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1 / INLEDNING

Rehab Station Stockholm (Rehab Station), som 
grundades 1987 firade under året 30-årsjubileum, 
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 ortopediska  
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 50 enkelrum för slutenvård 
i ett helt nytt rehabiliteringscenter som invigdes i 
november 2017.

Rehab Station kombinerar den kliniska verksam-
heten med en omfattande forsknings-, utvecklings-  
och utbildningsverksamhet. Kliniken vill på detta 
sätt öka vårdkvaliteten inom verksamhetens kom-
petensområden för de personer som drabbats av 
skada eller sjukdom. Många aktiviteter bedrivs i 
gränsområdet mellan forskning och praktisk/klinisk 
verksamhet.

Verksamheten omsatte 2017 cirka 200 MSEK och 
har över 300 heltidstjänster inom rehabilitering och 
personlig assistans.

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
En förebild för framtidens rehabilitering.
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1.1 / VÄSENTLIGA  
HÄNDELSER 2017

ETT HELT NYTT REHABILITERINGSCENTER 
FÄRDIGSTÄLLT OCH INVIGT
Under hösten 2017 färdigställde och invigde Rehab 
Station 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 enkelrum  
för slutenvård och moderna lokaler för öppenvårds-
rehabilitering, är att skapa optimala förutsättningar 
för högspecialiserad neurologisk, ortopedisk och 
kirurgisk rehabilitering. Det nya rehabiliteringscen-
tret ger även ypperliga möjligheter att fortsatt kun-
na vara ett nationellt center för ryggmärgsskadade.

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.

Områden där tillväxten varit betydande under 
2017 är framför allt assistansverksamheten och 
slutenvårdsrehabiliteringen.

NYA VÅRDAVTAL
Under 2017 vann och tecknade Rehab Station flera, 
för verksamheten, viktiga vårdavtal för rehabilitering 
av ryggmärgsskadade. Nya avtal med Karolinska 
Universitetssjukhuset skrevs för Specialistmottagning 
inom ryggmärgsöppenvård, ”Spinaliskliniken”, samt  
Rehabilitering för ryggmärgsskadade inom slutenvård.  
Hösten 2017 beslutade Stockholms läns landsting 
att införa Vårdval för Intensivträning för vuxna med 
rörelsenedsättning. Aktiv blev under hösten godkända 
för detta vårdval. Dessutom tecknades ett avtal 
med Skåne Care avseende internationella patienter.

Specialistmottagning inom ryggmärgsöppenvård,  
”Spinaliskliniken”: Avtalet avser specialiserad öppen-
vård och poliklinisk rehabilitering, rådgivning och 
livslång uppföljning för patienter med förvärvad 
ryggmärgsskada samt vuxna med ryggmärgsbråck  
i hela Stockholmsregionen.

Det tecknade avtalet innebär även att ryggmärgs-
skadade patienter från hela Sverige kan söka 
öppenvårdsrehabilitering på Rehab Station.

Avtalet är mellan Rehab Station och Karolinska 
Universitetssjukhuset, skrivet på två år och med 
möjlighet till två års förlängning.
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Rehabilitering för ryggmärgsskadade, slutenvård: Avtalet  
avser icke sjukhusbunden rehabilitering av rygg-
märgsskadade inom ramen för vårdkedjan i 
Stockholms län. Den övergripande målsättningen 
för den icke sjukhusbundna rehabiliteringen, inom 
ramen för vårdkedjan för ryggmärgsskadade, är att 
patienten skall uppnå bästa möjliga funktionsnivå 
och livskvalitet.

Avtalet är mellan Rehab Station och Karolinska 
Universitetssjukhuset, skrivet på två år och med 
möjlighet till två års förlängning.

UPPGRADERING AV VERKSAMHETENS  
LEDNINGSSYSTEM
Rehab Station har under 2017 uppgraderat verk-
samhetens ledningssystem till de senaste versionerna  
av ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015. För ISO 
9001:2015 (kvalitet) är de stora skillnaderna att det 
är tydligare fokus inom områden som omvärlds-
bevakning, riskbaserat tankesätt, processyn och 
ledningens engagemang. I grova drag innebär det:

• Krav på riskbaserat angreppsätt  
i hela verksamheten.

• Processtyrning som en central del  
av verksamhetsstyrningen.

• Nytt uttalat krav på ledarskap som driver  
förbättringsarbete och utvecklar verksamheten.

• Större fokus på att uppnå önskade resultat  
för att öka kundtillfredsställelsen.

• Bättre stöd för verksamhetens  
strategiska utvecklingsarbete.

För ISO 14001:2015 (miljö) är en av de stora 
skillnaderna att standarden nu har ett tydligare 
processfokus och krav på livscykeltänk. Det finns 
även krav på att det skall finnas en koppling mellan 
miljöarbetet och verksamhetens strategiska arbete. 
I grova drag innebär det:

• Tydligare krav på att miljöarbetet skall drivas på 
ledningsnivå och vara kopplat till det strategiska 
arbetet.

• Större krav på att verksamheten arbetar proaktivt 
med att minska miljöpåverkan.

• Ökat fokus på att förbättra organisationens  
miljöprestanda - hitta och hantera miljöpåverkan 
utifrån verksamhetens processer.

• Större fokus på livscykelperspektiv med utgångs-
punkt i miljöaspekterna.

OMFATTANDE FOU-VERKSAMHET
Rehab Station arbetar strategiskt med akademiska 
utvecklings- och utbildningsprojekt. Problemställ-
ningar från vår egen verksamhet omformuleras till 
vetenskapliga frågeställningar och beforskas inom 
akademisk ram. Under 2017 har tre halvtidssemi- 
narier och en disputation hållits för doktorand-
projekt relaterade till vår egen verksamhet. Varje 
doktorandprojekt omfattar fyra helårsstudier för 
doktoranden och inte mindre än fyra delarbeten 
ingår i varje avhandling. En viktig komponent i 
forskningsarbetet är att ta tillvara ny kunskap. Det 
görs genom en strategisk modell för implementering.

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 2017 har detta samarbete 
ytterligare fördjupats. Rehab Station och Sunnaas 
har sedan drygt ett år tillbaka ett formellt samar-
betsavtal. Detta syftar till att i samverkan utveckla 
vårdprogram, infrastruktur, kompetensutveckling 
och patienttillämplig forskning av högsta interna-
tionella klass.
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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 sam-
manställning 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.
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• Ge förutsättningar att fortlöpande bedöma om 
det finns risk för händelser som kan medföra 
brister i verksamhetens kvalitet och patient- 
säkerhet.

• 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 årligen revideras av en extern 
part. Med cirka tre års mellanrum krävs därtill en 
omcertifiering.

Internrevisioner görs i syfte att kontrollera att 
verksamheten följer Kvalitets- och miljöledningssys-
temet och för att identifiera förbättringspotentialer. 
Årligen upprättas 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 lagstift-
ningar 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 lagt ned ett omfattande arbete på  
att utifrån förutsättningar i våra nya lokaler anpassa  
vårt dagliga arbete och att uppgradera vårt Kvalitets-  
och Miljöledningssystem efter den nya standarden 
för ISO 9001 och ISO 14001. Omcertifierings- och 
uppgraderingsrevision genomfördes vid två tillfällen 
av RISE, vårt externa certifieringsorgan.

SAMMANFATTNING AV RESULTAT FRÅN 
REVISION 
Sammanfattning av resultat från extern revision, 
”Företagets styrka är bland annat det stora enga-
gemang som genomsyrar organisationen. Detta 
avspeglas t.ex. i hanteringen av flytt till de nya 
lokalerna, som var förenat med stor insats av perso-
nalen eftersom nybygget var försenat och inte helt 
färdigt vid tiden för inflyttning. De nya lokalerna  
är ljusa, fräscha och ger ökade möjligheter till reha- 
bilitering av patienterna. En annan styrka är den 
höga kompetens som finns i organisationen.

Slutsatsen från genomförd revision är att företaget 
till största delen uppfyller standardernas krav - se 
dock avvikelser, externa krav och förväntat resultat. 
Genomgång av revisionsresultaten under certifierings- 
cykeln visar att ledningssystemets prestanda är god. 
Den enskilt största förbättringen under perioden 
är att verksamheten har flyttat till en helt nybyggd 
fastighet. Det medför ett antal positiva effekter som 
t.ex. ökad kapacitet med fler vårdplatser, bättre 
hygien, förbättrad logistik, ökad patientsäkerhet, 
förbättrad avfallshantering, ny styr- och reglerteknik  
med mera. Utöver detta, så har man;

• installerat en ny telefonväxel
• ny plattform för vårdprogram
• genomfört riskbedömningar vid varje ledningens 

genomgång
• ny programvara för bl.a. bemanning/logistik 

”Medvind”
• nytt ekonomisystem
• genomfört kompetensinventering
• påbörjat chefs- och ledarskapsutbildning.

Resultatet blev åtta mindre avvikelser och fem för-
bättringsförslag. Revisionsledaren rekommenderar 
att certifikat enligt SS-EN ISO 9001:2008, SS-EN 
ISO 9001:2015, SS-EN ISO 14001:2004 och SS-
EN ISO 14001:2015 utfärdas, under förutsättning 
att korrigerande åtgärder för avvikelserna har 
godkänts.”

Fem interna revisioner genomfördes som gav 13 
olika revisionsiakttagelser. Dessa rapporterades in i 
Rehab Stations ärendehanteringssystem och hante-
rades av ansvarig för det område som iakttagelsen 
berörde.

ACT CHECK

PLAN DO
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Ledningens genomgång hölls vid åtta tillfällen. 
Fokusområden var nybygget, rehabilitera, patient-
säkerhet, HR/kompetens, affärsplanera, vårdpro- 
gram, personlig assistans, stödprocesser och kvalitets- 
bokslut. I samband med ledningens genomgång 
gjordes en översyn av dokumentationen som berörde 
aktuell process och tillhörande dokument, uppkomna 
avvikelser, resultat av genomförd riskanalys med 
identifierade risker och möjligheter samt förbätt-
ringsområden.

2.1 / IT-TJÄNSTER OCH 
E-HÄLSOTJÄNSTER 

Under 2017 har utveckling och drift av IT-tjänster 
och e-hälsotjänster varit en viktig del i att ge stöd 
till arbetet med att kvalitetssäkra verksamheten.  
Utvecklingsarbetet för IT-tjänster och e-hälsotjänster 
har fokuserat på följande:

• IT/telefoni – Upphandling och driftsättning av 
en ny telefonilösning med en modern virtuell 
växel har genomförts. Avtal slöts med ny leve-
rantör i slutet 2016 och bärbara telefoner för alla 
medarbetare driftsattes under 2017. 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 – Fortsatt utveckling  
av ett separat system för digitaliserade vårdpro-
gram. Den nya plattformen för vårdprogrammen 
är byggd och implementerad i det redan befintliga 
intranätet. Projektet inkluderar även system för 
publicering och revidering av vårdprogram

• eTjänstekort – I syfte att höja patientsäkerheten 
har inloggning med eTjänstekort till patient- 
journalsystemet blivit tvingande för samtliga 
medarbetare. eTjänstekorten används även som 
passerkort till och inom fastigheten och till lås av 
personliga skåp.

• Medvind - Ett nytt system för schemaläggning, 
bemanningsplanering och rumsbokning har 
upphandlats och driftsatts under det första  
kvartalet 2017.

• 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.

• Spinaliskliniken och logopedmottagningen är 
kopplade till 1177 e-hälsotjänster. Man ser en 
ökning från 218 ärenden år 2016 till 350 inkomna 
ärenden 2017.
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2.2 / MILJÖBOKSLUT

Rehab Station är miljöcertifierade enligt ISO 
14001 sedan 2010 och under 2017 har vi arbetat 
för att uppgradera och omcertifiera oss utifrån den 
nya standarden ISO 14001:2015.

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 aktiv med 
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
• Anläggningsinnehavare
• Anläggningsskötare
• Gasolföreståndare
• Kontaktperson för uppringande larm.



11  REHAB STATION STOCKHOLM  SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE

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
Verksamhetens flytt till nya lokaler, som är mycket  
bättre anpassade och med modern teknik, har trots 
stor patientvolymökning inneburit avsevärda miljö-
förbättringar.

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
Rehab Station har under 2017 fortsatt att väga 
våra avfallsfraktioner. Årets siffror ger oss möjlighet 
till ännu mer detaljerat underlag för framtida jäm-
förelser och att höja sorteringsgraden av avfall.

All ny teknik i de nya lokalerna har inneburit att:

• Matavfall från restaurangen, som tidigare 
hämtades tre gånger i veckan, nu mals ner och 
samlas upp i en tank i väntan på vidare transport 
en gång per månad till en biogasanläggning.

• Wellpapp pressas numera till balar, det innebär 
att samma viktvolym wellpapp nu bara behöver 
transporteras bort vid två tillfällen mot tidigare 
16 tillfällen.

• Mjukplast går numera att sortera ut och vi 
använder samma press som till wellpapp för att 
minimera volymen på det avfallet.

• Hårdplast mals ner i en plastkvarn och den 
reducerade volymen innebär att hela husets och 
restaurangens plastavfall bara behöver transpor-
teras bort en gång per månad.

ENERGIFÖRBRUKNING I VÅRA  
FASTIGHETER I FRÖSUNDAVIK
Sedan 2008 har vi använt uteslutande ren RME 
(rapsolja) som bränsle i Rehab Stations värmepannor. 
Det innebär att värmepannorna inte släppt ut någon 
koldioxid och därmed har vi undvikit de cirka  
2 086 ton koldioxid som vi annars hade släppt ut 
med vanligt bränsle. De nya husen värms upp med 
fjärrvärme som klarar märkningen - Bra miljöval.

SÄKRARE KEMIKALIEHANTERING
Vi har fortsatt arbetet att säkra kemikaliehanteringen 
inom verksamheten genom att fokusera på följsam- 
heten vid egenkontroller. Kemikalieronder har  
genomförts och kemikaliehanteringen har följts upp  
vid interna och externa revisioner.



SAMMANFATTNING
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.

Fallolyckor och felaktig hantering av läkemedel är 
orsaker till de flesta tillbud och negativa händelser 
på Rehab Station. Fokus i patientsäkerhetsarbetet 
ligger därför i första hand på att förebygga dessa. 
Det långsiktiga målet för allt vårt patientsäkerhets-
arbete är nollvision gällande vårdskador. 

Vartannat år sedan 2012 gör vi på Rehab Station 
mätning av medarbetarnas patientsäkerhetskultur.  
Resultat av senaste mätningen som gjordes i novem- 
ber 2016 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. 
Under året har en händelseanalys genomförts med 

anledning av en fallolycka med dödlig utgång som 
också har anmälts enligt Lex Maria. Inspektionen 
för vår och omsorg (IVO) har beslutat att avsluta 
ärendet och kommer inte vidta några ytterligare  
åtgärder. Beslutet baseras på att IVO anser att vård- 
givaren dvs Rehab Station fullgjort sina skyldigheter  
och vidtagit åtgärder för att hindra att något liknande  
händer igen.  Ett högt antal patienter som är bärare 
av resistenta bakterier har vårdats hos oss under året, 
men inget fall av smittspridning till medpatienter 
har inträffat. Det tyder på en mycket hög nivå av 
vårdhygien.

ÖVERGRIPANDE MÅL OCH STRATEGIER
Rehab Station har som mål och vision att bli ett 
ledande rehabiliteringscentrum, nationellt och 
internationellt. Rehab Station ska erbjuda vård och 
rehabilitering av högsta kvalitet. Verksamheten ska 
vara evidensbaserad, effektiv, jämlik och framförallt  
patientsäker. Samtliga medarbetare ska ha kompe- 
tens för de arbetsuppgifter som de är ålagda att ut 
föra och alltid bemöta patienter med största respekt. 
Syfte och övergripande mål med allt patientsäker-
hetsarbete är att eliminera/minimera vårdrelaterade 
skador.
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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.

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, förbättra läkemedelshantering etc.), är 
grundläggande strategier i patientsäkerhetsarbetet.

ORGANISATORISKT ANSVAR  
FÖR PATIENTSÄKERHETSARBETE
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.

STRUKTUR FÖR UPPFÖLJNING/UTVÄRDERING
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  
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 patientsäker-
het deltar samtliga medlemmar i företagsledningen, 
operativa chefer och kvalitetsrådet för en årlig 
genomgång och uppföljning av det systematiska 
patientsäkerhetsarbetet. Analys och resultat från 
punktprevalensmätningarna meddelas till ledningen 
och medarbetarna.

UPPFÖLJNING GENOM EGENKONTROLLER
Mekanismer för systematiska egenkontroller är 
inbyggda i Rehab Stations ledningssystem. Dessa 
egenkontroller utgör grund för förbättringsarbetet 
som genomförs enligt de krav som ställs för att 
upprätthålla ISO-certifiering.

Nedan redogörs för några av dessa egenkontroller:

• Egna mätningar av patientsäkerhetskultur vart-
annat år.

• Patientenkäter om bemötandet och helhetsintryck 
av vård/rehabilitering på Rehab Station.

• deltagande i nationella punktprevalensmätningar 
av följsamhet till basala hygienrutiner och kläd-
regler (PPM-BHK) samt punktprevalensmätning 
(PPM) av trycksår.

• Hygienronder av kontaktsköterska från Vårdhygien.

• Egenkontroll av narkotikaförbrukning och  
kontroll/signering vid dosettdelning.

• Kontroll av att patientjournal läses endast av 
behörig genom regelbunden utskrift av logglistor 
på slumpvis utvalda patientjournaler.

• Kalibrering av medicinteknisk utrustning enligt 
fastställda rutiner.

• Kontroll av medicinteknisk utrustning och larm  
i patientrum, behandlingslokaler och tränings- 
lokaler.

• Uppföljning av täckningsgrad för dokumenterad  
bedömning av risk för trycksår hos samtliga 
slutenvårdspatienter.
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• Mikrobiologiska odlingar vid in- och utskrivning 
på samtliga patienter som vårdas under samma 
period när det finns inskrivna patienter som är 
bärare av multiresistenta bakterier.

• I början av verksamhetsåret formuleras kvalitets- 
och patientsäkerhetsmål vars uppfyllelse följs 
upp kontinuerligt och i samband med det årliga 
kvalitetsbokslutet.

• Interna och externa revisioner enligt ISO.

PATIENTSÄKERHETSARBETE OCH ÅTGÄRDER
Som ett led i det strategiska och strukturerade  
patientsäkerhetsarbetet rapporterar och diskuterar  
operativa chefer alla inkomna avvikelser med 
medarbetarna vid arbetsplatsträffar. Chefläkaren 
har också en stående patientsäkerhetspunkt på de 
månatliga så kallade husmötena för all personal. 
Där informeras, utbildas och diskuteras aktuella 
ämnen inom patientsäkerhet. 

Tyngdpunkten avseende patientsäkerhetskultur- 
arbetet har under året legat på de områden där 
resultatet av senaste mätningen i november 2016 
visade på förbättringsbehov. Dessa var ”Benägenhet 
att rapportera” och ”Överlämningar och överföring 
av patienter och information”. Nästa patientsäker-
hetskulturmätning ska genomföras hösten 2018.

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.

SAMVERKAN FÖR ATT  
FÖREBYGGA VÅRDSKADOR
Rehab Station är anslutet till det nationella kvalitets- 
registret RiksSår och rapporterar in patienter som 
har svårläkta sår. Rehab Station har en medarbetare 
representerad i registrets styrgrupp. Utöver rapporte- 
ring till registret har vi genomfört två punktprevalens- 
mätningar (PPM) gällande förekomst av trycksår i 
slutenvården.

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

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 där vi även  
har en uroterapeut som representant i styrgruppen.

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



RISKANALYS
Sedan 2011 har Rehab Station en rutin med 
beskrivning 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, patientsäkerhets- 
arbete eller organisatoriska förändringar inom verk- 
samheten. 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 skull 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 med fokus 
Patientsäkra gjordes en riskbedömning avseende 
flera olika komponenter i patientsäkerhetsarbetet 
(ex. läkemedelshantering, bemanning och medicin-
teknisk utrustning). Inför flytten till de nybyggda 
lokalerna som skede i början av augusti gjordes en 
riskanalys ur patientsäkerhetsperspektiv.

HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSPERSONALENS 
RAPPORTERINGSSKYLDIGHET
Alla anställda (tillsvidareanställda och vikarier)  
som är involverade i direkt patientarbete får obliga- 
torisk utbildning i och tillgång till Rehab Stations 
ledningssystem och avvikelsehanteringssystem. 
Avvikelsehantering sker helt digitalt. En nyupprättad 
avvikelse 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 ställningstagande 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.
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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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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 åter- 
rapporteras till den som har framfört klagomålet. 
Klagomål och synpunkter kan också lämnas via 
in-/utskrivningsenkäten som samtliga patienter 
besvarar. Även personal kan lämna egna klagomål 
via avvikelsehanteringssystemet.

Om patienten eller närstående vill lämna klagomål  
till andra instanser (Patientnämnden, IVO och LÖF)  
är information avseende tillvägagångsättet väl synlig 
och tillgänglig. Chefläkaren beslutar om anmälan 
enligt Lex Maria ska inlämnas och när en händelse- 
analys ska genomförs, samt besvarar begäran om 
yttrande och återrapporterar beslut i ärenden till led- 
ningsgruppen och samtliga berörda i verksamheten.

SAMMANSTÄLLNING OCH ANALYS
Under 2017 rapporterades 102 vårdavvikelser  
i Rehab Stations ärendehanteringssystem. De 
rapporterade händelserna handlade om tillbud till 
vårdskada i 95 fall. Sex händelser ledde till begränsad  
skada i form av ytligt sår och blåmärke medan en  
fallolycka ledde till svår skada. Patient med den 
svåra skadan överfördes akut till sjukhus där hen 
avled dagen efter. Händelsen har föranlett en  
händelseanalys och anmälan enl. Lex Maria.  
IVO har beslutat att avsluta ärendet och kommer 
inte vidta några ytterligare åtgärder. Beslutet baseras 
på att IVO anser att vårdgivaren dvs Rehab Station 
fullgjort sina skyldigheter och vidtagit åtgärder för 
att hindra att något liknande händer igen.

En samlad analys av alla vårdavvikelser har gjorts 
av chefläkaren.
 
VEM SOM RAPPORTERAT IN
I analyserna av avvikelserna har några olika aspekter 
beaktats. Som förväntat var det vanligast bland fast 
anställda medarbetare att rapportera in avvikelser,  
men det fanns även en stor andel vikarier som 
rapporterade avvikelser. Rehab Station har relativt 
långa vikariat, och fynden visar att introduktionen 
av vikarier har lett till att dessa känner till och kan 
använda vårt digitala ärendehanteringssystem.

Föga förvånande är det personalkategorier som utför 
praktiska moment med patienten som rapporterar 
in flest avvikelser.

Antal personer per yrkeskategori  
som rapporterat in vårdavvikelser

 ■ Sjuksköterska 27

 ■ Undersköterska 33

 ■ Fysioterapeut 18

 ■ Arbetsterapeut 8

 ■ Rehabinstruktör 7

 ■ Läkare 5

 ■ Logoped 2

 ■ Övriga 2
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Typ av händelse redovisade per 2017

Typ av händelse Antal 

Fall 60

Läkemedel 15

Omvårdnad 8

Medicintekniska produkter 3

Journal/sekretess 1

Övriga 15
 
TOTAL 102
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FÖRESLAGNA ÅTGÄRDER
Avvikelserna har hanterats i det digitala ärende-
hanteringssystemet. Åtgärdsförslagen fördelar sig 
enligt redovisningen i diagrammet nedan.

Under 2017 gjorde chefläkaren en anmälning enligt 
Lex Maria. IVO har beslutat att avsluta ärendet 
och kommer inte vidta några ytterligare åtgärder. 
Beslutet baseras på att IVO anser att vårdgivaren 
dvs Rehab Station fullgjort sina skyldigheter och 
vidtagit åtgärder för att hindra att något liknande 
händer igen Två klagomål har lämnats in till  
Patientnämnden (PaN) via e-post men ingen formell 
anmälan. IVO har under året slutbehandlat ett 
ärende som lämnades in föregående år och beslutade 
att lämna det utan åtgärd.

SAMVERKAN MED PATIENTEN 
OCH NÄRSTÅENDE
Vården på Rehab Station präglas av ett mycket 
tätt samarbete med patienter och närstående och 
deras aktiva deltagande i rehabiliteringsprocessen. 
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 in-

formationsmöten (så kallade temagrupper) erbjuds 
patienter och anhöriga under rehabiliteringsperioden.  
Därutöver erbjuds patienter och anhöriga att delta  
i ett stort antal kvällsaktiviteter (däribland så kallade 
anhörigträffar) med program som väljs och genom-
förs av vår utbildningsenhet och fritidsledare.

När patientens sjukdomsbild är mer komplex och 
kräver engagemang av flera vårdgivare avslutas 
rehabiliteringsperioden på Rehab Station med ett 
övergripande rehabiliteringsmöte med 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.

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

RESULTAT 

Fall och fallskador 
Fallolyckor har såsom under alla tidigare år varit 
den vanligaste orsaken till en vårdavvikelse och  
orsaken till alla (sju) vårdskador på Rehab Station. 
Vi har genom åren vidtagit flera åtgärder, både 
i den fysiska miljön och i nya rutiner för att före-
bygga dessa. Även om vi sedan augusti bedriver 
verksamhet i nya, moderna och anpassade lokaler 
är det inte säkert att antalet fallolyckor kommer  
att minska. Orsaken till detta är att de vanligaste  
situationerna när en patient faller är att det sker som  
resultat av patientens eget beslut och handlande i 
samband med förflyttning till och från sängen samt 
i träningssituationer som en kalkylerad risk i reha-
biliteringsprocessen. Sedan 2013 görs en fallrisk-
bedömning enligt skalan Downton Fall Risk Index 
(DFRI) för alla inneliggande patienter. Ansvar 
för genomförande av fallriskbedömning ligger på 
inskrivande sjuksköterska och dokumentation görs  
i journalsystemet Take Care.

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

Resultat: 99,2%.
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Antal föreslagna åtgärder vid inrapporterade avvikelser 2017

 ■ Info/hänvisning 32 
  till befintlig rutin 

 ■ Förbättring av rutiner 3

 ■ Förbättring av 1 
  arbetsmiljö 

 ■ Disciplinåtgärd 1

 ■ Patientutbildning/info 50

 ■ Åtgärda/byta ut 6 
  medicinteknisk produkt

 ■ Övrigt 9

Externa anmälningar

Typ Antal 2017 Antal 2016 

Patientskaderegling (PSR) 0 0

Patientnämnden (PaN) 0 4

Inspektion för vård och omvårdnad (IVO)  0 1

Lex Maria 1 1
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Av de 607 patienter inskrivna under 2017 hade 245 
(40,4%) tre eller fler poäng enligt DFRI, indikerande  
hög fallrisk, vilket är förväntat med tanke på 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: Norton 99% och Braden 98%.

Andel patienter med risk för trycksår (med 20 eller 
mindre poäng) enl. Nortonskala var 10,6% (57 per-
soner) medan andel patienter med ryggmärgsskada 
med risk för trycksår (med 17 eller mindre poäng) 
enl. Bradenskala var 33% (29 personer).

Sårbehandling är resurskrävande vad gäller personal 
och medför stora materialkostnader. Vi registrerar  
förekomst av trycksår i det nationella registret 
RiksSår för svårläkta sår. I RiksSår registrerades 
totalt (inom sluten- och öppenvård) 74 patienter 
med 96 trycksår (31 av dessa var inneliggande). 
Hos 38 patienter, med sammanlagt 53 trycksår, 
läkte samtliga sår ut. Tjugofyra patienter med 32 
trycksår är vid årsskiftet fortfarande under be-
handling. Tolv, av de 74 initialt registrerade, har ej 
kommit för uppföljning och därmed avregistrerats 
ur RiksSår. Hundratre patienter med operationssår 
(med en eller flera suturlinjer per sår) behandlades 
under året. Ytterligare 34 patienter behandlades 
för andra typer av sår.

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. 
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Läkemedel
Säker hantering och utdelning av läkemedel var 
också ett prioriterat område inom patientsäkerhets-
arbetet.

Kvalitetsmålet inom området läkemedel: 0 avvikelser

Resultat: 15 avvikelser

Även om målet inte uppnåtts är det glädjande att 
antalet avvikelser kring felaktig läkemedelsdosering 
har minskat påtagligt från föregående år (24 avvi-
kelser) trots klart ökat antal inneliggande patienter 
och dosettdelningar. Totalt rapporterades 15 ärenden 
avseende hantering av läkemedel. Nio av dessa 
orsakades av bristande uppmärksamhet och sex 
av att rutiner inte följts. Ingen av de rapporterade 
händelserna har lett till någon vårdskada.

Ett stort antal avvikelser avser misstag som sker i 
samband med delning av ordinerade läkemedel till 
patienternas dosett. Detta i sin tur kan ha orsakats 
av begränsningar i den fysiska miljön (brister i 
lokalerna och möjligheten att jobba ostört) och vi 
hoppas att flytten till nya, mycket bättre anpassade 
lokaler, leder till förbättrad läkemedelshantering.  
Vi undersöker möjlighet att automatisera läke-
medelsdelningsprocessen och/eller anlita externa 
farmaceuter.

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 2017 vårdades 39 patienter (i sluten- och 
öppenvård) som var bärare av någon multiresistent 
bakterie på Rehab Station. Fördelningen var enligt 
följande: 26 patienter med ESBL, tre med ESBL-
carba, tre med VRE, fem med MRSA samt två 
med Acinetobacter. Inga fall av smittspridning till 
medpatienter förekom.

ÖVERGRIPANDE MÅL OCH STRATEGIER 
FÖR KOMMANDE ÅR
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 kvalitet. 
Verksamheten ska vara evidensbaserad, effektiv, 
jämlik och patientsäker. Samtliga medarbetare ska 
ha kompetens för de arbetsuppgifter 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 utveckla trycksår och fall och 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. Vi kommer också 
att fortsätta ha fokus på god följsamhet av basala 
hygienrutiner.

Med utgångspunkten från resultatet av patient-
säkerhetskulturmätningen från november 2016 
kommer vi att fortsätta förbättringsarbetet och ut-
bildning av medarbetare inom områden där vi inte 
hade tillfredsställande resultat. Dessa områden var: 
”Benägenhet att rapportera” och ”Överföringar 
och överlämningar av patienter och information”.
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4 / FoUU - ACADEMY - ETT KOMPETENSCENTRA

Rehab Station har under 2017 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 regi- 
onal 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.
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Ett annat led i arbetet med att kommunicera 
nyvunnen kunskap inom våra egna projekt är 
FoU-dagen som genomfördes för sjunde året i rad. 
Samtliga FoU-dagar har filmats och finns tillgäng-
liga för all personal via intranätet och offentligt på 
vår hemsida via vår egen YouTube-kanal. Filmerna 
ingår även som en del i vårt introduktionsprogram 
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.

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

Ett tiotal doktorsavhandlingar har producerats 
genom åren. Under året 2017 har Rehab Station 
drivit och medverkat i ytterligare ett tiotal doktorand- 
projekt. En av våra egna medarbetare har disputerat 
och tre har genomfört sina respektive halvtidskontroll. 
Dessa var:

• Emelie Butler Forslund disputerade med av-

handlingen: Falls in wheelchair users with spinal 
cord injury - incidence, risk factors and concerns 
about falling.

• Mia Forslin, halvtidskontroll: Working life in 
people with multiple sclerosis.

• Elisabeth Farrelly, halvtidskontroll: Inventering 
av urinvägsfunktion och urinvägskomplikationer  
i en regional prevalensgrupp av patienter med 
traumatisk ryggmärgsskada – med särskild in-
riktning på urinvägsinfektioner.

• Tobias Holmlund, halvtidskontroll: - Energy 
consumption after spinal cord injury - basal 
metabolic rate and physical activity.

Ett magisterprojekt har också avslutats under året:

• Jenny Karlsson med projektet, En kvalitativ studie 
av hur personer med multipel skleros uppfattar 
framtida användande av manuell rullstol.

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

Projekten nedan finns beskrivna på Rehab Stations 
hemsida.

Doktorandprojekt 

 - Falls among individuals with traumatic spinal 
cord injury - with emphasis on fear of  falling, 
transfers and sitting posture in wheelchair users. 

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

 - 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 arbets-
livet och utveckling av ett program för kognitivt 
stöd.

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

 - Fysisk funktion och kognitiv påverkan hos vuxna 
med ryggmärgsbråck - kartläggning och associe-
rade faktorer.

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

Magister-/masterprojekt

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

 - Uppfattningar hos personer med multipel skleros 
om att använda manuell rullstol – En kvalitativ 
studie.

 - 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.

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 catether 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.

 - Prioriterade forskningsområden för barn, ung- 
domar och unga vuxna med förvärvad ryggmärgs- 
skada: en internationell brukarundersökning  
- PEPSCI.

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

 - Hutter - Frusenhet hos personer med höga  
ryggmärgsskador.

 - Utvärdering av ett nytt elektroniskt system för 
transanalirrigering - NAVINA™ Smart. 

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

 - Nordisk behandlingsstudie inom området svår-
läkta sår.

 - Paradoxen - Hur personer med traumatiskt 
förvärvad tetraplegisk ryggmärgsskada upplever 
livet med personlig assistans - En intervjustudie 
ur brukarens perspektiv.



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.  
Av naturliga skäl har under 2017 omfattande resurser 
koncentrerats på förberedelser inför flytten till nya 
rehabiliteringslokaler.

För att skapa bästa möjliga förutsättningar för in-
flyttning i våra nya rehabiliteringslokaler arbetade  
vi under första halvåret med många olika delprojekt  
och processer. Några av dessa inkluderade miljö-
frågor med livscykelperspektivet i fokus, kompetens- 
inventering och anpassning, nya arbetssätt, logistik 
och flöden, säkerhet och tillgänglighet, restaurang 
samt hälso- och kostfrågor. Flertalet avtal arbetades 
om och nya kom till för att bättre passa verksam-
heten i de nya lokalerna. För vår nya restaurang-
leverantör Sabis innebar det förbättrad inredning 
och utrustning i nya restaurangköket samt för hela 
verksamheten effektiviserad och moderniserad 
återvinning och sophantering. Omfattande nyinves-
teringar gjordes bland annat i gymutrustning med 
maskiner för anpassad konditions- och styrketräning,  
nya behandlingsbritsar samt helt nytt anpassat trä-
ningskök från Granberg. I samarbete med arkitekt 
utformades specialanpassade detaljer med bland 
annat höj- och sänkbara garderobsmöbler till  
patientrummen och receptionsdisk i olika höjder.

Projekt genomfördes även för att bibevara och 
utveckla de för Rehab Station unika arbetssätt, 
värdegrund och kultur. IT och teknik är en viktig 
förutsättning för vår verksamhet och driftsättning 
av nätverket och vår trådlösa miljö var en fundamen- 
tal förberedelse för flytten. Därtill gäller också projekt  
för att få alla system för säkerhet och larm på plats. 
Nytt låssystem med kortläsare som fungerar med 
våra e-tjänstekort installerades också. Praktiska för-
beredelser för och av medarbetare inför och under 
flytten var ovärderliga.

Under hösten övergick utvecklingsarbetet mer mot 
implementeringsprojekt med fokus på bland annat 
nya arbetssätt, nytt bokningssystem, finalisera  
detaljer i lokalerna, logistik och flöden samt inter-
aktioner teknik och människa.

Vårdprogram - Den övergripande intentionen med 
vårdprogrammen och att utveckla en gemensam 
modell för att säkerställa att vi arbetar enligt evidens- 
baserade metoder är att:

• Ge en god och säker vård för patienterna  
där kärnan är delaktighet.

• Kunskapssäkra innehållet i rehabiliteringen  
och på ett pedagogiskt sätt säkra kompetensen 
bland personalen.

• Kvalitetssäkra verksamheten i relation  
till beställarnas krav.

Regionalt vårdprogram - Under året har Rehab 
Station också varit med och startat ett omfattande 
projekt för att utveckla och tillskapa ett regionalt 
vårdprogram för ryggmärgsskaderehabilitering.

Tillsammans med Stiftelsen Spinalis har vi under  
året genomfört flera betydelsefulla aktiviteter.  
Bland annat har Stiftelsen Spinalis erbjudit kostnads- 
fri juridisk rådgivning till personer med ryggmärgs-
skada i Stockholms län. Syftet är att underlätta 
rehabiliteringen och värna den enskildes juridiska 
rättigheter och hjälpa denne att tillvarata dessa. 
Flera av Rehab Stations medarbetare har medverkat 
som skribenter i det av Stiftelsen Spinalis ledda  
Allmänna arvsfonden-projektet www.ryggmärgs-
skada.se, en kunskapsportal online med medicinsk 
och praktisk information om att leva med en rygg-
märgsskada.
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Rehab Station är en förebild vad gäller trycksårsre-
laterade aktiviteter, så även 2017. Vår sårverksamhet  
har också satt avtryck i form av flera artiklar i bland 
annat tidningen Fysioterapi och i SårMagasinet 
samt en återkommande sårspalt i tidningen Kick. 

UTBILDNING
För att möta behovet av kompetensutveckling  
bedriver Academy en betydande utbildningsverk-
samhet internt och externt.

Den verksamhetsinriktade utbildning som erbjuds 
internt baseras på behovet inom respektive verksam- 
het, befattning och/eller roll. Exempel på sådana 
internutbildningar är hygien, hjärt-lungräddning,  
förflyttningsteknik, trycksårsprevention och behand- 
ling, 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 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.

För fjärde året i rad anordnades Möjlighetsdagen 
tillsammans med Personskadeförbundet RTP, Bosse 
Råd Stöd & Kunskapscenter, DHR, Neuroförbundet  
samt Reumatikerdistriktet. Temat var - Möjlig- 
heterna för din hälsa.

Inom ramen för utbildningsverksamheten genom-
förs regelbundna öppna patientföreläsningarna för 
personer med rörelsenedsättning. Totalt har cirka  
4 700 personer tagit del av vårt gedigna utbildnings- 
program under 2017.

Academy har under året genomfört:

• En temadag.

• Fyra workshops.

• Två presentationer på internationellt symposium  
NoSCoS (plastikprojekt och presentation av 
projektet ”Hutter”).

• Utbildningar som diagnosinriktade föreläsningar, 
trycksårsförebyggande, förflyttningsutbildning, 
skräddarsydda i hemmet och föreläsningar för 
arbetsterapeuter, fysioterapeuter och läkar- 
studenter.

• Externa trycksårsföreläsningar har hållits för fler 
än 1 200 personer (alla yrkeskategorier inom vård 
/rehab samt för hjälpmedelskonsult/-tekniker) 
på olika orter runt om i Sverige.

• 244 patientföreläsningar (ca 1 500 patienter)  
har utförts av Academy och Rehab Stations 
medarbetare (vård-/rehabpersonal, uroterapeut 
och läkare).

• Fyra anhörigkvällar för anhöriga till personer 
med ryggmärgsskada (15 personer per gång).

• Femtiotalet studiebesök, både nationella och 
internationella besök.

• Sex interna lunchföreläsningar för personal.

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

VERKSAMHETSINTEGRERAT LÄRANDE
Vad gäller Rehab Stations medverkan i akademisk 
vårdyrkesutbildning har vi 2017 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 för 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 utformande 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 2017  
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 både definierade 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 har vi för 2017 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 så delades enkäten ut under 
två perioder under året. Målet är högre andel 
(jämfört med 2016) patienter som är helt och hållet 
nöjda inom områdena:

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

• Information om fortsatt planering efter utskrivning.

Ytterligare ett kvalitetsmål formulerades för 2017: 
Att vi följer våra processer avseende rehabilite-
ringsplan. Målnivån var satt till 100% för samtliga 
enheter. Resultaten har inhämtats via WebRehab 
för vårdkedjepatienter och via Landstingets upp-
följningsportal GUPS för Neuro slutenvård och 
Kirurgisk rehabilitering inom slutenvård  
(Resultatet inkluderar ej verksamheter Aktiv och 
Neuro öppenvård):
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Antal kontakter inom öppenvården

Avtal öppenvård 2017 2016 

Spinaliskliniken, vårdkedja och livslång  7 610 9 461 
uppföljning ryggmärgsskador*

Specialistvårdsremiss 448 205

Återkommande neurologisk rehabilitering 20 500 20 776 
Frösundavik

Återkommande neurologisk rehabilitering 13 500 12 70 
MS-Liljeholmen

Vårdval logopedi 694 694

Aktiv 6 750 6 695

Övriga (ex rullstolsskolan, försäkringsbolag,  4 224 5 016 
utlandspatienter, specialbeslut SLL)
 
*Spinaliskliniken exklusive telefonkontakter  
och indirekta kontakter

Vårddygn för slutenvårdsverksamhet 

Avtal slutenvård 2017 2016 

Vårdkedja ryggmärgsskador 2 023  1 772

Vårdkedja ryggmärgsskador Sunderby sjukhus 101 183

Specialistvårdsremiss 607 528 
(ryggmärgsskador utomlän)

Specialistvårdsremiss 539 449 
(allmän neurologi utomlän)

Neurologisk rehabilitering 4 568 4 370 
efter vård på akutsjukhus

Återkommande neurologisk rehabilitering 267 288

Plastikavtal 29 170

Avancerad sårvård  155 191

Kirurgisk rehabilitering efter vård  2 847 2 121
på akutsjukhus (nytt avtal)

Övriga (ex försäkringsbolag,  220 237
utlandspatienter, specialbeslut SLL)
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FÖRBÄTTRINGS- OCH UTVECKLINGSARBETE 
Resultaten från 2016 års mätning visade att vi hade 
ett förbättringsbehov avseende patientnöjdhet inom 
följande områden.

Patientens upplevelse av:

• Delaktighet i beslut om sin behandling/ 
rehabilitering.

• Att vara informerad om fortsatt planering  
efter utskrivning.

Åtgärder som vidtagits är:

• Aktivt arbeta med rehabiliteringsplaner  
tillsammans med patienten (delaktighet).

• Kontinuerligt återkopplat resultaten av  
patientenkäter till berörda medarbetare  
(delaktighet och information).

• En tydlig rutin avseende skriftlig utskrivnings- 
planering användas för patienter i slutenvården.

Ökad upplevelse av delaktighet - resultatet för  
2017 ligger på ungefär samma höga nivå som 2016.  
Avseende resultatet för Kirurgisk rehabilitering 
slutenvård så har resultatet förbättrats markant 
jämfört med 2016. Vid jämförelse med Nationell 
Patientenkät (NPE) som används i samtliga lands-
ting är våra resultat bättre i samtliga verksamheter. 
Frågeställningen är inte exakt densamma men 
omfattar delaktighet och involvering.

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

Avtal 2017 2016 

Neuro slutenvård* 74% 77%

Kirurgisk rehab slutenvård** 82% 73% 
(nytt avtal 2016)

Neuro öppenvård*** 81% 81%

Återkommande neurologisk rehabilitering 89% 95% 
MS-Liljeholmen (öppenvård)  

Vårdkedja ryggmärgsskador (slutenvård) 66% 45%

Spinaliskliniken, dagrehabilitering 97% 62% 

Aktiv (öppenvård) Ej aktuellt Ej aktuellt

Andel patienter som fått en rehabiliteringsplan 

Avtal  2017 

Neuro slutenvård*  97%

Kirurgisk rehab slutenvård**  97%

Vårdkedja ryggmärgsskador (slutenvård)  98%

Spinaliskliniken, dagrehabilitering    100%

Aktiv (öppenvård)    100%

* Neuro slutenvård inkluderar Specialiserad neurologisk rehabilitering 
efter vård på akutsjukhus – Vårdval Stockholm.

** Omfattar Specialiserad kirurgisk rehabilitering efter vård på akut-
sjukhus – Vårdval Stockholm

*** Neuro öppenvård inkluderar avtalen Planerad specialiserad  
neurologisk rehabilitering, samt övriga (ex försäkringsbolag, utlands- 
patienter, specialbeslut SLL).

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

Avtal 2017 2016 

Neuro slutenvård* 83% 79%

Kirurgisk rehab slutenvård** 74% 47% 
(nytt avtal 2016)

Neuro öppenvård*** 90% 86%

Återkommande neurologisk rehabilitering 96% 95% 
MS-Liljeholmen (öppenvård)  

Vårdkedja ryggmärgsskador (slutenvård) 97% 79%

Spinaliskliniken, dagrehabilitering 100% 78%

Spinaliskliniken, mottagning 90% 92%

Aktiv (öppenvård) 96% 94%



Information om fortsatt planering - Resultatet 
visar på ett starkt förbättrat resultat avseende vård-
kedjan för ryggmärgsskador och Spinaliskliniken 
dagrehabilitering. Siffrorna är inte direkt jämför-
bara då uppgifterna från 2016 är tagna från vårt 
eget uppföljningsverktyg medan resultatet för 2017 
är framtaget via WebRehab där frågorna inte är 
exakt lika formulerade. Det går inte att göra någon 
jämförelse på riksnivå då ingen motsvarande fråga 
finns i NPE.

Utifrån resultatet för 2017 kan vi konstatera att  
vi till allt väsentligt nått målet att till 100% följa 
processen att alla patienter ska ha en rehabiliterings- 
plan. Målnivån sattes till 100% men för slutenvården  
är det nog inte möjligt att nå den nivån då patienter 
ibland av olika anledningar avslutar innan en reha-
biliteringsplan hunnit upprättas, det kan ske t ex på 
grund av akut återinläggning på akutsjukhus.

Bemötande - För att skapa ett nytt underlag för 
vårt ständiga förbättringsarbete avseende bemö-
tande genomfördes en extra undersökning när vi 
flyttat över i de nya lokalerna. Samtliga inskrivna 
patienter inom slutenvård (november och december) 
tillfrågades hur de upplevde all personals bemötande 
och engagemang. Totalt svarade 65 patienter på 
enkäten. Vi är glada över att kunna konstatera att 
våra patienter fortsatt upplever att de blir bemötta  
med respekt och engagemang. Det är en viktig 
indikation för oss att vi lyckats genomföra flytten 
till nya lokaler och expansionen med flera rum med 
fortsatt gott bemötande. I enkäten samlade vi också 
in patienternas förslag till förbättringar.

Följande fokusområden arbetar vi vidare med:

• Kommunikation och information: Hur säkerställer vi 
att patienten har förstått den information som 
ges och i vilken form ger vi den?

• Att bli sedd: En del patienter upplever att det 
ibland känns som att man inte blir sedd. Hur 
säkerställer vi att alla våra patienter med jämna 
mellanrum blir besökta i sina rum av personal? 
Viktigt att all vårdpersonal tar för vana att gå 
runt och hälsa när man går på sitt pass.

Jag upplevde att jag blev bemött med engagemang av:

0

20

40

60

80

100

A B C D E F G H I J K

■	 Stämmer delvis / Stämmer helt

■	 Stämmer varken eller

■	 Stämmer inte alls / Stämmer inte

■	 Vet ej / Ej aktuellt
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A = Reception

B = Kökspersonalen

C = Sjuksköterskor

D = Undersköterskor

E = Kuratorer

F = Arbetsterapeut 

G = Fysioterapeuter

H = Rehabinstruktörer

I = Läkare

J = Logopeden

K = Tolk

Jag upplevde att jag blev bemött med respekt av:
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■	 Stämmer delvis / Stämmer helt

■	 Stämmer varken eller

■	 Stämmer inte alls / Stämmer inte

■	 Vet ej / Ej aktuellt
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6 / RYGGMÄRGSSKADOR

Under 2017 rehabiliterades på Rehab Station  
ca 120 personer i slutenvård för traumatisk/icke  
traumatisk ryggmärgsskada eller för sena komplika- 
tioner pga. ryggmärgsskada. Rehabilitering har 
skett i ett postakut skede i direkt anslutning till  
insjuknandet eller skadetillfället eller som re-rehab 
en tid efter skada/insjuknande. Majoriteten av  
patienterna remitteras via vårdkedjan för ryggmärgs- 
skadade, specialistvårdsremiss från andra landsting 
eller specialiserad neurologisk och kirurgisk rehabili- 
tering efter vård på akutsjukhus, SLL Hälso- och 
sjukvårdsförvaltningen (HSF). Vårdtiden varierar 
mellan 3–12 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 50-80 patienter för rehabilitering inom öppen-
vården. Vi erbjuder dagrehabilitering tre dagar 
per vecka för vårdkedjepatienter och patienter 
med ryggmärgsskada som remitterats från andra 
instanser. Senaste åren har det varit en ökning av 
asylsökande och personer som flyttat till Stockholm 
från andra delar av Sverige. 

På Spinaliskliniken finns för närvarande drygt 1300 
patienter inskrivna varav drygt 200 är personer med  
ryggmärgsbråck. Den medicinska uppföljningen sker 
genom regelbundna problembaserade kontroller i 
syfte att förebygga och behandla de komplikationer 
som är relaterade till ryggmärgsskadan. År 1, 2, 5, 
10 osv. genomförs en större kontroll med läkare, 
fysioterapeut, arbetsterapeut, sjuksköterska och 
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kurator. Däremellan erbjuder vi även en sjukskö-
terskeledd årskontroll med inriktning på hälsa och 
ryggmärgsskaderelaterade komplikationer. I de fall 
behov finns av kontakt med behandlare på mot-
tagningen förmedlas detta i samband med besöket. 
Behandlarna har specialistkompetens inom rygg-
märgsskaderelaterade komplikationer så som blås- 
/tarmproblem, smärta, axel-/skulderledsproblem, 
spasticitet, trycksår, infertilitet samt nedsatt sexual- 
funktion. Mottagningen har ett antal specialist- 
läkare kopplade till kliniken i syfte att ha en samman- 
hållen kontakt på samma enhet. Plastikkirurg, 
neuro-urolog och handkirurg med lång erfarenhet 
av ryggmärgsskador har regelbundna mottagningar 
för bedömning. 

Det finns också en sittklinik och rullstolsskola med 
utrustning som möjliggör avancerad sittanalys i 
samband med förskrivning och anpassning av rull-
stol samt vid trycksårsproblematik. Rullstolsskolan 
sker i strukturerad form under ledning av special-
utbildad rehabinstruktör. För mer information se 
kapitel om Specialistmottagningar på sidan 44.

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.

Spinaliskliniken har ett separat team med neurolog, 
sjuksköterska/uroterapeut, arbetsterapeut, fysiotera- 
peut och kurator som ansvarar för uppföljning av 
vuxna med ryggmärgsbråck. Under 2013 och 2014 
har det genomförts en omfattande inventering för att 
kartlägga specifika problemområden. Data från det 
projektet är nu delvis analyserad och i första fasen 
är tre vetenskapliga artiklar under utarbetande.

Kunskap om ryggmärgsskadan och dess konsekven-
ser ges via temaföreläsningar som ingår i rehabili-
teringen.

Vi har tillsammans med Stiftelsen Spinalis bjudit in  
till Tjejkvällar för gruppen kvinnor med funktions- 
nedsättning och Killkvällar för män med ryggmärgs- 
skada. Vid dessa träffar har cirka 15-30 personer 
deltagit per gång. Det har även arrangerats familje- 
träffar för föräldrar med funktionsnedsättning.

Tillsammans med Stiftelsen Spinalis har vi under 
sommarhalvåret också anordnat båtutflykter på 
en lättillgänglig, anpassad båt, för framförallt våra 
inneliggande patienter. Aktiviteten ingick som 
en del i rehabiliteringen där bland annat andra 
delmomenten så som förflyttningar, förberedelser 
av matsäck och att rulla rullstol/gå tillbåtklubben/
hamnen tränades.

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 25-30 personer.

AVTAL OCH VÅRDPRODUKTION
Rehab Station ingår i avtalet med Vårdkedja för 
ryggmärgsskador samt har ett nära samarbete 
med andra landsting såsom Södermanlands läns 
landsting och Norrbottens läns landsting (Sunderby 
sjukhus). Ryggmärgsskadade patienter från andra 
landsting har möjlighet att komma till Rehab Station 
för slutenvårdsrehabilitering och till Spinaliskliniken 
för öppenvård och uppföljning via specialistvårds-
remiss eller enligt det ”fria vårdvalet”.

Inom ramen för vårdkedjan genomfördes 2017  
en rehabiliteringsresa till Florida.

Rehab Station samarbetar med Plastikkirurgiska 
kliniken på Karolinska Universitetssjukhuset för 
eftervård av lambåopererade patienter samt för  
patienter via SLL (HSF) för avancerad sårvård 
inom slutenvård.

Ett samarbete pågår med Stockholm Care och 
Skåne Care för rehabilitering av utlandspatienter.
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Högspecialiserade insatser vid Spinaliskliniken 

Mottagningar 2017 2016 2015

Urolog 180 195 245

Uroterapeut 245 175 191

Kad-byte 280 233 199

Handkirurgmottagningen 73 50 70

Trycksårsmottagningen  229 394 336

Livsstilsmottagning 191 205 139

Sittklinik 367 339 331

Spinaliskliniken - vårdkedja och livslång uppföljning  
vid ryggmärgsskada (öppenvård)

Besök och kontakter 2017 2016 2015

Besök 7 610 9 666 9 242

Telefon och indirekta kontakter 3 290 3 980 3 190

Antal årskontroller 377 396 310

Årskontroller MMC 50 55 74

Antal patienter som varit 1 056 1 011 1 008 
i kontakt med kliniken

Kontakter i snitt/patient 12,7 13,3 12,6

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

Högsta antal kontakter  208 157 162 
för en person

Antal patienter som kommit  903 852 870 
på besök

Snitt antal besökskontakter  10,6 11,1 10,3 
per besökande patient

Volymer och vårdtider inom ramen för avtalen   
för ryggmärgsskadadeverksamheten (slutenvård)

Volym/vårdtid, dygn 2017 2016 2015 

Vårdkedja 2 204 1 772 1 361

Specialistvårdsremiss  607 528 467 
(ryggmärgsskador utomlän) 

Sunderby sjukhus 101 183 101

Plastikavtal 29 170 242

Avancerad sårvård 155 191 60

Rehab Stations Floridakurs 374 272 361

Antal patienter och medelvårdtider för ryggmärgsskadade 
patienter (slutenvård) 

Avtal 2017 2016 2015 
 (antal dgr) (antal dgr) (antal dgr) 

Vårdkedja 54 (48) 40 (39) 32 (45)

Specialistvårdsremiss 24 (30) 17 (38) 13 (34) 
(ryggmärgsskador utomlän)

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

Plastikavtal 1 (29) 8 (22) 11 (23)

Avancerad sårvård 4 (39) 7 (27) 3 (20)

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

Utöver ovanstående avtal har patienter med ryggmärgsskada  
via avtal Specialiserad Neurologisk rehabilitering eller Specialiserad  
Kirurgisk rehabilitering efter vård på akutsjukhus rehabiliterats  
och registrerats i WebRehab (n20).

Antal patienter ryggmärgsskadade (öppenvård)

Avtal 2017 2016 2015 

Dagrehabilitering totalt 71 75 73

Vårdkedja 35 35 45

Ej vårdkedja 19 18 15

Re-rehab 11 22 13

Specialistvårdsremiss* 6  

* ny patientgrupp som kommer via Fritt vårdval,  
planerad specialiserad rehabilitering.

Medelvårdtider i antal veckor för ryggmärgsskadade patienter 
(öppenvård)

Avtal  2017 2016 2015 
 
Vårdkedja  6,8 8 9

Ej vårdkedja  6,9 7 8

Re-rehab  3,8 5,4 5



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 de vanli-
gaste bakomliggande orsakerna till ryggmärgsskada  
för personer som rehabiliterats för traumatisk rygg-
märgsskada på Rehab Station 2017.

I kvalitetsarbetet har skattningar och mätningar 
genomförts med bl.a. ASIA, FIM och EQ5D och 
patientnöjdhet vid in- och utskrivning. Målnivå för 
täckningsgrad avseende registrering i WebRehab 
var 100% i slutenvård. Totalt har 79% registrerats 
under 2017. Orsaken till bortfall har varit bristande 
språkförståelse, bristande rutin för medgivande av 
registrering eller att patient nekat sitt medgivande.

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 neurologiskpåverkan.  
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 
(n65). Täckningsgrad för AIS-bedömning var 88% 
in respektive 85% ut i slutenvården. Okänt AIS 
förekommer framför allt hos utomlänspatienter via 
specialistvårdsremiss och kan bero på kort rehab- 
period, otydlighet kring rutin om en AIS-bedömning 
skall utföras eller ofullständiga bedömningar där 
sista sakrala segmenten S4-5 ej bedömts.
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Fördelning av antal AIS-registrerade i WebRehab  
in/ut slutenvård (n65/62)

A B C D E okänt
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Fördelning traumatiska/icke traumatiska ryggmärgsskador 
n(65) och traumatiska skadors etiologi (n37). 
Inkluderar avtalet vårdkedjan och specialistvårdsremiss  
(ryggmärgsskador utomlän).

 Fördelning traumatisk/ 
 icke traumatisk skada

 ■ Traumatisk skada 37

 ■ Icke traumatisk skada 28 
 
 

 Etiologi

 ■ Fall 14

 ■ Sport 6

 ■ Transport/trafik 14

 ■ Överfall 2

	 ■ Annat olycksfall 1



FIM
Functional Independence Measure (FIM) mäter 
förbättring av funktioner i det dagliga livet för 
personer med ryggmärgsskador. Totalt har 56 mät-
ningar vid in- och 55 vid utskrivning gjorts inom 
ramen för primär rehabilitering i slutenvården och 
71 in- och 66 utskrivning efter dagrehabilitering. 
Vid inskrivning i slutenvården bedömdes 41% av 
patienterna oberoende och 65% vid utskrivning.

FIM-resultat inom öppenvård Spinaliskliniken, 
skillnaderna in och ut är små vilket kan vara relaterat 
till ett ökat antal inkompletta skador med höga 
värden redan vid inskrivning.

33  REHAB STATION STOCKHOLM  RYGGMÄRGSSKADOR

Medelvärde av EQ-5D skattat hälsoläge enligt VAS  
för ryggmärgsskadade patienter vid inskrivning  
och utskrivning i slutenvård och dagrehabilitering
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Medelvärde FIM vid in- respektive 
utskrivning - slutenvård 2017

■ in n71

■ ut n66

Medelvärde FIM vid in- respektive 
utskrivning - öppenvård 2017

En förbättring av FIM har framför allt skett inom området för  
påklädning, personlig hygien och förflyttningar.

Det sammanslagna FIM-värdet för personlig vård, sfinkter- 
kontroll, kortare och längre förflyttningar vid inskrivning  
slutenvård och utskrivning ur dagrehabilitering

Mått                                              Inskrivning slutenvård 
 2017 (n56) 2016 (n49) 

Medelvärde 66,9* 57,8*

Median 74 56

Spridning 13-90* 13-91*

Mått                                               Utskrivning öppenvård
 2017 (n66) 2016 (n71)

Medelvärde 63,2* 67,7*

Median 75,5 75

Spridning 13-91* 19-91 
 
*Maxvärde 91, gränsvärde oberoende 78,  
gränsvärde för modifierat beroende 26



PATIENTNÖJDHET
Från patientnöjdhetsenkäten har vi valt att redovisa 
parametrar för patientens upplevelse av att ha blivit 
bemött med respekt samt om man kan rekommen- 
dera andra att söka rehabilitering på Rehab Station. 
Målet var att bibehålla eller öka patientnöjdheten 
jämfört med föregående år.

KVALITETSREGISTER
Under 2017 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, 
specialistvårdsremiss ryggmärgsskadadeutomläns 
patienter samt patienter via avtal specialiserad 
neurologisk och kirurgisk rehabilitering efter vård 
på akutsjukhus SLL (HSF). Totalt har 87 personer 
inom slutenvård respektive 73 personer inom dag-
rehabilitering registrerats.

FÖRBÄTTRINGS- OCH UTVECKLINGSARBETE
Ett ökat samarbete och utveckling av våra tränings-
grupper pågår för att bland annat kunna erbjuda 
diagnosspecifikt inriktad träning bemannad med 
personal från både öppen- och slutenvårdsteamen. 
Det har givit patienterna en förbättrad kontinuitet 
med samma personal och med mer riktad träning 
och förbättrat möjligheten att utvärdera och följa 
upp patientens träning från inskrivning i slutenvård 
till utskrivning i dagvård.

Vi har under året haft fokus på flytten till vårt nya 
rehabcenter en viktig komponent har varit att skapa 
delaktighet i personalgrupperna kring planering, 
logistik och förändringsarbete för att tillsammans ut- 
veckla och utforma verksamheten i de nya lokalerna.

Kompetensutveckling

• En fysioterapeut har påbörjat sin specialistut-
bildning.

• Två fysioterapeuter har genomgått Hocomas 
utbildning och är certifierade för träning av 
patienter i Lokomat.

• En fysioterapeut har påbörjat uppdragsutbildning 
Akut neurosjukvård, 15 hp, Avancerad nivå vid 
Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet.

• En kurator har gått en 3-dagarsutbildning i Kris 
och krisstöd - Sorg och kris.

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

• Operativa chefer har gått förberedande workshop 
inför ny förskrivarutbildning.

• En individuell plan för internutbildningar om 
ryggmärgsskada, trycksår, blåsa/tarm, Drivkraft 
och förflyttningsutbildning steg 1 och 2 erbjuds 
personal fortlöpande.

• Vid NoSCoS ryggmärgsskadekonferens i  
Linköping deltog personal från både sluten-  
och öppenvård.

• Vid ISCoS årliga ryggmärgsskadekonferens i 
Dublin deltog totalt 10 medarbetare från både 
sluten och öppenvård. Flera presentationer hölls 
av våra medarbetare. 
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Andel ryggmärgsskadade patienter som upplevt att de fått ett 
gott bemötande

Avtal 2017 2016 

Vårdkedja ryggmärgsskador (slutenvård) 96% 89%*

Spinaliskliniken, dagrehabilitering 100% 96%*

Spinaliskliniken, mottagning 100% 99%*

*Frågan har ställts på ett annat sätt 2016.

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

Avtal 2017 2016 

Spinaliskliniken, mottagning 98% 95%
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7 / STROKE

Under de senaste åren har vi sett en successiv 
ökning av antalet patienter med behov av rehabili-
tering efter 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 rehabilite-
ringen skiljer sig mellan dessa två grupper. Postakut  
innebär en kortare tids intensivrehabilitering i 
slutenvård med huvudmålet att återvända till en 
fungerande vardag. Vid återkommande rehabilite-
ring kommer patienten på en rehabiliteringsperiod 
antingen i slutenvård eller i öppenvård. Syftet är då 
att erbjuda intensivrehabilitering utifrån patientens 
egna målsättningar kopplat till dennes erfarenheter 
av att leva med restsymtom efter stroke.

Vi erbjuder ett heltäckande aktivt rehabiliterings-
program med multimodal rehabilitering tillsammans 
med ett intradisciplinärt team. Teamet består av 

arbetsterapeut, kurator, logoped, läkare (specialist 
inom neurologi), rehabinstruktör, fysioterapeut, 
psykolog, fritidsledare samt sjuksköterska och under- 
sköterska. Samma bemanning finns för samtliga 
diagnoser.

Rehabiliteringsperioden inleds med ett bedömnings- 
samtal där teamet tillsammans med patienten kart- 
lägger vilka behov, resurser och aktivitetsmöjligheter 
som finns. Utifrån det skrivs en rehabiliteringsplan 
tillsammans med patient med tydliga mål för  
rehabiliteringsperioden.

Programmen skräddarsys med både individuell 
träning och gruppträning utifrån uppsatta mål,  
resurser och problem. Exempel på grupper är styrke-  
och konditionsträning, qigong, yoga, bassäng, 
balans för stroke, föreläsningar kring stroke (inklusive 
presentation av Strokeföreningen), avspänning, 
köksaktivitet, afasiträning i grupp och trädgård.
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Rehab Station deltar aktivt i nätverket för utveck-
landet av ett regionalt stroke-/hjärnskadecentrum. 
Fysioterapeuter och arbetsterapeuter deltar i nätverks- 
möten 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. Vi är aktiva 
i projektet ’Hjärna tillsammans’, ett projekt finan-
sierat av Allmänna Arvsfonden och är gemensamt 
projekt med flera patientorganisationer samt olika 
vårdgivare.

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 stroke- 
patienter på specialistvårdsremiss för slutenvård 
samt enligt Fritt vårdval för öppenvård från övriga 
Sverige.
 

KVALITETSARBETE
Gemensamma kvalitetsmål och resultat avseende 
patientnöjdhet redovisas ovan under rubriken  
Kvalitetsarbete för rehabiliteringsverksamheten,  
se sidan 26.

Rehab Station deltar i studien Efficacy of  Fluoxetine  
- a randomised controlled trail in stroke - (EFFECTS). 
EFFECTS är en randomiserad, kontrollerad studie 
där man vill 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.

Tre fysioterapeuter och en arbetsterapeut har på-
börjat sin specialistutbildning. Samtliga arbetstera-
peuter har nu vidareutbildat sig inom neuropsyko-
logi vilket gör att vi har goda kunskaper i kognitiv 
problematik i samtliga team.
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Antal strokepatienter

Avtal 2017 2016

Slutenvård 51 69

Öppenvård (dagrehab) 97 76
 



8 / MULTIPEL SKLEROS

Multipel Skleros (MS) har i många år varit en 
av Rehab Stations största målgrupper. Över 200 
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 (postakut rehab) för en tids intensiv sluten-
vårdsrehabilitering. Vi har också återkommande 
rehabilitering i slutenvård 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 rehabili-
teringsprogram. 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 information 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. I Frösundavik finns även till- 
gång till bassäng, trädgård samt aktivitetsgrupper 
med inriktning på kognition där en av grupperna 
kombinerar kognition och idrott. Våra föreläsningar  
har olika teman t.ex. kognition, stress och stress-
hantering, blåsa och tarm, träningslära samt hälsa 
och livskvalitet. Under året har temaserien - Livs-
pusslet, fortsatt att utvecklas. Det är en samtals-

grupp 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 (sluten- och öppenvård).  
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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Antal MS-patienter

Avtal 2017 2016

Slutenvård Frösundavik 25 19

Öppenvård Frösundavik 69 76

Öppenvård Liljeholmen 160 155



KVALITETSARBETE
Gemensamma kvalitetsmål och resultat avseende 
patientnöjdhet redovisas under rubriken Kvalitets-
arbete för rehabiliteringsverksamheten, se sid 26. 

Som effektmått för rehabiliteringsperioden används 
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 64% av alla deltagare under 2017 rapporte-
rade en förbättring avseende de fysiska konsekven-
serna av MS och 72% 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 progre-
dierande sjukdom. Trots rehabiliterande insatser 
upplever dock ca 30% respektive 23% en försäm-
ring. 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 para-
metrar, 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 funktionsförmågan objektivt förbättrats jämfört 
med vid inskrivning. En annan orsak till försämring 
av MSIS-29 kan vara exempelvis skov under pågå-
ende period eller progression av sjukdomen.

FÖRBÄTTRINGS- OCH UTVECKLINGSARBETE
Rehab Station deltar aktivt i Svenska MS-sällskapets 
verksamhet. Fysioterapeuter, rehabinstruktörer,  
kuratorer och arbetsterapeuter deltar i yrkesspe-
cifika nätverksmöten med andra enheter. Konti-
nuerligt samarbete bedrivs också med Karolinska 
Universitetssjukhuset i Solna och Huddinge samt 
Danderyds sjukhus. 

Under 2017 har en medarbetare erhållit stipendium  
från MS-fonden för att delta i Rehabilitation in 
Multiple Sclerosis (RIMS) – internationell MS- 
konferens i Barcelona. Rehab Station är den första 
klinik i Sverige som är medlem i RIMS som ett 
RIMS-center. Båda teamen har deltagit i MS-forum  
anordnat av MS-fonden samt seminarier för 
MS-team anordnade av olika läkemedelsbolag.

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 har där presenterat vårt 
arbete med filosofi inom rehabilitering under  
Filosofifestivalen i Stockholm. 

Kompetensutveckling

• En fysioterapeut har avslutat sitt magisterprojekt 
avseende rullstolsanvändning för MS-patienter.

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

• En fysioterapeut har genomfört utbildningen 
”Det existentiella samtalet” vid Södertörns 
högskola.

• Två fysioterapeuter gör nu sin specialistutbildning.

• En fysioterapeut är inskriven som doktorand på 
Karolinska Institutet.

Andel patienter med förbättrade värden  
mellan in- och utskrivning, 186 patienter 2017

MSIS-29 Förbättrade Försämrade Oförändrat 

Fysiskt 64% 30% 6%

Psykiskt 72% 23% 5%
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9 / ÖVRIG NEUROLOGISK OCH ALLMÄN REHABILITERING 

Inom ramen för avtalet för Specialiserad rehabilitering 
för patienter efter vård på akutsjukhus (slutenvård) ingår 
grupperna nedan. Det bör noteras att indelningen 
har förändrats i samband med att Stockholms läns 
landsting införde vårdval för de här patientgrup-
perna 2016.

1. Patienter med godartad tumör i hjärnan eller 
andra delar av centrala nervsystemet. Diagnos-
grupper med skador i hjärna och/eller andra 
delar av centrala nervsystemet (CNS).

2. Svår traumatisk hjärnskada eller traumatisk 
hjärnskada med samtidiga symtomgivande skador/
komplikationer inom ytterligare organsystem 
oftast multipla frakturer. Multitrauma (multipla 
frakturer) med hjärnskada.

3. Rehabilitering för övriga neurologiska sjukdomar 
i nervsystemet och dess blodförsörjning t.ex. 
Guillain-Barrés syndrom, polyneuropati och 
Parkinsons sjukdom.

4. Patienter med malign hjärntumör eller i andra 
delar av centrala nervsystemet samt patienter 
med funktionella neurologiska symtom.

Patienterna kan även skrivas in för återkommande 
neurologisk rehabilitering, både inom slutenvård 

och inom öppenvård. Patienter med funktionella 
neurologiska symtom kan efter specialbeslut från 
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF) skrivas in 
inom öppenvården. 

Vårdtiderna och fokus för övriga sjukdomar i 
nervsystemet och dess blodförsörjning motsvarar 
vårdtiderna och fokus för stroke och MS.

Vårdtiderna för patienter med traumatisk hjärnskada 
och symtomgivande skador/komplikationer från 
övriga organsystem är relativt långa och kräver oftast 
ett nära samarbete med remitterande ortopedklinik  
och Ortopedtekniskt center. Patientgruppen har 
ofta på grund av belastningsrestriktioner och im-
mobilisering ett stort rehabiliteringsbehov. Målet 
med perioden är att kunna återvända hem till en 
fungerande vardag.

Vårdtiderna för patienter med funktionella neuro-
logiska symtom är relativt korta inom slutenvården 
men kräver långa behandlingstider inom öppen- 
vården. Rehabilitering bygger på ett nära team- 
samarbete där psykologen är mycket viktig. Ett stort 
problem har varit att hitta en bra fortsättning efter 
utskrivning från Rehab Station. 
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AVTAL OCH VÅRDPRODUKTION 

Tumörer samt skador i CNS och funktionella 
neurologiska symtom
Det aktuella avtalet för patientgruppen med skador 
i CNS är Neurologisk rehabilitering efter vård på akutsjukhus 
(grupp 1 + 4 enligt ovan). 

 
 
Svår traumatisk hjärnskada/traumatisk hjärn- 
skada med skador inom flera organsystem
Det aktuella avtalet för patientgruppen är Neurologisk 
rehabilitering efter vård på akutsjukhus (grupp 2 enligt 
ovan, slutenvård).

9.1 / ÖVRIG NEUROLOGISK 
REHABILITERING INKL  
PARKINSONS SJUKDOM 

De aktuella avtalen är Neurologisk rehabilitering efter 
vård på akutsjukhus (slutenvård grupp 3 enligt ovan) 
samt Återkommande neurologisk rehabilitering (sluten- och 
öppenvård). Vi tar även emot patienter på specialist- 
remiss för sluten vård samt enligt Fritt vårdval för 
öppen vård från övriga Sverige/specialbeslut från 
HSF.

Patienter med Parkinsons sjukdom har inte varit 
någon stor målgrupp på Rehab Station tidigare år. 
Under 2017 skedde en ökad satsning på denna  
målgrupp, framför allt inom öppenvården. Grun-
derna i rehabiliteringsprocessen skiljer sig inte 
mycket i jämförelse med stroke och multipel skleros. 
Vi har däremot ökat vår kompetens genom att två 

fysioterapeuter erhållit Lee Silverman Treament 
(LSVT-BIG)-certifiering, två logopeder har Lee 
Silverman Treatment (LSVT-LOUD)-certifiering 
samt att en arbetsterapeut och en fysioterapeut är 
certifierade att leda den Nationella Parkinsonskolan. 
Vi har vidare kompletterat vår utrustning med ett 
gångband med möjligheter att koppla till speciellt 
avpassade rytmer för patienter med Parkinsons 
sjukdom.

Under året har vi utvecklat och arrangerat en  
parkinsoninriktad kurs i öppenvården. Kursen gav 
bra resultat varför vi planerar att genomföra en ny 
kurs under nästa år.

Kirurgisk rehabilitering
Avtalet Specialiserad kirurgisk rehabilitering efter vård av 
sjukhus omfattar 4 olika huvudgrupper:

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

2. Efter thoraxkirurgisk operation.

3. Efter kirurgiskt ingrepp inom annan specialitet.

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

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.
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Antal patienter

Avtal 2017 2016

Neurologisk rehabilitering  55 52 
efter vård på akutsjukhus

Antal patienter

Avtal 2017 2016

Slutenvård 172 162

Öppenvård 119 (26*)  129 (11*)

* Parkinsonpatienter 

Antal patienter

Avtal 2017 2016

Neurologisk rehabilitering  20 17 
efter vård på akutsjukhus

Antal patienter per huvudgrupp

Avtal 2017 2016

1. Ortopedkirurgisk operation/vård 12 16

2. Thoraxkirurgisk operation 0 1

3. Ingrepp inom annan specialitet 116 76

4. Trauma eller akut sjukdom 87 56



Vårdtiderna för rehabilitering efter trauma (se 4) är 
relativt långa och kräver oftast ett nära samarbete 
med remitterande ortopedklinik och Ortoped- 
tekniskt center. Patientgruppen har ofta på grund 
av belastningsrestriktioner och immobilisering ett 
stort rehabiliteringsbehov. Målet för perioden är att 
kunna återvända hem till en fungerande vardag.

KVALITETSARBETE
Gemensamma kvalitetsmål och resultat avseende  
patientnöjdhet redovisas ovan under rubriken  
Kvalitetsarbete för rehabiliteringsverksamheten,  
se sidan 26.

FÖRBÄTTRINGS- OCH UTVECKLINGSARBETE
Ett tydligt team har bildats för patienter med 
funktionella neurologiska symtom. Teamet består 
av läkare, psykolog, fysioterapeut, arbetsterapeut, 
kurator och rehabinstruktör. Tydliga riktlinjer och 
checklistor är under utveckling. Möte med beställare 
på avdelning Individuella Vårdärenden på Hälso-  
och sjukvårdsförvaltningen har genomförts. De gav  
förtydliganden av direktiv och ett gott erfarenhets- 
utbyte. En arbetsterapeut har presenterat vårt arbete 
i en poster på en internationell konferens i Skottland;  
3rd International Conference on Functional 
(Psychogenic) Neurological Disorders.

Gemensamma förbättringsarbeten rörande patienters 
upplevelse av rehabiliteringsverksamheten redovisas 
under rubriken Kvalitetsarbete för rehabiliterings-
verksamheten, se sidan 26.

9.2 / AKTIV

Sedan juni 2014 erbjuder Rehab Station Aktiv 
intensivträningsperioder om 4-8 veckor per år till 
personer som har en medfödd eller tidigt förvärvad  
rörelsenedsättning eller en rörelsenedsättning på 
grund av senare förvärvad hjärnskada orsakad 
av yttre trauma. Träningen sker individuellt och i 
grupp med hjälp av fysioterapeut, arbetsterapeut 
och rehabassistent/rehabinstruktör. Fokus är kon-
dition, styrka, balans, rörlighet, vardagsfunktioner, 
kroppskännedom och förflyttning utifrån en indivi-
duellt utformad rehabiliteringsplan.

Stockholms läns landsting beslöt under hösten 2017 
att införa vårdval för intensivträning för personer 
med rörelsenedsättning. Rehab Station ansökte om 
och fick glädjande nog godkänt att ingå i vårdvalet 
och kan även i fortsättningen erbjuda intensivträning 
till målgruppen från och med 2018-01-01.

AVTAL OCH VÅRDPRODUKTION
Det aktuella avtalet för Aktiv är Intensivträning för 
vuxna med rörelsenedsättning. 

Under 2017 genomförde 153 deltagare en intensiv- 
träningsperiod om 4-8 veckor hos Rehab Station 
Aktiv. Ytterligare 4 personer började men avbröt 
efter mindre än 2 veckor. Sammanlagt var det 42 
personer som inte hade haft kontakt med Aktiv 
tidigare som kom hit för ett första besök. Av dessa 
väljer sex personer att starta sin träning 2018. Fem 
personer valde att inte träna med Aktiv efter det 
första introbesöket pga andra prioriteringar, fall 
som förhindrade start av träningsperiod och att de 
inte ingår i målgruppen.

Deltagarna är mellan 19 och 88 år. Nittiosex 
kvinnor och 57 män. Nittioåtta deltagare använder 
rullstol varav 22 elrullstol och 55 går med eller utan 
gånghjälpmedel.

Cerebral pares är fortsatt den vanligaste diagnosen 
och återfinns hos 31% av deltagarna i Aktiv. Olika 
typer av muskeldystrofier utgör ca 11%, MMC 
10% och postpolio 7%. Utöver dessa diagnoser 
förekommer ytterligare ca 30 olika diagnoser hos 
våra deltagare. Många av dem klassas som sällsynta 
diagnoser.

Väntetiden för helt nya deltagare att få komma på 
ett introbesök har under året varierat från 0-135 
dagar med en medeltid på 28 dagar. Orsakerna till 
väntetider på mer än 60 dagar har varit sjukhus-
vistelse, eget önskemål om tid, sommar eller missat 
besök. Tiden från introbesöket till träningsstart har 
varierat mellan 1-75 dagar med en medeltid på 17 
dagar. Orsaken till väntetider på mer än 14 dagar 
har varit främst egna önskemål om träningstider 
eller träningsform men även sommar och jul/nyår 
eller väntan på beslut från Försäkringskassan.
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Aktiv genomförde under året 2 317 individuella 
besök samt 2 735 gruppbesök under intensivträ-
ningsperiod. Utöver det har 1 510 gruppbesök 
och 90 individuella uppföljningsbesök gjorts efter 
intensivträningsperioden. Det är något färre besök 
än föregående år.

Både arbetsterapeut och fysioterapeut har varit 
handledare till studenter från KI under året.

KVALITETSARBETE
Efter avslutad intensivträningsperiod ombeds våra 
deltagare att fylla i vår Nöjdhetsenkät. 82 deltagare 
besvarade enkäten under 2017. Här redovisas den 
andel som svarat ”Ja, helt och hållet” inom de olika 
frågeområdena. Inom parentes visas resultatet för 
2016.

• Bemött med respekt  96% (97%) 
och på ett hänsynsfullt sätt?

• Förtroende för den personal  100% (98%) 
som behandlade dig?

• Delaktig i beslut om din träning/ 96% (95%) 
behandling så mycket som du önskade?

• Personalen gjorde allt de kunde  98% (96%) 
för att motivera till träning?

• Nöjd med med vistelsen som helhet?  89% (88%)

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

• Aktuell plan för fortsatt träning?  90% (87%)

FÖRBÄTTRINGS- OCH UTVECKLINGSARBETE
Under 2017 har vi kompletterat kompetensen i 
teamet genom att anställa en rehabinstruktör. Vi 
är övertygade om att den unika kompetens som 
våra rehabinstruktörer, utifrån erfarenheten av en 
egen funktionsnedsättning, tillför deltagarna och 
teamet är av stor betydelse. Vi har även fördjupat 
samarbetet med tonusmottagningen, postpolio-
mottagningen samt Ex-center genom besök och 
erfarenhets- och kunskapsutbyte.

Vi har fortsatt att försöka vara lyhörda vad gäller 
våra deltagares önskemål och behov av tränings-
form och t ex lagt till en rörlighetsgrupp i tränings-
utbudet.
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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 rehabiliteringsprogram. 
Nedan följer exempel på specialistmottagningar.

10.1 / 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.
Logoped har Lee Silverman Voice Treatment 
(LSVT)-certifiering.

Rehab Station har auktorisation inom logopedi 
med inriktning neurologi, Vårdval logopedi.

Produktion
2017 (siffror inom parantes avser 2016): 83 (80) 
patienter, 694 (697) besök.

Förutom individuell behandling erbjuds också 
handledning till närstående och eventuell personal.  
Vid behov hjälper vi till med utprovning och för-
skrivning av kommunikationshjälpmedel.

10.2 / 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 
successiv ergonomisk rullstolsanpassning.

Programmet omfattar 12 dagvårdstillfällen/halv-
dagar. Boken Drivkraft har använts som kurslitte-
ratur. Teamet består av kursansvarig rullstolsburen 
idrottslärare/rehabinstruktör, fysioterapeut, arbets-
terapeut och rullstolsmekaniker.

Produktion
Under 2017 har 77 personer varit inskrivna i 
rehabiliteringsprogrammet. Detta kan jämföras 
med 103 patienter 2016. MS var den vanligast 
förekommande diagnosen. Exempel på övriga 
diagnoser som varit representerade är postpolio, 
muskeldystrofi, stroke, amputationer, ryggmärgs-
skador med flera. Förklaringar till nedgången av 
antal deltagare är oklarheter avseende avtal samt 
flytt till nya lokaler.

Förbättrings- och utvecklingsarbete
En fysioterapeut har gjort sitt magisterprojekt med 
fokus rullstolsanvändning för MS-patienter.

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 och 
workout.
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11 / PERSONLIG ASSISTANS

Rehab Station Assistans har bedrivit assistansverk-
samhet i drygt sju år. 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-
tionshinder till följd av neurologiska skador och 
sjukdomar. Vi 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. Verksamheten bygger på 
delaktighet, kunskap, närhet och förebilder.

Under de senaste åren har genomgripande för-
ändringar genomförts inom området personlig 
assistans. Försäkringskassans tolkning av domar i 
Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har påverkat  
den enskilda individens rätt till att få beviljad  
assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken 
(SFB). Brukare har fått avslag/nerdraget beslut 
om assistansersättning. Andra myndigheter som 
kommun och landsting har fått utöka sina resurser. 
Detta påverkar våra kunder och vi ser att det krävs 
mer insatser i form av medicinska underlag och 

intyg samt i vissa fall juridiskt stöd för den enskilda  
individen i processen att ansöka om personlig  
assistans. Regeringen har tillsatt en utredning som 
ska se över insatser enligt lagen om stöd och service 
till vissa funktionshindrade (LSS) och assistanser-
sättning i SFB. Uppdraget ska redovisas oktober 
2018. Utredningen ska enligt Regeringens direktiv 
leda till en långsiktig hållbar ekonomisk utveckling 
och ändamålsenliga insatser i LSS. Regeringen 
skriver följande: ”Målet är att de kvinnor och män, 
flickor och pojkar som ingår i lagens personkrets 
ska få del av funktionella insatser utifrån sitt behov 
samtidigt som kostnadsutvecklingen för hela det 
offentliga åtagandet på området ska vara långsiktigt 
hållbart. Med hänsyn till kraftiga kostnadsökningar 
inom assistansersättningen behöver även ytterligare 
besparingar göras.”

PRODUKTION
Under 2017 har vi utfört ca 282 450 assistanstimmar  
att jämföra med 262 500 timmar 2016. Vid årets 
slut anordnade vi assistans för 40 kunder med hjälp 
av ca 360 personliga assistenter vilket inkluderar 
både de med fast anställning hos kund och de som 
är behovsanställda.
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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 2017 har 15 oförutsedda händelser/avvikelser  
rapporterats in i vårt ärendehanteringssystem, 12 av  
händelserna klassas som tillbud och tre som vårdskada.

Händelserna är relaterade till:

• Fall och/eller risk för fall i samband  
med förflyttningar (7).

• Medicinteknisk utrustning (1).

• Assistent uteblev från sitt pass (3).

• Assistent hade inte rätt nyckel till kundens  
lägenhet, kom inte in (1).

• Kunden var fysiskt utåtagerande mot sin assistent  
(3).

Följande förbättringsarbete har utförts:

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

• Utbildning, ex genomgång av förflyttningsteknik 
och hjälpmedel.

• Översyn och justering av arbetsrutiner, arbets-
miljö och disciplinåtgärder.

Bemanningsteamet
Tidigare enkäter och utvärderingar har visat på 
behov av ett bemanningsteam. Teamet sjösattes för 
ett par år sedan och har därefter utvecklats efter 
verksamhetens behov. Idag består bemannings-
teamet av sju erfarna och kompetenta personliga 
assistenter som tjänstgör enligt särskilt schema. 
Tjänsten finns tillgänglig alla dagar och tider.

Bemanningsassistenternas uppgift är att bemanna 
lediga pass hos våra kunder vid ordinarie assisten-
ters 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 adminis-
trativa arbetsuppgifter på assistanskontoret.  
Bemanningsteamet är en mycket värdefull och viktig 

resurs för verksamheten. De kunder som haft behov 
av bemanningsteamet anser sig ha haft en bra 
kommunikation och blivit bemötta med respekt.

FÖRBÄTTRINGS- OCH UTVECKLINGSARBETE

Kundtillfredsställelse 
I november 2017 skickade vi ut en enkät till våra 
kunder. Resultatet visar att 93% av kunderna upp-
lever att de blir bemötta med respekt av sina assis-
tenter och teamchef. Över 90% upplevde sig ha en 
bra kommunikation med assistenter och teamchef. 
Delaktighet är en viktig komponent i vårt arbete. 
Vi är mycket nöjda med att mer än 90% upplever 
sig delaktiga i sin assistans och att det som är viktigt 
blir tillgodosett.

Viktiga faktorer, för kunden och för oss som assis-
tansanordnare, och som vi fortsätter arbeta med är:

• Fungerande rekrytering av assistenter.

• En stabil och långsiktigt hållbar assistentgrupp 
med fungerande schema.

• Gott samarbete mellan kund och teamchef.

Kompetens och kompetensutveckling  
Vi tycker kunskap och kompetens är viktigt och 
har fortsatt satsa stort på att utbilda våra medar-
betare och våra kunder. Vårt utbildningspaket för 
personliga assistenter inkluderar basutbildningar 
som erbjuds alla assistenter, samt fortsättnings- och 
behovsrelaterade utbildningar. Under 2017 genom-
förde vi 16 olika basutbildningar för 116 personliga 
assistenter fördelat enligt följande:
 
Basutbildning:

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

• Grundkurs i förflyttningsteknik (inklusive sårut-
bildning), 1 dag, 31 assistenter.

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

• Diagnosspecifik utbildning, om t.ex. ryggmärgs-
skador, MS, hjärnskador (inklusive blåsa tarm 
vid behov), halvdag, 36 assistenter.

• Behovsutbildning i tracheostomi, ventilator/
hostmaskin, 3 dagar, 3 assistenter.
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Fortsättningsutbildningar:

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

• Påbyggnadskurs i förflyttningsteknik, 1 dag,  
8 assistenter.

• Workshop om toalettbestyr, 2 assistenter.

• Utbildning i sväljsvårigheter, luftvägsstopp,  
9 assistenter.

• Hjärt- och lungräddning (HLR), 12 assistenter.

• Krishantering ½ dag, 7 bemanningsassistenter.

Medarbetare på assistanskontoret, bemanningsas-
sistenter och teamchefer, har varit med på interna 
utbildningar i förflyttning, diagnosspecifika, leva 
med assistans, brandutbildning, luftvägsstopp, miljö- 
utbildning samt andra olika interna och externa 
fortbildningar.

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 20 tillfällen, 38 assistenter.

• Individuella coachsamtal, 3 kunder.

• Kundutbildning 1 tillfälle ½ dag, 6 kunder.

En assistentgrupp har haft extern handledning med 
psykolog under ett par tillfällen och vid tre tillfällen 
har psykologen handlett teamchefer och livsstils-
coach.

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

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

Operativ chef, teamcheferna, bemanningsteamet 
samt övrig administrativ personal har arbetsplats-
möten varje vecka och har under året genomfört 
två planeringsdagar 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


