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1. Inledning

Aleris Rehab Station Stockholm (Rehab Station),
som grundades 1987, bedriver medicinsk rehabilitering
och personlig assistans med hög kvalitet.
Rehab Station vänder sig framför allt till personer med ryggmärgsskador, stroke, multipel skleros (MS) och andra neurologiska
sjukdomar samt 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.
Rehab Station har sedan 2018 ett helt nytt rehabiliteringscenter
som ger förutsättningar för oss att vara en ännu bättre förebild för
framtidens rehabilitering både nationellt och internationellt. Med
57 nybyggda enkelrum för slutenvård och moderna lokaler för
öppenvårdsrehabilitering och personlig assistans, har vi optimala
förutsättningar för högspecialiserad neurologisk, ortopedisk och
kirurgisk rehabilitering. Det nya rehabiliteringscentret ger även
ypperliga möjligheter att fortsatt kunna vara ett nationellt center
för personer med ryggmärgsskada.

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, hälsobefrämjande
och tekniska insatser ska vi skapa förutsättningar för en aktiv roll i
samhället med hög grad av livskvalitet, delaktighet och egenmakt
i varje skede av livet.
Verksamheten grundas på engagemang, kompetens samt nytänkande och gott bemötande.

Vision
Rehab Stations vision - En förebild för framtidens rehabilitering.

Rehab Station kombinerar den kliniska verksamheten med en
omfattande forsknings-, utvecklings- och utbildningsverksamhet
(FoUU). Organisationen vill på detta sätt öka vårdkvaliteten inom
verksamhetens kompetensområden för de personer som drabbats
av skada eller sjukdom. Många aktiviteter bedrivs i gränsområdet
mellan forskning och praktisk/klinisk verksamhet.
Under 2020 genomförde ca 1 000 personer sin slutenvårdsrehabilitering hos oss under sammanlagt nästan 15 000 vårddygn
och personer med rehabiliteringsbehov som bor hemma har vid
uppemot 52 500 tillfällen deltagit i rehabiliterande insatser inom
öppenvården. Därtill har bolagets assistansverksamhet, i kundens
hemmiljö, producerat över 250 000 assistanstimmar.
Verksamheten omsatte 2020 ca 230 MSEK och har ca 300 heltidstjänster inom rehabilitering och personlig assistans.

Inledning
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1.1 Väsentliga händelser 2020
Verksamhetens påverkan av covid-19
Under 2020 har förstås pandemin med covid-19-viruset på
flera sätt påverkat Rehab Station, men tidigt vintern 2021 gör vi
bedömningen att verksamheten hittills lyckats parera pandemins
utmaningar på ett relativt bra sätt.
Under 2020 minskade efterfrågan på rehabilitering efter planerade
operationer samtidigt som bl a fler andra patientgrupper kommit
tidigare i vårdförloppet till verksamhetens slutenvård när fler
covidpatienter vårdats på akutsjukhusen. I vissa fall blev också
patienter kvar längre tid i slutenvård då det inte var möjligt att
övergå i öppenvårdsrehabilitering pga pandemin.
En stor andel av patienterna i öppenvård tillhör någon av riskgrupperna för covid-19 och kunde inte delta i sin planerade
rehabilitering. Det innebar att personal inom öppenvården i en
stor utsträckning korttidspermitterats.
Rehabilitering efter svår covid-19-infektion - I syfte att bidra till
ny kunskap inom området deltog Rehab Station i Regionens
olika samverkansmöten. Utifrån befintlig kunskap och erfarenhet
utvecklade vi rutiner och arbetssätt för att ta emot personer med
behov av multidisciplinär teamrehabilitering efter genomgången
svår covid-19-infektion. Cirka 40 patienter kom till oss under
sammanlagt 600 vårddygn, för rehabilitering efter covid.

Omfattande FoU-verksamhet
Rehab Station arbetar strategiskt med akademiska utvecklingsoch utbildningsprojekt. Problemställningar från vår egen kliniska

Inledning

verksamhet omformuleras till vetenskapliga frågeställningar och
beforskas inom akademisk ram. Många kliniska forskningsprojekt
relaterade till Rehab Stations verksamheter bedrivs vid Karolinska
Institutet. Se här (aleris.se).

Regionalt vårdprogram för
ryggmärgsskaderehabilitering
Rehab Station har sedan 2017 drivit och koordinerat det omfattande arbetet med att tillskapa ett nytt regionalt vårdprogram vid
ryggmärgsskada. Under 2020 godkändes och publicerades det
regionala vårdprogrammet på Vårdgivarguiden; Förvärvad ryggmärgsskada hos vuxna och barn – rehabilitering och uppföljning.

Nationell högspecialiserad vård
vid förvärvad ryggmärgsskada
Socialstyrelsen beslutade under 2019 att viss vård vid förvärvad
ryggmärgsskada ska bedrivas på fyra enheter inom ramen för
Nationell högspecialiserad vård (NHV). Rehab Station är en del
av Region Stockholms ansökan att vara en av dessa enheter och
har medverkat aktivt i ansökningsprocessen. Beslut väntas under
andra halvan av 2021.

Rehab Station Stockholm, nu en del av Aleris
Den första april 2020 tog Aleris över Rehab Station från
Praktikertjänstkoncernen.
Aleris är ett vårdföretag som erbjuder tjänster inom sjukvård
och diagnostik i Sverige, Norge och Danmark. Aleris affärsidé är
att ge möjlighet till ett bättre och friskare liv och bidra till ökad
samhällsnytta genom innovativa lösningar. Aleris har cirka 3 000
medarbetare, omsätter 4,4 miljarder kronor och ägs av Triton.
Systemet innefattar styrning av kvalitet, patientsäkerhet och miljö.
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2. Systematiskt
kvalitetsarbete

För att infria patienternas och kundernas förväntningar och krav
samt våra egna högt ställda mål har Rehab Station ett sammanhållet Kvalitets- och miljöledningssystem, som stöd för det
operativa arbetet.
Principerna i Kvalitets- och miljöledningssystemet motsvarar
standarden i ISO 9001 och ISO 14001 samt till kraven i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för
systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS) 2011:9. Systemet återspeglar
grundprinciper i ledningen av Rehab Station, och stödjer arbetet
med kvalitets- och miljömål i strävan efter ständiga förbättringar.
Rehab Stations systematiska förbättringsarbete motsvarar kraven
på riskanalyser, egenkontroll, utredning av avvikelser (klagomål,
synpunkter och rapporteringsskyldighet) samt sammanställning
och analys.
Ett ärendehanteringssystem är tillgängligt för alla medarbetare
på Rehab Stations intranät. Här rapporteras och hanteras förbättringsförslag, vårdavvikelser, övriga avvikelser, klagomål,
missförhållanden/påtaglig risk för missförhållande eller revisionsiakttagelser enligt ISO 9001, ISO 14001 och SOSFS 2011:9.

Kvalitets- och miljöledningssystemet följer kraven i ISO 9001 och
ISO 14001 och vi är ISO-certifierade. Det innebär att systemet
och verksamheten årligen revideras av en extern part. Med cirka
tre års mellanrum krävs därtill en certifieringsrevision.
Internrevisioner görs i syfte att kontrollera att verksamheten
följer Kvalitets- och miljöledningssystemet 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 lagstiftningar som styr verksamheten.
Egenkontroll och kraven på att fortlöpande bedöma om det
finns risker för att det ska inträffa händelser som kan leda till
brister i kvaliteten är en viktig del av kvalitets- och miljöarbetet.
Rehab Station arbetar enligt principen för ständiga förbättringar:

Syftet med Rehab Stations Kvalitets- och miljöledningssystem är att:
• Systematiskt och fortlöpande utveckla, förbättra och säkra
verksamhetens kvalitet.

Plan

Do

Act

Check

• Skapa förutsättningar för en god och säker vård.
• Ge förutsättningar till förbättringsarbete inom miljö.
• Ge grundläggande ordning och reda i verksamheten och
dokumentationen.
• Ge stöd för att planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera
och förbättra den operativa verksamheten.
• Leva upp till externa krav från myndigheter, kunder, ägare och
övriga intressenter.
• Ge förutsättningar att fortlöpande bedöma om det finns risk
för händelser som kan medföra brister i verksamhetens kvalitet
och patientsäkerhet.
• Beskriva verksamheten på ett sätt som skapar förutsättningar
för skalbarhet – det vill säga att verksamheten ska kunna växa
effektivt och med lönsamhet inom prioriterade områden.

Systematiskt kvalitetsarbete

Under året har vi haft en extern certifieringsrevision med Qvalify.
Resultatet från den blev en mindre avvikelse och ett flertal
positiva iakttagelser. Efter att ha åtgärdat identifierade avvikelse
fick Rehab Station godkänt och förnyat certifikat enligt SS-EN
ISO 9001:2015 och SS-EN ISO 14001:2015. Tre interna revisioner
genomfördes som utmynnande i 22 olika revisionsiakttagelser.
Dessa rapporterades in i Rehab Stations ärendehanteringssystem
och hanterades av ansvarig för området.
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Sammanfattning av resultat från extern revision
Exempel på positiva iakttagelser:
Övergripande
• Flera ledningens genomgångar per år
• Kvalitetsrådet
• Repat sig efter krisen i våras i samband med coronapandemin
• Stark FoU
• Sårvård på hög nivå
• Bra intern kommunikation - bra med resurser
Ryggmärgsskador och FoU
• Registrerar alla med ryggmärgsskador i WebRehab
(bäst i Sverige på antal registreringar)
• Utvecklat regionalt vårdprogram. Krav att bidra med att
utveckla ett regionalt vårdprogram för ryggmärgsskadade
som godkändes i 3 olika nivåer. Finns på Vårdgivarguiden
• Interna utbildningar både teoretiskt och praktiskt
• Mycket material läggs ut på hemsidan
• Anhörigkvällar 4 gånger per år
• FoU-dagen genomförs årligen och sänds även live
Stödprocesser och Patientsäkra
• Tydlig ansvarsfördelning
• Övergripande mål att eliminera/minimera vårdrelaterade
skador
• Alla nyanställda får obligatorisk utbildning i ledningssystemet
och avvikelsehantering
• Bra egenkontroller för dessa områden
• Bra hantering av narkotikaklassade läkemedel
Rehab Station Assistans
• Tillgängliga dygnet runt

Exempel på förbättringsförslag
• Tydliggöra strukturen för utvärdering av riskbedömningar och
följa upp riskbedömningar med avseende på om de åtgärder
som gjorts haft avsedd verkan. Lyft även möjligheter och
hantera dem på samma sätt som risker.
• Er Swot-analys kan arbetas igenom ytterligare genom att gå
in djupare i era ”plus” och ”minus” bedöma och prioritera om
någon action behöver vidtas utifrån er övriga information om
intressentkrav, omvärld och er egen aktuella situation.
• Se över frågeställningarna vid utvärdering av utbildningar så att
ni får en återkoppling av de parametrar som är intressanta för
er ur ett utvecklings-/förbättringsperspektiv.
• Ledningens genomgång hölls vid åtta tillfällen. Fokusområden
var rehabilitera slutenvård, rehabilitera öppenvård, ekonomi,
ägarbyte, patientsäkra, utveckla vårdprogram, personlig assistans,
underhåll, affärsplanera samt löpande coronapandemin.
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
förbättringsområden.

Arbetsmiljöundersökningar
I april 2020 startade vi med pulsmätningar som ger medarbetare
möjlighet att svara på ett antal frågor var tredje vecka. Syftet är
att sträva efter ett produktivt och hållbart arbetsklimat genom att
mäta och visualisera medarbetarnas upplevelse av arbetsmiljön.
Resultatet sammanställs per enhet för att sedan löpande diskuteras på arbetsplatsträffar och gemensamt arbeta med mål och
handlingsplan. Totalt sett har resultaten varit acceptabla med
tanke på rådande situation med covid-19-pandemin.
Den totala sjukfrånvaron för 2020 var 7,8%, nästan en fördubbling
jämfört med 2019. Anledningen till att sjukfrånvaron ökat så
kraftigt beror helt, eller till stor del på situationen i samhället med
covid-19.

• Genomförandeplan uppdateras årligen för alla kunder (AiAi)
Övrigt
• En gedigen beslutslogg som förts sedan pandemiutbrottet
våren 2020. Tydlig definierad krisgrupp
• I grunden har ert ledningssystem stresstestats under 2020
och vår bedömning är att det bestått provet väl.
• Vitala delar har fortlöpande fungerat, ni har hållit er uppdaterade
om läget, tagit beslut och genomfört dem med ett bra resultat.
• Välinformerad och kunnig personal, engagerad och tillgänglig
ledning.
• Add-plattformen är en bra bärare av ert ledningssystem.
Den är intuitiv, överskådlig och funktionsduglig.
• Satsning på att utbilda hälsocoacher som kan vara behjälpliga
med att bistå patienter att få råd inom hälsa och kost givet den
nya livssituation de har att hantera.
• Stort utbud av utbildningar och seminarier och skräddarsydda
insatser såväl till enskilda som till större grupper.
• Utifrån gjorda erfarenheter, har ett omtag gjorts på hur
kompetensinventering och planering skall hanteras för att bli
ett effektivt hjälpmedel.

Systematiskt kvalitetsarbete
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2.1 IT och e-hälsotjänster
Arbetet med IT- och e-hälsotjänster har fortsatt under året med
särskilt fokus på utveckling inom följande:
• Samordning med Aleris IT-miljöer med mjuk- och hårdvara
• Uppstart av digitala lösningar för videovårdmöten
• Digitala mötesrutiner för verksamheten

Kvalitets- och förbättringsarbete
Våra lokaler är moderna och väl anpassade och utrustade med
ändamålsenlig teknik.
För att öka engagemanget i miljöfrågor har Rehab Station satsat
på att öka kunskapen bland medarbetarna. Ett kvalitetsmål är att
samtliga tillsvidareanställda medarbetare ska genomgå Region
Stockholms webbutbildning i miljö. Rutin är upprättad där
medarbetare rapporterar till chef att utbildningen är genomförd.

• Systematisk Automatiserad Logganalys (SALA), för åtkomstkontroll av patientjournaler, har införts och tagits i drift.
Medarbetare har genomgått specifik SALA-utbildning.

Återvinning

2.2 Miljöbokslut

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

Under 2020 har Rehab Stations miljörutiner resulterat i vägda
avfallsfraktioner (kilo/m3) enligt tabellen:

Rehab Station är sedan 2010 miljöcertifierade enligt ISO 14001.
Rehab Station har förmånen att bedriva sin kärnverksamhet
mitt i Ekoparken i Stockholm, världens första nationalstadspark.
Läget ger goda förutsättningar att påskynda läkningsprocessen
hos patienterna, men det förpliktigar också till ett aktivt miljöengagemang. Ekoparken representerar ett ekologiskt synsätt som
skall bidra till en uthållig utveckling i Stockholm och samtidigt
bevara en kunglig grön lunga med en unik mix av natur och kultur.
Ekoparken utgör en ekologiskt viktig spridningskorridor 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 hygienartiklar. Slutenvårdsverksamheten innefattar
också service motsvarande hotellverksamhet med logi och
restaurang. Öppenvårdsverksamheten innebär att ett stort antal
personer besöker rehabiliteringsanläggningen dagligen. Vårt mål
är att verksamheten ska bedrivas så miljövänligt som möjligt.

Återvinning i kilo		

2020

2019

Wellpapp		
4 110
Metallförpackningar		325
Hårdplast		358
Mjukplast		150
Glasförpackningar		 35
Kontorspapper		
1 269
Sekretesspapper		212
Batterier		 6
Riskavfall*		 71

4 250
330
420
70
178
845
841
50
337

*Riskavfall inkluderar; smittförande avfall, riskavfallsbehållare,
läkemedelsrester.

Återvinning i m3 2020

■

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

■
		

Fett/matavfall

36

Hushållssopor
306
(8 st 660-liters kärl/vecka)

• Miljösamordnare
• Miljögrupp
• Anläggningsskötare
• Kontaktperson för uppringande larm
• Teknikansvarig
Namngivna medarbetare har utsetts till respektive roll. I rollbeskrivningen ingår kompetenskrav, funktion samt ansvar och
befogenheter. Miljögruppen hade under året regelbundna möten
samt gjorde stickprovskontroller.

Systematiskt kvalitetsarbete
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Den moderna tekniken för källsortering innebär en effektiv
hantering med få transporter enligt nedan:
• Wellpapp pressas till balar och behöver bara transporteras bort
vid behov (cirka sex gånger per år).
• Mjukplast sorteras ut och vi använder samma press som till
wellpapp för att minimera volymen på det avfallet som sedan
transporteras bort vid behov (cirka tre gånger per år).
• Hårdplast mals ner i en plastkvarn och den reducerar volymen
cirka 20 gånger vilket innebär att hela husets och restaurangens
plastavfall bara behöver transporteras bort en gång per månad.

Vår återvinning 2020 motsvarar			 träd/olja
1 000 kg wellpapp = 31 sparade träd			
1 000 kg returpapper = 14 sparade träd			
1 000 kg sekretesspapper = 14 sparade träd			
1 kg hårdplast = 1 sparad liter olja			
1 kg mjukplast = 1 sparad liter olja			

133 träd
91 träd
15 träd
358 liter
150 liter

Totalt antal ”sparade” träd			 239 träd
Totalt ”sparade” liter olja			 508 liter

• Returglas samlas i kärl och transporteras bort vid behov.

Säker kemikaliehantering

• Metallförpackningar samlas i kärl och transporteras bort var
fjärde vecka.

Vi arbetar med att säkra kemikaliehanteringen inom verksamheten genom att fokusera på följsamheten vid egenkontroller.
Kemikalieronder har genomförts och hanteringen har följts upp
vid interna och externa revisioner. Avvikelser rapporteras i vårt
ärendehanteringssystem och är en stående punkt på ledningens
genomgång med tema underhåll.

• Returpapper samlas i kärl och hämtas var fjärde vecka.
• Sekretesspapper samlas i egna låsbara kärl och töms var
åttonde vecka.
• Matavfall från restaurangen mals ner och samlas upp i en tank
i väntan på vidare transport (en gång per månad) till en biogasanläggning.

Systematiskt kvalitetsarbete

Under senhösten 2020 påbörjades arbetet att flytta över kemikalieförteckningen från Rehab Stations ledningssystem till Aleris
iChemistry.
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3. Patientsäkerhetsberättelse

Rehab Station har som mål att vara ett ledande rehabiliteringscentrum, nationellt och internationellt. Rehab Station ska erbjuda
vård och rehabilitering av högsta kvalitet främst inom neurologisk
rehabilitering.
Sammanfattning
Verksamheten ska vara evidensbaserad, effektiv, jämlik och framförallt patientsäker. Samtliga medarbetare ska ha kompetens för
de arbetsuppgifter som de är ålagda att utföra och alltid bemöta
patienter med största respekt. Syfte och övergripande mål med
allt patientsäkerhetsarbete är att eliminera/minimera vårdrelaterade
skador.
För att kunna nå målen har Rehab Station sedan många år arbetat
systematiskt med kvalitetsfrågor. Verksamheten är sedan 2008
certifierad enligt ISO 9001 och sedan 2010 även ISO 14001.
Coronapandemin som pågått under 2020 har naturligtvis påverkat
såväl sluten- som öppenvård. Krisledningsgruppen har haft möten
dagligen/veckovis beroende på behov där minnesanteckningar
förts i loggbok. Aktuell information har kommunicerats till medarbetarna/verksamheten.
Verksamheten har kontinuerligt uppgraderat hygienrutiner utifrån
krav och rekommendationer från myndigheter. Besöksförbud och
permissionsförbud har rått under stora delar av året. Inom slutenvården har tre patienter konstaterats covid-positiva, dock har ingen
smittspridning skett mellan vare sig patienter eller till medarbetare.
Verksamheten har på kort tid utvecklat ett rehabiliteringsprogram
inom slutenvården för patienter med restsymtom efter svår
covid-19-infektion. Cirka 40 patienter har genomgått postcovid-

Patientsäkerhetsberättelse

rehabilitering inom slutenvården och ca tio inom öppenvården.
Rehab Stations patientsäkerhetsarbete fokuserar av erfarenhet
från tidigare år på fallrisk och fall, trycksårsrisk och trycksår, läkemedelshantering samt vårdhygien.
Målet om hundraprocentig kartläggning av fall- och trycksårsrisk
är uppnått. Fall var den vanligaste orsaken till vårdavvikelse.
Dock inträffade många av fallen under kontrollerade former i
träningssituationer och vid förflyttningar. Rehab Station registrerar
förekomst av trycksår i det nationella registret RiksSår för svårläkta
sår. Under 2020 vårdades 15 patienter som bärare av resistenta
bakterier men inget fall av smittspridning till medpatienter har
inträffat vilket tyder på en mycket hög nivå av vårdhygien.
Vartannat år sedan 2012 gör vi på Rehab Station en mätning av
verksamhetens patientsäkerhetskultur genom en medarbetarenkät.
Resultat från mätningen 2020 tyder på mycket god patientsäkerhetskultur inom de flesta av de undersökta domänerna. Våra styrkor
är främst inom domänerna; “Öppenhet i kommunikationen”,
”Samarbete inom enheten” och “Samarbete mellan enheterna”
samt “Sammantagen säkerhetsmedvetenhet” och “Närmaste
chefens agerande kring patientsäkerhet”. Resultatet visar dock
på behovet av förbättringar inom bl a domänen “Benägenhet att
rapportera”, “Högsta ledningens fortsatta stöd inom patientsäkerhetsarbetet”, “Lärandeorganisation” och “Återföring och kommunikation kring avvikelser”.
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3.1 Struktur
Övergripande mål och strategier
Övergripande mål med allt patientsäkerhetsarbete är att eliminera
vårdrelaterade skador. Tidigare år har fallolyckor, trycksår och
felaktig hantering av läkemedel varit orsak till de flesta tillbud
och negativa händelser på Rehab Station. Vårdhygien är ett ytterligare kärnområde för vårt patientsäkerhetsarbete. Fokus ligger
därför i första hand på att identifiera risker och förebygga dem
inom dessa områden. Det långsiktiga målet för allt vårt patientsäkerhetsarbete är nollvision gällande vårdskador. Att skapa en
kultur som ökar medvetenhet och uppmuntrar medarbetare att
rapportera tillbud eller negativa händelser, och att efter analys av
händelserna vidta nödvändiga åtgärder t ex förbättring av rutiner,
eliminering av riskfaktorer, höjning av kompetens, förbättrad
läkemedelshantering, är grundläggande strategier i patientsäkerhetsarbetet.

Organisation och ansvar
VD, tillika verksamhetschef, har överlåtit det medicinska ansvaret
till chefläkaren. Chefläkaren leder patientsäkerhetsarbetet inom
alla delar av Rehab Stations verksamhet. Chefsjuksköterska och
operativa chefer för de olika verksamhetsområdena har ansvar att
förankra, implementera och följa upp beslut om åtgärder i den
dagliga driften.
Kvalitets- och miljörådet stödjer patientsäkerhetsarbetet med
planering, information, genomförande och uppföljning av
kvalitetsarbetet. Detta inbegriper bl a uppföljning av regelverk,
analyser och förslag på kvalitetsindikatorer och lämpliga kvalitetsregister att ansluta sig till. Rehab Station har en egen utbildningsenhet - Academy, som bl a driver internutbildning särskilt inom
områden sår och förflyttningskunskap.

Samverkan för att förebygga vårdskador
En viktig komponent i det förebyggande arbete mot vårdskador
är samverkan mellan olika vård- och rehabiliteringsenheter. Vårt
interdisciplinära teambaserade arbetssätt ger goda möjligheter
för det internt. Externt samarbetar Rehab Station med samtliga
inremitterande enheter för informationsöverföring avseende
eventuella riskfaktorer.

Patientsäkerhetsberättelse

Rehab Station är anslutet till det nationella kvalitetsregistret
RiksSår och rapporterar in patienter som har svårläkta trycksår.
Rehab Station har även en medarbetare representerad i registrets
styrgrupp.
Rehab Station är också anslutet till kvalitetsregistret WebRehab
och ett kvalitetsregister för patienter med ryggmärgsbråck
(MMC), MMCUP - uppföljningsprogram vid spinal dysrafism och
hydrocefalus, är Rehab Station representerade i styrgruppen via
en uroterapeut.
Rehab Station deltar i och föreläser för läkarkandidater vid ergonomiutbildning på Karolinska Institutet.
Rehab Station är sedan 2015 ansluten till Nationellt IT-stöd för
händelseanalys (NITHA) och dess stora kunskapsbas som är
tillgänglig för vårdpersonal.

Patienters och närståendes delaktighet
Patienter och anhöriga har möjlighet att under hela vårdperioden
framföra sina klagomål/förbättringsförslag direkt till verksamhetsansvariga eller i någon av våra brevlådor för enkäter och förslag.
Dessa hanteras omgående och de vidtagna åtgärderna återrapporteras till den som har framfört klagomålet. Klagomål och synpunkter kan också lämnas anonymt via in-/utskrivningsenkäten.
Om patienten eller närstående vill lämna klagomål till andra
instanser som Patientnämnden (PaN), Inspektionen för vård och
omsorg (IVO) eller Landstingens Ömsesidiga Försäkring (Löf) är
information avseende tillvägagångsättet väl synlig och tillgänglig.
Chefläkaren beslutar om anmälan enligt Lex Maria ska inlämnas
och när en händelseanalys ska genomföras, samt besvarar
begäran om yttrande och återrapporterar beslut i ärenden till
ledningsgruppen och samtliga berörda i verksamheten.
I händelse av upprättandet av vårdavvikelse skall den berörda
patienten informeras om och erbjudas möjlighet att lämna egna
synpunkter och kompletteringar.
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Hälso- och sjukvårdspersonalens
rapporteringsskyldighet
Alla anställda (tillsvidareanställda och vikarier) som är involverade
i direkt patientarbete får obligatorisk 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. Anmälaren har då möjlighet att se vilka
bedömningar som gjorts och vilka åtgärder som vidtagits.
För att sprida ny kunskap och lära av våra erfarenheter hanteras
också avvikelser och åtgärder både i ledningsgruppen och på
arbetsplatsträffar inom respektive team.

Patientsäkerhetsberättelse

Klagomål och synpunkter
Basen för kvalitets- och uppföljningsarbetet utgörs av ett digitaliserat ledningssystem med processbeskrivningar, 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 händelseanalys
ska göras och om hur återkopplingen av viktiga avvikelser och
åtgärder ska vidarebefordras till medarbetarna och ledningsgruppen. Denna återkoppling sker oftast på de regelbundna
arbetsplatsträffarna för vård- och rehabiliteringspersonal där
information om de inkomna avvikelserna utgör en stående
dagordningspunkt. Viktig information förmedlas vid behov till
medarbetare och ledningen via intranätet.
Vid ledningens genomgång med tema patientsäkerhet deltar
samtliga medlemmar i företagsledningen, operativa chefer och
kvalitetsrådet gör en årlig genomgång och uppföljning av det
systematiska patientsäkerhetsarbetet. Analys och resultat från
punktprevalensmätningarna (återkommande mätningar med
olika fokus) meddelas till ledningen och medarbetarna.
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Egenkontroll
System för strukturerade egenkontroller är inbyggda i Rehab
Stations ledningssystem. Dessa utgör grund för förbättringsarbetet
som genomförs enligt de krav som ställs för att upprätthålla
ISO-certifiering, bl a några som beskrivs i tabell nedan.

Egen kontroll

Omfattning

Källa

Patientsäkerhetskultur

Vartannat år, genomförd 2020

Enkät avsedd för patientsäkerhetskulturmätning

Bemötande och nöjdhet

Kontinuerligt inom öppenvården och vårdkedja för ryggmärgsskadade i slutenvård.
Inom slutenvård genomförs mätningen via
återkommande mätningar.

Egen enkät och kvalitetsregister WebRehab

Hygienrond

En gång per år

Hygiensjuksköterska Vårdhygien

Följsamhet till basala hygienrutiner och
klädregler

Följsamhet till basala hygienrutiner och
klädregler (BHK), görs två gånger/år.

Punktprevalensmätning (PPM) för BHK

Fallriskbedömning med Downton Fall Risk
Index (DFRI)

Målnivå:
100% täckningsgrad inom slutenvård

Downton Fall Risk Index (DFRI)

Narkotikaklassade läkemedel

Alla narkotikaklassade läkemedel räknas en
gång per månad av biträdande chef och
operativ chef på vården.

Enligt process - Patientsäkra läkemedelshantering

Trycksår - förekomst

Punktprevalensmätning (PPM), två gånger/
år. Slutenvård.

Nationella punktprevalensmätningar enl.
Sveriges Kommuner och Regioners (SKRs)
riktlinjer och protokoll

Trycksår - täckningsgrad för bedömning av
risk för trycksår

100% slutenvård

Braden och Norton

Svårläkta trycksår (sår som ej har läkt inom
sex veckor) registrerade i kvalitetsregistret
RiksSår

100% täckningsgrad för patienter med
svårläkta trycksår inom slutenvården.

Kvalitetsregistret RiksSår

Läkemedelshantering

0 läkemedelsrelaterade avvikelser

Via avvikelser rapporterade i systemet

Åtkomstkontroll av att patientjournal läses
endast av behörig

Varje månad enligt rutin i Systematisk
Automatisk LoggAnalys (SALA).

Journaldata identifieras slumpmässigt via
det digitala verktyget SALA.

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

Medicinskteknisk utrustning kontrolleras
enligt rutin

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

Mikrobiologiska odlingar

Multiresistenta bakterier, screenas vid
in- och utskrivning. In enbart för de som
har riskfaktorer.

Enligt smittskyddshandlingsprogram för
multiresistenta bakterier

Kvalitets- och patientsäkerhetsmål
samt miljömål

Årligen

Enligt ISO 9001 och ISO 14001

Interna och externa revisioner enligt ISO

Tre gånger (interna) och en gång (extern)
per år för respektive revision

Revision gällande ISO 9001 och ISO 14001

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

Typ av händelse redovisade
Vanligaste händelse är så som tidigare fallrelaterad. Övriga händelser inkluderar bland annat följande incidenter; läkemedelsrelaterade
och omvårdnadsrelaterade avvikelserapporteringar.

Typ av händelsekategori, redovisat per 2020/2019
Händelse			Antal
Fall			83/67
Läkemedel			19/28
Omvårdnad/behandlingskonsekvens			10/19

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, patientsäkerhetsarbete eller
organisatoriska förändringar inom verksamheten. Riskbedömning
sker med gängse modell i tre steg:

Identifiera
risker

Bedöma
risker

Reducera
risker

Utredning och händelser – vårdskador
Under 2020 hanterades 134 vårdavvikelser i Rehab Stations
ärendehanteringssystem. De handlade om tillbud förutom en
avvikelse som rör en vårdskada.
En samlad analys av alla vårdavvikelser har gjorts av chefläkaren.

Medicintekniska produkter			

1/4

Smitta/hygien			2/3
Journal/sekretess			2/1
Övriga			17/14
Totalt			134/136

Vem som rapporterar in
Liksom vid tidigare års resultat är det främst personal som utför
praktiska moment med patienten, både avseende omvårdnad
och rehabilitering, som rapporterar de flesta avvikelserna.
Personalkategorierna som rapporterade var: undersköterskor (41%),
fysioterapeuter (26%), sjuksköterskor (19%), rehabinstruktörer (6%),
läkare (2%), arbetsterapeuter (5%) och därefter övriga personalkategorier (1%).

Orsak till avvikelser
■
		

Konsekvens av patientens
eget beslut

52

Antal vårdrelaterade avvikelser
150

■
		

Kalkylerad risk
i rehabprogram

33

■

Bristande uppmärksamhet

10

■

Rutiner ej följda

10

Bristande kommunikation
mellan vårdgivare

7

■

Risker underskattade

3

■

Avsaknad av rutiner

3

Bristande kommunikation
mellan vårdgivare/patient

2

■

Bristande kontinuitet/ovana

2

■

Avsaknad av info

1

■

Bristande kunskap

■

Övrigt

■
		

120

90

■
		

60

1
10

30

0
2020

2019
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2018

2017

2016

Under året 2020 tenderar undersköterskor och fysioterapeuter
ha ökat sin andel av rapporteringar. Däremot har sjuksköterskors,
läkares, arbetsterapeuters och rehabinstruktörers andelar minskat.
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Utifrån analys från avvikelser upprättas åtgärdsförslag till förbättringar, se cirkeldiagram

3.3 Informationssäkerhet
GDPR
Skyddandet av personuppgifter som en del av informationssäkerhetsarbetet är inget nytt för vår organisation. Den stora förändringen som GDPR medförde för några år sedan, innebär att det
inte längre räcker att vi arbetar rätt, vi måste också kunna visa att
och hur vi gör det med skriftlig dokumentation.

Åtgärdsförslag till förbättringar avseende avvikelser
■ Förbättra patient		utbildning/information

70

Förbättra information
/befintliga rutiner

41

■

Förbättra arbetsrutiner

11

■

Kompetensutveckling

3

■

Ledningsrutiner

2

■

Ingen åtgärd

7

■
		

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

Framtida åtgärder fokuseras på ”Förbättra patientutbildning/
information” och ”Förbättra information/befintliga rutiner” samt
riktade insatser för ”Förbättra arbetsrutiner” och “Kompetensutveckling”.

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

Externa avvikelser
Under 2020 hade Rehab Station inga Lex Maria-anmälningar.
Av de fem ärenden avseende PaN har fyra avslutats utan behov
av vidare insatser. Det återstående ärendet är under handläggning.

Åtkomstkontroller
Via det digitala systemet Systematisk Automatisk LoggAnalys (SALA),
som infördes januari 2020, genomför Rehab Station åtkomstkontroller av patientjournaler för att säkerställa att personalen inte
använder sina behörigheter på fel sätt genom att t.ex. läsa, ändra
eller ta bort information som de inte ska hantera. Rehab Station har,
utan anmärkning, genomfört systematiska och återkommande
kontroller.

Nätverk inom informationssäkerhet
Aleris har ett informationssäkerhetsnätverk. Syftet med nätverket
är att stödja de personer som har informationssäkerhetsuppdrag
i koncernen och uppdatera och förbättra uppdraget enligt gällande
regelverk.

Externa anmälningar
Typ

Antal 2020

Antal 2019

Patientskadereglering (PSR)

0		

0

Patientnämnden (PaN)

5		

2

Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

0		

2

Lex Maria

0		

1

Patientsäkerhetsberättelse
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3.4 Resultat och analys
Egenkontroll och resultat

Egen kontroll

Resultat

Patientsäkerhetskultur

Utförd ht 2020 - Förbättringsområden inom följande domäner;
“Högsta ledningens stöd till patientsäkerhetsarbetet” / “Benägenhet att rapportera”
“Lärandeorganisation” och “Återföring och kommunikation kring avvikelser”
Styrkor;
“Öppenhet i kommunikationen” / “Samarbete inom enheten” / “Samarbete mellan enheterna”
“Sammantagen säkerhetsmedvetenhet” och “Närmaste chefens agerande kring patientsäkerhet”

Bemötande och nöjdhet

Bemötande - 99% sluten- och öppenvård. Nöjdhet - inflytande över sin rehabilitering och
rehabiliteringsplan 93%. Nöjdhet - med information om var man kan vända sig för stöd efter
rehabilitering 83%.

Hygienrond

Ingen hygienrond genomförd pga stort tryck på Vårdhygien under pandemin.

Följsamhet till basala hygienrutiner
och klädregler

Följsamhet av basala hygienrutiner kontrolleras vanligen genom deltagande i regionens
punktprevalensmätning av följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler (PPM-BHK).
Under coronapandemin har ingen vanlig PPM-BHK genomförts, dock har basala hygienrutiner
ständigt följts upp och följsamheten till nya rekommendationer har kontrollerats.

Fallriskbedömning med Downton Fall
Risk Index (DFRI)

Täckningsgrad 100% - noteras i TC.

Narkotikaklassade läkemedel

Räkning av narkotikaklassade läkemedel är genomförda och rapporterade enligt rutin.

Trycksår - förekomst

Inga PPM genomfördes under pandemin. Dock har samtliga trycksårspatienter registrerats i RiksSår.

Trycksår - täckningsgrad för
bedömning av risk för trycksår

Braden 100%, Norton går ej att utläsa resultat på gruppnivå då rutinen ändrats.

Svårläkta trycksår (sår som ej har läkt
inom sex veckor) registrerade i kvalitetsregistret RiksSår

58 av 63 patienter är registrerade. De som ej är registrerade är utomlänspatienter och de som
har varit svåra att följa upp.

Läkemedelshantering

19 läkemedelsrelaterade avvikelser.

Åtkomstkontroll av att patientjournal
läses endast av behörig

Åtkomstkontroll har genomförts, utan anmärkning, enligt rutin varje månad.

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

Egenkontroller har genomförts enligt rutin och en avvikelse har rapporterats. Ingen patient
kom till skada.

Mikrobiologiska odlingar

Under 2020 vårdades 15 patienter (inom slutenvård) som var bärare av någon multiresistent
bakterie, 9 med ESBL, 2 med ESBL-carba (kom med smitta), 1 med VRE, 3 med MRSA.
Smittspårning utförd på alla patienter enligt smittskyddsrutin. Ingen hade blivit smittad av de
övriga patienterna, alla svar negativa.

Kvalitets- och patientsäkerhetsmål
samt miljömål

Kvalitets- och patientsäkerhetsmål samt miljömål är uppföljda och redovisade enligt ovan.

Interna och externa revisioner enligt ISO

Intern revision - samtliga tre planerade revisioner genomfördes.
Extern revision - den planerade omcertifieringen genomfördes.

Patientsäkerhetsberättelse
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Rehab Station har fyra huvudfokus avseende patientsäkerhet.
Dessa redovisas med reflektioner nedan.

Fall och fallskador
Sedan 2013 görs en fallriskbedömning Downton Fall Risk Index
(DFRI) för alla inneliggande patienter samt för patienter inom viss
del av öppenvården. Dokumentation görs i journalsystemet Take
Care. Fallolyckor har liksom under tidigare år varit den vanligaste
orsaken till vårdavvikelse. Av samtliga avvikelser som rapporterats
under 2020 är fallincident med sina dryga 60% den absolut största
enskilda skaderisken i vår rehabiliteringsverksamhet. Många av
fallen sker i patientrum. Noteras bör att merparten av patienterna
har en ökad fallrisk pga. skada/sjukdom. De flesta av fallen sker
i kontrollerade situationer ex under träning/behandling.

Trycksår
Vi dokumenterar risken för trycksår för inskrivna patienter i slutenvård genom användning av modifierad Nortonskala. Dock kan
inte täckningsgrad på gruppnivå utvärderas då rutinen ändrats.
För patienter med ryggmärgsskada används däremot den ryggmärgsskadespecifika Bradenskalan. Dokumentation görs i Take
Care och huvudansvaret åligger inskrivande sjuksköterska.

Covid-19: I registret registreras sedan september 2020 även om
patienten haft/har covid-19 eller ej, då dessa patienter drabbas
av trycksår både i ansiktet och i sakrum. Patienter i rehabilitering
efter covid-19 har haft trycksår i sakrum och nyläkta trycksår
i ansiktet.
Vi har även behandlat patienter med andra sårdiagnoser. Antal sår
från patienter på våra vårdavdelningar:
• 37 patienter med blandsår varav 15 IAD/MASD (inkontinens/
fuktsår), 15 nekrotiserande fasciit-sår, 3 abscess, 3 cancersår,
17 annat
• 72 patienter efter kirurgi varav 33 patienter hade kirurgiska
komplikationer där 41 sår behövt sårbehandling
• 39 patienter med en till flera suturlinjer som endast behövt
skyddsförband
Vi har en vårdkedja via plastikkirurgen på Karolinska Universitetssjukhuset med patienter som genomgått olika lambåoperationer:
• 5 patienter lambåopererade för trycksår
• 1 patient lambåoperad för cancer
• 1 patient lambåoperad för sjukdom

Rehab Station har en omfattande sårverksamhet inom så väl
öppen- som slutenvård. Den innefattar bedömning, behandling
och även uppföljning av svårläkta sår.

• 12 patienter lambåoperade ben

Totalt (inom sluten- och öppenvård) har vi under 2020 behandlat
63 patienter med sammanlagt 91 trycksår i kategori 2-4, varav 58
patienter med 86 trycksår är registrerade i RiksSår. 32 nya patienter
med trycksår har registrerats varav 12 är läkta och en som ej går
att följa upp är avslutad. Under året har 26 patienter med 36
trycksår läkt - se skärmdump från registret nedan.

Öppenvårdspatienter på Spinalismottagningen har även andra
sår än trycksår t ex MASD, brännskador, och bölder som ej är
inräknade.

Patientsäkerhetsberättelse

• 2 patienter med lambåopererade armar
• Samt 11 patienter med underbensamputationer
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Läkemedel
Säker hantering och utdelning av läkemedel är ett medicinskt
högt prioriterat område inom patientsäkerhetsarbetet.
Kvalitetsmålen inom området läkemedel: 0 avvikelser.
Resultat: 19 avvikelser under 2020. 68% (13 avvikelser) relaterade
till läkemedelsdosett. Dessa avvikelser har handlat delvis om
diskrepans mellan delade doser i dosetten och texten i dosetten,
delvis vid dosjusteringar har uppdatering av läkemedel i dosetten
inte skett på samma dag.
Av resterande sex avvikelser som inträffat har två patienter
erhållit icke ordinerade läkemedel. Vid ett tillfälle under jourtid
har läkemedelsordination skett muntligt som telefonordination,
information dokumenterad i patientens journal men ordination
finns ej i läkemedelslistan. Vid en avvikelse saknades signatur vid
läkemedelstilldelning i läkemedelsrum, en patient har fått fel dos
av smärtmedicin. Oklarheter har skett då patient själv skött en del
läkemedel och en del av läkemedlen delats av personalen.

Vårdhygien
Samtlig nyanställd personal gör Regionens hygienutbildning och
i samband med pandemins start uppmuntrades samtlig personal
att repetera de basala hygienrutinerna t ex genom att gå utbild-

Patientsäkerhetsberättelse

ningen igen. Följsamhet av basala hygienrutiner kontrolleras
vanligen genom deltagande i regionens punktprevalensmätning
av följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler (PPM-BHK).
Under coronapandemin har ingen vanlig PPM-BHK genomförts
dock har basala hygienrutiner ständigt följts upp och följsamheten
till nya rekommendationer har kontrollerats.
Samtliga patienter i slutenvården screenas vid in- och utskrivning
för multiresistenta bakterier.
Under 2020 vårdades 15 patienter (inom slutenvård) som var
bärare av någon multiresistent bakterie, 9 med ESBL, 2 med ESBLcarba (kom med smitta), 1 med VRE, 3 med MRSA. Smittspårning
utförd på alla patienter enligt smittskyddsrutin. Ingen hade blivit
smittad av de övriga patienterna, alla svar var negativa efter odling
varje vecka på alla inlagda patienter på den avdelningen.
Hygienkontroll
• Hygienrond är ej utförd pga pandemi.
• Läkare och hygiensjuksköterska från Vårdhygien har utfört ett
besök den 8/10-2020 pga att 5 patienter vid ut-odling för MRSA
hade positivt svar.
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Patientsäkerhetskulturmätning

Mål och strategier för kommande år

Syftet med patientsäkerhetskulturmätning är att öka kunskapen
om förhållningssätt och attityder till patientsäkerhetsarbetet inom
verksamheten. En ny patientsäkerhetskulturmätning genomfördes
under hösten 2020, svarsfrekvensen var ca 60%. Vi kan notera att
resultatet visar generellt på en hög grad av patientsäkerhetskultur
bland medarbetare. Resultatet av 2020 års patientsäkerhetskulturmätning visas i diagram nedan. Där framgår även resultat av vår
mätning 2018 samt riket från 2016.

Aleris yttersta mål är att ge en säker och ändamålsenlig vård och
rehabilitering till så många vi kan och genom det bidra till bättre
hälsa. Lärandet av egna och andras erfarenheter är väsentligt för
att vi ska kunna förebygga risker och minska vårdskador. Det är
också viktigt att lyfta fram och stärka patientens roll i det fortsatta
arbetet.
Aleris Rehab Station kommer under 2021 att:
• Fortsatt bibehålla höga nivåer av täckningsgrad avseende
riskbedömning för trycksår och fall.

I jämförelse med tidigare mätning 2018 har vi förbättrats inom
dimensionerna; ”Öppenhet i kommunikation”, ”Självskattande
patientsäkerhetsnivå” samt både “Samarbete inom enheten”
och “Samarbete mellan enheterna”.

• Ytterligare förbättra förutsättningarna för att nå målet med
0 avvikelser avseende läkemedelshantering.

Vi har dock ett förbättringsarbete att göra inom följande områden;

• Ytterligare förstärka rapportering, uppföljning och analys av
egenkontroll och resultat i medicinska kvalitetsregister.

• Högsta ledningens stöd till patientsäkerhetsarbetet

• Fortsatt bibehålla höga resultat för patientnöjdhet avseende;

• Benägenhet att rapportera

- patientrapporterade utfallsmått/patient reported outcome
		measures (PROM)
- patientrapporterade upplevelsemått/patient reported
		 experience measures (PREM)

• Lärandeorganisation
• Återföring och kommunikation kring avvikelser

• Implementera Regionalt vårdprogram vid ryggmärgsskada

Våra Styrkor är;

• Fortsatt utveckling av digitalt understödd rehabilitering med
bl a patientsäker plattform.

• Öppenhet i kommunikationen
• Samarbete inom enheten

• Med utgångspunkten från resultatet av patientsäkerhetskulturmätningen från 2020 fortsätter vi arbeta för att bibehålla våra
styrkor och förbättra oss inom respektive förbättringsområde.

• Samarbete mellan enheterna
• Sammantagen säkerhetsmedvetenhet
• Närmaste chefens agerande kring patientsäkerhet

Patientsäkerhetskulturmätning

■ 2020
■ 2018
Information och stöd till
personal vid vårdskada

Benägenhet att
rapportera händelser

Information och stöd till
patient/närstående vid vårdskada

■ Riket 2016
Självskattad
patientsäkerhetsnivå

100

Återföring och kommunikation
kring avvikelser

80
60

Överlämningar och överföringar
av patienter och information

Inte straff- och
skuldbeläggande kultur

40
20

Högsta ledningens stöd
till patientsäkerhetsarbete

Bemanning

Samarbete
mellan enheterna

Öppenhet
i kommunikationen

Lärande organisation
Närmaste chefens agerande
kring patientsäkerhet

Patientsäkerhetsberättelse

Samarbete
inom enheten

Sammantagen
säkerhetsmedvetenhet
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4. FoUU - Academy
- ett kompetenscentrum

Trots coronapandemi och stränga smittspridningsåtgärder har
Rehab Station under 2020, efter riskbedömningar och åtgärder,
fortsatt kunna bedriva en omfattande forsknings- och
utvecklings- samt utbildningsverksamhet (FoUU).
Verksamheten har förstås varit tvungen att ställa om med bl a
ändrade rutiner vid datainsamling och digitala lösningar vid
utbildning och andra möten.
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 tillämpbar 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 sjukdomar inom vårt kompetens- och verksamhetsområde.
Vi har en regional nyckelroll i rehabiliteringen av personer med
ryggmärgsskada, myelomeningocele (MMC), multipel skleros
(MS), stroke och andra neurologiska skador/sjukdomar.

Forskning
Forskningsfrågorna hämtas från kunskapsluckor eller ännu olösta
problem inom våra verksamhetsområden i den egna rehabiliteringen/vården.
FoUU-enheten är i första hand knuten till Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS) vid Karolinska Institutet (KI).

FoUU - Academy - ett kompetenscentrum

Genom att erbjuda våra medarbetare möjlighet till akademisk
vidareutbildning ökar kompetensen inom verksamheten samtidigt
som möjligheterna att attrahera och behålla toppskiktet av
rehabiliteringspersonal blir större. Rehab Station har under året
anordnat sex välbesökta så kallade forskar-frukostar, ett forum för
forskningsaktiva och -intresserade medarbetare. Fokus ligger på
forskningsrelaterade teman och egna forskningsprojekt.
Rehab Station arbetar systematiskt och strategiskt med implementering av egna forskningsresultat. Ett annat led i arbetet för
kunskapsspridning är Kunskapsdagen (tidigare kallad FoU-dagen)
som arrangerades för tionde året i rad. Presentationerna filmas,
sänds live, ligger sedan på vår Youtube-kanal och ingår även som
en del i vårt introduktionsprogram för nyanställda.
Rehab Station och Stiftelsen Spinalis har en gemensam intention
att stärka ryggmärgsskadeforskningen och bedriver flera gemensamma forskningsprojekt, bl a inom smärta, fysisk aktivitet och
energiomsättning samt MMC-relaterad forskning.
Ett femtontal doktorsavhandlingar och ännu fler magisterprojekt
har producerats genom åren.
Hanna Gabrielsson disputerade under året vid Örebro Universitet
med avhandlingen, Adults with Spina bifida – voices from
everyday life and exploration of living conditions. Forskningen
utfördes helt vid Rehab Station.
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Pågående forsknings- och utvecklingsprojekt
vid Rehab Station
Forskningsprojekten är till absolut största delen externfinansierade.
Några av våra viktiga finansiärer har varit Personskadeförbundet
RTP, Stiftelsen Promobilia, Neuroförbundets forskningsfond,
Forskarskolan i vårdvetenskap, Norrbacka-Eugeniastiftelsen,
Montgomery stiftelsen och Stiftelsen Spinalis.
Mer detaljerad information om projekten nedan finns på Rehab
Stations hemsida under rubriken Pågående projekt.
Se här (aleris.se)

Avslutade projekt under 2020
• Patients with spinal cord injury and neuropathic pain;
experiences of pain-relieving medication – a qualitative study.
• ISCoS data set Quality of Life (QoL) och Activity and Participation (A&P). Översättning av ISCoS – instrument från engelska
till svenska.
• Utvärdering av urologisk dysfunktion hos vuxna med MMC
och koppling till samtidig kognitiv störning.
• Efficacy of Fluoxetine – a randomized controlled trail in stroke
- (EFFECTS).
• Nordisk behandlingsstudie inom området svårläkta sår.

Doktorandprojekt
• Inventering av urinvägsfunktion och urinvägskomplikationer i
en regional prevalensgrupp av patienter med traumatisk ryggmärgsskada – med särskild inriktning på urinvägsinfektioner.
• Fysisk funktion och kognitiv påverkan hos vuxna med ryggmärgsbråck - kartläggning och associerade faktorer.
• Förutsättningar och villkor för vuxna med ryggmärgsbråck att
vara delaktiga i välfärdssamhället Sverige. Hanna Gabrielsson
disputerade i december 2020.
• Utveckling av ett utmanande balansträningsprogram (HiBalance)
riktat till personer med multipel skleros (MS) samt dess effekter
på funktionsförmåga och immunologiska markörer - en
randomiserad kontrollerad studie. Andreas Wallin genomförde
2020 sitt halvtidsseminarie vid Karolinska Institutet.
Forsknings- och utvecklingsprojekt
• Active lifestyle for better health in persons with spinal cord
injury.
• Prioriterade forskningsområden för barn, ungdomar och unga
vuxna med förvärvad ryggmärgsskada: en internationell brukarundersökning – PEPSCI.
• The Sunnaas International Network Pediatric Spinal Cord
Injury Study (SINpedSCI study).
• SmartDrive - Undersökning av effekten av SmartDrive för
mobilitet, aktivitet och axelsmärta hos personer med ryggmärgsskada som använder manuell rullstol.
• Hutter - Frusenhet hos personer med höga ryggmärgsskador.
• Processes of care and outcomes after traumatic spinal cord
injury in Sweden and South Africa.
• Uppföljningsstudie av personer med ryggmärgsskada som är
lambåopererade för trycksår, mellan 2008 – 2018.
• Livskvalitet före och ett år efter trycksårsoperation för personer
med ryggmärgsskada.
• Evaluation of suprapubic BIP Foley noble metal alloy catheter
in the prevention of catheter-associated urinary tract infections
in spinal cord patients.

• Uppföljning av trycksårsoperation hos ryggmärgsskadade
patienter.

Utveckling
För att arbeta mot visionen - En förebild för framtidens rehabilitering - och möta kraven på patientsäkerhet och evidensbaserad
verksamhet krävs ett betydande och ständigt pågående utvecklingsarbete.
Regionalt vårdprogram - Under de senaste åren har Rehab Station
varit med och drivit ett omfattande projekt för att tillskapa och utveckla ett regionalt vårdprogram för ryggmärgsskaderehabilitering.
Vårdprogrammet omfattar rehabilitering genom hela vårdkedjan
såväl primärrehabilitering i direkt anslutning till skada/sjukdom
samt sekundärrehabilitering och modell för uppföljning i ett
livslångt perspektiv. Det regionala vårdprogrammet Ryggmärgsskada hos vuxna och barn - rehabilitering och uppföljning
är godkänt och publicerat på Vårdgivarguiden.
Se här (vardgivarguiden.se)
Statens beredning för medicinsk och social utredning
(SBU)-projekt - Medarbetare på Rehab Station sitter i sakkunniggruppen för SBU-projektet Hjälpmedel avseende rörelse och
förflyttning för personer med fysiska funktionsnedsättningar.
Rapporten beräknas vara klar 2021.
Nationell Högspecialiserad Vård (NHV) vid ryggmärgsskada
- Under 2019 utredde Socialstyrelsen förutsättningarna för att
nationellt kraftigt koncentrera ryggmärgsskadevården genom
att inrätta centra för NHV. Rehab Station som central aktör inom
Region Stockholms vårdkedja för denna patientgrupp har deltagit
i arbetet med ansökan. Processen har fördröjts pga coronapandemin men Socialstyrelsen förväntas ta beslut under 2021.
Rehab Station och Stiftelsen Spinalis, med fokus att främja
forskning och behandlingsutveckling för ryggmärgsskadade, har
sedan många år ett nära samarbete och under året genomfört
flera betydelsefulla aktiviteter för personer som lever med ryggmärgsskada, se Ryggmärgsskadekapitlet sidan 25.

• Oro-facial träning med munskärm för stroke-patienter.

FoUU - Academy - ett kompetenscentrum
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Under 2020 påverkades förstås även vår gemensamma verksamhet
av pandemin. Men trots detta så lyckades vi ställa om och ordnade
en stor mängd träffar och föreläsningar online. Stiftelsen har tillsammans med Rehab Station möjliggjort att work-outen numera
sänds live online. Utöver interna föreläsare bjöd Spinalis även
in miljöprofilen Greta Thunberg som kom och träffade en liten
grupp patienter under julhelgen.
Hjärna Tillsammans - 2015 startade nätverket Hjärna Tillsammans
i syfte att stärka stödet och rehabiliteringen för personer med
förvärvad hjärnskada efter t ex stroke eller olycka, samt deras
närstående. I nätverket samarbetar aktörer från flera olika vårdgivare, patientföreningar och representanter från målgruppen
inom Region Stockholm. Rehab Station såg det från början som
en självklarhet att vara en aktiv del i nätverket. Hjärna Tillsammans
arbetar fokuserat med följande kärnområden:
• Hjärna Tillsammans webbplats med bl a kunskapsbank,
utbildning och lärplattform, se hemsida här
• Hjärn-Frågan
• Närståendeträffar
• Nätverksgrupper
• Tisdagsträffar
• Kamratstödjare
• Och det senaste inslaget, en Podcast

FoUU - Academy - ett kompetenscentrum

Trycksår - Rehab Station är en förebild vad gäller att förebygga
och läka trycksår, så även 2020. Madeleine Stenius, utbildningsansvarig vid Rehab Station driver bl a trycksårsstudier sedan 2008
ihop med plastikkirurgerna på Karolinska Universitetssjukhuset.
Trycksårsprojektet inbegriper flera delprojekt bl a följande;
• En 10 års-uppföljning presenterades i International Wounds
Journal 2016. Artikel nummer 2: Complications after pressure
ulcer surgery - a study of 118 operations in spinal cord injured
patients - publicerades i Journal of Plastic Surgery and Hand
Surgery 2020.
• Sedan 2018 har vi en regelbunden uppföljning av alla lambåopererade: Livskvalitet före och ett år efter trycksårsoperation
för personer med ryggmärgsskada.
Därtill är Madeleine med i RiksSårs styrgrupp, redaktionen för
SårMagasinet (ges ut av föreningen Sårsjuksköterskor i Sverige
- SSiS) samt Region Stockholms expertgrupp runt sårbehandling
och förbandsmaterial. Vår sårverksamhet har också satt avtryck i
form av regelbundna artiklar i tidningen SårMagasinet. Madeleine
Stenius har även deltagit i en internationell expertgrupp och tagit
fram ett nytt dokument: International best practice rekommendations prevention and management of moisture - associated
skin damage (MASD) som finns på Wounds international sedan
oktober 2020. Både artikeln om Kirurgiska komplikationer och
MASD presenterades och filmades på Kunskapsdagen.
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Utbildning
För att möta behovet av kompetensutveckling bedriver Academy
en betydande utbildningsverksamhet internt och externt. 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.
Utbildningsåret 2020 blev speciellt för alla pga coronapandemin,
vi hann arrangera 19 utbildningar innan utbildningsverksamhet
fick stänga ner v.12. Därefter ändrades viss utbildning till digitalt
format men alla praktiska utbildningar som förflyttningsteknik
och workshops har skjutits på framtiden för att inte bidra till
smittspridningen i landet. Även alla studiebesök via Academy
har ställts in.
De flesta stora symposier runt trycksår ställdes in. Många större
evenemang ställdes in pga covid-19. Centrum för Kunskaps
Utvecklings (CKU´s) årliga nationella sårkonferens i januari hann
genomföras. Några få företag valde att utföra webbseminarier
istället för att ställa in konferenser som bl a Nutricia med drygt
250 deltagare från Västra Götaland, Skåne, Halland, Jönköping.
Ställa om i stället för att ställa in har varit inställningen under året
och det gäller också den Internationella dagen för att Stoppa
trycksår. Evenemanget gavs via Instagram och Facebook. Rehab
Station publicerade ett flertal av Academys filmer om hur vi
arbetar med trycksårsförebyggande och behandlande åtgärder
på våra vårdavdelningar, i rehabteamet, på vår spinala öppenvårdsmottagning och sittklinik samt i vår utbildningsverksamhet.
Filmerna blev populära och har setts sammanlagt ca 6 700 gånger.
På den internationella Stop Pressure ulcer day 19/11 anordnandes
dessutom en timmes Facebook live-chat tillsammans med
Stiftelsen Spinalis. Dagen riktade sig till patienter/kunder, anhöriga
och personal över hela landet. Sjuttio personer deltog live och den
filmade sändningen sågs sedan under november av ytterligare
2 000 personer.

FoUU - Academy - ett kompetenscentrum

Trots pandemi och inställda arrangemang har drygt 3 000 personer
tagit del av vårt utbildningsprogram under 2020. Dessutom
genomfördes följande;
• 13 utbildningar som diagnosinriktade föreläsningar, trycksårsförebyggande, förflyttningsutbildning, skräddarsydda i hemmet.
• Inom ramen för utbildningsverksamheten genomförs regelbundna öppna patientföreläsningarna för inneliggande patienter.
Sju patientföreläsningar om trycksår samt ett antal föreläsningar
med olika teman har hållits av Rehab Stations medarbetare.
• En anhörigkväll, med 15 deltagare, för anhöriga till personer
med ryggmärgsskada anordnades.
• Fyra interna föreläsningar för personalen.

Verksamhetsintegrerat lärande (VIL)
Vad gäller Rehab Stations medverkan i akademisk vårdyrkesutbildning har vi 2020 fortsatt gott samarbetat med KI. Vi tar
emot fysioterapeut-, arbetsterapeut- och sjuksköterskestudenter,
främst från KI, men även från andra universitet och högskolor.
Vi bereder även kliniska utbildningsplatser för medicinska sekreterare, logopeder, rehabinstruktörer (personer med egen erfarenhet av funktionsnedsättning), läkarstuderande under ST-block
samt undersköterske- och socionomstuderande. Rehab Station
har också ett avtal med Sektionen för fysioterapi vid KI avseende
en adjungerad klinisk adjunkt (AKA).
Under 2020 har följande VIL och studentrelaterade aktiviteter
genomförs vid Rehab Station
• Metodikundervisning för fysioterapeutstudenter termin 4.
Två perioder med undervisning i två veckor av 70 studenter,
samt åtta studenter på verksamhetsförlagd utbildning (praktik)
för termin 4.
• Två fysioterapeutstudenter i termin 6.
• Två arbetsterapetstudenter i termin 4 och 5.
• En logopedstudent termin 7.
• 15 sjuksköterskestudenter
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5. Verksamhetsområden
inom rehabilitering
och personlig assistans

Rehab Station har anställda förebilder som kan delge kunskap
och egna erfarenheter. Dessa rehabinstruktörer är viktiga för
patienten utifrån den trovärdighet de ger i samband med träning
eller i kontakten som medmänniska. Rehabinstruktören ansvarar
för träning både individuellt och i grupp.
Nationella kvalitetsregister skapar förutsättningar för att följa och
utveckla kvaliteten inom vård och rehabilitering. Rehab Station
har under 2020 rapporterat till följande kvalitetsregister:
• WebRehab

MS

Övrig rehabilitering

MS

Övrig rehabilitering

Öppenvård

Stroke

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

Stroke

Slutenvård

Ryggmärgsskador
Ryggmärgsbråck

Rehab Station erbjuder en omfattande rehabiliteringsverksamhet,
se figuren. Målet är att vidareutveckla och medverka i vårdkedjor
inom respektive diagnosgrupp. Målgrupperna är företrädesvis
personer med olika neurologiska diagnoser samt för personer med
behov av rehabilitering efter olika kirurgiska ingrepp. Verksamheten är organiserad 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. Under 2020 har coronapandemin påverkat
produktionen främst i öppenvård, där många av våra patienter
är i riskgrupp.

Medicinskt
omhändertagande

Ryggmärgsskador
Ryggmärgsbråck

5.1 Verksamheten i korthet

Specialistmottagning
Logoped- och Urologmottagning
Handkirurgi / Rullstolsskolan

Personlig
Assistans

Personlig Assistans

• RiksSår - Nationellt kvalitetsregister för svårläkta sår.
Diagnoser

Verksamhetsområden inom rehabilitering och personlig assistans
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Avtal och vårdproduktion

När det gäller öppenvård omfattas samtliga utskrivna patienter.
Avseende slutenvård så delades enkäten ut under en period
under året. Målet är högre andel (jämfört med 2019) patienter
som är mycket nöjda eller nöjda inom områdena:

Antal kontakter inom öppenvården
Antal patienter

2020

2019

2018

Spinalismottagningen, samtliga
vårdkontakter för ryggmärgsskador
i vårdkedja, livslång uppföljning samt
utomlänspatienter

10 808

15 273

13 500

Planerad specialiserad neurologisk
rehabilitering Frösundavik

23 196

23 384

22 800
90%

11 288

14 128

13 400

Specialiserad neurologisk rehabilitering		
efter vård på akutsjukhus

92%

Planerad specialiserad neurologisk
rehabilitering MS Liljeholmen

73%

370

445

Specialiserad rehabilitering		
efter vård på akutsjukhus

88%

209

Planerad specialiserad neurologisk		
rehab öppenvård - Frösundavik

82%

78%

Planerad specialiserad neurologisk		
rehab öppenvård – Liljeholmen

100%

99%

Vårdkedja ryggmärgsskador (slutenvård)*		

97%

82%

Vårdval logopedi

Andel patienter som är mycket nöjda eller nöjda
med sitt eget inflytande över sin rehabilitering
inklusive sin individuella rehabiliteringsplan.
Avtal		2020

Aktiv

5 374

7 493

7 400

Övriga (ex rullstolsskolan,
försäkringsbolag, utlandspatienter,
specialbeslut Region Stockholm)

1 548

3 096

1 900

2019

Spinalismottagningen		100%

97%

Aktiv (öppenvård)		

95%

96%

Avtal		2020

2019

Vårddygn för slutenvårdsverksamhet
Avtal slutenvård

2020

2019

2018

Vårdkedja ryggmärgsskador

2 625

2 375

2 200

Vårdkedja ryggmärgsskador
Sunderby sjukhus

23

108

150

Specialistvårdsremiss
(ryggmärgsskador utomlän)

547

596

700

Specialistvårdsremiss
(allmän neurologi utomlän)

546

584

650

6 603

5 261

6 350

Planerad specialiserad neurologisk
rehabilitering (veckovård)

527

767

550

Plastikavtal

Specialiserad neurologisk rehabilitering
efter vård på akutsjukhus

*Inkluderar ryggmärgsskadade utomlänspatienter
via specialistvårdsremiss.

Andel patienter som är mycket nöjda eller nöjda
med informationen om vart de kan vända sig
vid behov av stöd efter rehabiliteringen.

Specialiserad neurologisk rehabilitering		
efter vård på akutsjukhus

89%

77%

Specialiserad rehabilitering		
efter vård på akutsjukhus

64%

69%

164

216

240

Specialiserad rehabilitering efter vård
3 637
på akutsjukhus (inklusive avancerad sårvård)

4 444

3 460

Planerad specialiserad neurologisk		
rehab öppenvård - Frösundavik

96%

67%

Övriga (ex försäkringsbolag, utlandspatienter, 162
specialbeslut Region Stockholm)

356

200

Planerad specialiserad neurologisk		
rehab öppenvård - Liljeholmen

86%

87%

5.2 Kvalitetsarbete för
rehabiliteringsverksamheten
Kvalitetsmålen för verksamhetsområdena inom rehabilitering
finns både definierade för hela rehabiliteringsverksamheten och
för enskilda diagnosgrupper. De övergripande målen finns redovisade nedan medan de diagnosspecifika målen redovisas under
respektive rubrik.
Inom ramen för våra avtal hade vi för 2020 följande gemensamma
fokusområden för kvalitetsmål inom rehabiliteringsverksamheten:
• Eget inflytande över sin rehabilitering inklusive sin individuella
rehabiliteringsplan
• Information om vart de kan vända sig vid behov av stöd efter
rehabiliteringen
Information om patientnöjdhet har samlats in med hjälp av en
patientenkät som patienten besvarar i samband med utskrivning.

Vårdkedja ryggmärgsskador (slutenvård)*		

81%

76%

Spinalismottagningen dagrehabilitering 		

84%

86%

Aktiv (öppenvård)		

83%

76%

*Inkluderar ryggmärgsskadade utomlänspatienter
via specialistvårdsremiss.

Förbättrings- och utvecklingsarbete
Resultaten från 2020 års mätning visar mestadels på förbättringar
trots de påfrestande förutsättningar som pandemin givit.
Inflytande över sin rehabilitering inklusive sin individuella rehabiliteringsplan - Vi har ett bättre resultat än 2019 och våra mål är i
mycket högre grad uppnådda. Vi jobbar aktivt med utformande
och uppföljning av rehabiliteringsplanen.
Information om vart patienten kan vända sig vid behov av stöd
efter rehabiliteringen - I flera verksamheter har vi förbättrat
nyckeltalen. Det tolkar vi som ett resultat av ett aktivt arbete med
en tryggare utskrivning. Vi har ökat användning av en skriftlig
utskrivningsplanering samt har tagit fram en informationsbroschyr
som ger svar på frågor inför utskrivning.

Verksamhetsområden inom rehabilitering och personlig assistans
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6. Ryggmärgsskador

Under 2020 har ca 100 personer genomfört sin rehabilitering
i slutenvård efter en traumatisk/icke traumatisk ryggmärgsskada
eller för sena komplikationer relaterat till ryggmärgsskadan.
Rehabilitering har skett i ett tidigt medicinskt skede i direkt anslutning till vård på akutsjukhus eller som re-rehabilitering en tid efter
skada/insjuknande. Vårdtiden varierar mellan 3–14 veckor beroende på patientens behov, skadenivå eller avtal. Personer med
behov och potential att förbättra funktioner, alternativt åtgärda
sekundära komplikationer, kan komma på en kortare periods
re-rehabilitering i sluten- eller öppenvård.
Syftet med rehabiliteringsperioden i direkt anslutning till skada/
sjukdom 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. För ökad kunskap om
ryggmärgsskador och dess konsekvenser erbjuds patienten bl a
temaföreläsningar.
Spinalismottagningen är sedan 2010 en del av Rehab Station och
ingår i vårdkedjan för personer med förvärvad ryggmärgsskada.
Spinalismottagningen har i sitt avtal med Karolinska Universitetssjukhuset ansvar för rehabilitering och varaktig medicinsk uppföljning av personer med ryggmärgsskada i Region Stockholm.
Varje år kommer ca 75–90 patienter för rehabilitering inom
öppenvården. Vi erbjuder dagrehabilitering tre dagar per vecka
för vårdkedjepatienter och patienter med ryggmärgsskada som
remitterats från andra instanser. Senaste året har det varit en
ökning av patienter som kommit för re-rehabilitering enligt avtal
för planerad specialiserad neurologisk rehabilitering.

Ryggmärgsskador

På Spinalismottagningen finns för närvarande 1 300 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 mer omfattande kontroll med läkare, fysioterapeut,
arbetsterapeut, sjuksköterska och kurator. Däremellan erbjuder
vi även en sjuksköterskeledd uppföljning med inriktning på hälsa
och ryggmärgsskaderelaterade komplikationer. I de fall behov
finns av kontakt med behandlare på mottagningen förmedlas
detta i samband med besöket. Behandlarna har specialistkompetens inom ryggmärgsskaderelaterade komplikationer så som
blås-/tarmproblem, smärta, axel-/skulderledsproblem, spasticitet,
trycksår, handfunktion, arbetsåtergång, miljöanpassning, infertilitet
samt nedsatt sexualfunktion. Mottagningen har ett antal specialistläkare kopplade till kliniken i syfte att ha en sammanhållen kontakt
på samma enhet. Plastikkirurg, neuro-urolog och handkirurg
med lång erfarenhet av ryggmärgsskador har regelbundna
mottagningar för bedömning.
Rehab Station arbetar aktivt med livsstilsfrågor och i rehabiliteringsteamen som arbetar med ryggmärgsskador finns fyra utbildade
hälsocoacher som har olika hälsoinriktade aktiviteter individuellt
och i grupp.
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Rehab Stations sittklinik och rullstolsskola möjliggör avancerad
sittanalys i samband med risk för trycksår, förskrivning eller
anpassning av rullstol. Rullstolsskolan, med fokus rullstolsmanövrering, sker i strukturerad form under ledning av specialutbildad
rehabinstruktör. För mer information se kapitel om Specialistmottagningar.
Rehab Station har ett nära samarbete med Stiftelsen Spinalis och
under 2020 anordnades ett antal träffar för personer som lever
med ryggmärgsskada. Stiftelsen Spinalis grundades 1992 och
ändamålet sedan dess har varit att främja forskning och behandlingsutveckling för personer med ryggmärgsskada. Sedan 2003
delar stiftelsen lokaler med Rehab Station och har samarbetat
kring en rad projekt och aktiviteter.
Under 2020 påverkades även stiftelsens verksamhet av pandemin.
Men trots detta så lyckades de ställa om och ordnade en stor
mängd träffar och föreläsningar online. Nedan ses ett utdrag ur
Stiftelsens verksamhet i Frösundavik och online under år 2020:
• Tjejträff för 25 kvinnor med funktionsnedsättning på plats
i Frösundavik.
• Överläkare Ivan Sunara och professor Claes Hultling var inbjudna som föreläsare på läkarutbildningen på universitetet
i Split i Kroatien.
• Föräldra-barnträff, ca 10 föräldrar och 15-talet barn deltog
i Frösundavik.
• Killträff för ryggmärgsskadade män, ca 25 personer på plats
i Frösundavik. Temat för kvällen var sexualitet och föreläsare
Claes Hultling.
• Under mars-oktober genomfördes 20-talet livesända föreläsningar och träffar i syfte att bryta isolering och höja kunskapsnivån hos personer med ryggmärgsskada. Antalet deltagare
varierade från fem till fler än 100 personer. Stiftelsen Spinalis
döpte den här satsningen till Café Spinal och ämnena för
träffarna har varit skiftande allt ifrån coronainformation, Motion
& Träning, Kost & Vikt, tjejträff, Föräldra- och barnträff. Läs mer
om de träffar vi haft på spinalis hemsida. Se här (spinalis.se)
• Båtutflykter med Spinalisbåten arrangerades under sommaren
för patienter inom både sluten- och öppenvård.

Ryggmärgsskador

Coronapandemin
Naturligtvis har coronapandemin påverkat verksamheten på
flertalet sätt. Se särskilt följande;
• Akutsjukhusen var tvungna att ställa om till covidvård vilket
medförde att nio patienter med ryggmärgsskada kom till
Rehab Station i ett tidigare skede i vårdkedjan, vilket gjort att
vårdtiden för vissa patienter blivit något längre under 2020.
• Förlängda vårdtider för patienter i riskgrupp som inte kunde
påbörja dagvårdsrehabilitering.
• Patienter i riskgrupper som varit i behov av öppenvårdrehabilitering och polikliniska insatser har fått anpassade lösningar.
Modifierad rehabilitering har inneburit mer enskilda besök på
tider när inte så många människor befunnit sig i huset, de har
blivit insläppta i alternativa ingångar direkt till mottagningsrum
och har inte behövt passera receptionen. Patienterna har även
uppmanats komma med egen bil. I de fall riskerna har bedömts
för stora och rehabiliteringen/besöket kunnat anstå har besöken
skjutits på framtiden alternativt hänvisats till vård i patientens
närområde.
• Utifrån riktlinjer från Region Stockholm fick vi ej ta emot utomlänspatienter under en period.
• Uppföljnings- och polikliniska besök ställdes om från fysiska
till digitala videovårdmöten.
• Uteblivna studiebesök från andra enheter minskade möjligheter
till utbildning och överrapportering. Dessa ersattes till viss del
med digitala möten.
• Patientföreläsningar har delvis gått från fysiska till digitala.
• Intensivrehabiliteringsprogrammet den så kallade Floridakursen
blev ändrad pga inreseförbud i USA, den genomfördes istället
på hemmaplan.
• Närstående är en viktig del i patientens rehabilitering och under
pandemin har information delgivits digitalt eller via telefon
istället. Under våren infördes besöks- och permissionsförbud
pga covid-19, vilket innebar att närstående inte kunde närvara
fysiskt i patientens rehabilitering eller delta på anhörigkvällar.
Närstående har hänvisats till att träffa sin anhöriga utomhus
och enligt gällande rekommendationer från Folkhälsomyndigheten (FHM).
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Avtal och vårdproduktion
Rehab Station ingår i Vårdkedjan för ryggmärgsskador i Stockholm
men samarbetar också med andra regioner i Sverige. Ryggmärgsskadade personer från andra regioner har möjlighet att komma
till Rehab Station för slutenvårdsrehabilitering och till Spinalismottagningen för öppenvårdsrehabilitering och uppföljning via
specialistvårdsremiss eller ”Fria Vårdvalet”.

Medelvårdtider i antal veckor i dagrehabilitering

Rehab Station samarbetar med Plastikkirurgiska kliniken på
Karolinska Universitetssjukhuset för postoperativ behandling efter
lambåopererade trycksår. Uppföljning sker sedan via Spinalismottagningen.

*Pga Corona har ett flertal gjort kortare uppehåll utan att skrivas ut
vilket gör det svårt att bedöma tiden i veckor då det beräknas på
in och utskrivning.

Ett antal patienter kommer för inneliggande rehabilitering med
annan grundorsak till en ryggmärgsskada via avtal Specialiserad
neurologisk rehabilitering och Specialiserad rehabilitering efter
vård på akutsjukhus.

Avtal

2020

Vårdkedja

2018

6

6,9

9,3 *

Ej vårdkedja

0

Re-rehab

6,9

5,4

6,0

6,4

Spinalismottagningen - vårdkedja och varaktig uppföljning
vid ryggmärgsskada (öppenvård)
Besök och kontakter
Besök
Telefon och indirekta kontakter

Volymer och vårdtider i slutenvård

2019

Uppföljningar (fysisk/digitala)

2020

2019

2018

6 400

12 591

6 602

4 822

2 682

4 191

376 (164/212)

398

215

40

31

13

Volym/vårdtid, dygn

2020

2019

2018

Vårdkedja KS

2 625

2 375

2 044

550

596

815

Utomlänspatienter (ULP)
second opinion

6

21

6

23

108

134

1 156

1 140

1 014

164

216

240

Antal patienter som varit
i kontakt med kliniken

0

43

156

285

418

361

Specialistvårdsremiss
(ryggmärgsskador utomlän)
Sunderby sjukhus
Plastik KS
Avancerad sårvård
Rehab Stations Floridakurs*

Uppföljningar MMC
(enbart fysiska)

Kontakter i snitt/patient
Andel patienter med 1–9 kontakter

10

13

10,4

72%

61%

67%

Högsta antal kontakter för en person

179

223

146

*Utfördes på hemmaplan 2020

Antal individer som kommit på besök

804

957

832

Antal patienter och medelvårdtider i slutenvård

Specialiserade insatser vid Spinalismottagningen

Avtal

Mottagningar

2020
2019
2018
(antal dgr) (antal dgr) (antal dgr)

2020

2019

2018

Urolog

140

160

211

Vårdkedja KS

68 (42,4)

66 (40,5)

60 (44)

Uroterapeut

197

139

104

Specialistvårdsremiss
(ryggmärgsskador utomlän)

15 (38,1)

18 (35,1)

29 (33)

KAD-byte

295

311

269

Sunderby sjukhus

2 (11,5)

3 (36)

5 (27)

Plastikavtal KS

6 (27,3)

9 (24)

8 (30)

0

3 (28)

7 (26)

15 (19)

22 (19)

19 (19)

15

20

16

Avancerad sårvård
Rehab Stations Floridakurs
Övriga avtal

Handkirurgmottagning

58 *

74

92

Trycksårsmottagning

327

369

413

Sittklinik

138

285

318

*Enheten för Rekonstruktiv handkirurgi ansvarar fr.o.m. 2020
själva för mottagning i Rehab Stations lokaler.
34 fysiska och 24 digitala besök har genomförts.

Antal patienter i öppenvård
Avtal

2020

2019

Dagrehabilitering (totalt)

72

93

71

Vårdkedja

38

57

43

Ej vårdkedja
Re-rehab (inkl utomlänspatienter)

Ryggmärgsskador

2018

1

10

6

33

26

27

27

Kvalitetsarbete
Gemensamma kvalitetsmål och resultat avseende patientnöjdhet
redovisas under rubriken Kvalitetsarbete för rehabiliteringsverksamheten, se sidan 24.
Under 2020 har registrering i WebRehab gjorts för patienter med
traumatiska och icke traumatiska ryggmärgsskador både inom
slutenvård, dagrehabilitering och uppföljning.
Totalt registrerades;
• 82 personer i slutenvård in respektive ut, varav 52 personer
från vårdkedjan KS.
• 72 personer i dagrehabiliteringen, in respektive ut

Resultat Vårdkedjan KS
Målnivå för registrering i WebRehab var 100% i vårdkedjan, slutenvård för 2020. Resultatet blev 88%. Orsak till bortfallet var att
tre personer aktivt tackat nej till registrering, fyra personer hade
missats relaterat till bristande rutin.

Fördelning traumatiska/icke traumatiska ryggmärgsskador
och traumatiska skadors etiologi. Inkluderar patienter
inom Vårdkedjan KS i slutenvård (n52).

Fördelning traumatisk/
icke traumatisk skada
■

Traumatisk skada

19

■

Icke traumatisk skada

33

■

Ej registrerade

4

Etiologi
■

Fall

■

Sport

11
3

■

Överfall

2

■

Transport/trafik

3

Här redovisas fördelning av traumatiska och icke traumatiska
skador samt orsak till skada inom vårdkedjan. Fall var den vanligaste bakomliggande orsaken till traumatisk ryggmärgsskada för
personer som genomfört rehabilitering på Rehab Station.

Ryggmärgsskador

28

AIS

FIM

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

Functional Independence Measure (FIM) utvärderar förbättringar
av funktioner i det dagliga livet. Målnivå för FIM-registrering vid
in- respektive utskrivning var 100% inom vårdkedjan KS.

Målnivå för att en AIS-bedömning utförs vid in- respektive utskrivning för patienter inom vårdkedjan KS var 100%. Resultatet
blev 98% vid inskrivning och 96% vid utskrivning, vilket i stort sett
är lika med resultat för 2019. Vanligast förekommande skadenivå
i kombination med skadans omfattning var cervikala skador med
neurologisk skadenivå C2-4 AIS D.

Täckningsgrad i slutenvård var 88% vid inskrivning och 82% vid utskrivning. Medelvärde avseende resultatet var in 60,8 och ut 74,2.
Vid inskrivning bedömdes 34% av patienterna oberoende jämfört
med 35% 2019 och vid utskrivning 62,5% jämfört med 56% 2019.
Medelvärde FIM In respektive Ut
vårdkedjan slutenvård

■ In
■ Ut

Fördelning av skadenivå och grad enligt AIS
i vårdkedjan slutenvård in (n52)

C2-C4

C5-C8
■ A
T1-T5

■ B
■ C
■ D

T6-T12

■ E
■ Okänd

L5-S5

FIM bedömt i vårdkedjan öppenvård. Täckningsgrad i öppenvård
var 92% vid inskrivning och 76% vid utskrivning. Medelvärde avseende resultatet var in 67,3 och ut 73,2.

E
Okänd
0

3

6

9

12

15

Medelvärde FIM In respektive Ut
vårdkedjan öppenvård

■ In
■ Ut

Fördelning av skadenivå och grad enligt AIS
i vårdkedjan dagrehab ut (n38)

C2-C4

C5-C8
■ A
T1-T5

■ B
■ C
■ D

T6-T12

■ E

L1-L4
E
0

Ryggmärgsskador

3

6

9

12

15
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Patientnöjdhet

Kompetensutveckling

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

• Specialistutbildning pågår för en fysioterapeut.
• En arbetsterapeut har gått handledarutbildning (7,5p).
• Två fysioterapeuter har gått utbildningen Fysioterapeutiska
interventioner vid nedsatt lungfunktion vid Karolinska Institutet
(7,5p).
• Fyra fysioterapeuter har gått utbildning i Ekso, en gångrobot,
och praktik pågår. Uppföljning av utbildning planeras 2021.

Andel ryggmärgsskadade patienter som upplevt
att de fått ett gott bemötande
Avtal		2020

2019

Spinal slutenvård		

100% *

100% *

Spinalismottagningen dagrehabilitering		100%

100%

Spinalismottagningen, enstaka besök 		

100%

**

*Spinal slutenvård visar endast resultat för upplevelse
av att blivit bemött med respekt.
**Spinalismottagningen, ej analyserat pga få svar (covidrelaterat)

• Fyra fysioterapeuter har genomgått en internutbildning av
Lokomat, en motoriserad gångortos, som automatiserar
gångträning/rörelseterapi på ett löpband.
• International Spinal Cord Society (ISCoS) – pga pandemin
genomfördes 2020-års möte helt digital. Flertalet medarbetare
deltog.
• Två medarbetare har gått internrevsionsutbildning inom ISO.
• Internutbildning för paramedicinsk personal i CoughAssist,
Gewa (omgivningskontroll/styrning), ASIA har genomförts
under året.

Förbättrings- och utvecklingsarbete
Förbättrings- och utvecklingsarbete har under året bedrivits på
många områden bl a följande:
• Regionalt vårdprogram för förvärvad ryggmärgsskada hos vuxna
och barn, rehabilitering och uppföljning, där Rehab Station
varit huvudförfattare, lanserades under året. Ett omfattande
implementeringsarbete påbörjades.
• En hälsocoachutbildning genomfördes med flertalet medarbetare och implementering har påbörjats i respektive team.
• De olika professionerna i teamen har under året deltagit i
nätverk med regelbundna digitala möten inom vårdkedjan för
ryggmärgsskadade för att lära av varandra samt för att underlätta övergången mellan de olika enheterna.
• MMC-teamet – utvecklat nya arbetssätt och stärkt teamets roll
och kompetens.
• Inom ramen för de två stora urologiska studierna har tre artiklar
publicerats.
• På grund av pandemin genomfördes ett projekt på Spinalismottagningen med att starta upp digitala vårdmöten via video.
Detta är nu en del i den reguljära verksamheten.
• Digitala auskultationer har genomförts istället för fysiska pga
pandemin.
• Ändrade rutiner för in- och utlämning av enkäter.
• För förbättrad information om fortsatt planering efter utskrivning
har en skriftlig utskrivningsplanering vid behov lämnats till
patienten.

Ryggmärgsskador
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7. Stroke

Strokerehabilitering på Rehab Station omfattar både slutenvård
och öppenvård. Patienterna i vår slutenvård kommer till största
delen direkt från akutsjukhuset och har oftast lätta till medelsvåra
fysiska och/eller kognitiva funktionsnedsättningar efter stroke.
Det är viktigt att rehabiliteringen startar tidigt efter insjuknandet
för att ge de bästa förutsättningarna för återhämtning. Vi har en
multidisciplinär teambaserad strokerehabilitering med arbetsterapeut, fysioterapeut, rehabinstruktör, logoped, kurator, psykolog, läkare, sjuksköterska och undersköterska. I nära samarbete
arbetar vi utifrån patienten och dennes behov, förutsättningar
och mål. De allra flesta av våra patienter skrivs ut till hemmet
och följs upp av neuroteam där.

Vi har även ett utbud av föreläsningar i små grupper där relevanta
ämnen tas upp, till exempel lyfts vikten av hälsosamma levnadsvanor för att förebygga återinsjuknande. Vi bjuder även regelbundet in Strokeföreningen samt Region Stockholms strokeoch hjärnskadevägledare för att presentera sina verksamheter.
Under året som gått har vi pga pågående pandemi behövt ställa
in de fysiska besöken från externa aktörer. Några har vi dock k
unnat ställa om till digitala träffar.

För personer som har kvarvarande fysiska och kognitiva funktionsnedsättningar, och i ett senare skede är i behov av multidisciplinär
teambaserad rehabilitering, finns möjligheten att komma till oss
från sitt egna boende för en ny planerad rehabiliteringsperiod.
Detta kan ske antingen som dagrehabilitering i öppenvården eller
som veckovårdsrehabilitering i slutenvården.

Avtal och vårdproduktion

Oavsett när insjuknandet var, nyligen eller för flera år sedan, arbetar
vi personcentrerat och målinriktat och innehållet i rehabiliteringen
skräddarsys. Patienten får ett schema där olika aktiviteter är inbokade utifrån den egna individuella rehabiliteringsplanen. Det kan
vara både individuell träning med till exempel fysioterapeut eller
logoped och någon av våra många gruppträningar till exempel
cirkelträning, balansträning, salsa eller yoga. För att möta det ofta
komplexa behovet av insatser och kompetens har vi även grupper
där personal från flera olika professioner är ansvariga. Ett sådant
exempel är kognitiv idrott där både arbetsterapeut och rehabinstruktör finns med. Samtalsstöd med vår kurator kan också ingå
som en del i rehabiliteringen. För många är balansen mellan
aktivitet och vila grundläggande varför återhämtning eller kanske
avslappning kan behöva läggas in på schemat. Även vistelse i vår
trädgård eller i den närbelägna Hagaparken upplevs av många
som viktig för återhämtning.

Stroke

De aktuella avtalen för strokeverksamheten är Specialiserad
neurologisk rehabilitering efter vård på akutsjukhus (slutenvård)
samt Planerad specialiserad neurologisk rehabilitering (slutenoch öppenvård). Rehab Station tar även emot strokepatienter på
specialistvårdsremiss för slutenvård samt enligt Fritt vårdval för
öppenvård från andra delar av Sverige.
Vår strokerehabilitering har påverkats av pandemin. En stor del av
patienter med stroke ingår i riskgrupp för covid-19 varför många
patienter avbröt sin dagrehabiliteringsperiod eller valde att skjuta
upp den. Något som speglas i siffrorna för Öppenvård, se nedan.
För att minska risken för smittspridning och att skydda de patienter
som ändock valde att genomföra sin rehabilitering vidtogs flera
åtgärder. Till exempel minskades antalet deltagare i grupperna.
Vi gjorde även en uppdelning så att patienter i slutenvård tränar
för sig och patienter i öppenvård för sig. Det här innebar dock
begränsade möjligheter till möten och erfarenhetsutbyten mellan
patienter som kommit olika långt i sin rehabilitering, något som
tidigare varit mycket uppskattat.
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Förbättrings- och utvecklingsarbete

Antal strokepatienter
Avtal		2020

2019

Slutenvård		 161

138

Öppenvård (dagrehab)		

113

89

Kvalitetsarbete
Gemensamma kvalitetsmål och resultat avseende patientnöjdhet
redovisas ovan under rubriken Kvalitetsarbete för rehabiliteringsverksamheten, se sidan 24.
Rehab Station har en lång tradition av att delta i studier av olika
slag. Under åren 2018-2020 deltog vi i den nationella studien
Efficacy of Fluoxetine – a randomised controlled trail in stroke (EFFECTS). Studiens syfte var att undersöka om behandling med
en kapsel fluoxetin 20 mg jämfört med en kapsel med placebo
om dagen i sex månader efter akut stroke kan förbättra patientens
funktionsförmåga. 1 500 personer varav 77 patienter från Rehab
Station inkluderades i studien. Studien publicerades i den vetenskapliga tidskiften The Lancet 2020;19:661-69. Ingen signifikant
funktionsförbättring kunde påvisas. Dock minskad depression
i den aktivt behandlade gruppen, däremot ökad risk för skelettskador och hyponatremi. Samtliga deltagare informerades brevledes om läkemedel som de fått under studietiden.

Stroke

De olika professionerna i teamen deltar aktivt och regelbundet
i olika nätverk för stroke för att lära av varandra och verka för en
”obruten vårdkedja”. Vi har även nära kontakter med patientföreningar såsom Afasiföreningen och Strokeföreningen för att underlätta övergången från rehabilitering inom hälso- och sjukvård till
egenvård och ett fortsatt liv efter en stroke med hög grad av delaktighet och egenmakt. Den här strävan har varit anledningen till
vår medverkan i Hjärna Tillsammans där olika vårdgivare i Region
Stockholm, föreningar för personer med egna erfarenheter och
även andra verksamheter som möter personer med förvärvad
hjärnskada, samverkar i syfte att stärka stödet och rehabiliteringen
för personer med förvärvad hjärnskada.
För att rikta våra rehabinsatser specifikt till strokepatienterna har
vi skapat en ny träningsgrupp som vi kallar Hemi-handgrupp.
Insatsen fokuserar på träning av den hemiparetiska handen men
även på tips och träning av olika aktiviteter med en svagare hand.
Vi har även lagt till fler grupper för kognitiv träning. Rehab Station
kan nu också erbjuda gångträning i Lokomat även för patienter
som drabbats av gångsvårigheter efter stroke.
Under året har teamet på olika sätt fördjupat sina kompetenser
för att förbättra de rehabinsatser vi erbjuder. Ett exempel på det
är att en av våra fysioterapeuter har gått kursen ”Bedömning av
gångfunktion hos barn och vuxna med funktionsnedsättning”
- 7.5 poäng. Ett annat är att en arbetsterapeut utbildade sig till
yoga-instruktör och nu kan hålla yoga-grupper.
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8. Multipel skleros

Multipel skleros (MS) har i många år varit en av Rehab Stations
största målgrupper, nästan 250 personer med MS genomförde
sin rehabilitering hos oss 2020.
Vi har två enheter som är specialiserade på MS, en i Liljeholmen
och en i Frösundavik. I våra multidisciplinära team jobbar fysioterapeuter, rehabinstruktörer, kuratorer, arbetsterapeuter, logopeder,
läkare, sjuksköterskor, undersköterskor i nära samarbete tillsammans med varje patient. Vi tar emot patienter i direkt anslutning
till akut sjukhusvistelse för en tids intensiv slutenvårdsrehabilitering.
Vi har också planerad specialiserad rehabilitering i veckovård eller
i öppenvård med diagnosinriktade program för de som nyligen
har fått MS och för de patienter som haft MS under en längre tid.
I Liljeholmen har vi ett sammanhållet program för dem som nyligen
diagnostiserats med MS. Målet är att 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 bedömningssamtal där
teamet tillsammans med patienten kartlägger vilka behov, resurser
och aktivitetsmöjligheter som finns med hänsyn till fysiska och
kognitiva funktioner samt psykosocial situation. Utifrån det skrivs,
i samråd med patienten, en rehabiliteringsplan med tydliga mål
för rehabiliteringsperioden, vilken följs upp kontinuerligt.
Programmen skräddarsys utifrån patientens uppsatta mål, resurser
och problem. Individuella kontakter med varje yrkeskategori i
teamet varvas med anpassad gruppträning, gruppaktiviteter och
föreläsningar. Exempel på grupper är cirkelträning med fokus
på kondition, balans och styrka, yoga, basal kroppskännedom,
qigong, avspänning, köksaktivitet, aktivitetsgrupp med fokus
på hantverk samt färg och form. Våra föreläsningar har olika
teman t.ex. kognition, stress och stresshantering, blåsa och tarm,
träningslära samt hälsa och livskvalitet. I Frösundavik finns även

Multipel skleros

tillgång till trädgård samt aktivitetsgrupper med inriktning på
kognition där en av grupperna kombinerar kognition och idrott.
Här finns också samtalsgruppen Livspusslet, där det ges möjlighet
att reflektera över vardagliga frågor.

Avtal och vårdproduktion
De aktuella avtalen för MS är Specialiserad neurologisk rehabilitering efter vård på akutsjukhus och Planerad specialiserad neurologisk rehabilitering (öppenvård och slutenvård). Vi tar även emot
MS-patienter från övriga Sverige, framför allt från Region Sörmland,
för slutenvård på specialistvårdsremiss och för öppenvård enligt
fritt vårdval.
Alla våra verksamheter har påverkats av pandemin under 2020,
vilket kan ses i antalet MS-patienter som genomfört sin rehabilitering hos oss. Många öppenvårdspatienter valde att avbryta sin
rehabiliteringsperiod i förtid då pandemin bröt ut och ett stort
antal har valt att skjuta upp sin rehabilitering. Vi har också minskat
antalet patienter per grupp för att kunna hålla avstånd och följa
smittskyddsrekommendationer. I Frösundavik har vi delat upp
slutenvårdspatienter och dagvårdspatienter på två olika våningsplan för att minska smittrisken.

Antal MS-patienter
Avtal		2020

2019

Slutenvård Frösundavik		

28

40

Öppenvård Frösundavik		

81

91

Öppenvård Liljeholmen		

133

171
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Kvalitetsarbete
Under 2020 har registrering i WebRehab genomförts för MSpatienter inom dagrehabilitering och veckovård. Resultat av
kvalitetsmål och patientnöjdhet vid utskrivning redovisas under
rubriken Kvalitetsarbete för rehabiliteringsverksamheten, se sid 24.

Förbättrings- och utvecklingsarbeten
Aleris Rehab Station deltar aktivt i Svenska MS-sällskapets
verksamhet. Fysioterapeuter, rehabinstruktörer, kuratorer och
arbetsterapeuter deltar i yrkesspecifika nätverksmöten med andra
enheter. Kontinuerligt samarbete bedrivs också med Centrum för
Neurologi, Karolinska Universitetssjukhuset i Solna och Huddinge
samt Danderyds sjukhus. Under 2020 har fysiska möten inte varit
möjliga. Visst utbyte har ändå kunnat genomföras digitalt eller via
telefonkontakt.
Malin Sallstedt, fysioterapeut, har arbetat vidare med att utveckla
filosofiska samtal som ett verktyg i rehabprogrammen. Under
2020 har vi också kunnat bjuda in MS-patienter till ”filosofiskt
café” digitalt. Aktiviteter har genomförts i samarbete med Svenska
sällskapet för filosofisk praxis (SSFP).

Forskning och utveckling, utbildning
Rehab Station kombinerar det kliniska behandlingsarbetet med
kliniknära forsknings- och utvecklingsarbete för att höja kompetensen och utveckla våra rehabiliteringsprogram.

Utveckling av ett utmanande balansträningsprogram (HiBalance)
riktat till personer med multipel skleros (MS) samt dess effekter på
funktionsförmåga och immunologiska markörer - en randomiserad kontrollerad studie. Under hösten 2020 genomförde han
sitt halvtidsseminarium vid Karolinska Institutet. Han har också
publicerat en artikel i ”Physio Theraphy” om tillförlitlighet vid
upprepade mätningar med balanstest, Mini-BESTest för personer
med MS. Han har även fått möjlighet att presentera sitt projekt vid
konferenser i Åbo samt vid ACTRIMS-ECTRIMS, den stora internationella MS-konferensen som under 2020 hölls i Washington.

Kompetensutveckling
Våra medarbetare ges möjlighet att kontinuerligt delta vid olika
utbildningsdagar inom våra specialområden. En målsättning är
även att alla medarbetare som jobbar med MS ska genomgå vår
interna MS-utbildning. Under 2020 har vi deltagit i olika digitala
utbildningar och föreläsningar där inriktningen bl a varit MS och
covid-19, yrsel, mindfulness, MS och träning, MS och kost samt
yoga. Följande kompetenshöjande insatser har gjorts:
• En kurator har gått en introduktionskurs i KBT och schematerapi, Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapi.
• En rehabinstruktör har deltagit i en kurs i Hälsobefrämjande
arbete och salutogen gemenskap.
• En arbetsterapeut har pågående magisterstudier, Karolinska
Institutet.
• En fysioterapeut har genomgått utbildning till yogainstruktör.

Andreas Wallin, fysioterapeut i MS-teamet och doktorand vid
Karolinska Institutet, har arbetat vidare med sitt doktorandprojekt -
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9. Övrig neurologisk
och allmän rehabilitering

Neurologisk rehabilitering
Inom ramen för avtalet för Specialiserad neurologisk rehabilitering
efter vård på akutsjukhus kan vi erbjuda inneliggande multidisciplinär teambaserad rehabilitering till patienter som efter sjukdom
eller skada har fått påtagliga symtom och funktionsnedsättningar
och som har behov av specialiserad neurologisk rehabilitering i
slutenvård. Målgruppen delas in i följande fyra grupper:
1. Patienter med benign tumör i hjärnan eller andra delar av
centrala nervsystemet samt patienter med traumatisk skada
i hjärna eller andra delar av centrala nervsystemet.
2. Patienter med malign tumör i hjärnan eller andra delar av
centrala nervsystemet samt patienter med funktionell neurologisk störning.
3. Patienter med sjukdomar i hjärnans kärl, patienter med
infektion i hjärnan eller andra delar av centrala nervsystemet
samt patienter med sjukdom i hjärnan eller andra delar av
nervsystemet.
4. Patienter med svår traumatisk hjärnskada samt patienter med
traumatisk hjärnskada och/eller skada i andra delar av nervsystemet med samtidiga symtomgivande skador/komplikationer
inom ytterligare organsystem.

Avtal - Specialiserad neurologisk rehabilitering
efter vård på akutsjukhus
Antal patienter		

2020

2019

Grupp 1, enligt ovan		

37

38

Grupp 2, enligt ovan		

42

35

Grupp 3, enligt ovan		

132 *

103 *

Grupp 4, enligt ovan		

83

48

*Exklusive patienter med stroke (N=161 resp. 138)
och MS (N=28 resp.40), se kapitel 7 och 8

Övrig neurologisk och allmän rehabilitering

Rehabiliteringsperioden på Rehab Station börjar med inskrivning
av läkare och sjuksköterska och sedan görs bedömning av rehabiliteringspersonalen. Tillsammans med patienten identifieras behov,
resurser och förutsättningar och en rehabiliteringsplan med tydliga
mål för vårdtiden upprättas. Patienten får ett individuellt schema
där olika aktiviteter är inbokade utifrån rehabiliteringsplanen. Det
kan vara både individuell träning med till exempel fysioterapeut
eller logoped och några av våra många gruppträningar, exempelvis cirkelträning, balansträning eller salsa. För att möta det ofta
komplexa behovet av insatser och kompetens har vi även grupper
där personal från flera olika professioner är ansvariga. Ett sådant
exempel är det vi kallar kognitiv idrott där både arbetsterapeut
och rehabinstruktör finns med. Tid för återhämtning är av stor
vikt vilket tillgodoses till exempel genom yoga eller vistelse i vår
trädgård eller i den närbelägna Hagaparken. Vila kan även läggas
in på schemat.
När det är dags att åka hem överrapporterar vi patienten vidare till
nästa vårdnivå som oftast är neuroteam eller hemrehab.
Den största diagnosgruppen som faller inom detta avtal är stroke,
vilken vi tidigare har berättat om i avsnitt 7 Stroke. En av de till
antalet minsta diagnosgrupperna som vi möter inom det här
avtalet är patienter med funktionella neurologiska symtom (FNS).
Rehab Station har sedan flera år ett välfungerande och strukturerat arbetssätt för denna patientgrupp. Teamet, bestående av
fysioterapeut, arbetsterapeut, rehabinstruktör, kurator, psykolog
och läkare, är väl förtrogna med de rutiner, riktlinjer och förhållningssätt som utvecklats med tiden. Under 2020 hade vi 13
patienter med FNS vilket är något färre än föregående år. Vi har
dock sett ett ökat remissflöde till oss när det gäller patienter med
denna problematik och därför har vi tagit ett beslut om att utöka
möjligheten att ta emot patientgruppen genom att utbilda ytterligare ett team. För att mäta patienternas självskattade hälsa och
utvärdera resultatet av våra insatser använder vi EQ-5D. Av nio
patienter som svarade skattade sju patienter sitt mående betydligt
bättre vid utskrivning än vid inskrivning. Två patienter skattade sin
hälsa sämre.
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En ny diagnosgrupp som kom till Rehab Station under 2020 var
patienter med behov av rehabilitering efter genomgången svår
covid-19-infektion. Med varierande och ofta komplexa fysiska,
kognitiva och psykosociala funktions- och aktivitetsnedsättningarna fanns ett tydligt behov av den multidisciplinära teamrehabiliteringen Rehab Station är vana att erbjuda. För att möta denna
nya patientgrupp krävdes utbildning och samtliga professioner
deltog i olika digitala utbildningar och träffar via bl a Karolinska
Institutet, Karolinska Universitetssjukhuset Solna och Akademiskt
Primärvårdscentrum (APC). Nätverk och kunskapsutbyte med
andra vårdgivare var också mycket viktigt för fördjupning av
förståelse och kompetens inom området. Utifrån befintlig evidens
och erfarenhet utvecklades rutiner och arbetssätt och patienterna
hade god nytta av tiden på Rehab Station innan de kunde återgå
till hemmet.

Kirurgisk rehabilitering
Inom ramen för avtalet för Specialiserad rehabilitering för patienter
efter vård på akutsjukhus kan vi erbjuda multidisciplinär teambaserad rehabilitering till patienter som efter sjukdom eller skada
har fått påtagliga symtom och funktionsnedsättningar och som
har behov av specialiserad rehabilitering i slutenvård. Målgruppen
delas in i följande fyra grupper:
1. Patienter som genomgått ortopedkirurgisk operation.
2. Patienter som genomgått thoraxkirurgisk operation. (Denna
grupp tar vi för närvarande inte emot på Rehab Station).
3. Patienter som genomgått kirurgisk operation, amputation
eller som i samband med akut sjukdom, trauma eller planerad
behandling drabbats av ett komplicerat efterförlopp.
4. Patienter som i samband med trauma, akut sjukdom eller
planerad behandling drabbats av multipla symtomgivande
skador/sjukdomar inom ett eller flera organsystem (gäller ej
skada inom CNS) och där behovet av specialiserad rehabilitering förväntas vara omfattande under en lång tid.

Avtal - Specialiserad rehabilitering efter vård på akutsjukhus
Antal patienter		

2020

2019

Grupp 1, enligt ovan		

20

56

Grupp 3, enligt ovan		

201

134

Grupp 4, enligt ovan		

97

150

Rehabiliteringsperioden på Rehab Station är liknande som den
för neurologisk rehab med skillnaden att vårdtiderna för kirurgisk
postoperativ rehabilitering ofta är korta och fokuserar på mobilisering för att undvika postoperativa komplikationer och att komma
igång med lättare fysisk aktivitet innan hemgång. Viktigt är även
att motivera till fortsatt rehabilitering på egen hand eller att säkerställa en adekvat fortsatt rehabiliteringskontakt inom öppenvård
efter utskrivning. Vårdtiderna för rehabilitering efter trauma
(grupp 4) är längre, ofta beroende av belastningsrestriktioner och
immobilisering samt ett mer omfattande rehabiliteringsbehov.

Övrig neurologisk och allmän rehabilitering
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9.1 Övrig neurologisk rehabilitering
för patienter som kommer från
eget boende

Rehab Station tar även emot patienter via specialistvårdsremiss
för slutenvård från andra delar av Sverige och under 2020 var det
22 patienter från andra regioner än Stockholm som fick möjlighet
till rehabilitering hos oss. Via Fritt vårdval finns även möjlighet att
ansöka om rehabilitering i öppenvård från övriga Sverige.

För patienter som kommer från eget boende och som trots
insatser i öppenvård har behov av en intensifierad, strukturerad
och sammanhållen rehabiliteringsperiod kan vi erbjuda multidisciplinär teambaserad rehabilitering inom ramen för vårdvalet
Planerad specialiserad neurologisk rehabilitering. Målgruppen är
patienter med:

Under mars månad då pandemin med covid-19 startade var den
en stor del patienter som avslutade sin rehabilitering. Detta då
de flesta av våra patienter är i riskgrupp för att bli mycket sjuka
i covid-19. Under året har vi sedan haft ett lägre remissinflöde
samt färre patienter som velat genomföra sin rehabilitering.

• Tumör i hjärna och/eller andra delar av det centrala nervsystemet.

Kvalitetsarbete

• Verifierad skada och/eller sjukdom i hjärna och/eller andra
delar av det centrala nervsystemet.
• Sjukdom i nervsystemet med komplex problematik.
Sjukdomen/skadan enligt ovan ska ha medfört påtagliga kvarstående neurologiska symptom med begränsningar i funktion och
aktivitet.
Inom avtalet finns möjlighet att komma på en rehabiliteringsperiod antingen i slutenvård (veckovård) eller i öppenvård. Vid
veckovård har man rehabilitering inom slutenvård måndag till
fredag under två eller tre veckor. Vid dagvård har man 15 eller 25
tillfällen (halvdagar) fördelade två till tre gånger per vecka under
en sammanhängande period.
Perioden inleds med ett inskrivningssamtal där teamet tillsammans med patienten kartlägger vilka behov, resurser och aktivitetsmöjligheter som finns med hänsyn till fysiska och kognitiva
funktioner, samt psykosocial situation. Utifrån detta upprättas en
rehabiliteringsplan med mål för perioden. Patienten får sedan
ett individuellt schema där olika aktiviteter är inbokade utifrån
rehabiliteringsplanen. Det kan vara både individuell träning med
till exempel fysioterapeut eller logoped och några av våra många
gruppträningar exempelvis cirkelträning, balansträning eller salsa.
För att möta det ofta komplexa behovet av insatser och kompetens
har vi även grupper där personal från flera olika professioner är
ansvariga. Ett sådant exempel är aktiviteten kognitiv idrott där
både arbetsterapeut och rehabinstruktör finns med. Tid för återhämtning är av stor vikt och det kan tillgodoses genom vistelse
i trädgården, yoga eller att vila läggs in på schemat.

Antal patienter		

2020

Slutenvård i Veckovårdsform		

37

Öppenvård		

87 *

Gemensamma kvalitetsmål och resultat avseende patientnöjdhet
redovisas ovan under rubriken Kvalitetsarbete för rehabiliteringsverksamheten, se sidan 24.

Förbättrings- och utvecklingsarbete
Under 2017 påbörjades en satsning i dagrehab på patienter
med Parkinsons sjukdom. Satsningen har slagit väl ut och vi
fortsätter att arbeta för denna patientgrupp. Under 2020 deltog
33 personer med Parkinsons i vår rehabilitering gentemot 30
personer 2019 och 21 personer 2018. Under 2020 har ytterligare
en arbetsterapeut och en fysioterapeut certifierats att leda den
Nationella Parkinsonskolan och vi kan nu regelbundet erbjuda
personer med Parkinsons sjukdom att delta i vår Parkinsonskola.
Dock har vi ej kunnat genomföra någon Parkinsonskola under
hösten 2020 på grund av rådande omständigheter, men planerar
att återuppta denna under 2021.
Trots att vi under 2020 ej kunnat genomföra utbildningar och
nätverksträffar i den grad vi önskat på grund av pandemin samt
permittering av personal har, förutom utbildningen i Nationella
Parkinsonskolan, en fysioterapeut tagit sin specialist-examen och
en annan fysioterapeut utbildat sig till yoga-instruktör.
Gemensamma förbättringsarbeten rörande patienters upplevelse
av rehabiliteringsverksamheten redovisas under rubriken
Kvalitetsarbete för rehabiliteringsverksamheten, se sidan 24.

2019
54
121 *

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

Övrig neurologisk och allmän rehabilitering
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9.2 Aktiv

Kvalitetsarbete

Sedan 2014 har Rehab Station under namnet Aktiv erbjudit
intensivträning till personer med medfödd eller tidigt förvärvad
rörelsenedsättning. Inom avtalet Intensivträning för personer
med rörelsenedsättning så är träningsperioden 8 veckor och det
finns möjlighet för deltagaren att träna upp till hela 16 pass per
vecka. Vi har ett mycket brett utbud av gruppträningar. Aktiv erbjuder bl a lugnare pass i form av yoga eller avspänning och pass
med kraft och explosivitet såsom styrka, boxning eller workout.
Även individuell träning med fysioterapeut, arbetsterapeut eller
rehabinstruktör ingår, allt utifrån en individuellt utformad rehabiliteringsplan.

• Hur nöjd är du med personalens bemötande? 100%

Produktion
Under 2020 hade vi 121 deltagare som påbörjade intensivträning
hos Rehab Station Aktiv. De flesta av dem hade tränat med oss
tidigare men för 16 personer var det första gången. Deltagarna
var mellan 19 år och 85 år och den vanligaste diagnosen var
cerebral pares följt av MMC och olika typer av muskeldystrofier.
Utöver dessa diagnoser förekom ytterligare cirka 30 olika diagnoser hos våra deltagare. Många av dem klassas som sällsynta
diagnoser. Aktiv genomförde under året 944 individuella besök
och 3 613 gruppbesök under intensivträningsperiod. Utöver det
så gjordes 786 uppföljande gruppbesök. Detta kan jämföras med
2019 då vi hade 1 195 individuella besök och 4 659 gruppbesök
samt 1 555 uppföljande gruppbesök. 2019 hade vi också totalt
137 deltagare. Skillnaden detta år beror främst på pandemin och
att deltagarna valt att ej genomföra sina träningsperioder.

Övrig neurologisk och allmän rehabilitering

Efter avslutad intensivträningsperiod ombeds våra deltagare att
fylla i vår Nöjdhetsenkät. Under 2020 har vi successivt samlat in
enkäterna under året. På våren var det åtta deltagare och på hösten
var det 13 deltagare som besvarade enkäten. Här redovisas den
andel som svarat ”Mycket nöjd och nöjd” inom de olika frågeområdena. Resultatet är ett snitt av bägge perioderna.
• Hur nöjd är du med ditt samarbete med personalen? 100%
• Hur nöjd är du med rehabiliteringen? 100%
• Hur nöjd är du med eget inflytande över din rehabilitering
inkl din individuella rehabiliteringsplan? 95%
• Hur nöjd är du med information om vart du kan vända dig
vid behov av stöd efter rehabiliteringen? 95%
• Skulle du rekommendera andra att söka rehabilitering på
Rehab Station? 100%

Förbättrings- och utvecklingsarbete
Under 2020 har vi inte kunnat arbeta med förbättrings- och
utvecklingsarbete i lika hög grad som vi hade önskat på grund
av pandemin. En av våra fysioterapeuter har dock utbildat sig
till yoga-instruktör och en annan har gått en Fysisk Aktivitet på
Recept (FAR)-utbildning. Vi har också utökat vårat samarbete med
dagvården vilket resulterat i att vi har kunnat erbjuda en större
variation av gruppverksamhet till våra deltagare.
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10. Specialistmottagningar

Rehab Stations grundtjänster utgörs av sammansatta rehabiliteringsprogram, som kombinerar olika inslag. Många av patienterna behöver
dock mer riktade insatser för vissa symtom/konsekvenser av skada/
sjukdom. Verksamheten har därför flera välutvecklade behandlingsmoduler som ingår i Rehab Stations samlade rehabiliteringsutbud.
Nedan följer exempel på specialistmottagningar.
10.1 Logopedi

Produktion

Rehab Station driver sedan 2010 en logopedmottagning enligt
avtal med Region Stockholm inom Vårdval logopedi. Mottagningen vänder sig till patienter med neurologiskt betingad taloch språkstörning; dysartri och afasi. Målsättningen är att genom
utredning, diagnosticering och behandling förbättra patienternas
möjlighet att genom språklig eller alternativ kommunikation kunna
påverka sin interaktion med andra människor och ha en aktiv
roll i samhället med en hög grad av delaktighet. Ett exempel på
behandling som kan erbjudas är Lee Silverman Voice Treatment
(LSVT), en intensiv behandlingsmetod anpassad för personer
med Parkinsons sjukdom med besvär av svag röststyrka. Förutom
individuell behandling erbjuds handledning till närstående och
personal och vid behov utprovas och förskrivs kommunikationshjälpmedel. Patienter med sväljsvårigheter, dysfagi, ingår också
i målgruppen och bedömning av sväljfunktionen är en mycket
viktig åtgärd liksom rådgivning kring hur man kan göra sväljningen
säker.

Förbättrings- och utvecklingsarbeten

Specialistmottagningar

Pandemin har påverkat logopedmottagningen i mycket hög
grad då en stor del av mottagningens målgrupp ingår i någon
av riskgrupperna. Produktionen under 2020 var avsevärt lägre
än tidigare år. 209 besök varav 18 nybesök jämfört med 2019 då
antalet besök var 370 och nybesök 42. Våra logopeder var därför
korttidspermitterade på viss tid under större delen av 2020.
Under 5 veckor hade våra logopeder en student från termin 7
på logopedprogrammet.

För att utvärdera logopedmottagningen infördes under året en
patientnöjdhetsenkät. Tyvärr blev underlaget för 2020 för litet
för att ställas samman men vi är glada för den nya rutinen och
hoppas att kunna få fram ett resultat för 2021. Med pandemin
uppkom nya behov bland annat av kunskap och båda våra
logopeder gick utbildning i covidrehab – akut och subakut - för
logopeder. Vi började även att erbjuda digitala videovårdmöten
för våra patienter. Inom området dysfagi deltog logopederna vid
en utbildning om dysfagibehandling i öppenvården. De anordnade
även ett internt utbildningstillfälle om dysfagi riktat till Rehab
Stations vårdpersonal.
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10.2 Rullstolsskolan

10.4 Datorkraft

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

Datorkraft provar ut datorhjälpmedel till personer som pga
olika funktionsnedsättningar har svårigheter att använda vanligt
tangentbord och datormus. Datorkraft träffar personer både
inom sluten- och öppenvård. Arbetsterapeut och rehabinstruktör
identifierar personens individuella behov och mål. Utifrån detta
utprovas hjälpmedel och anpassas datormiljö och hjälpmedel.
Fokus ligger lika mycket på ergonomi som på teknik. Träning
och utvärdering är en naturlig del av insatserna. Slutresultaten är
individuella och kan bestå av en ergonomisk arbetsstol, underarmsstöd, datormus och/eller tangentbord eller program. För en
del räcker det med att få information eller skriftliga rekommendationer, beroende på behov och förutsättningar.

Programmet omfattar 15 dagvårdstillfällen/halvdagar fördelade
på tre dagar per vecka. Teamet består av kursansvarig rullstolsanvändare tillika idrottslärare och rehabinstruktör, fysioterapeut,
läkare samt rullstolsmekaniker. Vid behov kan patienterna även
träffa arbetsterapeut, kurator samt logoped.

Produktion
MS var den vanligast förekommande diagnosen i Rullstolsskolan.
Exempel på övriga diagnoser som varit representerade är postpolio, stroke, ryggmärgsskador med flera. Under 2020 har 28
patienter deltagit i rehabiliteringsprogrammet. Detta kan jämföras
med 68 patienter 2019. Covid-19 har medfört att flertalet patienter inte önskat eller kunnat delta i rehabilitering/rullstolsskola
under pandemin, därav den mer än halverade patientbeläggning
under året.

Förbättrings- och utvecklingsarbete
Under 2020 har vi fortsatt att använda och utvärdera Drivkraft
Wheelchair Manoeuvre Test (DWMT) samt utveckling av struktur
av bedömning inför rullstolsskolans uppstart och avslut utifrån
drivkraftkonceptet.

10.3 Hälsa och friskvård
- egenträning efter utskrivning
I Rehab Stations lokaler finns ett modernt och fullt utrustat gym
som till stora delar är anpassat för personer med olika funktionshinder. Alla som tidigare varit inskriven i något av våra rehabiliteringsprogram har möjlighet att köpa träningskort som ger tillgång
till gym, uthållighetsträning, salsa och workout. I samband med
coronapandemin och ökad smittspridning har vi från mars-april
och tillsvidare stängt möjligheten för egen träning med träningskort. Det innebär bl a att vår välbesökta (ca 100 personer/gång)
work-out/gruppträning stängdes. Vi hörsammade målgruppens
önskan om att fortsätta träningen på ett smittsäkert sätt. I ett
samarbete med Stiftelsen Spinalis utvecklades former för digitala
livesändningar som har gjort att träningen har kunnat fortsätta
trots restriktioner. Numera är ca 80 personer med online vid livesändningen och klippen har sedan tusentals visningar i efterhand.

Datorkraft kontaktas även av personer som tidigare gjort utprovningar, till exempel när ett behov förändrats eller när hjälpmedel
blivit utslitna. Nya hjälpmedel på marknaden kan också vara
anledning till ny utprovning. Förändringar i vilka kompensatoriska
hjälpmedel för hemmabruk som är förskrivningsbara i Beställningsportalen gör det nödvändigt att förskrivaren är uppdaterad på
vilka hjälpmedel som är tillgängliga från tid till annan. När det gäller
rekommendationer till utomlänspatienter eller arbetsplatser har
vi friare händer och kan föreslå olika produkter som finns på
marknaden. Det är positivt att även dessa målgrupper får ta del av
Datorkrafts kvalificerade tjänster.
Datorkraft har under året haft utbyte med KommSyn och samarbetar med Facebookgrupperna ’Nakkad’ och ’Invalid Gamers’.
Dessa vänder sig till personer med höga ryggmärgsskador
respektive online-spelare med nedsatt hand- och finger-motorik.
Båda grupperna syftar till att gruppmedlemmarna ska kunna dela
erfarenheter och lösningar.
Pandemin har påverkat antalet patientkontakter markant under
2020 eftersom spinal öppenvårds- och dagrehab har haft begränsat antal patienter då många i målgruppen tillhör riskgrupper.
Fler rekommendationer/kontakter har därför gjorts via e-post och
telefon jämfört med året innan. Inom arbetsgruppen har det varit
perioder med sjukfrånvaro och permitteringar till följd av pandemin
och som påverkat Datorkraft.

Produktion
Totalt har Datorkraft haft 49 kontakter med patienter vilket omfattat rekommendationer, hjälpmedelsförskrivning, bedömning,
utprovning eller uppföljning via besök, e-post eller telefonkontakt
under 2020. Av de sammanlagt 33 personer som besökte
Datorkraft fick 13 personer individuella rekommendationer och
flertalet hjälpmedel förskrivna. Tolv var förstagångsbesökare.

Antal patientkontakter Datorkraft		

Specialistmottagningar

2020

2019

Dagrehabilitering		 7

24

Spinal slutenvård		

25

35

Spinal öppenvård		

16

22

Specialiserad neurologisk rehabilitering (slutenvård)

0

10

Rehab Station Liljeholmen (MS)		

1

1
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11. Personlig assistans

Aleris Rehab Station Assistans har bedrivit assistansverksamhet sedan
2010. Våra kunders helhetsupplevelse är av största vikt och vi vill att
de 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 funktionsnedsättning 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 regelbundna uppföljningar med våra kunder.

Produktion
Under 2020 har vi utfört 251 623 assistanstimmar. Vid årets slut
anordnade vi assistans för 44 kunder med hjälp av 344 personliga
assistenter vilket inkluderar både de med fast anställning hos kund
och de som är behovsanställda.

Kvalitetsarbete

och ansvarar för att oförutsedda händelser/avvikelser rapporteras
in i Rehab Stations ärendehanteringssystem. Förbättringsarbetet
pågår hela tiden. Detta för att hålla högsta kvalitet i våra tjänster
utifrån våra avtal med kunden.

Bemanningsteamet
Bemanningsteamet är en mycket värdefull och viktig resurs för
verksamheten. Bemanningsassistenternas främsta uppgift är att
bemanna lediga pass hos våra kunder vid ordinarie assistenters
frånvaro och där lediga pass inte kan lösas med kundens övriga
assistenter i gruppen. Bemanningsassistenterna går introduktion
hos kunderna och stöttar även med personlig assistans hos
kunderna. De kunder som haft behov anser sig ha haft en bra
kommunikation med och blivit bemötta med respekt av bemanningsteamet. Tjänsten finns tillgänglig alla dagar och tider på året.

Personliga assistenter och teamchefer arbetar enligt dokumenterade processer, rutiner och checklistor. Teamcheferna samordnar

Personlig assistans
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Förbättrings- och utvecklingsarbete

Kvalitetsmålen för 2020 har varit:

Förbättringsområden inom kontoret har arbetats fram under året
• En framtagen ny checklista inför hembesök hos ny kund.

God fysisk och psykosocial arbetsmiljö

• En framtagen ny checklista för att följa upp ny kund som
valt oss som utförare, detta för att säkerställa vårt avtal med
kunden.

Mål:

Att ha en god fysisk och psykosocial arbetsmiljö för
personliga assistenter på arbetsplatsen, det vill säga
i kundens hem.

• Arbetat fram nya rutiner för att minimera smittspridning hos
våra assistenter med anledning av pandemin som uppkom
under 2020.

Åtgärd:

Nytt forum på APT med fokus på arbetsmiljöfrågor
infördes med assistenter och teamchef. Checklista
användes till ändamålet.

• I vår checklista ”Bedömning av hjälpbehov inför ansökan om
personlig assistans” har vi kompletterat behovet andningsvård
som tillkom som nytt grundläggande behov under 2020.
Övriga aktiviteter som fortfarande räknas in i grundläggande
behov är (9 a § LSS):
- Personlig hygien
- Måltider
- Klä av och på sig
- Kommunicera med andra
- Behov av annan hjälp som förutsätter ingående kunskap
		 om den funktionshindrande (gäller endast vid psykisk
		funktionsnedsättning)

Resultat: Teamchefer har ej kunnat genomföra fysiska möten.
På grund av den uppkomna pandemin så har det varit
svårt att genomföra möten utan kund. Förbättringsarbetet fortsätter.

Ovanstående aktiviteter/grundläggande behov gås igenom med
personen och räknas in i tid för varje moment och i slutändan fås
ett underlag hur många timmar personen beviljas till assistans.

Resultat: Målet nåddes då 18 avvikelser registrerades under året.

Personlig assistans

Lärandeorganisation via avvikelser
Mål:

Att lära av sina misstag är viktigt för en lärandeorganisation. I det arbetet är avvikelser ett betydelsefullt redskap.
Målet är därför att uppnå minst 10 inrapporterade
avvikelser i ledningssystemet, jämfört med år 2019
då det hade registrerats 5 avvikelser.

Åtgärd:

Ny rutin togs fram och avvikelsehantering infördes
som stående punkt på varje arbetsplatsträff.
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Kompetens och kompetensutveckling

Uppföljning med våra kunder är viktig

Kunskap och kompetens är viktiga för att kunna leverera en
personlig assistans med hög kvalitet. Därför fortsätter vi satsa på
att utbilda våra medarbetare. När pandemin utbröt blev det nödvändigt att lägga om de flesta utbildningarna till webbaserade.

Vi fortsätter ha ett nära samarbete med våra kunder. Det är viktigt
att kunden känner sig lyssnad på, respekterad samt känner förtroende för oss. Genom dialog med kund får vi veta hur kunden
upplever sin assistans, det vill säga om assistansen motsvarar
förväntningarna och är av god kvalitet. Genom samtal med kund
fångar vi snabbt in synpunkter som vi kan lära oss av och som
kan förbättra verksamheten.

Via Academy har följande utbildningar genomförts;
• Diagnos ryggmärgsskada: 37 assistenter deltog i webbaserad
utbildning
• Diagnos MS: 3 assistenter deltog i webbaserad utbildning
• Diagnos förvärvad hjärnskada/stroke: 8 assistenter deltog
i webbaserad utbildning
• Grundkurs i förflyttningskunskap: 5 assistenter har genomfört
utbildning
• HLR: 13 assistenter har genomfört utbildning
Teamcheferna har hållit en utbildning för assistenter vid två tillfällen under våren, man gick igenom följande:
• Ryggmärgsskada- vad innebär det?
• Förflyttning
• Hygienrutiner

Sammanfattning
Vi arbetar ständigt för att våra kunder ska känna inflytande och
självbestämmande i sina liv. Allt ifrån att kunden är delaktig i rekryteringen av sina personliga assistenter till när och hur assistansen
utförs. Våra kunder har sin egen personlighet och förväntningar
på hur och på vilket sätt assistansen skall utföras. För oss är det
viktigt att stötta kundens egen förmåga och förutsättningar att
leva ett aktivt liv.
Våra personliga assistenter ska ha tillräcklig kunskap och kompetens för att förstå det sammanhang och den helhet som kunderna
är en del av. Assistansen utformas så den är av god kvalitet och
anpassas efter kundens önskemål, kunden får den service som
efterfrågas och på ett professionellt sätt.

• RIK (Ren Intermittent Kateterisering)
20 assistenter deltog på ovanstående utbildningar. Utbildningen
var väldigt uppskattad av deltagarna.
Teamcheferna har regelbunden kontakt med kunden och assistenterna för uppföljning av hur assistansen fungerar och vad som
behöver åtgärdas. Teamchefen är assistenternas närmaste chef,
rekryterar assistenterna tillsammans med kunden och säkerställer
att assistenterna får introduktion, utbildning etc. Teamcheferna har
högskoleutbildning/annan motsvarande utbildning och erfarenhet
av att arbeta med bl.a. rehabilitering, vård och omsorg.

Vårt uppdrag är att bibehålla kvaliteten, utveckla och förbättra
våra tjänster. Vårt engagemang och omfattande kompetens gör
att vi lyckas med vårt uppdrag. Vi har under 2020 skapat förutsättningar för att ännu fler ska få en högkvalitativ assistans i ett
nära samarbete med våra duktiga personliga assistenter, teamchefer, administratör och bemanningsassistenter. Trots pandemin
har vi på ett säkert sätt kunnat fortsätta att utveckla verksamheten.
Vi känner oss stolta över vår assistans!

Pandemin 2020
Coronapandemin förändrade på många sätt förutsättningarna
för att bedriva personlig assistans. Många av kunderna tillhör riskgrupper och på kort tid fick vi skapa nya rutiner och arbetssätt för
att säkerställa en smittsäker verksamhet. Vi följde aktivt myndig
heternas rekommendationer och utifrån dem informerades och
utbildades assistenter och även kunderna informerades om våra
åtgärder. Riskbedömningar genomfördes och åtgärdsplaner
upprättades utifrån resultaten. Vi har inte haft någon omfattande
smittspridning inom verksamheten, dock har en kund och några
medarbetare haft covid-19.

Personlig assistans
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Kontakta oss
Aleris Rehab Station
Frösundaviks allé 4
169 89 Solna
Tel. +46 8 555 44 000
info@rehabstation.se, aleris.se
Aleris Rehab Station är:
kvalitetscertifierade enligt ISO 9001
och miljöcertifierade enligt ISO 14001
En förebild för framtidens rehabilitering

