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

Verksamheten omsätter idag ca 120 MSEK och
har cirka 180 heltidstjänster inom rehabilitering
och personlig assistans.

Rehab Station vänder sig till personer med ryggmärgsskador, stroke, multipel skleros (MS), andra
neurologiska sjukdomar och ortopediska skador.
Rehab Stations utgångspunkt är att alla människor
har rätt till ett bra liv. Rehab Station värdegrund
är engagemang, kompetens, nytänkande och bra
bemötande.

EN DEL AV PRAKTIKERTJÄNST
Rehab Station Stockholm AB är ett helägt dotterbolag till Praktikertjänst AB. Organisatoriskt återfinns Rehab Station inom Praktikertjänst affärsområde Hälso- och sjukvård.

Rehabiliteringsverksamheten bedrivs i sluten- och
öppenvård i Frösundavik, samt i öppenvård för
MS-patienter i Liljeholmen. I Frösundavik kan
kliniken erbjuda 35 enkelrum.
Rehab Station kombinerar den kliniska verksamheten med en omfattande forsknings-, utvecklingsoch utbildningsverksamhet. Kliniken 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.

AFFÄRSIDÉ
Rehab Station skall utveckla och driva internationellt konkurrenskraftig rehabilitering i en stimulerande och kreativ miljö.
Med integrerade medicinska, psykosociala, hälsobefrämjande och tekniska insatser ska vi skapa
förutsättningar för en aktiv roll i samhället med hög
grad av egenmakt och livstillfredsställelse i varje
nytt skede av livet efter skadan.
VISION
Rehab Stations vision - En förebild för framtidens
rehabilitering
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1.1 / VÄSENTLIGA HÄNDELSER 2013
BETYDANDE TILLVÄXT
Verksamheterna inom Rehab Station har haft en
betydande tillväxt de senaste åren och den senaste
femårsperioden har verksamhetens omfattning
nära dubblerats. Områden där tillväxten varit
betydande under 2013 är framför allt öppenvårdsrehabiliteringen och assistansverksamheten.
Öppenvårdsbesöken har ökat med nära 11% och
antalet assistanstimmar med 46%.
PLANERING AV ETT NYTT
REHABILITERINGSCENTER
Rehab Station planerar att bygga ett helt nytt
rehabiliteringscenter, i direkt anslutning till det
befintliga, med målet att skapa en miljö som blir
en ännu bättre förebild både nationellt och internationellt. Syftet med den nya anläggningen, med
50 slutenvårdsplatser, är att det blir ett nationellt
center för ryggmärgsskadade och för övrig högspecialiserad neurologisk rehabilitering. Projekteringen
av det nya rehabiliteringscentret startades i februari
2013 med avsikt att påbörja en byggnation i slutet
av 2014 och med inflyttning under 2016.
NYTT AVTAL MED KAROLINSKA
UNIVERSITETSSJUKHUSET
Under 2013 vann Rehab Station merparten av
upphandlad rehabilitering avseende slutenvård

inom vårdkedjan för personer med ryggmärgsskada
i Stockholms Län. Avtalet sträcker sig till och med
2015 med möjlighet till två års förlängning. Rehab
Station har haft detta uppdrag av Karolinska
Universitetssjukhuset sedan 1996.
Målet för den delen av vårdkedjan är att det sker
en förskjutning av rehabiliteringsinsatsernas tyngdpunkt, från medicinska, till sociala och yrkesmässiga
problemområden.
FOU/ VÅRDPROGRAM
Förutom det utvecklingsarbete som genomförs vid
ordinarie revidering av vårdprogrammen bidrar
också resultaten från Forskning och Utvecklings
(FoU) -projekten till värdering och reflektion om
ett vårdprogram skall revideras, kompletteras
eller alternativt ett nytt program skall utvecklas.
Denna ständiga flervägskommunikation mellan
FoU:s verksamhet, vårdprogram och kliniken är en
förutsättning för att patientens behov möts på ett
reflekterat och evidensbaserat tillvägagångssätt.
Under 2013 har vårdprogrammen digitaliserats
och en helt ny plattform har utvecklats på Rehab
Stations intranät. Flera viktiga vårdprogram har
tagits fram och en modell för implementering har
prövats.
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2 / SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE
För att infria patienternas och kundernas förväntningar 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 kvalitetsarbete). Systemet återspeglar grundprinciper i
ledningen av Rehab Station, och stödjer arbetet
med kvalitets- och miljömål i strävan efter ständiga
förbättringar. Rehab Stations systematiska förbättringsarbete motsvarar kraven på riskanalyser,
egenkontroll, utredning av avvikelser (klagomål,
synpunkter och rapporteringsskyldighet) samt sammanställning och analys.
Ett ärendehanteringssystem är sedan 2008 tillgängligt för alla medarbetare på Rehab Stations intranät. Här rapporteras och hanteras förbättringsförslag, vårdavvikelser, övriga avvikelser, klagomål,
missförhållanden/påtaglig risk för missförhållande
eller revisionsiakttagelser enligt ISO 9001, ISO
14001 och SOSFS 2011:9.
Syftet med Rehab Stations Kvalitets- och miljöledningssystemet är att:
• systematiskt och fortlöpande utveckla
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 förutsättningar att fortlöpande bedöma om
det finns risk för händelser som kan medföra
brister i verksamhetens kvalitet och patientsäkerheten
• 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.
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 revideras av en extern part med
jämna mellanrum. Med cirka tre års mellanrum
krävs en omcertifiering.
Internrevisioner görs i syfte att kontrollera att
verksamheten följer Kvalitets- och miljöledningssystemet och för att identifiera förbättringspotentialer. Kvalitetssamordnaren upprättar årligen ett
revisionsprogram i samråd med kvalitetsrådet,
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 skall inträffa
händelser som kan leda till brister i kvaliteten är en
viktig del av kvalitets- och miljöledningssystemet.
Rehab Station arbetar enligt principen för ständiga
förbättringar: Plan, Do, Check och Act, PDCA.

PLAN

DO

• 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

ACT
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CHECK

2.1 / IT- OCH E-HÄLSOTJÄNSTER
Utveckling och drift av it- och e-hälsotjänster är en
viktig del i att ge stöd till arbetet med att kvalitetssäkra verksamheten. Rehab Station har under de
senaste åren utvecklat ett eget uppföljningssystem
för verksamheten även kallat Rehab Stations Uppföljningssystem (RUS). Systemet ger stora möjligheter att snabbt få fram aktuell statistik och att i
framtiden exportera data till andra system såsom
Take Care och kvalitetsregistret WebRehab.
Under 2013 har utvecklingsarbetet för it- och
e-hälsotjänster fokuserat på följande:
• IT-omläggning – Alla datorer, nätverks-switchar
och accesspunkter för det trådlösa nätverket är
utbytta och serverdriften är outsourcad. Datorer
och tangentbord har nu inbyggda kortläsare för
e-tjänstekort (vilket breddinfördes 2012) vilket
höjer inloggningssäkerheten. Uppgraderingen
är genomförd för att höja patientsäkerheten, och
driftsäkerhet samt minska väntetider vid datorarbete och underlätta mobilt och pappersfritt
arbete.
• RUS – För att höja patientsäkerheten byttes alla
lösenord i RUS till mer komplicerade kombinationer.

• RUS – Fortsatt utveckling med bl.a. introducering
av ett uppföljningsflöde. Syftet med denna modul
är att samla information om mottagningsbesök
inom öppenvården.
• Take Care – En sammanslagning av flera enheter i Take Care har genomförts för att förenkla
arbete och administration i systemet.
• Digitalisering av vårdprogram – Utveckling,
konstruktion och pilotkörning av ett separat system för digitaliserade vårdprogram har slutförts.
Den nya plattformen för vårdprogrammen är
byggd och implementerad i det redan befintliga
Intranätet. Projektet inkluderade även system för
publicering och revidering av vårdprogram.
• Digitala checklistor – Checklistor för brandsyn, lås- och larmkontroll har digitaliserats.
Detta för att bl.a. förenkla användning och
uppföljning. Checklistorna är testade och klara
för implementering.
• Ny hemsida – under året har en ny hemsida
producerats och publicerats. Ett av syftena med
den nya hemsidan är att underlätta för patienterna i de nya vårdvalen.
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2.2 / MILJÖBOKSLUT
Rehab Station är miljöcertifierade enligt ISO
14001 sedan 2010 och fick efter revidering förnyat
certifikat i april 2013.
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 spridningskorridor för ett stort antal växter och djur och
utgör ett viktigt rekreations- och friluftsområde för
storstadens invånare.
Rehab Station bedriver hälso- och sjukvårdsverksamhet vilket innebär användning av läkemedel,
medicintekniska produkter och hygienartiklar.
Slutenvårdsverksamheten innefattar också service
motsvarande hotellverksamhet med logi och restaurang. Öppenvårdsverksamheten innebär att ett stort
antal personer besöker rehabiliteringsanläggningen
dagligen.

Under det gångna året har vi fokuserat på att öka
medarbetarnas miljökompetens och engagemang i
miljöfrågor. Vi har också arbetat aktivt med att öka
miljöhänsyn vid avfallshantering, 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
(arbetsgrupp som utses av kvalitetsrådet)
• anläggningsinnehavare
• anläggningsskötare
• gasolföreståndare
• kontaktperson för uppringande larm
Namngivna medarbetare har utsetts till respektive
roll. I rollbeskrivningen ingår kompetenskrav,
funktion samt ansvar och befogenheter. Miljögruppen hade 10 protokollförda möten under 2013
och genomförde kemikalieronder och diverse stickprovskontroller.
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KVALITETS- OCH FÖRBÄTTRINGSARBETE
För att öka engagemanget i miljöfrågor har vi satsat
på att öka kunskapen bland medarbetarna. Ett kvalitetsmål var att samtliga tillsvidareanställda medarbetare ska genomgå Stockholms Läns Landstings
webbutbildning i miljö. Idag har motsvararande
94% av medarbetarna gjort detta.

ENERGIFÖRBRUKNING I VÅRA
FASTIGHETER I FRÖSUNDAVIK
Sedan 2008 används uteslutande ren RME (rapsolja) som bränsle i våra värmepannor. Det innebär
att vi inte släpper ut någon CO2 och därmed har
vi undvikit de cirka 1 290 ton CO2 som vi annars
hade släppt ut med vanligt bränsle.

För tredje året i rad genomfördes brandskyddsutbildningar. Vid två tillfällen deltog 35 medarbetare
under ledning av ett externt utbildningsföretag.
Totalt har 158 medarbetare deltagit i brandutbildningen.

Ny teknik har under året gett oss möjlighet att byta
merparten av glödljus till LED-lampor. Besparingen
syns direkt då vi i juli månad hade ”all time low”
i elförbrukning.

Under 2013 har vi fortsatt med introduktionsutbildning i kvalitets- och miljöledningssystemet
och dessa har varit öppna för både nya och gamla
medarbetare.
ÅTERVINNING
Under 2013 har vi implementerat vägning av våra
avfallsfraktioner och genomfört en nollbasmätning.
Årets siffror ger oss underlag för framtida jämförelser av sorteringsgrad och mängden avfall.

SÄKRARE KEMIKALIEHANTERING
I samband med miljöcertifieringen infördes en rad
rutiner för att säkra kemikaliehanteringen inom
verksamheten. I arbetet att implementera dessa
rutiner valde vi att fokusera på följsamheten genom
olika egenkontroller under året. Kemikalieronder
har genomförts och kemikaliehanteringen har följts
upp vid interna och externa revisioner.
Totalt har två avvikelser avseende sop- och kemikaliehantering inrapporterats. Följande åtgärder
har genomförts; upprättandet av rutin för journal
för medicinskt riskavfall och bestämning av med
vilket intervall mängden sopor ska mätas.
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3 / PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE
SAMMANFATTNING
Rehab Station Stockholm (Rehab Station) vill vara
en ”förebild för framtida rehabilitering”. En viktig
del på vägen mot denna vision är naturligtvis att
rehabiliteringen och vården på Rehab Station
bedrivs på ett så patientsäkert sätt att inga vårdskador uppstår. Patientsäkerhetsarbetet är därför
en självklar del av vardagen på Rehab Station.

Grundläggande strategier i patientsäkerhetsarbetet
är att skapa ett klimat som ökar medvetenhet om
och uppmuntrar personal till att rapportera tillbud
eller negativa händelser. En viktig komponent är
att efter analys av händelserna vidta nödvändiga
åtgärder exempelvis förbättring av rutiner, eliminering av riskfaktorer, höjning av kompetens och
förbättra läkemedelshantering.

Fallolyckor, trycksår, felaktig hantering av läkemedel, vårdrelaterade infektioner samt spridning av
multiresistenta bakterier är orsaker till den absoluta
majoriteten av både tillbud och negativa händelser
på Rehab Station. Patientsäkerhetsarbetet syftar
därför i första hand till att förebygga och undvika
skador inom dessa områden.

ORGANISATORISKT ANSVAR
FÖR PATIENTSÄKERHETSARBETET
VD tillika verksamhetschef har överlåtit det
medicinska ansvaret till chefläkaren. Denne leder
patientsäkerhetsarbetet inom alla delar av Rehab
Stations verksamhet. Chefsjuksköterska och operativa chefer för respektive verksamhetsområde har
ansvar för att förankra, implementera och följa upp
beslut om åtgärder i den dagliga driften.

Vi har sedan vi införde en systematisk digital
avvikelsehantering (2008) haft ett ökande antal
avvikelseärenden. Vi ser positivt på detta då antalet
vårdskador samtidigt minskat. Vi tolkar det som att
medvetenheten om och benägenhet att rapportera
både tillbud och negativa händelser har ökat inom
personalen.
ÖVERGRIPANDE MÅL OCH STRATEGIER
Rehab Station har som mål och vision att bli ett
nationellt och internationellt ledande centrum
för neurologisk rehabilitering. Rehab Station ska
erbjuda vård och rehabilitering av högsta kvalité.
Verksamheten ska vara kunskapsbaserad, effektiv,
jämlik och patientsäker. Samtliga medarbetare ska
ha kompetens för de arbetsuppgifter som de är
ålagda att utföra och bemöta patienterna med en
hög grad av respekt.
För att kunna nå målen har Rehab Station sedan
många år arbetat systematiskt med kvalitetsfrågor.
Bland de kvalitetsmål som Rehab Station sätter
upp årligen, finns alltid kvalitetsmål relaterade till
patientsäkerhet, med syfte att eliminera/minimera
vårdrelaterade skador.

Rehab Stations kvalitetsråd bidrar med att utveckla
tekniskt stöd och verktyg för uppföljning av patientsäkerhetsarbetet.
STRUKTUR FÖR
UPPFÖLJNING/UTVÄRDERING
Chefläkare, chefsjuksköterska samt operativa chefer
har regelbundna möten där relevanta händelser som
rapporterats i ärendehanteringssystemet diskuteras.
Vid ledningens genomgång med tema patientsäkerhet deltar samtliga medlemmar i företagsledningen,
operativa chefer och kvalitetsrådet för en årlig
genomgång och uppföljning av det systematiska
patientsäkerhetsarbetet.
PATIENTSÄKERHETSARBETE OCH ÅTGÄRDER
Fallolyckor
Fallolyckor är sedan flera år den vanligaste orsaken
till vårdskador på Rehab Station. Vi har genom åren
vidtagit flera åtgärder i den fysiska miljön och infört
nya rutiner i träningssituationer för att förebygga
dessa. Inför 2013 beslutades som led i detta förbättringsarbete att genomföra en fallriskbedömning för
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alla inneliggande patienter. Vi valde den evaluerade
skalan Downton fall risk index (DFRI) och målet
var att uppnå 100% täckningsgrad. Ansvaret för
genomförandet låg på inskrivande sjuksköterska och
dokumentation gjordes i journalsystemet Take Care.
Syftet med införandet var att identifiera patienter
med ökad fallrisk och att i ett senare skede försöka
identifiera eventuella systemfel och förebygga dessa
(genom att söka samband mellan resultat av DFRI
och de faktiskt rapporterade fallen).
Kvalitetsmålet var 100% dokumenterad screening
för fallrisk enligt DFRI för alla patienter inskrivna
inom slutenvården.
Täckningsgrad – Den registrerade täckningsgraden
var 97%. Efter analys av bortfall visade det sig att
personer som hastigt varit tvungna att avbryta
rehabiliteringsperioden tidigt exempelvis pga. intag
på akutsjukhus inte inkluderats i fallscreeningen.
Riskbedömning enligt Downton fall risk
index – Av de 433 patienterna inom slutenvården
som riskbedömdes enligt DFRI hade 250 personer,
d.v.s. 58%, en ökad fallrisk.
Förekomst av fall – Av totalt 39 fall rapporterade
i avvikelsesystemet avsåg 20 av dessa patienter inom
slutenvården och 19 inom öppenvården. Med tanke
på att antalet patienter inom slutenvården var

mycket högre och att den systematiska fallriskbedömningen gjordes endast på dessa bör fokus
på fallförebyggande arbete flyttas till öppenvårdspatienter.
Förbättrings- och utvecklingsarbete – För att
ytterligare generera kunskap inom området fall och
att i förlängningen minska fallolyckorna och därtill
relaterade vårdskador har Rehab Station påbörjat
ett omfattande och långsiktigt samarbete med det
norska sjukhuset Sunnaas i Oslo. Projektet bedrivs
inom ramen för två doktorandprojekt, ett vid
Rehab Station och ett vid Sunnaas sjukhus, båda
kopplade till Karolinska Institutet.
Trycksår
Utöver fallolyckor har fokus under 2013 legat på
vikten att undvika förekomst av trycksår. I syfte
att tidigt identifiera personer med risk för trycksår
infördes Norton-skalan, riskbedömning för trycksår,
för samtliga inneliggande patienter. Även denna
åtgärd ålades inskrivande sjuksköterska och dokumentation gjordes i journalsystemet Take Care.
Kvalitetsmålet var 100% täckningsgrad avseende
riskbedömning (med Norton-skalan) för trycksår
för patienter inom slutenvården.
Täckningsgrad – Norton-skalan: 97% vid in- och
utskrivning.
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Förekomst trycksår – Täckningsgrad för registrering av förekomst av trycksår har varit 99,6% vid
inskrivning, och 95,3% vid utskrivning. 32 patienter
har haft trycksår grad 2 och högre vid inskrivning
– varav 16 patienter har förbättrade eller läkta sår
vid utskrivning. Tjugo patienter har haft trycksår
vid utskrivning - varav fyra patienter har fått sår
eller har försämrats under rehabiliteringsperioden.

UPPFÖLJNING GENOM EGENKONTROLLER
I Rehab Stations ledningssystem har systematiska
egenkontroller implementerats. Dessa egenkontroller ligger till grund för det ständiga förbättringsarbete som genomförs, enligt de krav som ställs för
att upprätthålla ISO certifiering och för att skapa
förutsättningar för god patientsäkerhet.
Nedan redogörs för några av dessa;

Förbättrings- och utvecklingsarbete – Analysen
visar att fyra patienter fått sår under vistelsen på
Rehab Station. Dessa fall kommer att analyseras
separat för att öka förståelsen för vad som kan ha
orsakat såren. Uppkomna sår i kombination med
att ingen avvikelse var inrapporterad föranleder en
genomgång av implementeringen av rutiner.
Läkemedel
Säker hantering och utdelning av läkemedel var
också ett av områden för patientsäkerhetsarbetet.
Kvalitetsmålet inom området läkemedel var att
inga avvikelser och ingen feldelning skulle ske (0%).
Målet är inte uppnått. Under året rapporterades
sammanlagt 13 ärenden avseende hantering av läkemedel. Sju av dessa orsakades av att rutiner inte
följts, tre kunde hänföras till brister hos läkemedelsleverantör och i tre av fallen kunde feldelning inte
uteslutas. Ingen vårdskada uppstod.
Förbättrings- och utvecklingsarbete – Feldelning
har föranlett revision, ändring och förtydligande av
befintliga rutiner. Riktad information har skett i de
fall befintliga rutiner inte följts. I samtliga fall när
läkemedelsleveranserna har varit försenade/felaktiga
har kontakt tagits med berörd underleverantör.
Samma kvalitetsmål kvarstår för 2014.
Vårdhygien
Efterlevnad av basala hygienrutiner kontrollerades
genom deltagande i landstingets PPM-BHK (punktprevalensmätning av följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler). Samtliga observerade medarbetare uppvisade god följsamhet.

• samtliga patienter tillfrågas via enkäter vid inoch utskrivningen om bemötandet och helhetsintryck av rehabiliteringen och vården på Rehab
Station
• egenkontroll av narkotikaförbrukning
och kontroll/signering vid dosettdelning
• kontroll att patientjournal läses endast av behöriga genom regelbundna utskrifter av logglistor
på slumpvis utvalda patientjournaler
• kalibrering av medicinsk teknisk utrustning enligt
fastställda rutiner
• kontroll av funktion av medicinteknisk utrustning
och larm i patientrum, behandlingslokaler och
träningslokaler
• uppföljning av täckningsgrad för dokumenterad
bedömning av risk för trycksår hos samtliga
slutenvårdspatienter
• uppföljning av täckningsgrad för dokumenterad
bedömning av fallrisk hos samtliga slutenvårdspatienter
• uppföljning av MRSA-odling vid in-och utskrivning på samtliga patienter i slutenvård
• kontinuerlig uppföljning, utvärdering och uppdatering av samtliga processer, rutiner och checklistor som beskriver patientsäkerhetsarbetet
• verksamhetens resultat följs upp och jämförs
med tidigare resultat, uppsatta mål, andra verksamheter och hur vi lever upp till beställarnas
krav i samband med det årliga kvalitetsbokslutet
• interna och externa revisioner enligt ISO
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SAMVERKAN FÖR ATT
FÖREBYGGA VÅRDSKADOR
När det gäller risk för spridning av smitta samverkar
Rehab Station med Vårdhygien och Smittskyddsinstitutet inom SLL. Inom ramen för samarbetet
deltar Rehab Stations medarbetare i en tvådagars
utbildning om smittspridning och basala hygienrutiner. Odlingar avseende förekomst av MRSA
har tagits på samtliga inneliggande patienter vid
in- respektive utskrivning.

RISKANALYS
Redan under 2011 dokumenterade och implementerade Rehab Station en ny rutin som beskriver hur
och när riskanalys skall genomföras.

Under 2013 har Rehab Station anslutit sig till RiksSår - Nationellt kvalitetsregister för svårläkta sår
och rapporterat in patienter som fått sårvård hos
oss. Utöver rapportering till registret har vi genomfört två prevalensmätningar gällande förekomst av
trycksår i slutenvården.

Modellen används för att bedöma vårdavvikelser,
för att bedöma risker i samband med förändringsarbete och för att identifiera patientsäkerhetsrisker
på årlig bas. Vid genomgång av avvikelserna under
2013, bedömdes sannolikheten för upprepning som
låg i majoriteten av händelserna. I 17% (jämför
diagram) av fallen bedömdes sannolikheten för
upprepning vara moderat och i endast 2% av fallen
som hög.

WebRehab, som är landets ledande kvalitetsregister
inom rehabilitering öppnade under 2013 en modul
med ryggmärgskadespecifika kvalitetsparametrar.
Rehab Station har anslutits till WebRehab och
under året har vi rapporterat samtliga 36 nyskadade
ryggmärgsskadade patienter. Rehab Station är även
representerat i styrgruppen för WebRehab.

Själva riskbedömningen sker i följande tre steg:
IDENTIFIERA
RISKER

BEDÖMA
RISKER

Sannolikheten för att händelsen upprepas
- avser samtliga vårdavvikelser 2013 (62)
■ Osannolik 0
■ Låg

Rehab Station har också medarbetare som är
involverade i utvecklingen av kvalitetsregister för
patienter med ryggmärgsbråck (MMC) det så kal�lade MMCUP-registret. En modul för uppföljning
över tid håller på att utvecklas.
Rehab Stations uroterapeut är med i styrgruppen
för nätverket Nicola, som arbetar med kvalitetssäkring av inkontinensvård i Sverige.
Rehab Station har täta och regelbundna kontakter
med enheten för vårdhygien som genomför hygienronder. Samtliga medarbetare i ledande positioner
har genomgått två dagars utbildning i vårdhygien
som anordnas av Vårdhygien Stockholms län.

REDUCERA
RISKER

43

■ Moderat 17
■ Hög

2

HÄLSO- OCH SJUKVÅRDENS
RAPPORTERINGSSKYLDIGHET
Under 2013 gjordes inga anmälningar enligt Lex
Maria. Två anmälningar gjordes till Inspektionen
för Vård och Omsorg (IVO) och är pågående.

Externa anmälningar
Typ

Antal 2013

Antal 2012

Patientskaderegling (PSR)

0

1

Patientnämnden (PaN)

0

1

Inspektion för vård och omvårdnad (IVO)

2

0

Lex Maria

0

0

12 REHAB STATION STOCKHOLM PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE

SPECIFIKATION AV
VÅRDAVVIKELSERNA PER AVTAL
Under 2013 rapporterades 62 vårdavvikelser in i
Rehab Stations ärendehanteringssystem. Handläggningen har dokumenterats i ärendehanteringssystemet. En samlad analys av ärendena har genomförts av chefläkare. Resultaten visas i tabellen nedan.

39 av avvikelserna har skett i slutenvård och 23 i
öppenvård. Motsvarande fördelning av uppkomna
vårdskador är två i slutenvård och en i öppenvård.
Samtliga skador skedde i samband med fall och
bedömdes som begränsade.

Typ av händelser redovisade per avtalsområde
Typ av händelse
Neurorehab*
Återkommande
		neurorehab**

Ryggmärgsskador

Plastik/Trycksår

TOTALT

Fall

9

20

10

0

39

Sår

0

0

0

0

0

Smitta

0

1

1

1

3

Omvårdnad

0

0

3

1

4

Läkemedel

11

1

1

0

13

0

1

2

0

3

Journal

Annan
0
0
0
0
0
					
TOTAL
20
23
17
2
62
*Neurologisk rehabilitering efter vård på akutsjukhus
**Återkommande neurologisk rehabilitering

Antal personer per yrkeskategori som rapporterat in vårdavvikelser

25
20
15
10
5
0
Adm = 2

At = 7

Sjg = 11

Ssk = 22

Usk = 4

Ri = 13

Läkare = 2

Det är personalkategorier som utför praktiska
moment med patienten som rapporterar in flest
avvikelser. Vid en genomgång av avvikelserna, så
framkommer också att det är patientnära händelser
som rapporteras, medan risker som upptäcks på
organisatorisk nivå sällan rapporteras.
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Kurator = 1

FÖRESLAGNA ÅTGÄRDER
Avvikelserna har hanterats i det digitala ärendehanteringssystemet. Åtgärdsförslagen fördelar sig
enligt redovisningen i diagrammet nedan.

Antal föreslagna åtgärder vid inrapporterade avvikelser 2013
■ Info/hänvisning
		 till befintlig rutin

(22)

■ Patientutbildning

(26)

■ Åtgärda eller byta ut
		medicinteknisk
		utrustning

(6)

■ Övriga åtgärder

(4)

■ Ny rutin

(2)

■ Kompetensutveckling

(1)

■ Ingen

(1)

HANTERING AV KLAGOMÅL
OCH SYNPUNKTER
Patienter och anhöriga har möjlighet att under
hela vårdperioden framföra sina klagomål direkt
till verksamhetsansvariga. Dessa klagomål hanteras omgående och de vidtagna åtgärderna återrapporteras till den som har framfört klagomålet.
Klagomål och synpunkter kan också lämnas via
in-/utskrivningsenkäten som samtliga patienter
besvarar. Personal kan även lämna egna klagomål
via avvikelsehanteringssystemet.

Om patienten eller närstående vill klaga till andra
instanser (patientnämnden, IVO och Landstingens
Ömsesidiga Försäkringsbolag, LÖF) är information
avseende tillvägagångsättet väl synlig och tillgänglig.
Chefläkaren beslutar om anmälan enligt Lex Maria
ska inlämnas och om en internutredning ska
genomföras, samt besvarar begäran om yttrande
och återrapporterar beslut i ärenden till ledningsgruppen och samtliga berörda i verksamheten.
SAMVERKAN MED PATIENTER
OCH NÄRSTÅENDE
Rehabiliteringen och vården på Rehab Station
präglas av ett mycket tätt samarbete mellan patienter och närstående och deras aktiva deltagande i
vårdprocessen. Patienter, och i förekommande fall
närstående, närvarar vid teammöten då rehabiliteringsmålen för perioden ska fastställas. När dessa
är överenskomna får patienten en skriftlig rehabiliteringsplan. Vid utskrivningen görs en gemensam
utvärdering av måluppfyllelsen. Ett stort antal
utbildnings- och informationsmöten erbjuds till
patienter och anhöriga (så kallade temagrupper)
under vårdperioden. Därutöver erbjuds patienter
och anhöriga att delta i ett antal kvällsaktiviteter
(bl. a så kallade anhörigkvällar) med program som
väljs och genomförs av vår utbildningsenhet och
fritidsledare.
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Vid upprättandet av vårdavvikelse informeras den
berörda patienten och erbjuds möjlighet att lämna
egna synpunkter och kompletteringar.
När patientens sjukdomsbild är mer komplex och
kräver engagemang av flera vårdgivare avslutas vårdperioden på Rehab Station med ett övergripande
rehabiliteringsmöte med medverkan av patient och
närstående. En skriftlig information om planerade
åtgärder, bokade uppföljningar, kontaktuppgifter
på ansvariga personer från de olika enheterna och
annan relevant information överlämnas vid mötet
till patient och närstående.
ÖVERGRIPANDE MÅL OCH STRATEGIER
FÖR KOMMANDE ÅR
Vår sammantagna bedömning är att Rehab Station
erbjuder en god och patientsäker rehabilitering och
vård. Trots det ökade antalet vårdavvikelser har
antalet vårdskador minskat. Vårt arbete med att
erbjuda vård av bästa kvalité med högsta tänkbara
patientsäkerhet fortsätter även under kommande år.
I det fortsatta patientsäkerhetsarbetet kommer vi
att fortsätta fokusera på att identifiera patienter
med risk för fall och trycksår. Vi kommer också
fortsätta att öka följsamheten till rutiner kring läkemedelshantering och vårdrelaterade infektioner.

Fallolyckor är den vanligaste orsaken till avvikelser
i Rehab Stations verksamhet. Vi kommer under
2014 att analysera resultaten av registreringen och
de faktiskt rapporterade fallolyckorna. Målet är att
se om det är möjligt att identifiera något samband
mellan dessa och utifrån resultatet kunna vidta
åtgärder som ska förebygga eller minska fallolyckor.
Vår satsning på ett omfattande forskningsprojekt
rörande fallolyckor, i samarbete med Sunnaas sjukhus i Norge, är också en viktig del i det arbetet.
Arbete med att öka medarbetarnas patientsäkerhetsmedvetande, ökad kunskap om och benägenhet
att rapportera tillbud och negativa händelser ska
fortsätta. Vi kommer under 2014 att genomföra en
ny patientsäkerhetskulturmätning bland medarbetarna. Målet är att ha förbättrats inom de domäner
där vi inte hade tillfredsställande resultat i föregående års mätning. Dessa områden är; benägenhet
att rapportera händelser, lärande organisation samt
återkoppling och kommunikation kring avvikelserna.
Fortsatt arbete med utveckling av IT-baserat verksamhetsstöd och utveckling av avvikelsehanteringssystemet kommer också att prioriteras under det
kommande året.
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4 / FOUU - ACADEMY - ETT KOMPETENSCENTRA
Visionen med en samlad organisation för forskning
och utveckling samt utbildningsverksamhet (FoUU)
är att utveckla och driva ett kunskapscentra 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 Academys roll är att strategiskt
arbeta med kompetensutveckling och kulturen för
en lärandeorganisation.
Rehab Station kombinerar klinisk verksamhet med
en omfattande strategisk kompetensutveckling
genom FoUU. Vi vill på detta sätt öka vårdkvalitén för de personer som drabbats av skador och
sjukdomar inom vårt kompetensområde. Vi har en
nyckelroll i rehabiliteringen av personer med ryggmärgsskada, MMC, 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 lösa problem som har potential att återföras/
implementeras i vårdprogram och verksamhet.
FoUU-enheten är knuten till institutionen för
Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle (NVS),
sektionen neurodegeneration och enheten neurorehabilitering vid Karolinska Institutet (KI). Genom
att erbjuda våra medarbetare möjlighet till akademisk vidareutbildning ökar kompetensen inom
verksamheten samtidigt som möjligheterna att
attrahera och behålla toppskiktet av rehabiliteringspersonal blir större.

verksamheten och FoUU-enheten tillsammans
med projektledare för avslutade projekt diskuterar,
värderar och analyserar tillämpbarheten av forskningsresultaten i den egna verksamheten. En plan
för implementering upprättas vid mötet. Under
2013 har ett sådant implementeringsmöte genomförts där tre avslutade projekt diskuterades och
analyserades. Mötet som protokollfördes mynnade
ut i ett antal implementeringsaktiviteter.
Ett annat led i arbetet med att kommunicera
nyvunnen kunskap inom våra egna projekt är
FoU-dagen som genomfördes för tredje året i rad.
Åtta egna projekt presenterades och diskuterades.
För att göra materialet tillgängligt för all personal
(även de som inte kunde närvara) filmades FoU-dagen. Presentationerna från all tre FoU-dagar finns
åtkomliga på vårt intranät.
Nio doktorsavhandlingar har producerats genom
åren. Under året 2013 har Rehab Station drivit
och medverkat i ytterligare nio doktorandprojekt
och fem magister-/masterprojekt. En doktorandavhandling med klinisk koppling till Rehab Station
inom ämnesområdet logopedi lades fram under
året. Därtill avslutades även ett av magisterprojekten med inriktning energiförbrukning vid ryggmärgsskada. Ytterligare sex kliniknära forskningsprojekt har drivits under året.
UTVECKLING
Ett omfattande utvecklings- och revideringsarbete
avseende Rehab Stations vårdprogram har pågått
under de senaste åren. Det övergripande syftet med
projektet är att utveckla en gemensam modell för
att säkerställa att vi arbetar enligt evidensbaserade
metoder.

Rehab Station arbetar systematiskt och strategiskt
med implementering av egna forskningsresultat.
FoUU:s kvalitetsmål för året var att starta en process med årliga så kallade implementeringsmöten.
Vilket är möten där representanter för den kliniska
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Vårdprogrammen skall syfta till att;
• ge en god och säker vård för patienterna där
kärnan är delaktighet
• kunskapssäkra innehållet i rehabiliteringen och
säkra kompetensen bland personalen
• kvalitetssäkra verksamheten i relation till beställarnas krav
I syfte att digitalisera och samla alla vårdprogram
har under 2013 en helt ny plattform utvecklats på
intranätet. Att digitalisera vårdprogrammen är en
viktig del i att de ska vara tillgängliga för all personal. En gemensam webbaserad plats minskar också
risken för kompetenstapp vid personalbyte. Inom
ramen för ett pilotprojekt har fyra delvårdprogram
för diagnosgruppen ryggmärgsskadade finaliserats. Därefter formaliserades mallar och manualer
samt en process för programutvecklingsarbetet.
Sammanlagt har ytterligare tolv delvårdprogram
producerats och digitaliserats.
UTBILDNING
För att möta behovet av kompetensutveckling bedriver Academy en betydande utbildningsverksamhet internt och externt.
Internutbildningarna fördelar sig på olika teman
utifrån behoven i verksamheten. Under året har
det påbörjats ett projekt för att ta fram en modell
och struktur för att ytterligare stärka en strategisk
kompetensutveckling inom företaget.
Sedan tidigare finns basutbildningar för all personal inom områdena
• hjärt- och lungräddning (HLR)
• brand
• miljö
• hygien
• ledningssystem
Den verksamhetsinriktade utbildningen som erbjuds internt baseras på behovet inom respektive
verksamhet, befattning och/eller roll. Exempel
på sådana internutbildningar är hygien, förflyttningsteknik, trycksårsprevention och behandling,

neurogen blås- och tarmrubbning, kognitiva problem, kost/träning samt diagnosinriktade kurser.
Individuella utbildningar av akademisk karaktär
ingår också som ett led i den interna kompetensutvecklingen.
Externa utbildningar arrangeras för att sprida och
kommunicera Rehab Stations interna kompetens.
Vi vänder oss främst till personliga assistenter samt
vård- och rehabiliteringspersonal men vi har även
kurser för patient- och anhöriggrupper. Totalt
har cirka 2 600 personer tagit del av vårt gedigna
utbildningsprogram under 2013.
Academy har under året genomfört;
• 3 temadagar
• 2 work-shops
• 61 utbildningsdagar
• 20 patientföreläsningar (176 patienter)
• 70 patientföreläsningar (560 patienter)
har utförts av medarbetare
(vård-/rehabpersonal, uroterapeut och läkare)
• 4 anhörigkvällar (ca 80 personer)
Ett femtiotal studiebesök, både nationella och
internationella besök har genomförts under året.
Bland annat bokar exportrådet och företag med
utländska delegationer gärna in ett besök på Rehab
Station. Några skolor med utbildning av undersköterskor har lagt ett besök på Rehab Station som en
del i rehabiliteringsblocket.
VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING
Rehab Station bedriver sedan många år verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Vi tar emot sjukgymnast-, arbetsterapeut- och sjuksköterskestudenter
främst från KI men även från andra universitet. Vi
bereder även kliniska utbildningsplatser för rehabinstruktörer (personer med egna funktionshinder),
läkarstuderande under ST-block samt undersköterske- och socionomstuderande. Från och med januari 2013 har Rehab Station ett avtal med KI om en
30-procentig akademisk klinisk adjunkt (AKA).
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5 / VERKSAMHETSOMRÅDEN INOM REHABILITERING
OCH PERSONLIG ASSISTANS
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5.1 / VERKSAMHETEN I KORTHET
Rehab Station erbjuder en omfattande rehabiliteringsverksamhet, se figur till höger. Målet är att
vidareutveckla och medverka i vårdkedjor inom
respektive diagnosgrupp. Målgrupperna är företrädesvis personer med olika neurologiska diagnoser.
Verksamheten är organiserad i såväl sluten- som
öppenvård. Våra avtal är regionala, nationella som
internationella.
Nationella kvalitetsregister skapar förutsättningar för att
följa och utveckla kvalitén inom vård och rehabilitering. Rehab Station har under 2013 rapporterat
till följande kvalitetsregister;
• WebRehab (ryggmärgsskador)
• RiksSår-Nationellt kvalitetsregister
för svårläkta sår
Rehab Station har också medarbetare som är
involverade i utvecklingen av kvalitetsregister för
patienter med ryggmärgsbråck (MMC), det så kal�lade MMCUP-registret.

AVTAL OCH VÅRDPRODUKTION

Vårddygn för slutenvårdsverksamhet

Antal kontakter inom öppenvården

Avtal slutenvård

2013

2012

Avtal öppenvård

Vårdkedja ryggmärgsskador

2013

2012

10 348

8 662

1 631

1 150

Vårdkedja ryggmärgsskador Sunderby sjukhus

122

205

Spinaliskliniken, vårdkedja och livslång
uppföljning ryggmärgsskador*

Specialistvårdsremiss
(ryggmärgsskador utomlän)

424

287

Specialistvårdsremiss

68

61

15 796

14 008

Specialistvårdsremiss
(allmän neurologi utomlän)

294

150

Återkommande neurologisk rehabilitering
Frösundavik

11 644

5 904

Återkommande neurologisk rehabilitering
MS-Liljeholmen

11 620

5 971

Återkommande neurologisk rehabilitering

439

413

Plastikavtal

239

381

Avancerad sårvård

251

251

78

544

Neurologisk rehabilitering
efter vård på akutsjukhus

Vårdval logopedi

Övriga (ex försäkringsbolag,
utlandspatienter, specialbeslut SLL)

Övriga (ex försäkringsbolag,
utlandspatienter, specialbeslut SLL)
*Spinaliskliniken exklusive telefonkontakter
och indirekta kontakter
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777

791

3 580

2 544

5.2 / KVALITETSARBETE FÖR
REHABILITERINGSVERKSAMHETEN
Kvalitetsmålen för verksamhetsområdena inom
rehabilitering finns både definierade för hela rehabiliteringsverksamheten och för enskilda diagnoser.
De övergripande målen finns redovisade nedan
medan de diagnosspecifika målen redovisas under
respektive rubrik.
Inom ramen för våra avtal har vi för 2013 gemensamma kvalitetsmål för rehabiliteringsverksamheten. Målen är andel patienter som är helt och
hållet nöjda inom områdena
• delaktighet

Andel patienter som var helt och hållet nöjda
med informationen om sitt tillstånd
Avtal

2013

2012

Neuro slutenvård*

55%

52%

Neuro öppenvård**

56%

61%

Återkommande neurologisk rehabilitering
MS-Liljeholmen (öppenvård)

83%

82%

Vårdkedja ryggmärgsskador (slutenvård)

64%

59%

Spinaliskliniken, vårdkedja och livslång
uppföljning ryggmärgsskador (öppenvård)

66%

77%

2013

2012

Neuro slutenvård*

60%

40%

Neuro öppenvård**

67%

46%

Återkommande neurologisk rehabilitering
MS-Liljeholmen (öppenvård)

73%

52%

Vårdkedja ryggmärgsskador (slutenvård)

63%

50%

Spinaliskliniken, vårdkedja och livslång
uppföljning ryggmärgsskador (öppenvård)

76%

u.s.

• information om sitt tillstånd

Andel patienter som var helt och hållet nöjda
med informationen om fortsatt planering

• information om fortsatt planering
efter utskrivning

Avtal

Ytterligare kvalitetsmål har varit täckningsgrad för
instrumentet EQ5D.
Information om patientnöjdhet har samlats in med
en patientenkät. Patienten fyller i den i samband
med utskrivning.

*Neuro slutenvård inkluderar avtalen Neurologisk rehabilitering
efter vård på akutsjukhus, Återkommande neurologisk rehabilitering,
Övriga (ex försäkringsbolag, utlandspatienter, specialbeslut SLL).

Svarsfrekvens avseende patientnöjdhetsenkät
Avtal

2013

2012

Neuro slutenvård*

66%

68%

Neuro öppenvård**

81%

56%

Återkommande neurologisk rehabilitering

95%

90%

Vårdkedja ryggmärgsskador (slutenvård)

75%

72%

Spinaliskliniken, vårdkedja och livslång
uppföljning ryggmärgsskador (öppenvård)

72%

u.s.

MS-Liljeholmen (öppenvård)

Andel patienter som var helt och hållet
nöjda med delaktigheten
Avtal

2013

2012

Neuro slutenvård*

71%

62%

Neuro öppenvård**

84%

82%

Återkommande neurologisk rehabilitering

94%

92%

Vårdkedja ryggmärgsskador (slutenvård)

78%

74%

Spinaliskliniken, vårdkedja och livslång
uppföljning ryggmärgsskador (öppenvård)

80%

89%

**Neuro öppenvård inkluderar avtalen Återkommande
neurologisk rehabilitering, Vårdval logopedi, Övriga
(ex försäkringsbolag, utlandspatienter, specialbeslut SLL).

Täckningsgrad på EQ5D/avtal 2013
Avtal

Inskrivning

Utskrivning

Neurologisk rehabilitering
efter vård på akutsjukhus

83%

75%

Återkommande neurologisk
rehabilitering Frösundavik
(slutenvård + öppenvård)

91%

85%

Återkommande neurologisk
rehabilitering MS-Liljeholmen
(öppenvård)

100%

96%

MS-Liljeholmen (öppenvård)
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FÖRBÄTTRINGS- OCH UTVECKLINGSARBETE
Resultaten från 2012 års mätning visade att vi hade
ett förbättringsbehov avseende patientnöjdhet inom
följande områden.
Patientens upplevelse av;
• delaktighet
• information om sitt tillstånd
• fortsatt planering efter utskrivning.
Därför genomfördes under 2013 ett arbete med
att förbättra rutiner för information om fortsatt
planering samt att tydliggöra rehabiliteringsplanen
för patienten. Vidare fanns målet att öka täckningsgraden för EQ5D till 85%.

2013 års resultat visar att aktiviteterna har givit
resultat särskilt inom området delaktighet samt information om fortsatt planering. Angående nöjdhet
om information kring sitt tillstånd har resultatet inte
förbättrats nämnvärt. Vilket kan bero på flera olika
faktorer så som flera olika involverade vårdaktörer,
patienten kan inte alltid tillgodogöra sig information i ett akut skede och flertalet patienter har återbesökstid hos remitterande enhet efter vårdtiden på
Rehab Station. Nya rutiner utvecklades och implementerades under året vilket har givit en ökad
täckningsgrad för EQ5D enligt formulerade mål.
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6 / RYGGMÄRGSSKADOR
Varje år rehabiliteras ca 60–70 ryggmärgsskadade
personer i slutenvård på Rehab Station. Patienter
remitteras via vårdkedjan eller via specialistvårdsremiss från andra landsting i landet. Majoriteten
av patienterna kommer från Stockholmsområdet
via vårdkedjan för ryggmärgsskadade. Vi belägger
i genomsnitt ca 8 rum av våra 35 slutenvårdsplatser
för ryggmärgsskadade patienter. Vårdtiden är individuellt anpassad efter behov och skadenivå och
varierar mellan 4–12 veckor.
En förskjutning av tyngdpunkten på rehabiliteringen sker successivt från medicinska till sociala
och yrkesmässiga problemområden och med mål
att stärka patientens egna resurser och stödja dem
i en nyorienteringsprocess och anpassning till ett
nytt liv med nya förutsättningar.
I vårdkedjan hålls regelbundna möten var 6–8
vecka för en sammanhållen information och planering för patienten. Vi deltar på patientens sista
IVP (individuell vårdplanering) på avdelning R18,
Karolinska Universitetssjukhuset samt erbjuder
varje patient ett studiebesök innan patienten flyttar
över till Rehab Station.
I samråd med patienten inleds rehabiliteringsperioden med upprättande av en rehabplan. Patienten
erbjuds ett individuellt anpassat schema med
träning både individuellt och i grupp. Kunskap om
ryggmärgsskadan ingår som en viktig del i rehabiliteringen via temaföreläsningar. Rehab Station
arbetar med förebilder som kan delge kunskap och
egna erfarenheter.
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 medicinsk uppföljning av personer med
ryggmärgsskada i Stockholms län. Rehabiliteringen
sker i dagrehabilitering tre dagar per vecka och
innefattar vårdkedjepatienter.

På Spinaliskliniken finns 1200 patienter inskrivna
varav ca 200 är personer med ryggmärgsbråck.
Den medicinska uppföljningen sker genom regelbundna problembaserade kontroller i syfte att förebygga och behandla de komplikationer som sedan
tidigare är kända i samband med ryggmärgsskada.
År 1, 2, 5, 10 osv genomförs en större kontroll med
läkare, sjukgymnast, arbetsterapeut, sjuksköterska
och kurator enligt International Spinal Cord
Societys (ISCoS) rekommendationer. Vi erbjuder
även en sjuksköterskeledd 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 såsom blås/tarmproblem, smärta, axel/
skulderledsproblem, spasticitet, trycksår, infertilitet
samt nedsatt sexualfunktion. Mottagningen har ett
antal specialistläkare kopplade till kliniken med syfte
att ha en sammanhållen kontakt på samma enhet.
Plastikkirurg, neurourolog och handkirurg har regelbundna mottagningar för bedömning och genomför
eventuella åtgärder på respektive hemklinik.
Det finns en sittklinik/rullstolsskola med utrustning
som möjliggör avancerad sittanalys i samband med
förskrivning/justering av rullstol och vid trycksårsproblematik. Rullstolsskolan sker i strukturerad
form under ledning av specialutbildad rehabinstruktör. För mer information om Specialistmottagningar se sidan 32.
Patienter med behov av en rehabiliteringsperiod i
sluten- eller öppenvård för att ytterligare förbättra
funktioner alternativt åtgärda sekundära komplikationer kan komma på en kortare periods rehabilitering.
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Spinaliskliniken har ett separat team med neurolog,
sjuksköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast och
kurator som ansvarar för uppföljning av vuxna med
ryggmärgsbråck och under 2013 har det genomförts en omfattande inventering för att kartlägga
de specifika problemområden som finns i denna
grupp. Inventeringen beräknas vara klar 2014.
AVTAL OCH VÅRDPRODUKTION
Rehab Station lämnade in anbud gällande Vårdkedja
ryggmärgsskador (slutenvård) i februari 2013 och
tilldelades beslut våren 2013. Avtalet sträcker sig
t.o.m. år 2015 med möjlighet till förlängning med
1+1 år och omfattar ca 45 patienter/år motsvarande
2200 vårddygn/år. Det finns ett motsvarande avtal
Vårdkedja ryggmärgsskador Sunderby sjukhus (slutenvård)
t.o.m. 2014-05-01 med möjlighet till ett års förlängning.

Rehab Station har ett avtal med Plastikkirurgiska kliniken
på Karolinska Universitetssjukhuset för eftervård
av lambå-opererade patienter samt patienter via
SLL (HSN) för avancerad sårvård i internatform.
Ryggmärgsskadade patienter har även möjlighet
att komma till Rehab Station/Spinaliskliniken
från andra landsting via specialistvårdsremiss eller via
”fria vårdvalet”. Ett utökat samarbete med Sörmland
har bl.a. gjort att fler patienter kommit till oss
under 2013.
Gällande utlandspatienter samarbetar vi med
Stockholm Care och Skåne Care, antalet patienter
har varit få under 2013 mycket beroende på den
ekonomiska kris som bl.a. råder i Grekland som
tidigare varit en stor kund.

Antal patienter och medelvårdtider för ryggmärgsskadade
patienter (slutenvård, dagvård)

Volymer och vårdtider inom ramen för avtalen
för ryggmärgsskadadeverksamheten
Volym/vårdtid

2013

2012

Vårdkedja

Avtal

1 631

1 150

Specialistvårdsremiss
(ryggmärgsskador utomlän)

424

287

Vårdkedja Sunderby sjukhus

122

205

Plastikavtal

Plastikavtal

239

381

Avancerad sårvård

Avancerad sårvård

251

251

Specialistvårdsremiss

Vårdkedja
Vårdkedja Sunderby sjukhus

2013
Antal patienter
(antal dagar)

2012
Antal patienter
(antal dagar)

36 (43)

26 (41)

4 (31)

8 (26)

10 (26)

13 (30)

9 (28)

9 (38)

12 (35)

9 (34)

Spinaliskliniken vårdkedja och livslång uppföljning vid ryggmärgsskada (öppenvård)
Besök och kontakter		

2013

2012

2011

2010

Besök		

10 416

8 723

9605

9853

Telefon och indirekta kontakter		

3 498

3 242

3566

4347

Antal årskontroller		

396

263

309

501

Antal patienter som varit i kontakt med kliniken

959

892

895

944

Kontakter i snitt/patient		

14,4

13,3

14,6

15,0

Andel patienter med 1-9 kontakter		

60%

64%

61%

57%

Högsta antal kontakter för en person		

179

176

223

171

Antal patienter som kommit på besök

857

771

789

847

Snitt antal besökskontakter per besökande patient

12,1

11,2

12,1

11,5
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Specialistmottagningar

Totalt har 60 mätningar gjorts in i slutenvård och
48 ut efter dagrehabilitering. Orsaken till att fler
patienter registrerats in i slutenvård än ut ur dagrehabilitering beror på att även utomlänspatienter
är inkluderade in men ej ut.

Högspecialiserade insatser vid Spinaliskliniken
Mottagningar

2013

2012

Urologmottagningen
Urolog

287

291

Uroterapeut

154

154

Kad-byte

202

154

65

65

Trycksårsmottagningen

531

393

Livsstilsmottagning

162

79

Handkirurgmottagningen

Vid inskrivning i slutenvården bedömdes 31% av
patienterna vara oberoende och vid utskrivning
från dagrehabilitering var motsvarande siffra 73%.
Förbättringar har skett i tolv av de arton områden
som bedömts. Inom de fem områdena för kommunikation samt social och intellektuell funktion har
de flesta patienterna redan full poäng vid inskrivning i slutenvården.

KVALITETSARBETE
Ett av kvalitetsmålen för 2013 var att identifiera och
implementera ett effektmått för ryggmärgskaderehabiliteringen. Instrumentet Functional Independence
Measure (FIM) behölls som mått på förbättring
av funktioner i det dagliga livet för personer med
ryggmärgsskada.

Gemensamma kvalitetsmål och resultat avseende
patientnöjdhet redovisas ovan under rubriken
Kvalitetsarbete för rehabiliteringsverksamheten.

Medelvärde FIM vid in-respektive utskrivning

Äta/Dricka
Minne
Problemlösning

Övre toalett
7

Bad/Dusch

6
5

Socialt samspel

Påklädning
överkropp

4
3

Påklädning
underkropp

2

Uttrycksförmåga

1

Förståelse

Nedre toalett

Trappor

Blåsskötsel

Gång eller rullstol
Förflyttning
Badkar/Dusch

Tarmskötsel
Förflyttning
Toalett

Förflyttning
Säng/Stol/Rullstol
■ Inskrivning slutenvård
■ Utskrivning öppenvård
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FÖRBÄTTRINGS- OCH UTVECKLINGSARBETE
I syftet att bibehålla ett bra resultat inom området
bemötande anordnades flertalet utbildningsdagar
Aktivitet
Inskrivning
Utskrivning
med fokus på bemötande. Som en del i det arbetet
slutenvård (n60)
dagvård (n48)
läste personalen en bok inom verksamhetsområdet
Personlig vård		
som diskuterades i en bokcirkel. Vi har även arbetat
Äta/dricka
82 %
94 %
med implementering av vårdprogram och värdeÖvre toalett
82 %
94 %
grunder har diskuterats.
Bad/dusch
47 %
77 %

FIM - andelen ryggmärgsskadade som var självständiga vid in
i slutenvården n(60) respektive ut dagvården n(48) för 2013.

Påklädning överkropp

78 %

88 %

Påklädning underkropp

43 %

73 %

Nedre toalett

45 %

85 %

Sfinkterkontroll 		
Blåsskötsel

62 %

90 %

Tarmskötsel

58 %

85 %

Kortare förflyttningar		
Förflyttning säng, stol, rullstol

55 %

85 %

Förflyttning toalett

47 %

88 %

Förflyttning badkar/dusch

40 %

83 %

Längre förflyttningar		
Gång eller rullstol

88 %

98 %

Trappor

20 %

58 %

Det sammanslagna FIM-värdet för personlig vård, sfinkterkontroll, kortare och längre förflyttningar vid inskrivning
slutenvård och utskrivning ur dagrehabilitering.
Mått
Medelvärde
Median
Spridning

Inskrivning
slutenvård (n60)

Utskrivning
dagvård (n48)

62,5*

77,7*

67*

83*

13-91*

23-91*

*Maxvärde 91, Gränsvärde oberoende 78,
Gränsvärde för modifierat beroende 26

Inom ramen för avtalet med vårdkedjan för ryggmärgsskadade har vi under 2013 för första året registrerat i kvalitetsregistret WebRehab. Registrering
av både traumatiska och icke traumatiska skador
har utförts och totalt har 45 patienter registrerats.
Rehab Station har en representant med i styrgruppen för det nationella kvalitetsregistret WebRehab
som arbetar med fortsatt utveckling av ryggmärgsskademodulen i registret och vi har under året
deltagit i kvalitetsregisterdagarna.
Rehab Station deltar även i en arbetsgrupp med att
återuppta ett nätverk för ryggmärgsskadekliniker
i Sverige, SweSCoS. Syftet med nätverket är att
skapa en plattform för generella frågor, men även
yrkesspecifika frågor för team som arbetar med
ryggmärgskaderehabilitering. Initiativ till det togs
i samband med NoSCoS i Helsingfors 2013.
Rehab Station har medarbetare som under året
både deltagit och presenterat på ryggmärgsskadekonferenser såsom NoSCoS i Helsingfors och
ISCoS i Istanbul samt på MMC-konferens.
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7 / STROKE
Under de senaste åren har vi sett en successiv
ökning av antalet patienter med stroke. Vi möter
patienter med lätta till medelsvåra symtom efter
stroke i direkt anslutning till akut sjukhusvistelse
(postakut rehab) men även patienter i ett senare
skede som kommer från eget boende (återkommande rehab). Målet i rehabiliteringen skiljer sig
mellan dessa två grupper. Postakut innebär en
kortare tids intensivrehabilitering i slutenvård med
huvudmålet att återvända till en fungerande vardag.
Vid återkommande rehab kommer patienten på en
period antingen i slutenvård eller i dagvård. Syftet
med perioden är att erbjuda intensiv rehabilitering
utifrån patientens egna målsättningar kopplat till
dennes erfarenheter av att leva med restsymtom
efter stroke.
Vi erbjuder ett heltäckande aktivt rehabiliteringsprogram med multimodal rehabilitering tillsammans
med ett intradisciplinärt team. Teamet består av
arbetsterapeut, kurator, logoped, läkare (specialist
inom neurologi), rehabinstruktör, sjukgymnast,
psykolog, fritidsledare samt sjuksköterska och undersköterska. Samma bemanning finns för samtliga
diagnoser.

Rehabiliteringsperioden inleds med ett bedömningssamtal där teamet tillsammans med patienten kart
lägger vilka behov, resurser och aktivitetsmöjligheter
som finns. Utifrån det skrivs en rehabiliteringsplan
med tydliga mål för patienten under rehabiliteringsperioden.
Programmen skräddarsys med både individuell
träning och gruppträning utifrån uppsatta mål,
resurser och problem. Exempel på grupper är styrkeoch konditionsträning, qigong, bassäng, balans
för stroke, föreläsningar kring stroke, avspänning,
köksaktivitet, afasiträning i grupp (ILAT), skytte
och trädgård.
Rehab Station deltar aktivt i nätverket för utvecklandet av ett regionalt stroke/hjärnskadecentrum.
Sjukgymnaster och arbetsterapeuter deltar i nätverksmöten inom ramen för ”vårdkedjan” för stroke.
Logopederna medverkar i nätverket för logopeder
som arbetar med stroke och afasi inom Stockholms
län (SLAG). Vi har också nära kontakter med
Afasiföreningen och Strokeföreningen.
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AVTAL OCH VÅRDPRODUKTION
De aktuella avtalen för strokeverksamheten är
Neurologisk rehabilitering efter vård på akutsjukhus
(slutenvård) samt Återkommande neurologisk rehabilitering
(sluten och öppenvård). Vi tar även emot strokepatienter på Specialistremiss från övriga Sverige
framför allt från Sörmlands läns landsting.

Antal dygn per avtal
Avtal

2013

2012

Neurologisk rehabilitering efter vård
på akutsjukhus

2367

1995

Återkommande neurologisk rehabilitering

247

209

Specialistvårdsremiss

200

95

0

0

Övriga (ex försäkringsbolag,
utlandspatienter, specialbeslut SLL)

KVALITETSARBETE
Gemensamma kvalitetsmål och resultat avseende
patientnöjdhet redovisas ovan under rubriken
Kvalitetsarbete för rehabiliteringsverksamheten.
FÖRBÄTTRINGS- OCH UTVECKLINGSARBETE
Pågående utvecklingsarbete är magisterstuderande
inom sjukgymnastik och neurologi och genomförandet av ett vidareutbildningstillfälle för arbetsterapeuterna och ett för sjukgymnaster inom fältet
neuropsykologi. Samtliga arbetsterapeuter har också
deltagit i en halvdagsutbildning kring problemområdet fatigue. Gemensamma förbättringsarbeten
för rehabiliteringsverksamheten redovisas ovan
under rubriken Kvalitetsarbete för rehabiliteringsverksamheten.

Vårdproduktion slutenvård (medelvårdtid)
Antal/
vårdproduktion

2013
Antal patienter
(antal dagar)

Neurologisk rehabilitering efter

2012
Antal patienter
(antal dagar)

122 (20)

105 (19)

Återkommande neurologisk
rehabilitering

13 (19)

11 (19)

Specialistvårdsremiss

10 (20)

5 (19)

0

0

vård på akutsjukhus)

Övriga (ex försäkringsbolag,
utlandspatienter, specialbeslut SLL)

Vårdproduktion öppenvård
Antal/
vårdproduktion

2013
2012
Antal patienter Antal patienter
(tillfällen/patient) (tillfällen/patient)

Återkommande neurologisk
rehabilitering Frösundavik
Övriga (ex försäkringsbolag,
utlandspatienter, specialbeslut SLL)

66 (23)

50 (23)

2 (23)

2 (23)
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8 / MULTIPEL SKLEROS
Multipel Skleros (MS) har i många år varit en av
Rehab Stations största målgrupper, vi har därför
lång erfarenhet av denna patientgrupp. 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 sjukhusvistelse (postakut rehab)
för en tids intensiv slutenvårdsrehabilitering. Vi har
också återkommande rehabilitering i slutenvård eller
i dagvård 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 en sammanhållen kurs. Målet med den 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 information och eget stöd.
I alla våra program inleds perioden med ett
bedömningssamtal där teamet tillsammans med
patienten kartlägger vilka behov, resurser och aktivitetsmöjligheter som finns med hänsyn till fysiska
och kognitiva funktioner samt psykosocial situation.
Utifrån det skrivs en rehabiliteringsplan med tydliga
mål för patienten under rehabiliteringsperioden.
Programmen skräddarsys utifrån 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. I Frösundavik finns även tillgång till bassäng,
trädgård samt skytte. Våra föreläsningar har olika
teman t.ex. kognition, stress och stresshantering,
inkontinens, träningslära samt hälsa och livskvalitet.

AVTAL OCH VÅRDPRODUKTION
De aktuella avtalen för MS är Neurologisk rehabilitering
efter vård på akutsjukhus och Återkommande neurologisk
rehabilitering (sluten och öppenvård). Vi tar även
emot MS-patienter på Specialistremiss från övriga
Sverige fram för allt från Sörmlands läns landsting.
Antal dygn per avtal
Avtal

2013

2012

Neurologisk rehabilitering efter vård
på akutsjukhus

301

270

Återkommande neurologisk rehabilitering

120

114

38

19

0

0

Specialistvårdsremiss
Övriga (ex försäkringsbolag,
utlandspatienter, specialbeslut SLL)

Vårdproduktion slutenvård (medelvårdtid)
Antal/
vårdproduktion

2013
Antal patienter
(antal dagar)

Neurologisk rehabilitering efter

2012
Antal patienter
(antal dagar)

17 (18)

15 (18)

Återkommande neurologisk
rehabilitering

6 (19)

6 (19)

Specialistvårdsremiss

2 (19)

1 (19)

0

0

vård på akutsjukhus

Övriga (ex försäkringsbolag,
utlandspatienter, specialbeslut SLL)

Vårdproduktion öppenvård
Antal/
vårdproduktion

2013
2012
Antal patienter Antal patienter
(tillfällen/patient) (tillfällen/patient)

Återkommande neurologisk
rehabilitering Frösundavik

59 (23)

58 (23)

Återkommande neurologisk
rehabilitering MS-Liljeholmen

123 (24)

126 (24)

0

0

Övriga (ex försäkringsbolag,
utlandspatienter, specialbeslut SLL)
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KVALITETSARBETE
Ett kvalitetsmål för området MS har varit att
identifiera och implementera ett MS-specifikt
effektmått. Instrumentet som valdes är MSIS-29
(Multiple Sclerosis Impact Scale). 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 (referens: 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 kartläggning vid inskrivning och vid utskrivning.
Gemensamma kvalitetsmål och resultat avseende
patientnöjdhet redovisas ovan under rubriken Kvalitetsarbete för rehabiliteringsverksamheten.

Andel patienter med förbättrade värden
mellan in- och utskrivning
MSIS-29

Förbättrade

Fysiskt

70%

Psykiskt

62%

Ett problem som kan ses vid användandet av
MSIS-29 på individnivå är när en person vid
inskrivning skattar sig lågt på alla parametrar 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 d.v.s. högre även om
funktionsförmågan objektivt förbättrats jämfört
med vid inskrivning. Dock är det en mindre andel
av patienterna som skattar på detta sätt och resultaten påverkas ej i samma utsträckning på en större
grupp. En del av de som försämras under rehabiliteringsperioden gör detta pga. exempelvis skov
under pågående period.

FÖRBÄTTRINGS- OCH UTVECKLINGSARBETEN
Gemensamma förbättringsarbeten rörande patienters
upplevelse av rehabiliteringsverksamheten redovisas
ovan under rubriken Kvalitetsarbete för rehabiliteringsverksamheten.
Rehab Station deltar aktivt i Svenska MS-sällskapets
verksamhet. Sjukgymnaster, kuratorer och arbetsterapeuter deltar i yrkesspecifika nätverksmöten
med andra enheter. Kontinuerligt samarbete bedrivs också med Karolinska Universitetssjukhuset
i Solna och Huddinge samt Danderyds sjukhus.
Under 2013 har två medarbetare deltagit Ectrims
– internationell MS-konferens i Köpenhamn.
Båda MS-teamen har deltagit i MS-symposiet 2013.
Implementering och testning av ett nytt frågeformulär gällande acceptans vid kronisk sjukdom har
påbörjats. Formuläret är översatt från engelska till
svenska och utvärderat inom ramen för ett magisterarbete inom MS-verksamheten. I den ordinarie
verksamheten har också filosofisk rådgivning i grupp
införts. Utöver detta anordnas även filosofiska caféer
på kvällstid.
Ett pågående utvecklingsprojekt är att i samarbete
med ett läkemedelsbolag utveckla träningsprogram
för en MS-app.
Pågående och avslutade utbildningar
• Pågående magisterstudier
inom sjukgymnastik och neurologi.
• Pågående studier steg 1
KBT-terapeut för en kurator.
• Avslutade studier steg 1
KBT-terapeut för en arbetsterapeut.
• Genomförda studier i filosofi-15 poäng
för en sjukgymnast.
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9 / ÖVRIG NEUROLOGISK OCH ALLMÄN REHABILITERING
Inom ramen för avtalet för Specialiserad rehabilitering för patienter efter vård på akutsjukhus
ingår diagnosgrupper med skador i hjärna och/
eller andra delar av centrala nervsystemet (CNS)
inklusive neurokirurgiska ingrepp och multitrauma
(multipla frakturer). Rehab Station erbjuder även
rehabilitering för övriga neurologiska sjukdomar i
nervsystemet och dess blodförsörjning t.ex. Gullain
Barré, polyneuropati och Parkinsons sjukdom.
Dessa omfattas av samma avtal som MS och stroke.
Vårdtiderna för neurokirurgisk postoperativ rehabilitering är ofta korta och huvudfokus är kartläggning, mobilisering samt vid behov att ordna
en adekvat fortsatt rehabiliteringskontakt inom
öppenvård efter utskrivning.
Vårdtiderna för multitrauma är relativt långa och
kräver ett nära samarbete med remitterande ortopedklinik och Ortopedtekniskt center. Patientgruppen
har ofta på grund av belastningsrestriktioner och
immobilisering ett stort rehabiliteringsbehov. Målet
med perioden är att kunna återvända hem till en
fungerande vardag.
Stroke, ryggmärgsskador och MS är de största
diagnoserna inom neurologisk dagrehabilitering
(se respektive diagnos). Därtill erbjuder vi övrig
neurologisk rehabiliteringsverksamhet för patienter
med andra neurologiska sjukdomar/skador så
som exempelvis Gullain Barré, polyneuropati och
Parkinsons sjukdom. Syftet med övrig neurologisk
rehabilitering är att skapa förutsättningar för
patienten att återvända till en fungerande vardag.
Vårdtiderna motsvarar de för stroke och MS.
AVTAL OCH VÅRDPRODUKTION
Det aktuella avtalet för patientgruppen med skador
i CNS är Neurologisk rehabilitering efter vård på akutsjukhus
(slutenvård).

Neurologisk postoperativ rehabilitering

Antal dygn per avtal
Avtal
Neurologisk rehabilitering
efter vård på akutsjukhus

2013

2012

949

1367

Vårdproduktion slutenvård (medelvårdtid)
Antal/
vårdproduktion
Neurologisk rehabilitering
efter vård på akutsjukhus

2013
Antal patienter
(antal dagar)

2012
Antal patienter
(antal dagar)

84 (11)

121 (11)

Multitrauma
Det aktuella avtalet för patientgruppen är Neurologisk
rehabilitering efter vård på akutsjukhus (slutenvård).
Antal dygn per avtal
Avtal

2013

2012

Neurologisk rehabilitering
efter vård på akutsjukhus

1311

1519

Vårdproduktion slutenvård (medelvårdtid)
Antal/
vårdproduktion
Neurologisk rehabilitering
efter vård på akutsjukhus

2013
Antal patienter
(antal dagar)

2012
Antal patienter
(antal dagar)

46 (28)

49 (31)

Vårdproduktion öppenvård
Antal/
vårdproduktion

2013
2012
Antal patienter Antal patienter
(tillfällen/patient) (tillfällen/patient)

Återkommande neurologisk
rehabilitering Frösundavik

4 (23)

9 (23)

Övriga (ex försäkringsbolag,
13 (23)
utlandspatienter, specialbeslut SLL)

9 (23)
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Övrig neurologisk rehabilitering
Det aktuella avtalet för patientgruppen är Neurologisk
rehabilitering efter vård på akutsjukhus (slutenvård) och
Återkommande neurologisk rehabilitering (slutenvård).
Antal dygn per avtal
Avtal

2013

2012

Neurologisk rehabilitering efter vård
på akutsjukhus (slutenvård)

1170

1053

Återkommande neurologisk
rehabilitering (slutenvård)

57

95

Specialistvårdsremiss

60

38

KVALITETSARBETE
Gemensamma kvalitetsmål och resultat avseende
patientnöjdhet redovisas ovan under rubriken
Kvalitetsarbete för rehabiliteringsverksamheten.
FÖRBÄTTRINGS- OCH UTVECKLINGSARBETE
Gemensamma förbättringsarbeten rörande patienters upplevelse av rehabiliteringsverksamheten
redovisas ovan under rubriken Kvalitetsarbete för
rehabiliteringsverksamheten.

Vårdproduktion slutenvård (medelvårdtid)
Antal/
vårdproduktion

2013
Antal patienter
(antal dagar)

2012
Antal patienter
(antal dagar)

58 (20)

51 (20)

Återkommande neurologisk
rehabilitering (slutenvård)

3 (19)

5 (19)

Övriga (ex försäkringsbolag,
utlandspatienter, specialbeslut SLL)

3 (20)

2 (19)

Neurologisk rehabilitering
efter vård på akutsjukhus
(slutenvård)

Vårdproduktion öppenvård
Antal/
vårdproduktion

2013
2012
Antal patienter Antal patienter
(tillfällen/patient) (tillfällen/patient)

Återkommande neurologisk
rehabilitering (slutenvård)
Övriga (ex försäkringsbolag,
utlandspatienter, specialbeslut SLL)

38 (23)

37 (23)

1 (23)

3 (23)
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10 / SPECIALISTMOTTAGNINGAR
Rehab Stations grundtjänster utgörs av sammansatta rehabiliteringsprogram, som kombinerar olika
inslag. Många av patienterna behöver ibland mer
riktade insatser för vissa symtom/konsekvenser av
skadan/sjukdomen. Verksamheten har många välutvecklade behandlingsmoduler som ingår i Rehab
Stations samlade rehabiliteringsprogram. Nedan
följer exempel på Specialistmottagningar.
LOGOPEDI
Vid Logopedmottagningen genomförs utredning,
diagnostisering och behandling för personer med
förvärvade tal- och språkstörningar; dysartri och
afasi, som orsakats av neurologisk sjukdom eller
skada. Vi bedömer också sväljningssvårigheter
och ger råd kring hur man kan göra sväljningen
säkrare.
Förutom individuell behandling erbjuds också
handledning till närstående och eventuell personal.
Vid behov hjälper vi till med utprovning och förskrivning av kommunikationshjälpmedel.
Rehab Station har auktorisation inom logopedi
med inriktning neurologi. Under 2013 har vi haft
ett avtal för Vårdval logopedi. Produktionen för
året var 113 patienter, 777 besök, i snitt 6,9 besök
per patient och 69 patienter var här 1-5 gånger.
2012 års produktion var 114 patienter, 811 besök,
i snitt 7,1 besök per patient och 71 patienter var
här 1-5 gånger. Nyinskrivna under året har varit
personer med diagnoserna afasi (42), dysartri (37),
neurologisk röststörning (17) och dysfagi (9).
Rehab Stations FoU-enhet har medverkat vid
arbetet av den vetenskapliga avhandlingen; Speech
and voice characteristics in multipel sklerosis and
cervical spinal cord injury: descriptive studies and
effects of respiratory training, som lades fram av
Kerstin Johansson 2013.

RULLSTOLSSKOLAN
Rullstolsskolan är en kurs för personer som behöver
förbättra sin förmåga att manövrera sin rullstol,
oavsett diagnos eller ålder. Personlig målsättning
är utgångspunkten för att förbättra självständighet
och livskvalitet. Teknikträning kombineras med
ergonomisk rullstolsanpassning.
Programmet omfattar 12 dagvårdstillfällen/halvdagar och boken Drivkraft används som kurslitteratur. Teamet består av rullstolsinstruktör, sjukgymnast, arbetsterapeut och rullstolsmekaniker.
Vi har märkt en ökad efterfrågan på rullstolsskolan
och under 2013 har 40 personer genomgått rullstolsskolan. Femton av deltagarna hade MS, vilket
ska jämföras med 20 personer varav 10 med MS
år 2012. Exempel på övriga diagnoser som varit
representerade är ortopediska skador av typen
multitrauma, dvs. flera samtidigt förekommande
frakturer.
HÄLSA OCH FRISKVÅRD
– 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 rehabiliteringsprogram har tillgång till gym, uthållighetsträning
och workout. Hela träningsanläggningen och aktiviteter är även tillgänglig för inskrivna patienter,
därefter går det att köpa träningskort. Sedan 2012
finns en helt ny utrustning för gymmet och en
gyminstruktör anställd på deltid.
Under 2013 redovisade Rehab Station 756 externa
träningskort varav 172 halvårs- respektive helårskort och 584 kort för enstaka månader.
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11 / PERSONLIG ASSISTANS
Rehab Station Assistans har sedan hösten 2010
erbjudit personlig assistans. Vår assistans bygger på
den erfarenhet och kompetens som har utvecklats
inom Rehab Station under de dryga 25 år vi framgångsrikt har bedrivit rehabilitering. Vår assistansverksamhet har ett grundläggande rehabiliteringstänk och strävar efter att skapa förutsättningar för
den enskilde att återta och/eller behålla en aktiv
roll i samhället med en hög grad av egenmakt och
livstillfredsställelse. Vi har särskild kompetens att
möta assistansberättigade med funktionshinder till
följd av neurologiska skador och sjukdomar. Det
kan vara personer som just har drabbats av neurologisk skada/sjukdom och ska återta ett fungerande
vardagsliv med helt nya förutsättningar. Det kan
också vara personer som har fått ökade svårigheter
i den dagliga livsföringen till följd av för tidigt
åldrande/sena komplikationer efter neurologisk
skada/sjukdom.
Verksamheten bygger på delaktighet, kunskap,
närhet och förebilder.
PRODUKTION
Under 2013 har vi ökat antalet kunder (brukare)
och utförda assistanstimmar. 2013 har vi utfört

96 430 assistanstimmar att jämföra med 66 200
assistanstimmar under 2012 och 36 850 timmar
under 2011.
1 januari 2013 anordnade och utförde vi personlig
assistans åt 12 kunder och 31 december 2013 motsvarar den siffran 23 kunder. Antalet medarbetare
har naturligtvis också ökat med antalet kunder.
Sista december 2013 hade vi 169 personliga assistenter anställda. Siffran inkluderar både de med
fast anställning hos kund och de som är behovsanställda.
KVALITETS- OCH FÖRBÄTTRINGSARBETE
Personliga assistenter och teamchefer arbetar enligt
dokumenterade rutiner, checklistor och processer.
Teamcheferna samordnar och ansvarar för att
oförutsedda händelser/avvikelser rapporteras in
i Rehab Stations ärendehanteringssystem. Under
2013 har fem oförutsedda händelser/avvikelser
rapporterats in i vårt ärendehanteringssystem.
Tre av händelserna orsakades av utåtagerande beteende hos kund. Två av händelserna härrör från
fall i samband med förflyttning. Ett fall inträffade
innan assistenten påbörjade sitt arbetspass.
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Följande förbättringsarbete har utförts:
• Angående rapport om händelse med utåtagerande beteende hos kund. Information har givits
till berörda vårdgivare. Rutiner har reviderats
och information har givits till assistenterna.
• Angående rapport om händelse av fall. Översyn
av kundens rutiner då kunden är själv och inte
har assistans har genomförts. Det har även gjorts
en genomgång av förflyttningsteknik och hjälpmedel samt vidareutbildning av assistenterna.
Kvalitetsmålen för verksamheten personlig assistans
har varit andel kunder som är tillfredsställda inom
respektive områden;
• nöjdhet

UTVECKLINGSARBETE
Assistansverksamheten är i ett expansivt skede och
under året har ytterligare teamchefer rekryterats
till kontoret och idag är det fyra stycken som
arbetar närmast kunderna och dennes assistenter.
Teamcheferna säkerställer att driften av assistansen
fungerar. De har högskoleutbildning och erfarenhet
av att arbeta med bl.a. rehabilitering, vård och omsorg. En medarbetare har anställts som certifierad
coach och föreläsare och 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.
Vi tycker kunskap är viktigt och satsar stort på att
utbilda våra medarbetare och våra kunder.
Vårt utbildningspaket för personliga assistenter
inkluderar följande.

• bemötande
• delaktighet
• tillräcklig information
• förtroende

Basutbildning:

• rekommendation
Förutom den kontinuerliga uppföljningen som
teamcheferna har med kunder och assistenter
genomfördes också en enkät om kundnöjdhet.
Enkäten skickades digitalt till 19 kunder och svarsfrekvens var 7/19 personer.
Resultatet från enkäten visar att kunderna var mest
nöjda med följande;
• förtroende för och kopplingen till Rehab Station
och den kunskap som finns här

• Introduktion i arbetet hos kunden ca 2-5 dagar
(beroende på behov)
• Grundkurs i förflyttningsteknik
(inklusive sårutbildning) 1 dag
• Assistentrollen (lagar, regler, etik), 1 dag
• Diagnosspecifik utbildning,
om t.ex. ryggmärgsskador, MS, hjärnskador
(inklusive blåsa tarm vid behov), ½ dag
• Behovsutbildning i tracheostomi,
ventilator/hostmaskin, 3 dagar

• bemötta med respekt och på ett hänsynsfullt sätt

Fortsättningsutbildningar:

• delaktighet - hög grad av inflytandet över
assistansen

• Skräddarsydd utbildning i hemmet, 1 dag

• bra och kompetenta assistenter

• Hjärt- och lungräddning (HLR), ½ dag

• bra kontakt med sin teamchef – tillgänglighet

• Brandskyddsutbildning, ½ dag

Utifrån resultatet från enkäten, inrapporterade
ärenden och områden som har identifierats av
organisationen arbetar vi vidare med;

Övriga utbildningar:

• bemanningsfunktion

• Temadagar

• kundutbildning

• Föreläsningar

• Påbyggnadskurs i förflyttningsteknik, 1 dag

• Handledning och arbetsplatsmöten
ca 1 gång/månad

• systematisk återkoppling till kund
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Under 2013 genomförde vi t.ex. 23 olika basutbildningar för 147 personliga assistenter fördelat enligt
följande;
• Grundkurs i förflyttningsteknik, 43 assistenter
• Assistentrollen, 56 assistenter
• Diagnosspecifik utbildning, 48 assistenter
Förutom detta har bl.a. 10 assistenter deltagit i en
temadag om svårläkta sår och 12 assistenter och
3 teamchefer i Brandskyddsutbildning.
För våra kunder har vi bl.a. arrangerat två inspirationskvällar som har handlat om livsstilsförändringar, välbefinnande och hälsa.
En teamchef har gått ½ dags utbildning i Lex Sarah
och kvalitet i JP Infonet Förlag AB’s regi samt 1 dags
utbildning i Arbetsmiljö på Almega. Två teamchefer, en personaladministratör och operativ chef
gick ½ dags utbildning på Almega i arbetsrätt och i
kollektivavtal vårdföretagarna kommunal bransch G.
Operativ chef har genomfört en 7.5 högskoleutbildning i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS 1993:387) på Ersta Sköndals
Högskola.

Teamchefen har regelbundet 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. Teamcheferna genomför arbetsplatsmöten,
ca 1 ggr/månad, tillsammans med kunden och
dennes assistenter. Vid behov har också denne
särskild träff med assistentgruppen för uppföljning
och handledning.
Operativ chef, teamcheferna och övrig administrativ personal på kontoret har regelbundna
arbetsplatsmöten och gemensamma planeringsoch arbetsdagar för att följa upp och säkerställa
driften av assistansen och för att fortsätta utveckla
verksamheten. Under 2013 genomfördes fyra
planeringsdagar. Teamcheferna har regelbunden
handledning.
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Rehab Station Stockholm
Frösundaviks allé 13, 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

