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Rehabiliterande träning 

 

Denna Rutin är ett förtydligande att tillämpning av Riktlinjer för Hälso- och 

sjukvård i Västerås stad. 

 

Vårdbegäran inkommer 

Enheten skall ha tydliga instruktioner hur uppmärksammat behov kommuniceras. 

Behovet ska finnas dokumenterad av vårdpersonal i social journal. 

 

Hemvård, ordinärt boende: 

Vårdbegäran genom vårdplanering i Cosmic Link vid hemgång från sjukhus. Hemgången 

föregås av dialog i Cosmic Link i samband med utskrivning.  

• Vårdbegäran inkommer från Hälso- och sjukvårdsenheten om patienten har 

kontaktat Kontaktcenter eller sin vårdcentral. Om personen själv ringer till 

Kontaktcenter så hänvisas de till sin vårdcentral som skickar en vårdbegäran till 

Hälso- och sjukvårdsenheten. 

• Ärende via teamet kring patienten som är inskriven i hemsjukvården. 

 

Särskilt boende/Servicehus/bostad med särskild service: 

• Cosmic Link används för planering av hemgång från sjukhus. Dialog ska ske i 

Cosmic Link innan hemgång för att boendet ska vara förberett. Sjuksköterska 

på boendet meddelar när patient blir inlagd/på väg hem.  

• Nyinflyttad till särskilt boende ska erbjudas kontakt med AT/FT och en första 

kontakt tas inom 14 dagar.  

• Ärenden inkommer till AT/FT via teamet kring patienten enligt enhetens lokala 

instruktion.  

• Ärenden inkommer i samband med teamträffar ute i verksamheterna. 
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Korttidsenheter: 

• Ny patient ankommer korttidsverksamhet – bedömning om behov av 

rehabilitering ska ske inom 48 timmar.  

• Ärende om insats av AT/FT inkommer i samband med 

teamträffar/vårdplanering. 

• Ärende inkommer via teamet kring patienten enligt enhetens lokala instruktion 

(ärendelappar, muntligt, mail mm). 

 

Dokumentation om mottaget ärende ska ske i HSL-journal där planerad insats ska 

beskrivas. Planerad insats dokumenteras även i social journal.  

Tid bokas för bedömning och kommuniceras med patient/anhörig och/eller 

personal/enhet. 

 

Bedömning av träningsbehov 

Hemgång från sjukhuset med nytillkommen skada. Följ eventuella 

vårdprogram/riktlinjer mot individuellt SMART mål. Gäller även patient på 

korttidsenhet.  

 

Hemgång från sjukhuset med försämring av allmäntillstånd. Anpassad individuell 

träning mot SMART mål. Gäller även patient på korttidsenhet.  

 

Vid bedömning av nyinflyttad till särskilt boende/servicehus/bostad med särskild 

service ska bedömningen baseras på patientens behov och målsättning.  

 

Vid bedömning av träning för patienter med kronisk funktionsnedsättning och med 

återkommande behov av rehabilitering gäller följande. Patienten kan erbjudas två 

träningsperioder per år á max tio veckor. Det gäller patient inskriven i hemsjukvård och 

boende på särskilt boende/servicehus/bostad med särskild service. Dokumentation av 
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bedömningen och eventuella planerade insatser ska ske i HSL-journal. Planerade 

insatser ska även dokumenteras i social journal av AT/FT.  

Patient i ordinärt boende med behov av specifik rehabilitering ska skrivas in i 

hemsjukvården under träningsperioden. Detta gäller framför allt patienter som 

kommer hem från sjukhuset men ej har beslut om hemsjukvård. Meddela Hälso- och 

sjukvårdsenheten om detta genom att skicka ett meddelande i Cosmic.  

Om behovet uppmärksammas i samband med utprovning av hjälpmedel i hemmet 

(hembesökspatient) ska patient eller FT ta kontakt med patientens familjeläkare för 

bedömning om hemsjukvård innan träningsperiod startar. Om familjeläkaren bedömer 

att patienten är i behov av hemsjukvård (hemrehabilitering) sänder denne en 

vårdbegäran till Hälso- och sjukvårdsenheten. 

Observera att det inte ligger i Hemsjukvårdens uppdrag att erbjuda personer i ordinärt 

boende träning om personen inte är inskriven i hemsjukvården. Lämna ut broschyren 

om fallprevention och rekommendera patienten att ta kontakt med fysioterapeut eller 

annan aktör inom förebyggande träning. 

 

Åtgärd rehabiliterande träning 

 

Vid specifik rehabilitering skall mål sättas tillsammans med patient. Målet ska vara 

SMART, det vill säga Specifikt, Mätbart, Accepterat, Realistiskt och Tidssatt. Målet ska 

kommuniceras med andra teammedlemmar runt patienten för att de ska kunna stötta 

patienten att nå sina mål. 

Träningsperioden för specifik rehabilitering är max tio veckor och kan gälla ny skada 

eller återkommande träning vid kronisk fysisk funktionsnedsättning.  

 

Vid rehabilitering av ny skada följs regionens riktlinjer/vårdprogram när det finns 

tillgängligt.  

Vid återkommande träningsperiod för kronisk funktionsnedsättning utformas 

individuellt träningsprogram.  
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Träningsprogram utformas i programmet Exorlive (uthopp i Cosmic) och 

träningsdagbok/signeringslista skrivs ut (läggs i Sign It när det är implementerat). 

Träningsprogram sätts in i patientens pärm där sådan finns eller lämnas hos patient på 

annat sätt tillgängligt för den som behöver det.  

Teamet kring patienten ska involveras och träningen kan stödjas av vårdpersonal efter 

instruktion från arbetsterapeut eller fysioterapeut.  

 

Specifik träning som genomförs med stöd av vårdpersonal skall signeras av 

vårdpersonal. Signeringslistan är en journalhandling och skall arkiveras.  

Träningens svårighetsgrad avgör om delegering till viss personal ska göras. Se då rutin 

för delegering. 

 

Patient med kronisk fysisk funktionsnedsättning erbjuds träning enligt riktlinjer, två 

gånger per år á max 10 veckor.  

Teamet ska involveras och träningen kan stödjas av vårdpersonal efter instruktion av 

fysioterapeut eller arbetsterapeut. Uppföljningar sker efter behov.  

Träningen är en HSL-insats och skall signeras. Signeringslistan är en journalhandling och 

skall arkiveras. 

 

Kommunikation/informera teamet 

För att säkerställa att information om förändring når alla berörda medarbetare ska 

dokumentation ske i såväl HSL- som Social journal.  

Träningsprogram sätts in i patientens pärm där sådan finns eller lämnas hos patient på 

annat sätt.  

Muntlig information/kommunikation genomförs i samband med besök hos patient 

samt vid andra tillfällen där teammedlemmar samlas. Till exempel teammöten, HSL-

möten, incheckning. 
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Teammedlem är den som på något sätt stödjer/vårdar patienten i dess vardag.  

Vid specifik rehabilitering skall mål sättas tillsammans med patient. Målet ska vara 

SMART, det vill säga Specifikt, Mätbart, Accepterat, Realistiskt och Tidssatt. Målet ska 

kommuniceras med andra teammedlemmar runt patienten för att de ska kunna stötta 

patienten att nå sina mål. 

Träningsperioden för specifik rehabilitering är max tio veckor och kan gälla ny skada 

eller återkommande träning vid kronisk fysisk funktionsnedsättning.  

 

Vid rehabilitering av ny skada följs regionens riktlinjer/vårdprogram när det finns 

tillgängligt.  

Vid återkommande träningsperiod för kronisk funktionsnedsättning utformas 

individuellt träningsprogram.  

 

Träningsprogram utformas i programmet Exorlive (uthopp i Cosmic) och 

träningsdagbok/signeringslista skrivs ut (läggs i Sign It när det är implementerat). 

Träningsprogram sätts in i patientens pärm där sådan finns eller lämnas hos patient på 

annat sätt tillgängligt för den som behöver det.  

Teamet kring patienten ska involveras och träningen kan stödjas av vårdpersonal efter 

instruktion från arbetsterapeut eller fysioterapeut.  

 

Specifik träning som genomförs med stöd av vårdpersonal skall signeras av 

vårdpersonal. Signeringslistan är en journalhandling och skall arkiveras.  

Träningens svårighetsgrad avgör om delegering till viss personal ska göras. Se då rutin 

för delegering. 

 

Patient med kronisk fysisk funktionsnedsättning erbjuds träning enligt riktlinjer, två 

gånger per år á max 10 veckor.  
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Teamet ska involveras och träningen kan stödjas av vårdpersonal efter instruktion av 

fysioterapeut eller arbetsterapeut. Uppföljningar sker efter behov.  

Träningen är en HSL-insats och skall signeras. Signeringslistan är en journalhandling och 

skall arkiveras. 

För att säkerställa att information om förändring når alla berörda medarbetare ska 

dokumentation ske i såväl HSL- som Social journal.  

Träningsprogram sätts in i patientens pärm där sådan finns eller lämnas hos patient på 

annat sätt.  

Muntlig information/kommunikation genomförs i samband med besök hos patient 

samt vid andra tillfällen där teammedlemmar samlas. Till exempel teammöten, HSL-

möten, incheckning. 

Teammedlem är den som på något sätt stödjer/vårdar patienten i dess vardag.  

 

Uppföljning rehabiliterande träning 

 

Uppföljning och dokumentation om måluppfyllelse genomförs regelbundet vid behov 

under rehabiliteringsperioden.  

För att säkerställa att information om förändring når alla berörda medarbetare ska 

dokumentation ske i såväl HSL- som Social journal.  

Muntlig information/kommunikation genomförs i samband med besök hos patient 

samt vid andra tillfällen där teammedlemmar samlas. Till exempel teammöten, HSL-

möten, incheckningsmöten. 

Teammedlem är den som på något sätt stödjer/vårdar patienten i dess vardag. 
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Avslut rehabiliterande träning 

 

Måluppfyllelse och sammanfattning av träningsperioden dokumenteras i patientens 

journal. 

Gemensam vårdplan (GVP) avslutas.  

 

För att säkerställa att information om förändring når alla berörda medarbetare ska 

dokumentation ske i såväl HSL- som Social journal.  

Muntlig information/kommunikation genomförs i samband med besök hos patient 

samt vid andra tillfällen där teammedlemmar samlas. Till exempel teammöten, HSL-

möten, incheckning. 

Teammedlem är den som på något sätt stödjer/vårdar patienten i dess vardag. 

 

Vardagsrehabiliterande insatser som daglig gångträning, passivt rörelseuttag i 

samband med omvårdnad och/eller enklare träning enligt patientens behov och 

önskemål skall kommuniceras med teamet och föras in i patientens genomförandeplan 

efter avslutad träningsperiod i särskilt boende.  

Patient i servicehus eller med hemtjänst kan ansöka om utökad tid för aktivitet om det 

inte ryms i befintliga beviljade insatser. Detta är den enskildes ansvar. 

 

Överrapportera till eventuell övertagande vårdgivare muntligt eller via Secure mail om 

inte vårdgivaren har Cosmic. 

 

 


