i vårdkedja och livslång uppföljning 
ryggmärgsskador

Specialistvårdsremiss 500 448

Planerad specialiserad neurologisk  22 800 20 500 
rehabilitering - Frösundavik

Planerad specialiserad neurologisk  13 400 13 500 
rehabilitering - Liljeholmen 

Vårdval logopedi 500 694

Aktiv 7 400 6 750

Övriga (ex rullstolsskolan, försäkringsbolag,  1 900 4 224 
utlandspatienter, specialbeslut SLL)
 
*Spinaliskliniken exklusive telefonkontakter  
och indirekta kontakter

Vårddygn för slutenvårdsverksamhet 

Avtal slutenvård 2018 2017 

Vårdkedja ryggmärgsskador 2 200 2 023

Vårdkedja ryggmärgsskador Sunderby sjukhus 150 101

Specialistvårdsremiss 700 607 
(ryggmärgsskador utomlän)

Specialistvårdsremiss 650 539 
(allmän neurologi utomlän)

Specialiserad neurologisk rehabilitering  6 350 4 568 
efter vård på akutsjukhus

Planerad specialiserad neurologisk  550 267 
rehabilitering (veckovård)

Plastikavtal 240 29

Avancerad sårvård  160 155

Specialiserad Kirurgisk rehabilitering   3 300 2 847
efter vård på akutsjukhus

Övriga (ex försäkringsbolag,  200 220
utlandspatienter, specialbeslut SLL)

Andel patienter som helt och hållet kände sig delaktiga  
i beslut om sin behandling/rehabilitering

Avtal 2018 2017 

Specialiserad neurologisk rehab slutenvård 100% 83%

Specialiserad kirurgisk rehab slutenvård  100% 74%

Planerad specialiserad neurologisk  85% 90% 
rehabilitering öppenvård - Frösundavik

Planerad specialiserad neurologisk  97% 96% 
rehabilitering öppenvård - Liljeholmen 

Vårdkedja ryggmärgsskador (slutenvård)* 92% 97%

Spinaliskliniken, dagrehabilitering 97% 100%

Spinaliskliniken, mottagning 96% 90%

Aktiv (öppenvård) 88% 96%
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FÖRBÄTTRINGS- OCH UTVECKLINGSARBETE 
Resultaten från 2017 års mätning visade förbättring 
avseende patientnöjdhet inom följande områden.
Patientens upplevelse av:

• Upplevelse av delaktighet i beslut  
om sin behandling/rehabilitering.

• Information om fortsatt planering  
efter utskrivning.

Åtgärder som vi fortsatt valde att arbeta vidare med 
under 2018:

• Utarbeta rehabiliteringsplan tillsammans med 
patienten för ökad delaktighet.

• Återkoppla resultaten av patientenkäter till be- 
rörda medarbetare (delaktighet och information).

• En skriftlig utskrivningsplanering för patienten.

Ökad upplevelse av delaktighet - resultatet för  
2018 ligger på ungefär samma höga nivå som 2017.  
Avseende resultatet för Kirurgisk rehabilitering  
slutenvård så har resultatet fortsatt förbättrats  
jämfört med 2017. Vid jämförelse med Nationella  
Patientenkäten (NPE) som används i samtliga lands-
ting är våra resultat bättre i samtliga verksamheter. 
Frågeställningen är dock inte exakt densamma men 
omfattar delaktighet och involvering.

Information om fortsatt planering - resultatet 
visar på ett förbättrat resultat. Det går inte att göra 
någon jämförelse på riksnivå då ingen motsvarande 
fråga finns i NPE.

Vi fortsätter 2019 att arbeta med kommunikation 
och information med fokus på den enskilda patien- 
ten. Syftet är att bibehålla/förbättra resultaten inom 
delaktighet och information om fortsatt planering 
efter utskrivning.

Andel patienter som helt och hållet kände till vem/vilka som 
ansvarar för stöd och behandlings-/rehabiliteringsinsatser  
efter utskrivning

Avtal 2018 2017 

Specialiserad neurologisk rehab slutenvård 78% 74%

Specialiserad kirurgisk rehab slutenvård  86% 82%

Planerad specialiserad neurologisk  92% 81% 
rehabilitering öppenvård - Frösundavik

Planerad specialiserad neurologisk  94% 89% 
rehabilitering öppenvård - Liljeholmen 

Vårdkedja ryggmärgsskador (slutenvård)* 69% 66%

Spinaliskliniken, dagrehabilitering 80,5% 97% 

Aktiv (öppenvård) Ej aktuellt Ej aktuellt

* Inkluderar ryggmärgsskadade utomlänspatienter via specialist-
vårdsremiss.
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6 / RYGGMÄRGSSKADOR

Under 2018 genomförde ca 140 personer sin reha-
bilitering i slutenvård för traumatisk/icke traumatisk  
ryggmärgsskada eller för sena komplikationer pga. 
ryggmärgsskada. Rehabilitering har skett i ett tidigt 
medicinskt skede i direkt anslutning efter vård på 
akutsjukhus eller som re-rehab en tid efter skada/
insjuknande. Majoriteten av patienterna remitteras 
via vårdkedjan för ryggmärgsskadade, specialist-
vårdsremiss från andra landsting eller specialiserad 
neurologisk och kirurgisk rehabilitering efter vård 
på akutsjukhus, Stockholms läns landsting (SLL), 
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF). Vård-
tiden varierar mellan 3–14 veckor beroende på 
patientens behov, skadenivå eller avtal.

Syftet med perioden på Rehab Station är att stärka 
patientens egna resurser och stödja denne i en 
nyorienteringsprocess och anpassning till ett nytt liv 
med nya förutsättningar. Det sker genom en successiv 
förskjutning av tyngdpunkten inom rehabiliteringen 
från medicinska till sociala och yrkesmässiga  
problemområden. 

Spinaliskliniken är sedan 2010 en del av Rehab 
Station och ingår i vårdkedjan för ryggmärgsskadade.  

Spinaliskliniken har i sitt avtal med Karolinska 
Universitetssjukhuset ansvar för rehabilitering och 
livslång medicinsk uppföljning av personer med 
ryggmärgsskada i Stockholms län. Varje år kommer  
ca 70-80 patienter för rehabilitering inom öppen-
vården. Vi erbjuder dagrehabilitering tre dagar 
per vecka för vårdkedjepatienter och patienter 
med ryggmärgsskada som remitterats från andra 
instanser. 

På Spinaliskliniken finns för närvarande drygt 1300 
patienter inskrivna varav drygt 200 är personer 
med ryggmärgsbråck. Den medicinska uppfölj- 
ningen sker genom regelbundna problembaserade 
kontroller i syfte att förebygga och behandla de kom- 
plikationer som är relaterade till ryggmärgsskadan. 
År 1, 2, 5, 10 osv. genomförs en större kontroll med 
läkare, fysioterapeut, arbetsterapeut, sjuksköterska 
och kurator. Däremellan erbjuder vi även en sjuk-
sköterskeledd årskontroll med inriktning på hälsa 
och ryggmärgsskaderelaterade komplikationer.  
I de fall behov finns av kontakt med behandlare  
på mottagningen förmedlas detta i samband med 
besöket. Behandlarna har specialistkompetens 
inom ryggmärgsskaderelaterade komplikationer 
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så som blås-/tarmproblem, smärta, axel-/skulder-
ledsproblem, spasticitet, trycksår, infertilitet samt 
nedsatt sexualfunktion. Mottagningen har ett antal 
specialistläkare kopplade till kliniken i syfte att ha 
en sammanhållen kontakt på samma enhet. Plastik- 
kirurg, neuro-urolog och handkirurg med lång 
erfarenhet av ryggmärgsskador har regelbundna 
mottagningar för bedömning. 

Rehab Stations sittklinik och rullstolsskola möjliggör  
avancerad sittanalys i samband med trycksår, 
förskrivning eller anpassning av rullstol. Rullstols-
skolan sker i strukturerad form under ledning av 
specialutbildad rehabinstruktör. För mer information 
se kapitel om Specialistmottagningar.

Personer med behov av en rehabiliteringsperiod i 
sluten- eller öppenvård för att ytterligare förbättra  
sina funktioner, alternativt åtgärda sekundära 
komplikationer, kan komma på en kortare periods 
re-rehabilitering.

Kunskap om ryggmärgsskadan och dess konse- 
kvenser ges via temaföreläsningar som ingår i  
rehabiliteringen.

Rehab Station har ett nära samarbete med Stiftelsen 
Spinalis och under 2018 anordnades ett stort antal 
träffar för personer som lever med ryggmärgsskada. 

• NAKKAD – för dig med en hög ryggmärgs-
skada. Under året anordnades sammanlagt 8 
träffar. I genomsnitt deltog ett 10-talet besökare 
vid varje träff och vissa av träffarna sändes även 
live via Facebook.

• Fyra Föräldra-barn-träffar anordnades för  
föräldralediga mammor och pappor med  
funktionsnedsättning.

• Fyra Tjejträffar anordnades med totalt 60 talet 
kvinnor med funktionsnedsättning.

• Kunskapsdag om Ryggmärgsskador arrangerades 
i oktober av Stiftelsen Spinalis med en heldag 
med föreläsningar och utställning på Rehab 
Station. Föreläsningarna livesändes och ca 100 
deltagare deltog, huvudsakligen personer som 
lever med funktionsnedsättning. Föreläsningarna 
finns på nätet har haft över 6000 visningar.

NÄRSTÅENDE
Närstående erbjuds att närvara i patientens  
rehabilitering om denne så önskar. Två gånger per 
termin arrangeras anhörigkvällar med syfte att ge 
inspiration till ett fortsatt gott liv som anhörig till en 
person med ryggmärgsskada. Närstående från olika 
delar av landet bjöds in och varje träff samlade 
cirka 15 personer. Rehab Station har möjlighet att 
erbjuda närstående och barn till patienter samtal 
med kurator.

AVTAL OCH VÅRDPRODUKTION
Rehab Station ingår i Vårdkedja för ryggmärgsskador  
i Stockholm och samarbetar också med andra  
landsting i Sverige. Ryggmärgsskadade patienter 
från andra landsting har möjlighet att komma till 
Rehab Station för slutenvårdsrehabilitering och  
till Spinaliskliniken för öppenvårdsrehabilitering  
och uppföljning via specialistvårdsremiss eller  
”Fria Vårdvalet”.
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Rehab Station samarbetar med Plastikkirurgiska 
kliniken på Nya Karolinska Universitetssjukhuset 
för eftervård av lambåopererade patienter samt 
för patienter via SLL (HSF) för avancerad sårvård 
inom slutenvård

Rehab Station genomförde även 2018 den årliga  
rehabiliteringsresan till Florida. Syftet är att erbjuda-  
patienter med ryggmärgsskada en intensiv tränings 
period i ett gynnsamt klimat. Målet är att visa på 
möjligheter utifrån en ny livssituation, och att få 
erfarenheter av att resa och flyga, bo på vanligt 
hotell, träffa andra i liknande situation och utbyta 
erfarenheter samt få en träningsperiod efter indivi-
duella förutsättningar. 

Specialiserade insatser vid Spinaliskliniken 

Mottagningar 2018 2017 2016

Urolog 211 180 195

Uroterapeut 104 245 175

KAD-byte 269 280 233

Handkirurgmottagningen 92 73 50

Trycksårsmottagningen  413 229 394

Livsstilsmottagning 210 191 205

Sittklinik 318 367 339

Spinaliskliniken - vårdkedja och livslång uppföljning  
vid ryggmärgsskada (öppenvård)

Besök och kontakter 2018 2017 2016

Besök 6 602  7 610 9 666

Telefon och indirekta kontakter 4 191  3 290 3 980

Antal årskontroller 215  377 396

Årskontroller MMC 13  50 55

Antal patienter som varit 1 014  1 056 1 011 
i kontakt med kliniken

Kontakter i snitt/patient 10,4  12,7 13,3

Andel patienter med 1-9 kontakter 67%  64% 63%

Högsta antal kontakter  146 208 157 
för en person

Antal patienter som kommit  832  903 852 
på besök

Snitt antal besökskontakter  10,4 10,6 11,1 
per besökande patient

ULP/antal fysiska besök 500 
 
*Första halvåret var det ingen fast läkare på mottagningen vilket 
resulterat i färre antal uppföljningar.

Antal patienter och medelvårdtider för ryggmärgsskadade 
patienter slutenvård

Avtal 2018 2017 2016 
 (antal dgr)  (antal dgr) (antal dgr) 

Vårdkedja 60 (44)  54 (48) 40 (39)

Specialistvårdsremiss 29 (33)  24 (30) 17 (38) 
(ryggmärgsskador utomlän)

Sunderby sjukhus 5 (27)  4 (25) 6 (27)

Plastikavtal 8 (30)  1 (29) 8 (22)

Avancerad sårvård 7 (26)  4 (39) 7 (27)

Rehab Stations Floridakurs 19 (19)  22 (17) 17 (17)

Övriga avtal 16 20

Antal patienter ryggmärgsskadade öppenvård

Avtal 2018 2017 2016 

Dagrehabilitering (totalt) 71 71 75

Vårdkedja 43 35 35

Ej vårdkedja 6 19 18

Re-rehab 16 11 22

Utomlänspatienter (ULP) 11 6 

Medelvårdtider i antal veckor för ryggmärgsskadade patienter 
(öppenvård)

Avtal  2018 2017 2016 
 
Vårdkedja  6,9 6,8 8

Ej vårdkedja  5,4 6,9 7

Re-rehab  6,4 3,8 5,4

Volymer och vårdtider inom ramen för avtalen   
för ryggmärgsskadadeverksamheten slutenvård

Volym/vårdtid, dygn 2018 2017 2016 

Vårdkedja KS 2 044 2 204 1 772

Specialistvårdsremiss  815 607 528 
(ryggmärgsskador utomlän) 

Sunderby sjukhus 134 101 183

Plastikavtal KS 240 29 170

Avancerad sårvård 156 155 191

Rehab Stations Floridakurs 361 374 272



KVALITETSARBETE
Nedan redovisas fördelning av traumatiska/icke 
traumatiska skador samt orsak till skada. Inkluderade 
är patienter i vårdkedjan och utomlänspatienter 
som rehabiliterats i slutenvård och registrerats 
i WebRehab. Fall och transport/trafik var även 
2018 de vanligaste bakomliggande orsakerna till 
ryggmärgsskada för personer som rehabiliterats för 
traumatisk ryggmärgsskada på Rehab Station.

I kvalitetsarbetet har skattningar och mätningar  
genomförts med bl.a. ASIA, FIM och EQ5D vid in- 
och utskrivning och patientnöjdhet vid utskrivning. 
Målnivå för täckningsgrad avseende registrering i 
WebRehab var 100% i slutenvård. Totalt har 90% 
registrerats under 2018. Orsaken till bortfall har 
varit bl a bristande språkförståelse, bristande rutin, 
patienter som avsagt sig registrering eller otydlighet  
vilka patienter som ska registreras på grund av 
olika krav vid olika avtal.

AIS
ASIA Impairment Scale (AIS) är en neurologisk 
klassificering av skadenivån och dess omfattning 
vid ryggmärgsskador och graderas med en 5-gradig 
skala, A-E, där A representerar en komplett skada 
och E en ryggmärgsskada utan neurologisk påverkan.  
En förändring av AIS från A, B eller C till D eller 
E har således störst funktionell betydelse.

Målet är att en AIS-bedömning ska göras vid in- 
och vid utskrivning på samtliga patienter (100%). 
Tabellen nedan visar antal bedömningar av AIS 
in respektive ut för patienter inom vårdkedjan och 
specialistvårdsremiss som registrerats i WebRehab 
(n80). Täckningsgrad för AIS-bedömning var 96% 
in respektive 95% ut i slutenvården, en förbättring 
med 8 respektive 10% jämfört med 2017. Okänt 
AIS förekommer främst hos utomlänspatienter via 
specialistvårdsremiss. Eller att patienten har en 
skada sedan många år och att AIS bedömning ej 
känns adekvat att utföra.

Fördelning av antal AIS-registrerade i WebRehab  
in/ut slutenvård (n80/80)

A B C D E okänd

■	 In
■	 Ut
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Fördelning traumatiska/icke traumatiska ryggmärgsskador  
och traumatiska skadors etiologi. Inkluderar avtalet vård- 
kedjan och specialistvårdsremiss (ryggmärgsskador utomlän).

 Fördelning traumatisk/ 
 icke traumatisk skada

 ■ Traumatisk skada 44

 ■ Icke traumatisk skada 36 
 
 

 Etiologi

 ■ Fall 18

 ■ Sport 7

 ■ Transport/trafik 15

 ■ Överfall 3

	 ■ Övrig 1
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FIM
Functional Independence Measure (FIM) mäter 
förbättring av funktioner i det dagliga livet för 
personer med ryggmärgsskador. Totalt har 70 mät-
ningar vid in- och 65 vid utskrivning gjorts inom 
ramen för primärrehabilitering i slutenvården och 
68 vid in- och 64 utskrivning efter dagrehabilitering. 
Vid inskrivning i slutenvården bedömdes 29% av 
patienterna oberoende och 48% vid utskrivning.

 

PATIENTNÖJDHET
Från patientnöjdhetsenkäten redovisas parametrar 
för patientens upplevelse av att ha blivit bemött 
med respekt samt om man kan rekommendera  
andra att söka rehabilitering på Rehab Station. 
Målet var att bibehålla eller öka patientnöjdheten 
jämfört med föregående år.

Att det är en viss nedgång 2018 kan relateras 
till läkarbrist under våren vilket innebar längre 
väntetider till läkare. Max väntetid var dock 40 

Medelvärde av EQ-5D skattat hälsoläge enligt VAS  
för ryggmärgsskadade patienter vid inskrivning  
och utskrivning i slutenvård

Slutenvård in Slutenvård ut
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■ ut n65

Medelvärde FIM vid in- respektive 
utskrivning - slutenvård 2018

Andel ryggmärgsskadade patienter som upplevt att de fått ett 
gott bemötande

Avtal 2018 2017 

Vårdkedja och specialistvårdsremiss 100% 96% 
(slutenvård)

Spinaliskliniken, dagrehabilitering 100%  100%

Spinaliskliniken, mottagning 100%  100%

Andel ryggmärgsskadade patienter som kan rekommendera 
andra att söka rehabilitering på Rehab Station

Avtal 2018 2017 

Spinaliskliniken, mottagning 98% 98%

Andel patienter som anger att de fått mottagningstid så snart 
de önskat/inte haft några särskilda önskemål

Avtal 2018 2017 2016 

Spinaliskliniken, mottagning 83% 97% 99%

■ in n68

■ ut n64

Medelvärde FIM vid in- respektive 
utskrivning - öppenvård 2018
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dagar och det endast under en mycket kort period. 
Acceptabel väntetid till specialistläkare beräknas 
fortsättningsvis vara ca 30 dagar. Väntetiderna till 
dagrehabiliteringen påverkas inte under denna 
period och patienterna kunde erbjudas tid ca 2 
veckor efter avslutad inneliggande rehabilitering 
eller utifrån individuella behov.

KVALITETSREGISTER
Under 2018 har registrering i WebRehab gjorts för 
ryggmärgsskadade patienter, med traumatiska och 
icke traumatiska skador, både inom slutenvård och 
inom dagrehabilitering. Registrerade är framför allt 
patienter inom Vårdkedjan för ryggmärgsskadade, 
utomlänspatienter samt patienter via avtal speci-
aliserad neurologisk och kirurgisk rehabilitering 
efter vård på akutsjukhus SLL (HSF). Totalt har 92 
personer inom slutenvård respektive 71personer 
inom dagrehabilitering registrerats in och ut under 
perioden.

Förbättrings- och utvecklingsarbete

• Vi har under året haft fokus på att skapa del-
aktighet i personalgrupperna kring planering, 
logistik och förändringsarbete för att tillsammans 
utveckla och utforma verksamheten i de nya 
lokalerna. 

• En ny organisation har utarbetats på vårdavdel-
ningen för att underlätta arbetet för vård- och 
rehabiliteringspersonal. 

• Vi har infört en säker meddelandefunktion via 
journalsystemet Take Care. Förbättrat journal-
mallar i Take Care för att effektivisera journal-
föring samt förbättrad struktur på t.ex. team- 
möten.

• Nya rutiner och arbetssätt har introducerats i 
WebCare vid vårdplanering (SIP) inför utskrivning.

• Vi har påbörjat ett arbete med värdeskapande 
tid för rehabinstruktörer, arbetsterapeuter, fysio- 
terapeuter och kuratorer med mål att effektivisera, 
göra ”rätt” saker, skapa mer patienttid och minska 
administration- och mötestider.

Kompetensutveckling

• En fysioterapeut har påbörjat sin specialist- 
utbildning.

• En fysioterapeut har slutfört en uppdrags- 
utbildning i Akut neurosjukvård 15 hp,  
Avancerad nivå vid Sahlgrenska Akademin, 
Göteborgs Universitet.

• Två arbetsterapeuter har gått en 1 dagars kurs  
i Behandling av neurologiskt skadade händer 
med inriktning Ryggmärgsskada, Centrum för 
Avancerad Rekonstruktion av Extremiteter, 
C.A.R.E, Göteborg.

• En arbetsterapeut, två fysioterapeuter och en  
kurator går Nordic Advanced Spinal Cord Injury 
Rehabilitation Course (NASCIR) 2018/2019. 
En fördjupnings kurs i Teambaserad rehabilitering 
om ryggmärgsskador. 

• En fysioterapeut har gått en kurs i Bäckenbotten- 
prevention - hälsa och rehabilitering, 7.5 hp.

• Sju rehabiliteringsinstruktörer har påbörjat en 
fyra dagars utbildning i Motiverande samtal 
och coachande förhållningssätt med fortsättning 
under våren 2019 i Coloplast regi.

• En internutbildning i AIS-bedömning för  
fysioterapeuter för ökad kompetens enligt  
ASIAs internationella standards.

• Två internutbildningar i FIM, Cough Assist  
och Gewa för arbetsterapeuter, fysioterapeuter 
och undersköterskor. 

• All personal har ålagts att utföra webbutbildning 
i GDPR.

• En webbaserad förskrivarutbildning för all  
personal med förskrivningsrätt har utförts.

• Två fysioterapeuter har auskulterat på avdelning 
Neuro 2, Nya Karolinska Universitetssjukhuset.

• Två medicine doktorer och fysioterapeuter  
har arbetat med utarbetande av regionala  
vårdprogram för ryggmärgsskaderehabilitering.

• Fyra fysioterapeuter (två MD och två doktorander) 
och en arbetsterapeut (doktorand) har deltagit  
i nätverk för unga forskare i anslutning till  
Ryggmärgsskadecentrum Göteborg.

• International Spinal Cord Sociteys (ISCoS)  
årliga ryggmärgsskadekonferens hölls 2018 i 
Sydney Australien. Flera representanter för 
ryggmärgsskadeforskningen inom Rehab Station 
presenterade där.



7 / STROKE

Strokerehabilitering på Rehab Station omfattar 
både slutenvård och öppenvård. Patienterna som 
kommer direkt från akutsjukhuset har oftast lätta 
till medelsvåra fysiska och kognitiva funktions-
nedsättningar efter sin stroke och det är viktigt att 
rehabiliteringen startar tidigt efter insjuknandet för 
att ge de bästa förutsättningarna för återhämtning. 
Vi har en multidisciplinär teambaserad stroke-
rehabilitering med arbetsterapeut, fysioterapeut, 
rehabinstruktör, logoped, kurator, psykolog, läkare, 
sjuksköterska och undersköterska. I nära samarbe-
te arbetar vi utifrån patienten och  dennes behov, 
förutsättningar och mål. De allra flesta av våra 
patienter skrivs ut till hemmet och följs upp av 
neuroteamet där.

För personer som har kvarvarande fysiska och 
kognitiva funktionsnedsättningar och i ett senare 
skede är i behov av multidisciplinär teambaserad 
rehabilitering finns möjligheten att komma från sitt 
egna boende för en ny planerad rehabiliterings- 
period antingen i dagrehabilitering i öppenvården 
eller som veckovårdsrehabilitering i slutenvården.

Oavsett när insjuknandet var, nyligen eller för flera 
år sedan, arbetar vi personcentrerat och målinriktat 
och innehållet i rehabiliteringen skräddarsys och 
patienten får ett schema där olika aktiviteter är  
inbokade utifrån rehabiliteringsplanen. Det kan 
vara både individuell träning med till exempel 
arbetsterapeut eller logoped och någon av våra 
många gruppträningar till exempel boxning,  
balansträning, salsa eller yoga. För många är  
balansen mellan aktivitet och vila grundläggande 
varför återhämtning eller kanske avslappning vid 
behov läggs in på schemat. Vi har även ett utbud av 
föreläsningar i små grupper där relevanta ämnen 
tas upp. Till exempel lyfts vikten av hälsosamma 
levnadsvanor för att förebygga återinsjuknande och 
vi bjuder även regelbundet in Strokeföreningen att 
presentera deras verksamhet.

Under tiden på Rehab Station finns möjligheter, 
under träningspassen eller vid kaffepausen i restau-
rangen, till möten mellan patienter som kommit 
olika långt i sin rehabilitering och som har olika 
erfarenheter att dela med sig av vilket är mycket 
värdefullt för både patient och anhöriga.
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AVTAL OCH VÅRDPRODUKTION
De aktuella avtalen för strokeverksamheten är  
Specialiserad neurologisk rehabilitering efter vård på akut-
sjukhus (slutenvård) samt Planerad specialiserad neuro-
logisk rehabilitering (sluten- och öppenvård). Rehab 
Station tar även emot strokepatienter via specialist-
vårdsremiss för slutenvård samt enligt Fritt vårdval 
för öppenvård från andra delar av Sverige.
 

KVALITETSARBETE
Gemensamma kvalitetsmål och resultat avseende  
patientnöjdhet redovisas ovan under rubriken  
Kvalitetsarbete för rehabiliteringsverksamheten,  
se sidan 27. 

Under hösten 2018 gick vi igenom Socialstyrelsens 
nationella riktlinjer för vård vid stroke. Vi fann då 
att vi i hög grad följer dessa riktlinjer, exempelvis 
genom uppgiftsspecifik träning, samtalsstöd vid 
emotionella eller psykiska reaktioner efter insjuk-
nandet och fallpreventiva åtgärder vid fallrisk.  
Två av våra arbetsterapeuter har under året på-
börjat utbildningen The Cognitive Orientation to 
Occupational Performance Approach (CO-OP) 
som är en klientcentrerad metod som ger patienten 
förutsättningar att hitta sina egna problemlösnings- 
och kognitiva strategier för att klara att processa en 
aktivitet från start till mål, något som ligger väl i 
linje med rekommendationen att använda kompen- 
satoriska tekniker vid minnes- och problemlösnings- 
svårigheter.

Kompetensen i teamet har stärkts ytterligare genom 
att en av våra fysioterapeuter nu är godkänd speci-
alist inom neurologi.

Rehab Station deltar i studien Efficacy of  Fluoxetine  
- a randomised controlled trail in stroke - (EFFECTS). 
Studiens syfte är att undersöka om behandling med 
en kapsel fluoxetin 20 mg jämfört med en kapsel 

placebo om dagen i sex månader efter akut stroke 
kan förbättra patientens funktionsförmåga.

FÖRBÄTTRINGS- OCH UTVECKLINGSARBETE
De olika professionerna i teamet deltar aktivt och 
regelbundet i olika nätverk för stroke för att lära av 
varandra och verka för en ”obruten vårdkedja”. 
Vi har även nära kontakter med patientföreningar 
såsom Afasiföreningen och Strokeföreningen för 
att underlätta övergången från rehabilitering inom 
landstinget till egenvård och ett fortsatt liv efter en 
stroke med hög grad av delaktighet och egenmakt. 
Den här strävan har även varit anledningen till vår 
medverkan i Hjärna Tillsammans som var ett tre-
årigt projekt med syfte att stärka stödet och rehabi-
literingen för personer med förvärvad hjärnskada.  
I Hjärna Tillsammans samverkade olika vårdgivare 
i Stockholms län, föreningar för personer med egna 
erfarenheter och även andra verksamheter som 
möter personer med förvärvad hjärnskada. Det 
ursprungliga projektet avslutades i december 2018 
men tack vara att nya medel beviljades kunde vi i 
januari 2019 starta ett nytt projekt som fortsätter 
arbetet. Fokus blir på att bryta den sociala isolering 
som många personer med förvärvad hjärnskada 
upplever, och stärka den egna kraften.
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Antal strokepatienter

Avtal 2018 2017

Slutenvård 150 88

Öppenvård (dagrehab) 105 97
 



8 / MULTIPEL SKLEROS

Multipel Skleros (MS) har i många år varit en 
av Rehab Stations största målgrupper. Över 250 
MS-patienter genomför sin rehabilitering hos oss 
varje år. Vi har två team som är specialiserade på 
MS, ett i Liljeholmen och ett i Frösundavik. Vi tar 
emot patienter i direkt anslutning till akut sjukhus-
vistelse för en tids intensiv slutenvårdsrehabilitering. 
Vi har också planerad specialiserad rehabilitering  
i veckovård eller i öppenvård med diagnosinriktade  
program för de som nyligen har fått diagnosen och 
för de patienter som haft MS under en längre tid. 
Huvudmålet är en fungerande vardag. För patienter 
som nyligen fått diagnosen MS finns i Liljeholmen 
ett sammanhållet rehabiliteringsprogram. Målet 
med det är att patienten ska få ökad kunskap om 
MS samt hitta strategier och verktyg för att bättre 
kunna hantera sin livssituation. Ett viktigt inslag 
är att träffa andra nydiagnostiserade och utbyta 
erfarenheter. Närstående bjuds också in för infor-
mation och eget stöd.

Rehabiliteringsperioden inleds med ett bedömnings- 
samtal där teamet tillsammans med patienten kart-
lägger vilka behov, resurser och aktivitetsmöjligheter 
som finns med hänsyn till fysiska och kognitiva 
funktioner samt psykosocial situation. Utifrån det 
skrivs, i samråd med patienten, en rehabiliterings-
plan med tydliga mål för rehabiliteringsperioden.

Programmen skräddarsys utifrån patientens 
uppsatta mål, resurser och problem. Individuella 
kontakter med varje yrkeskategori i teamet varvas 
med anpassad gruppträning, gruppaktiviteter och 
föreläsningar. Exempel på grupper är cirkelträning  
med fokus på kondition, balans och styrka, yoga, 
basal kroppskännedom, qigong, avspänning, 
köksaktivitet, aktivitetsgrupp med fokus på hantverk  
samt färg och form. Våra föreläsningar har olika 
teman t.ex. kognition, stress och stresshantering, 
blåsa och tarm, träningslära samt hälsa och livs- 
kvalitet. I Frösundavik finns även tillgång till bassäng, 
trädgård samt aktivitetsgrupper med inriktning på 
kognition där en av grupperna kombinerar kogni- 
tion och idrott. Här finns också samtalsgruppen 
Livspusslet, där det ges möjlighet att reflektera över 
vardagliga frågor.

AVTAL OCH VÅRDPRODUKTION
De aktuella avtalen för MS är Specialiserad neurologisk  
rehabilitering efter vård på akutsjukhus och Planerad Speciali- 
serad neurologisk rehabilitering (öppenvård och veckovård). 
Vi tar även emot MS-patienter från övriga Sverige  
framför allt från Sörmlands läns landsting, för sluten- 
vård på specialistvårdsremiss och för öppenvård 
enligt fritt vårdval.
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KVALITETSARBETE
Gemensamma kvalitetsmål och resultat avseende 
patientnöjdhet redovisas under rubriken Kvalitets-
arbete för rehabiliteringsverksamheten. Se sidan 27.

Som effektmått för rehabiliteringsperioden an-
vänds Multiple Sclerosis Impact Scale (MSIS-29).  
MSIS-29 är ett utvärderingsinstrument som beskriver  
de fysiska och psykologiska konsekvenserna av MS.  
Det anses idag som det instrument som bäst beskriver  
konsekvenserna av MS-sjukdomen (se Svenska 
MS-sällskapets hemsida: www.mssallskapet.se) 
och kan användas för att utvärdera effekterna av 
olika former av intervention, t.ex. rehabilitering 
eller läkemedelsbehandling. Instrumentet ingår i 
Svenska MS-registret och används också ofta inom 
MS-forskning. MSIS-29 utgörs av ett frågeformulär 
med sammanlagt 29 frågor där patienten skattar 
hur MS påverkar olika fysiska och psykologiska 
funktioner. Vi använder detta instrument för kart-
läggning vid inskrivning och vid utskrivning.

Cirka 68% av alla deltagare under 2018 rapporte-
rade en förbättring avseende de fysiska konsekven-
serna av MS och 70% rapporterade en förbättring 
avseende de psykologiska konsekvenserna av MS. 
Det är ett bra resultat då det handlar om patienter 
som lever med en kronisk och i vissa fall progredie-
rande sjukdom. Trots rehabiliterande insatser upp
lever dock ca 28% respektive 22% en försämring. 
Det handlar inte alltid om en mätbar och faktisk 
försämring. Ett problem som kan ses vid användandet 

av MSIS-29 på individnivå är när en person vid 
inskrivning skattar sig lågt på alla parametrar, dvs. 
inte anser sig ha några konsekvenser av sin MS, 
då man inte har uppmärksammat och aktivt tagit 
ställning till de svårigheter som faktiskt finns. Efter 
en tids rehabilitering med möjligheter att öppna 
upp och se mer nyanserat på sina besvär skattar sig 
personen mer realistiskt dvs. högre även om funk-
tionsförmågan objektivt förbättrats jämfört med 
vid inskrivning. En annan orsak till försämring av 
MSIS-29 kan vara exempelvis skov under pågående 
period eller progression av sjukdomen.

FÖRBÄTTRINGS- OCH UTVECKLINGSARBETE
Rehab Station deltar aktivt i Svenska MS-sällskapets 
verksamhet. Fysioterapeuter, rehabinstruktörer,  
kuratorer och arbetsterapeuter deltar i yrkesspeci-
fika nätverksmöten med andra enheter. Kontinu-
erligt samarbete bedrivs också med Centrum för 
Neurologi, Karolinska Universitetssjukhuset i Solna 
och Huddinge samt Danderyds sjukhus.

Under 2018 har en medarbetare erhållit stipen- 
dium från MS-fonden för att delta i Rehabilitation  
in Multiple Sclerosis (RIMS) – internationell 
MS-konferens i Amsterdam. Rehab Station är den 
första klinik i Sverige som är medlem i RIMS som 
RIMS-center. 

I den ordinarie verksamheten har också filosofisk 
rådgivning i grupp fortsatt att utvecklas. Utöver 
detta anordnas även filosofiska caféer på kvällstid. 
En medarbetare är engagerad i Svenska sällskapet 
för filosofisk praxis. Hon höll i en workshop under 
Filosofifestivalen i Stockholm.

Kompetensutveckling

• En fysioterapeut har ett pågående magisterprojekt 
avseende effekter på rullstolsanvändning efter 
genomgången rullstolsskola för personer med MS.

• En arbetsterapeut har påbörjat fördjupnings- 
utbildning inom kognition.

• Två fysioterapeuter gör sin specialistutbildning.

• Två fysioterapeuter är inskrivna som doktorander 
på Karolinska Institutet.

Andel patienter med förbättrade värden  
mellan in- och utskrivning, 

MSIS-29 Förbättrade Försämrade Oförändrat 

Fysiskt 68% 28% 4%

Psykiskt 70% 22% 8%
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Antal MS-patienter

Avtal 2018 2017

Slutenvård Frösundavik 26 25

Öppenvård Frösundavik 94 69

Öppenvård Liljeholmen 168 160
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Inom ramen för avtalet för Specialiserad rehabilitering 
för patienter efter vård på akutsjukhus kan vi erbjuda 
inneliggande rehabilitering till följande patient-
grupper:

1. Patienter med benign tumör i hjärnan eller andra 
delar av centrala nervsystemet samt patienter 
med traumatisk skada i hjärna eller andra delar 
av centrala nervsystemet.

2. Patienter med malign tumör i hjärnan eller andra 
delar av centrala nervsystemet samt patienter 
med funktionell neurologisk störning.

3. Patienter med sjukdomar i hjärnans kärl, patien-
ter med infektion i hjärnan eller andra delar av 
centrala nervsystemet samt patienter med sjuk-
dom i hjärnan eller andra delar av nervsystemet.

4. Patienter med svår traumatisk hjärnskada samt 
patienter med traumatisk hjärnskada och/eller 
skada i andra delar av nervsystemet med sam-
tidiga symtomgivande skador/komplikationer 
inom ytterligare organsystem. 

Efter inskrivning av läkare och sjuksköterska görs 
bedömning av rehabiliteringspersonalen och till-
sammans med patienten görs en sammanfattning 

av resurser och behov och en rehabiliteringsplan 
med tydliga mål för vårdtiden upprättas. Patienten 
får ett schema veckovis där olika aktiviteter är in-
bokade utifrån rehabiliteringsplanen. Det kan vara 
både individuell träning med t ex fysioterapeuten 
eller gruppträning i form av boxning, uthållighet 
eller yoga. För många är balansen mellan aktivitet 
och vila av stor vikt och återhämtning eller av-
slappning kan också läggas in på schemat. Reha-
biliteringen sker i nära samarbete mellan rehabi-
literings- och vårdpersonal och vi strävar efter ett 
rehabiliterande synsätt 24/7.

AVTAL OCH VÅRDPRODUKTION 
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Avtal - Specialiserad neurologisk rehabilitering  
efter vård på akutsjukhus

Antal patienter 2018 2017

Grupp 1,  enligt ovan 34 38

Grupp 2,  enligt ovan 24 17

Grupp 3,  enligt ovan 84* 97*

Grupp 4,  enligt ovan 84 20 
 
*Exklusive patienter med stroke och MS, se kapitel 7 och 8  
för antal patienter med dessa diagnoser 



Kirurgisk rehabilitering
Inom ramen för avtalet för Specialiserad kirurgisk 
rehabilitering för patienter efter vård på akutsjukhus  
(slutenvård) ingår grupperna nedan.

1. Patienter efter ortopedkirurgisk operation/vård 
inom ortopedkirurgisk specialitet efter skador i 
rörelseorganen.

2. Patienter efter thoraxkirurgisk operation.

3. Patienter efter kirurgiskt ingrepp inom annan 
specialitet (t ex kärlkirurgi eller urologi), genom-
gått amputation eller har patologisk fraktur.

4. Patienter efter trauma eller akut sjukdom och 
som drabbats av multipla symtomgivande skador 
inom ett eller flera organsystem (gäller ej skada 
inom CNS).

Antal patienter per respektive huvudgrupp inom 
avtalet Specialiserad kirurgisk rehabilitering för patienter 
efter vård på akutsjukhus (slutenvård).

Vårdtiderna för kirurgisk postoperativ rehabilitering 
(se 1-3) är ofta korta och huvudfokus är kartläggning,  
mobilisering samt vid behov att ordna en adekvat 
fortsatt rehabiliteringskontakt inom öppenvård 
efter utskrivning. Vårdtiderna för rehabilitering 
efter trauma (se grupp 4) är längre ofta beroende 
av belastningsrestriktioner och immobilisering samt 
ett större rehabiliteringsbehov.

9.1 / ÖVRIG NEUROLOGISK 
REHABILITERING FÖR  
PATIENTER SOM KOMMER 
FRÅN EGET BOENDE 

Det aktuella vårdvalet är Planerad specialiserad neuro-
logisk rehabilitering (sluten- och öppenvård). Avtalet 

ändrades from 2018-09-01 och innebar bland 
annat att läkare i samråd med patienten skickar 
remiss direkt till den enhet inom avtalet som reha-
biliteringen önskas erhållas från och bedömningen 
görs direkt av vårdgivaren istället som tidigare av 
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

Inom ramen för avtalet ingår patienter som kommer 
från eget boende (ej akutsjukhus) med:

• Tumör i hjärna och/eller andra delar av det 
centrala nervsystemet, tumörerna kan vara  
elakartade eller godartade

• Verifierad skada och/eller sjukdom i hjärna och/ 
eller andra delar av det centrala nervsystemet

• Sjukdom i nervsystemet med komplex problematik.

Inom avtalet kommer patienten på en rehabili-
teringsperiod antingen i slutenvård (veckovård) 
eller öppenvård (dagvård). Vid veckovård har man 
rehabilitering inom slutenvård måndag till fredag 
i två eller tre veckors tid. Vid dagvård har man 15 
eller 25 tillfällen (halvdagar) fördelade på två till tre 
gånger per vecka under en sammanhängande period. 
Perioden inleds med ett inskrivningssamtal där 
teamet tillsammans med patienten kartlägger vilka 
behov, resurser och aktivitetsmöjligheter som finns 
med hänsyn till fysiska och kognitiva funktioner, 
samt psykosocial situation. Utifrån detta skrivs en 
rehabiliteringsplan med mål för perioden. Perioden 
består av individuella kontakter med de olika  
yrkeskategorierna inom teamet och varvas med 
olika typer av gruppaktiviteter.

Rehab Station tar även emot patienter via specia-
listvårdsremiss för slutenvård från andra delar av 
Sverige och under 2018 var det 31 patienter från 
andra landsting än Stockholm som fick möjlighet 
till rehabilitering hos oss. Via Fritt vårdval finns  
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Antal patienter

Avtal 2018 2017

Grupp 1, enligt ovan 50 12

Grupp 3, enligt ovan 129 116

Grupp 4, enligt ovan 93 87

Antal patienter

Avtal 2018 2017

Slutenvård i Veckovårds form 34 16

Öppenvård 102* 119* 
 
*Exklusive patienter med stroke och MS, se kapitel 7 och 8  
för antal patienter med dessa diagnoser



även möjlighet att ansöka om rehabilitering i öppen- 
vård från övriga Sverige. 

KVALITETSARBETE
Gemensamma kvalitetsmål och resultat avseende  
patientnöjdhet redovisas ovan under rubriken  
Kvalitetsarbete för rehabiliteringsverksamheten,  
se sidan 27.

FÖRBÄTTRINGS- OCH UTVECKLINGSARBETE
Under 2018 har teamet för patienter med funk-
tionella neurologiska symtom inom slutenvården 
fortsatt att arbeta enligt de rutiner, riktlinjer och 
checklistor som har utvecklats. Hela teamet fick 
möjlighet att hålla en utbildningsdag på Akademiskt  
primärvårdscentrum för vårdgivare inom primär-
vården för att förmedla de kunskaper och arbetssätt 
vi har arbetat fram under flera år. Nätverksmöten 
med representanter från Rehab Station, Stora 
Sköndal och från det Funktionella teamet på 
Huddinge Sjukhus har pågått under året för ökat 
samarbete kring patientgruppen och vi har även 
deltagit vid ett Nationellt nätverksmöte i Uppsala. 

Under året har tre fysioterapeuter deltagit i  
Fysioterapeuternas utbildningsdag i Örebro.

Under 2017 påbörjades en ökad satsning på patien- 
ter med Parkinsons sjukdom vilket har fortsatt under 
2018. Under 2017 var 26 patienter av totalt 119 
i öppenvården personer med Parkinsons sjukdom 

och under 2018 21 patienter av totalt 102. Under 
2018 har ytterligare arbetsterapeut, fysioterapeut 
samt kurator certifierats att leda den Nationella 
Parkinsonskolan. Ytterligare Parkinsonkurs har 
inte kunnat genomföras, men kommer att göra det 
under mars 2019. 

Under 2018 har även kompetensen inom kognitiv 
rehabilitering utökats genom att två arbetsterapeuter 
påbörjat utbildningen The Cognitive Orientation 
to Occupational Performance Approach (CO-OP). 

Gemensamma förbättringsarbeten rörande patien- 
ters upplevelse av rehabiliteringsverksamheten  
redovisas under rubriken Kvalitetsarbete för reha-
biliteringsverksamheten, se sidan 27.

9.2 / AKTIV

Sedan 2014 har Rehab Station under namnet Aktiv 
erbjudit intensivträning till personer med medfödd 
eller tidigt förvärvad rörelsenedsättning. 2018-01-01 
införde Stockholms läns landsting vårdval för avtalet 
Intensivträning för personer med rörelsenedsättning. Rehab 
Station ansökte och fick glädjande nog godkänt 
att ingå i avtalet och fick möjligheten att fortsätta 
erbjuda målgruppen intensivträning. Det nya av-
talet innebar vissa förändringar till exempel längre 
träningsperioder (8 veckor) samt möjlighet för 
deltagaren att träna upp till hela 16 pass per vecka. 
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Vi har ett mycket brett utbud av gruppträningar.  
Lugnare pass i form av yoga eller avspänning 
och pass med kraft och explosivitet såsom styrka, 
boxning eller workout. Vi erbjuder även individuell 
träning med fysioterapeut, arbetsterapeut eller  
rehabinstruktör allt utifrån en individuellt utformad 
rehabiliteringsplan. 

PRODUKTION
Under 2018 hade vi 143 deltagare som påbörjade 
intensivträning hos Rehab Station Aktiv. De flesta 
av dem hade tränat med oss tidigare men för 38 
personer var det första gången. Deltagarna var 
mellan 19 och 84 år och den vanligaste diagnosen  
var cerebral pares (38%). MMC förekom hos 13% 
och olika typer av muskeldystrofier hos 8%. Utöver 
dessa diagnoser förekom ytterligare cirka 30 olika 
diagnoser hos våra deltagare. Många av dem  
klassas som sällsynta diagnoser. Aktiv genomförde  
under året 1 963 individuella besök och 3 549 
gruppbesök under intensivträningsperiod. Utöver 
det så gjordes 1 784 uppföljande gruppbesök.

KVALITETSARBETE
Efter avslutad intensivträningsperiod ombeds våra 
deltagare att fylla i vår Nöjdhetsenkät. 99 deltagare 
besvarade enkäten under 2018. Här redovisas den 
andel som svarat ”Ja, helt och hållet” inom de olika 
frågeområdena. Inom parentes visas resultatet för 
2017 då 82 deltagare besvarade enkäten.

1. Bemött med respekt  94% (96%) 
och på ett hänsynsfullt sätt?

2. Förtroende för den personal  93% (100%) 
som behandlade dig?

3. Delaktig i beslut om din träning/ 88% (96%) 
behandling så mycket som du önskade?

4. Personalen gjorde allt de kunde  89% (98%) 
för att motivera till träning?

5. Nöjd med med vistelsen som helhet?  87% (89%)

6. Rekommendera andra att träna  93% (93%) 
på Rehab Station?

7. Aktuell plan för fortsatt träning?  93% (90%)

FÖRBÄTTRINGS- OCH UTVECKLINGSARBETE
Under 2018 har vi fortsatt att hålla oss uppdaterade  
med vad som händer i omvärlden bland annat  
genom att delta vid CPUP-dagarna (uppföljnings-
program för cerebral pares) i Malmö samt Hjultorget  
i Kista. Vi har även besökt Neurocampus och 
Metropolitan Rehab och Gym för att informera 
om vår verksamhet och för att skapa samarbete och 
kunskapsutbyte. Vår rehabinstruktör har påbörjat 
en utbildning som löper under 1 år med fokus  
motiverande samtal och coachande förhållningssätt. 
Samtlig personal i Aktiv har gått SLLs e-utbildning 
HBTQ – normer, kön och sexualitet.
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10 / SPECIALISTMOTTAGNINGAR 

Rehab Stations grundtjänster utgörs av samman-
satta rehabiliteringsprogram, som kombinerar olika 
inslag. Många av patienterna behöver dock ibland 
mer riktade insatser för vissa symtom/konsekvenser 
av skadan/sjukdomen. Verksamheten har därför 
flera välutvecklade behandlingsmoduler som ingår 
i Rehab Stations samlade rehabiliteringsutbud. 
Nedan följer exempel på specialistmottagningar.

10.1 / LOGOPEDI

Rehab Station driver sedan 2010 en logoped- 
mottagning med avtal inom Vårdval logopedi. 
Mottagningen vänder sig till patienter med neu-
rologiskt betingad tal- och språkstörning; dysartri 
och afasi. Målsättningen är att genom utredning, 
diagnosticering och behandling förbättra patien-
ternas möjlighet att genom språklig eller alternativ 
kommunikation kunna påverka sin interaktion med 
andra människor och ha en aktiv roll i samhället 
med en hög grad av delaktighet. Ett exempel på 
behandling som kan erbjudas är Lee Silverman 
Voice Treatment (LSVT). Förutom individuell 
behandling erbjuds handledning till närstående  
och personal och vid behov utprovas och förskrivs  

kommunikationshjälpmedel. Patienter med 
sväljsvårigheter, dysfagi, ingår också i målgruppen 
och bedömning av sväljfunktionen är en mycket 
viktig åtgärd liksom rådgivning kring hur man kan 
göra sväljningen säker.

Produktion
Mottagningen tog 2018 emot 74 patienter och 
genomförde 445 besök vilket är färre än under 
2017 (83 patienter och 694 besök) på grund av ökat 
behov i övriga verksamheter på Rehab Station. 
Under oktober genomfördes en intensivkurs för 
en grupp patienter med afasi inspirerat av ILAT, 
Intensive Language Action Therapy och under året 
har vi tagit emot en student under utbildning.

Förbättrings- och utvecklingsarbeten
I början på året slutförde logopederna kursen  
- Intervention in acquired neuromotor speech disor- 
ders om 3 högskolepoäng vid Karolinska Institutet.

10.2 / RULLSTOLSSKOLAN

Rullstolsskolan är ett program för personer med 
neurologisk diagnos som behöver förbättra sin 
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förmåga att manövrera sin rullstol och därigenom 
förbättra självständighet och livskvalitet. Individuell 
färdighetsträning och kunskapsöverföring kombineras 
med successiv ergonomisk anpassning.

Produktion
MS var den vanligast förekommande diagnosen i 
Rullstolsskolan. Exempel på övriga diagnoser som 
varit representerade är postpolio, stroke, ryggmärgs- 
skador med flera. Under 2018 har 44 patienter  
deltagit i rehabiliteringsprogrammet. Detta kan 
jämföras med 77 patienter 2017. Förklaring till 
nedgång av antal deltagare är förändringsprocess 
avseende avtalet som skett under första halvan av 
året. Från 1 september gäller nytt avtal vilket har 
medfört att det successivt ökat antal remisser/ 
deltagare i Rullstolsskolan.

Programmet omfattar med det nya avtalet 15 dag-
vårdstillfällen/halvdagar fördelade på 3 dagar per  
vecka. Teamet består av kursansvarig rullstolsan-
vändare tillika idrottslärare och rehabinstruktör, 
fysioterapeut, arbetsterapeut och rullstolsmekaniker. 
Vid behov kan patienterna även träffa kurator och 
logoped.

Förbättrings- och utvecklingsarbete
Ett masterprojekt har påbörjats i samarbete med 
en arbetsterapeutstudent från Amsterdam. Syfte 
är att utveckla och vetenskapligt testa ett utvärde-
ringsinstrument som i förlängningen skulle kunna 
användas för att utvärdera tränings-/behandlings-
resultatet av Rullstolsskola.

10.3 / HÄLSA OCH FRISK-
VÅRD – EGENTRÄNING 
EFTER UTSKRIVNING

I Rehab Stations lokaler finns ett modernt och 
fullt utrustat gym som till stora delar är anpassat 
för personer med olika funktionshinder. Alla som 
tidigare varit inskriven i något av våra rehabilite-
ringsprogram har möjlighet att köpa träningskort 
som ger tillgång till gym, uthållighetsträning, salsa 
och workout.

10.4 / DATORKRAFT

Under 2018 har Talkraft bytt namn till Datorkraft 
som bättre speglar verksamheten. Den primära 
målgruppen är personer med höga ryggmärgs-
skador, men även patienter med andra diagnoser 
erbjuds utprovning av datorhjälpmedel. Totalt  
har Datorkraft haft 71 kontakter för bedömning, 
utprovning eller uppföljning 2018. De personer 
som var bokade för ett förstagångsbesök uppgick 
till 30 personer.

Arbetsterapeut och rehabinstruktör identifierar 
personens individuella behov och mål. Utifrån detta  
provas och anpassas datormiljö och hjälpmedel 
ut. Fokus ligger lika mycket på ergonomi som på 
teknik. Träning och utvärdering är en naturlig del 
av insatserna. Slutresultaten är individuella och kan 
bestå av en ergonomisk arbetsstol, underarmsstöd, 
datormus och/eller tangentbord eller program som 
underlättar användning, eller information, skriftliga 
rekommendationer, allt utifrån den aktuella perso-
nens förutsättningar.

Datorkraft kontaktas av personer som tidigare gjort 
utprovningar, antingen för att deras behov förändrats 
eller att de förskrivna hjälpmedlen blivit utslitna 
och/eller som har fått svårt att sköta datorn/ 
tekniken på grund av olika funktionsnedsättningar. 
Hjälpmedel för hemmabruk som är förskrivnings-
bara i Beställningsportalen är inte de samma över 
tid, utan ändras vilket nödvändiggör att förskrivaren  
är uppdaterad på vilka hjälpmedel som är tillgäng-
liga från tid till annan.

När det gäller rekommendationer till utomläns- 
patienter eller arbetsplatser har vi friare händer, och 
kan föreslå vilka produkter som helst på marknaden. 
Det är positivt att även dessa målgrupper får ta del 
av Datorkrafts kvalificerade tjänster. 
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Totala antal patientkontakter  

 ■ Dagrehab  19

 ■ Spinal slutenvård  31

 ■ Spinaliskliniken  18

 ■ Stroke/   0 
  MS slutenvård

 ■ Aktiv    3



Rehab Station Assistans har bedrivit assistansverk-
samhet sedan 2010. Våra kunders helhetsupplevelse  
är av största vikt och vi vill att våra kunder ska känna  
sig sedda, trygga och få den bästa servicen utifrån 
sina behov och förutsättningar. Vår erfarenhet av 
neurologisk rehabilitering gör att vi har särskild 
kompetens att möta assistansberättigade med funk-
tionsnedsättning till följd av neurologiska skador 
och sjukdomar. Vi strävar efter att skapa förutsätt-
ningar för den enskilde att återta och/eller behålla 
en aktiv roll i samhället med en hög grad av egen-
makt och livstillfredsställelse. Verksamheten bygger 
på delaktighet, kunskap, närhet och förebilder.

PRODUKTION
Under 2018 har vi utfört ca 241 500 assistanstimmar. 
Vid årets slut anordnade vi assistans för 37 kunder 
med hjälp av ca 300 personliga assistenter vilket 
inkluderar både de med fast anställning hos kund 
och de som är behovsanställda.

KVALITETSARBETE
Personliga assistenter och teamchefer arbetar enligt 
dokumenterade processer, rutiner och checklistor. 
Teamcheferna samordnar och ansvarar för att 
oförutsedda händelser/avvikelser rapporteras in  
i Rehab Stations ärendehanteringssystem.

Under 2018 har sju oförutsedda händelser/avvikel-
ser rapporterats in i vårt ärendehanteringssystem, 

tre av händelserna klassas som tillbud och fyra som 
vårdskada. Händelserna är relaterade till:

• Fall och/eller risk för fall i samband  
med förflyttningar (4).

• Medicinteknisk utrustning (1).

• Assistent uteblev från sitt pass (1).

• Assistent har inte kunskap om RIK (1)

Följande förbättringsarbete har utförts:

• Utbildning, ex genomgång av förflyttningsteknik 
och hjälpmedel.

• Översyn och justering av arbetsrutiner,  
arbetsmiljö och disciplinåtgärder.

• Översyn av rutiner och följsamhet till rutiner, ex 
hantering av tekniska produkter och hjälpmedel.

Bemanningsteamet
Bemanningsteamet är en mycket värdefull och viktig 
resurs för verksamheten Bemanningsassistenternas 
främsta uppgift är att bemanna lediga pass hos våra 
kunder vid ordinarie assistenters frånvaro. Där lediga 
pass inte kan lösas med vikarier hos kunden arbetar 
bemanningsassistenten. Bemanningsassistenterna 
går introduktion hos de kunder som har behov och 
stöttar även i administrativa arbetsuppgifter på 
assistanskontoret. De kunder som haft behov av  
bemanningsteamet anser sig ha haft en bra kommu- 
nikation och blivit bemötta med respekt. Tjänsten 
finns tillgänglig alla dagar och tider.
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FÖRBÄTTRINGS- OCH UTVECKLINGSARBETE

Kundtillfredsställelse 
Utifrån tidigare kundundersökning fortsätter vi att 
arbeta med följande viktiga faktorer:

• Fungerande rekrytering av assistenter.

• En stabil och långsiktigt hållbar assistentgrupp 
med fungerande schema.

• Gott samarbete mellan kund och teamchef.

Kvalitetsmålen för 2018 har varit att:

• Minska korttidsfrånvaro hos personliga assistenter.

• Ha en god kommunikation mellan teamchef  
• och assistent.

Målen är uppnådda och strategierna för att nå 
dessa mål har varit att ansvarig teamchef:

• Har hållit anställnings-/introduktionssamtal 
med nyanställd assistent.

• Följt upp hur assistentens introduktion fungerat 
med assistent och kund samt med den kollega 
som har hållit i introduktionen.

• Regelbundet gått igenom assistenternas fysiska 
och psykosociala arbetsmiljö.

• Säkerställt att assistent har fått utbildning  
och handledning.

• Har haft medarbetarsamtal med assistent.

• Haft samtal och uppföljning med kund.

Kompetens och kompetensutveckling  
Vi tycker kunskap och kompetens är viktigt och 
har fortsatt satsa på att utbilda våra medarbetare 
och kunder. Vårt utbildningspaket för personliga 
assistenter inkluderar basutbildningar som erbjuds 
alla assistenter, samt fortsättnings- och behovsrela-
terade utbildningar. Under 2018 har vi genomfört 
följande utbildningar. 
 
Basutbildning:

• Introduktion i arbetet hos kunden  
(beroende på behov), ca 2-5 dagar.

• Grundkurs i förflyttningsteknik  
(inklusive sårutbildning), 1 dag, 31 assistenter.

• Leva med assistans  
(lagar, regler, etik), 1 dag, 22 assistenter.

• Diagnosspecifik utbildning, om t.ex. ryggmärgs-
skador, MS, hjärnskador (inklusive blåsa tarm 
vid behov), halvdag, 25 assistenter.

Fortsättningsutbildningar:

• Skräddarsydd utbildning i hemmet,  
½ - 1 dag, 5 assistenter.

• Påbyggnadskurs i förflyttningsteknik,  
1 dag, 10 assistenter.

• Utbildning i sväljsvårigheter, luftvägsstopp,  
8 assistenter.

• Hjärt- och lungräddning (HLR), 20 assistenter.

En medarbetare är anställd som certifierad coach 
och föreläsare. Hon har, med sin profession som 
livsstilscoach och egna erfarenheter av att leva 
med ryggmärgsskada och personlig assistans, unika 
erfarenheter att fungera som förebild och coach/
samtalspartner. Vår livsstilscoach har under året 
genomfört handledning med olika assistent- och 
kundgrupper.

Medarbetare på assistanskontoret, bemanningsas-
sistenter och teamchefer, har deltagit i våra interna 
utbildningar, se ovan.

Teamchefer har deltagit i utbildningar och fortbild-
ningsdagar om ekonomi, kvalitet, bemötande, lön 
och lönesamtal samt grundutbildningar i adminis-
tration- och schemasystem.

Teamcheferna har regelbunden kontakt med 
kunden och assistenterna för uppföljning av hur 
assistansen fungerar och vad som behöver åtgärdas.  
Teamchefen är assistenternas närmaste chef, 
rekryterar assistenterna tillsammans med kunden 
och säkerställer att assistenterna får introduktion, 
utbildning etc. De har högskoleutbildning/annan 
motsvarande utbildning och erfarenhet av att arbeta  
med bl.a. rehabilitering, vård och omsorg. Team-
cheferna genomför arbetsplatsmöten, ca var sjätte  
vecka, tillsammans med kunden och dennes assis- 
tenter. Vid behov har också denne särskild träff med 
assistentgruppen för uppföljning och handledning. 

Operativ chef, teamcheferna, bemanningsteamet 
samt övrig administrativ personal har arbetsplats-
möten varje vecka och har under året genomfört 
1½ planeringsdag för all administrativ personal 
samt en dag för bemanningsteamet i syfte att följa 
upp och utveckla verksamheten.
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Rehab Station Stockholm 
Frösundaviks allé 4, 169 89 Solna

Telefon 08-555 44 000 
www.rehabstation.se

Rehab Station Stockholm är  
kvalitetscertifierade enligt ISO 9001  
och miljöcertifierade enligt ISO 14001

En förebild för framtidens rehabilitering


