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Delmål c1 behärska anatomi, neurobiologi och neurofysiologi som teoretisk 
grund för klinisk bedömning och handläggning 
 

Delmål c1 Utbildningsaktiviteter Uppföljning 

Den specialistkompetenta 
läkaren ska 
 
– behärska anatomi, 
neurobiologi och 
neurofysiologi som teoretisk 
grund för klinisk bedömning 
och handläggning 

Klinisk tjänstgöring under 
handledning vid en eller flera 
enheter som bedriver sådan 
verksamhet eller handlägger 
sådana ärenden 

Intyg om genomförda 
utbildningsaktiviteter och 
uppfyllda kompetenskrav 
utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller flera 
kurser 
 

Intyg om genomförda 
utbildningsaktiviteter och 
uppfyllda kompetenskrav 
utfärdat av kursledare eller 
handledare 

Allmänna råd 
Deltagande i större yrkesrelaterad sammankomst 
Teoretiska studier 
 

 
1. Behärska området och/eller förmåga att självständigt kunna handlägga 
2. Ha kunskap om området och/eller förmågan att bedöma 
3. Ha kännedom om området 
 
Generell 
Behärska anatomi, fysiologi och neurobiologi (1) 
Metoder för att beskriva anatomi, fysiologi och neurobiologi (1)  
Applicera kunskap om anatomi, fysiologi och neurobiologi i det interdisciplinära 
rehabiliteringsarbetet (1) 
 
Kurser 
Delmål belyses i samtliga kurser med klinisk inriktning.  
 
Rekommenderad tjänstgöring 
Delmål belyses vid samtliga kliniska placeringar och särskilt vid basplaceringar inom 
Rehabiliteringsmedicin.  
 
Relevanta auskultationer/tjänstgöringar 
Neuroradiologi och klinisk neurofysiologi.  
 
Litteraturtips 

• Borg m.fl. Rehabiliteringsmedicin: Teori och praktik. Studentlitteratur, 2015 

• Cifu. Braddoms’s Physical medicine and rehabilitation. 5th ed. Elsevier, 2015 

• Frontera. DeLisa’s Physical medicine and rehabilitation. Principles and practice. 5th ed. 
Lippincott, Williams & Wilkins, 2013 

• Röijezon Ulrik. Motorisk kontroll och inlärning - Med inriktning på muskuloskeletal 
rehabilitering. Studentlitteratur, 2019  

• Baslitteratur inom anatomi, neurobiologi och neurofysiologi 

• https://radiopaedia.org/   

https://www.bokus.com/bok/9789144074177/motorisk-kontroll-och-inlarning-med-inriktning-pa-muskuloskeletal-rehabilitering/
https://www.bokus.com/bok/9789144074177/motorisk-kontroll-och-inlarning-med-inriktning-pa-muskuloskeletal-rehabilitering/
https://radiopaedia.org/


Delmål c2 behärska utredning av funktion, förmåga och delaktighet, samt 
utifrån denna kunna värdera rehabiliteringspotential, prioritera insatser och 
formulera rehabiliteringsplan 
 

Delmål c2 Utbildningsaktiviteter Uppföljning 

Den specialistkompetenta 

läkaren ska 

 

– behärska utredning av 

funktion, förmåga och 

delaktighet, samt utifrån 

denna kunna värdera 

rehabiliteringspotential, 

prioritera insatser och 

formulera rehabiliteringsplan 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller flera 

enheter som bedriver sådan 

verksamhet eller handlägger 

sådana ärenden 

Intyg om genomförda 

utbildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller flera 

kurser 

 

Intyg om genomförda 

utbildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare eller 

handledare 

Allmänna råd  

Teoretiska studier 

Vårdteamarbete 

 

 

1. Behärska området och/eller förmåga att självständigt kunna handlägga 
2. Ha kunskap om området och/eller förmågan att bedöma 
3. Ha kännedom om området 
 
Generell 
Teorier kring rehabiliteringsprocessen (1) 
Bedömningsinstrument/klassifikation (ICF) för struktur, funktion, aktivitet, delaktighet, person- och 
omgivningsfaktorer (1)  
Kommunikation och kultur i rehabiliteringen (2) 
 
Specifik 
Klinisk bedömning av struktur, funktion, aktivitet och delaktighet (1)  
(Självständigt och tillsammans med team) 
Livskvalitet och livstillfredsställelse som mål i rehabiliteringsprocessen (1) 
Bistå i stöd till anhöriga inklusive anhörigperspektiv (1)  
Formulera rehabiliteringsplan (1) 
Prioritera insatser (1) 
Leda interdisciplinärt rehabiliteringsteam i sluten och öppen vård (1) 
Självständigt göra konsultbedömningar (1) 
Delta i konsultronder (2) 
Värdera rehabiliteringspotential (2) 
Planering med vårdkedjeaktörer (2) 
 
Kurser 
SK-kurs Rehabiliteringsmetodik (rekommenderad) 
Delmål belyses även vid övriga kurser i Rehabiliteringsmedicin.  
 
Rekommenderad tjänstgöring 
Delmålet belyses vid samtliga basplaceringar inom Rehabiliteringsmedicin.  



Litteraturtips  

• Jan Lexell, Marcelo Rivano Fischer . Rehabiliteringsmetodik. Studentlitteratur, 2017. 

• Borg m.fl. Rehabiliteringsmedicin: Teori och praktik. Studentlitteratur, 2015 

• Hattar. Kulturella aspekter på smärta. Mundipharma AB, 2010 

• Klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa. Socialstyrelsen, 2003. 
ISBN: 91-7201-822-4 

• Stucki G, Bickenbach J, Negrini S. Methodological notes on applying the International 
Classification of Functioning, Disability and Health in rehabilitation. Eur J Phys Rehabil 
Med. 2017 Feb;53(1):132-133.   

https://www.adlibris.com/se/sok?filter=author%3AJan%20Lexell
https://www.adlibris.com/se/sok?filter=author%3AMarcelo%20Rivano%20Fischer
https://www.adlibris.com/se/sok?filter=publisher%3AStudentlitteratur%20AB
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.e.bibl.liu.se/pubmed/27882911
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.e.bibl.liu.se/pubmed/27882911


Delmål c3 ha kunskap om de metoder för utredning och rehabilitering som 
används av samtliga yrkesgrupper i det interdisciplinära rehabiliteringsteamet 
 

Delmål c3 Utbildningsaktiviteter Uppföljning 

Den specialistkompetenta 

läkaren ska 

 

– ha kunskap om de metoder 

för utredning och 

rehabilitering som används av 

samtliga yrkesgrupper i det 

interdisciplinära 

rehabiliteringsteamet 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller flera 

enheter som bedriver sådan 

verksamhet eller handlägger 

sådana ärenden  

Intyg om genomförda 

utbildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Allmänna råd  

Medsittning 

Teoretiska studier 

Vårdteamarbete 

 

 

1. Behärska området och/eller förmåga att självständigt kunna handlägga 
2. Ha kunskap om området och/eller förmågan att bedöma 
3. Ha kännedom om området 
 
Specifik 
Beteendemedicinsk metodik i teamarbete (1)  
Psykologisk diagnostik och behandlingsmodeller (2) 
Psykosociala faktorers betydelse vid rehabilitering, t.ex. coping (2)  
Indikationer och principer för neuropsykologisk bedömning, utredning och behandling (2)  
Indikationer och principer för fysioterapeutisk bedömning, utredning och behandling (2)  
Indikationer och principer för logopedisk bedömning, utredning och behandling (2)  
Indikationer och principer för arbetsterapeutisk bedömning, utredning och behandling (2)  
Metodik som tillämpas av övriga medlemmar i rehabiliteringsteamet (2)  
Träningsfysiologi (3) 
Tekniska hjälpmedel och bostadsanpassning (3)  
Hjälpmedelsutprovning (3)  
 
Kurser 
Delmål belyses i kurser med klinisk inriktning  
(Interna seminarier och kurser) 
 
Rekommenderad tjänstgöring 
Delmålet belyses i samtliga basplaceringar inom Rehabiliteringsmedicin. 
Medsittning/auskultation med övriga yrkeskategorier i rehabiliteringsteamet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Litteraturtips 

• Borg m.fl. Rehabiliteringsmedicin: Teori & praktik. Studentlitteratur, 2015 

• Lundgren & Molander. Teamwork in Medical Rehabilitation. CRC press, 2017 

• FYSS, www.fyss.se 

• Röijezon Ulrik. Motorisk kontroll och inlärning - Med inriktning på muskuloskeletal 
rehabilitering. Studentlitteratur, 2019  

• Läroböcker relevanta för rehabiliteringsmedicin inom t.ex.  
- Fysioterapi 
- Arbetsterapi 
- Neuropsykologi 
- Logopedi 

 

  

https://www.bokus.com/bok/9789144074177/motorisk-kontroll-och-inlarning-med-inriktning-pa-muskuloskeletal-rehabilitering/
https://www.bokus.com/bok/9789144074177/motorisk-kontroll-och-inlarning-med-inriktning-pa-muskuloskeletal-rehabilitering/


Delmål c4 ha kunskap om hur psykologiska faktorer och psykiatriska 

sjukdomar inverkar på rehabiliteringsprocessen och behärska behandlingen av 

dessa tillstånd. 
 

Delmål c4 Utbildningsaktiviteter Uppföljning 

Den specialistkompetenta 

läkaren ska 

 

– ha kunskap om hur 

psykologiska faktorer och 

psykiatriska sjukdomar 

inverkar på 

rehabiliteringsprocessen 

 

– behärska behandlingen av 

dessa tillstånd. 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller flera 

enheter som bedriver sådan 

verksamhet eller handlägger 

sådana ärenden  

Intyg om genomförda 

utbildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Allmänna råd  

Deltagande i seminarium 

Teoretiska studier 

 

 
1. Behärska området och/eller förmåga att självständigt kunna handlägga 
2. Ha kunskap om området och/eller förmågan att bedöma 
3. Ha kännedom om området 
 
Generell 
Beteendemedicinska behandlingsstrategier (1) 
Psykologisk diagnostik och behandlingsmodeller (2) 
Psykosomatisk problematik (2)  
Grundläggande terapeutiskt förhållningssätt (2) 
 
Specifik 
Utföra inledande diagnostik och behandling av akuta psykiatriska tillstånd som förstämningstillstånd 
och ångest- och beroendetillstånd (1)  
Bedöma suicidrisk (1)  
Bedöma indikation för och utfärda vårdintyg (1)  
Behandlingsstrategier, inklusive farmakologiska, vid lindrig-måttlig depression, ångestsjukdomar och 
sömnstörning (1)  
Grunderna i krisbearbetning och kunna genomföra stödsamtal (1)  
Motivationsproblematik vid rehabilitering (1) 
Intervention och livsstilsförändring vid rehabilitering (1) 
Principer för handläggning av beroendesjukdomar (2)  
Förstämningstillstånd, ångestsjukdomar, psykoser, personlighetsstörningar och neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar (2)  
Psykosociala faktorers betydelse vid rehabilitering, t.ex. coping (2)  
Principer för neuropsykologisk utredning och behandling (2) 
Psykiatriska problem vid intellektuell funktionsnedsättning och förvärvade hjärnskador (2)  
Somatiska sjukdomar som kan ge psykiska symtom och psykosomatiska tillstånd (2)  
Psykiska symtom som biverkan av läkemedel (2)  
Kognitiv beteendeterapi och Acceptance and Commitment Therapy (3) 
 
Rekommenderad tjänstgöring 
3-6 månader vid psykiatrisk enhet utöver Rehabiliteringsmedicinska basplaceringar.  
 



Litteraturtips 

• Herlofson (red). Psykiatri. Studentlitteratur, 2016 

• Ottosson. Psykiatri. Liber, 2015 

• Eriksson. Beroendemedicinsk handbok. Vulkan bokförlag, 2018  

• Kennedy. Psychological management of physical disabilities: A practitioner’s guide. 
Routledge, 2007 

• Öst. KBT inom psykiatrin. Natur & Kultur Akademisk, 2013  

  



Delmål c5 ha kunskap om andra rehabiliteringsaktörer inom och utanför 
hälso- och sjukvården, och kunna samverka med dessa 
 

Delmål c5 Utbildningsaktiviteter Uppföljning 

Den specialistkompetenta 

läkaren ska 

 

– ha kunskap om andra 

rehabiliteringsaktörer inom 

och utanför hälso- och 

sjukvården, och kunna 

samverka med dessa 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller flera 

enheter som bedriver sådan 

verksamhet eller handlägger 

sådana ärenden  

Intyg om genomförda 

utbildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Allmänna råd 

Deltagande i diagnostik- och behandlingskonferens 

Teoretiska studier 

 

 
1. Behärska området och/eller förmåga att självständigt kunna handlägga 
2. Ha kunskap om området och/eller förmågan att bedöma 
3. Ha kännedom om området 
 
Generell 
Sjukförsäkringssystemets regelverk (1).  
Regelverk kring arbetsinriktad rehabilitering (2) 
(Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen/Rehab, Företagshälsovård – arbetsgivaransvar) 
Stöd enligt LSS (ledsagare, kontaktperson, personlig assistans, assistansersättning, daglig verksamhet, 
LSS boende mm) (2)  
Ersättningar vid arbetsskada och trafikskada (2)   
Regelverk kring P-tillstånd, färdtjänst, sjukresor, bilstöd (2)  
Stöd enligt socialtjänstlagen (SOL), (särskild hemtjänst, ledsagare, boendestöd, personligt ombud, 
personlig assistans mm) (2)  
Läkemedelsförsäkringen och patientförsäkringen (3)  
Regelverk kring merkostnadsersättning, hjälpmedel och bostadsanpassning (3)  
Regelverk kring tandvårdsstöd (3)  
Ideella organisationer (3) 
 
Specifik 
Rehabilitering i samverkan med akutvård, primärvård, hemsjukvård (1) 
Rehabiliteringsplanering och deltagande i samverkansmöten (1) 
Utfärdande av medicinska utlåtanden och intyg, ex ”sjukintyg”, utlåtande om hälsotillstånd, intyg för 
körkort och invaliditetsintyg. (1) 
Använda sig av SoS Försäkringsmedicinska beslutsstöd (2) 
Metodik för strukturerad aktivitetssförmågebedömning t.ex. försäkringsmedicinsk utredning (3)  
 
Kurser 
SK-kurs Rehabiliteringsmetodik (rekommenderad) 
Regionala/nationella kurser i försäkringsmedicin 
 
Rekommenderad tjänstgöring  
Delmål belyses i samtliga tjänstgöringar med klinisk inriktning, särskilt basplaceringar i 
Rehabiliteringsmedicin. 
 
 



Rekommenderad auskultation  
Försäkringskassan 
 
Relevanta auskultationer 
Företagshälsovård, AF/Rehab 
Socialtjänst angående LSS råd och stöd 
Enhet för LSS råd och stöd inom sjukvården 
Primärvård, hemrehab, beroendevård 
Yrkes- och miljömedicin 
 
Litteraturtips  

• Borg m.fl. Rehabiliteringsmedicin: Teori & praktik. Studentlitteratur, 2015  

• Åsa Nilsson. Rehabilitering Försäkringsmedicin Trafikmedicin – en handbok. Studentlitteratur, 
2014 

• Försäkringskassan. www.forsakringskassan.se 

• Main m.fl. Pain Management. Practical applications of the biopsychosocial perspective in 
clinical and occupational settings. Elsevier Health Sciences, 2007 

• Socialstyrelsen. www.socialstyrelsen.se. Ämnen t.ex. Funktionshinder, Rehabilitering & 
habilitering, Hälso- och sjukvård samt Försäkringsmedicinskt beslutsstöd 

• Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna rad om medicinska krav för innehav av körkort 
m.m. TSFS 2010:125 

  



Delmål c6 behärska rehabilitering vid hjärnskada 
 

Delmål c6 Utbildningsaktiviteter Uppföljning 

Den specialistkompetenta 

läkaren ska 

 

– behärska rehabilitering vid 

hjärnskada 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller flera 

enheter som bedriver sådan 

verksamhet eller handlägger 

sådana ärenden  

Intyg om genomförda 

utbildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller flera 

kurser 

 

Intyg om genomförda 

utbildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare eller 

handledare 

Allmänna råd 

Teoretiska studier  

Vårdteamarbete 

 
1. Behärska området och/eller förmåga att självständigt kunna handlägga 
2. Ha kunskap om området och/eller förmågan att bedöma 
3. Ha kännedom om området 
 
Generell 
 
Hjärnans anatomi och patofysiologi  
Hjärnans anatomi, organisation och funktion (1) 
Patofysiologi-skademekanismer vid olika hjärnskador (1) 
Hjärnans vaskulära försörjning (1) 
 
Organisation  
Organisation av vård för olika hjärnskadegrupper (1)  
Interdisciplinärt teamarbete, gruppdynamik (1)  
Beteendemedicinska behandlingsstrategier (1) 
Olika aktörers ansvar vid yrkesinriktad rehabilitering efter hjärnskada (FK, AF) (2) 
Övriga yrkesgruppers roll i rehabiliteringen (2) 
 
Specifik 
Akut omhändertagande och handläggning 
Autonom instabilitet, diagnos och behandling (1) 
Principer för trombosprofylax, samt utredning och behandling av venös tromboembolism (1)  
Relevanta neurofysiologiska och radiologiska undersökningar av hjärnan (2) 
Nationella riktlinjer för akut omhändertagande och utredning vid stroke (2) 
Olika traumatiska och icke-traumatiska hjärnskadegrupper vid insjuknande (3) 
Neurointensivvårdsavdelningen (3) 
Kirurgisk behandling inklusive angiografiska interventioner (3)  
 
Övergripande kännedom av möjliga komplikationer  
Handläggning vid symtom på hydrocefalus och shuntdysfunktion (1)  
Akut handläggning av epilepsi och kramptillstånd (1)  
Handläggning av problem med temperaturreglering och feber (1) 
Principer för sekundärprevention efter stroke (1) 



Handläggning av svårreglerat blodtryck (2)  
Principer för att förebygga trycksår (2) 
 
Neurologisk funktion 
Neurologiskt status (1)  
Gradering (svårighetsgrad) av traumatiska hjärnskador (1) 
Tecken till försämring (1) 
Korrelation mellan klinik och olika diagnostiska metoder (1) 
Bedömning av vakenhetssänkt patient (t.ex. RLS, GCS) (1)  
Bedömning av medvetandesänkning/disorder of consciousness (2)  
Principer för neurooftalmologisk utredning och bedömning (2)  
Principer för otoneurologisk utredning och bedömning (3)  
 
Rörelseapparaten och motorisk funktion 
Principer för motorisk rehabilitering efter hjärnskada (1) 
Extremitetsproblem sekundärt till pareser (1) 
Heterotop bennybildning, diagnostik och behandling (1) 
Rörelseinskränkning, principer för kontrakturprofylax, lagring, viloställningar (2)  
Osteoporos efter hjärnskada, förlopp, diagnostik och behandling (2) 
 
Respiration 
Olika hjärnskadors påverkan på andning (1)  
Principer för gasutbyte, kunna tolka blodgasundersökning (1) 
Behandlingsprinciper för träning, sekretmobilisering och atelektasbehandling (1) 
Andningsfysiologi (2) 
 
Nutrition och metabolism 
Riskbedömning för aspiration (1) 
Utredning och behandling av sekundära elektrolytrubbningar, t.ex. CSWS, SIADH (1)  
Hantera viktproblematik akut och senare i relation till kognitiva svårigheter (1) 
Handläggning av dysfagiutredning (2) 
Bedömning av nutritionsbehov (2) 
Utredning av sekundära hormonella rubbningar (2) 
Principerna för sväljträning (3) 
 
Urinvägs-, tarm- och sexualfunktion 
Handläggning av tarmmotorikstörning (1) 
Diagnostik och behandling av UVI (1) 
Urinvägarnas fysiologi; störningar vid hjärnskada (2) 
Diagnostik och behandling av neurogen blåsrubbning (2) 
Rådgivning vid vanliga sexualfunktionsnedsättningar efter hjärnskada (2) 
 
Mental hälsa och emotionella funktioner  
Principer för utredning och behandling av hjärntrötthet (1)  
Bedömning och handläggning av beteendestörningar (1) 
Bedömning och handläggning av kris och depression (1) 
Motivationsarbete vid kognitiva störningar (1) 
Farmakologisk behandling av vanliga psykiatriska tillstånd i samband med hjärnskada (1)  
Bedömning och handläggning av ångest och emotionella reaktioner (t.ex. emotionalism) (1) 
Bedömning och handläggning av beroendetillstånd (2) 
Principer för beteendeinriktad terapi (t.ex. KBT, MI) (2) 
 



Sömn  
Principer vid utredning och behandling av sömnapné (2)  
Principer vid utredning och behandling av sömnstörning efter hjärnskada (2)  
 
Kognitiva funktioner  
Kognitiv screening (1) 
Bedömning och handläggning vid kognitiv funktionsnedsättning (1) 
Kognitiva nedsättningars betydelse för aktivitet och delaktighet (1)  
Läkemedels positiva och negativa inverkan på kognitiv funktion (1)  
Neuropsykologisk utredning (2) 
Tolkning av övriga yrkeskategoriers kognitiva bedömningar (2) 
Anpassad/riktad kommunikation utifrån patientens kognitiva förutsättningar (2)  
Principer för kommunikativ bedömning (afasi, apraxi) (2)  
Principerna för kommunikativ träning (3) 
Principerna för alternativ kommunikation, hjälpmedel (3) 
 
Tonusrubbning och spasticitet 
Genomföra en spasticitetsutredning (1) 
Systemisk farmakologisk behandling (1)  
Grundläggande neurofysiologiska mekanismer vid tonusrubbning och spasticitet (2)  
Fysikaliska behandlingsprinciper (2) 
Fokal farmakologisk behandling (2)  
Intrathekal behandling (2)  
 
Smärta och sensorisk funktion 
Kännedom om sensorisk dysfunktion (1) 
Utredning och behandling av hjärnskaderelaterad smärta (1) 
Kriterier för nociceptiv, neuropatisk och nociplastisk smärta (1) 
Utvärdering av smärtbehandling hos vakenhetssänkt patient (2)  
 
Aktivitet och delaktighet  
Livskvalitet och livstillfredsställelse som mål i rehabiliteringsprocessen (1) 
Analys av förväntad arbetsförmåga efter hjärnskada (1) 
Kunskap om arbetslivsrehabilitering (1) 
Trafikmedicinsk bedömning efter hjärnskada (1) 
Medicinsk bedömning av förmåga till vapeninnehav (1) 
Kunskap om hur hjärnskadans konsekvenser påverkar det dagliga livet (2) 
Hjälpmedelsbehov i vardagen vid olika funktionsnedsättningar, särskilt kognitiva (2) 
Principer för rullstolsutprovning, speciellt vid svåra hjärnskador (3) 
Principer för bostadsanpassning (3) 
 
Registerarbete 
Svenskt Register för Rehabiliteringsmedicin (1) 
 
Kurser  
Rehabilitering vid förvärvad hjärnskada (rekommenderad) 
Strokerehabilitering (rekommenderad)  
Cerebrovaskulära sjukdomar 
 
Rekommenderad tjänstgöring 
Minst 6 månaders tjänstgöring vid specialiserad rehabiliteringsmedicinsk enhet där 
hjärnskaderehabilitering bedrivs inom såväl sluten- som öppenvård. Att del av tjänstgöringen 



alternativt auskultation förläggs till högspecialiserad enhet är rekommenderat.  
 
Relevanta auskultationer/tjänstgöringar 
Neurokirurgi, neurologi, neuroradiologi, klinisk neurofysiologi, syncentral, minnesklinik.  
 
Litteraturtips  

• Borg m.fl. Rehabiliteringsmedicin: Teori och praktik. Studentlitteratur, 2015  

• Cifu. Braddoms’s Physical medicine and rehabilitation. 5th ed. Elsevier, 2015 

• Frontera. DeLisa’s Physical medicine and rehabilitation. Principles and practice. 5th ed. 
Lippincott, Williams & Wilkins, 2013 

• Fagius. Neurologi. 5e upplagan. Liber, 2013 

• Wahlund. Kognitiv medicin. Studentlitteratur, 2011 

• Zasler. Brain injury medicine. Principles and practice. 2nd ed. Demos Med Pub, 2012 
 

  



Delmål c7 behärska rehabilitering vid ryggmärgsskada 
 

Delmål c7 Utbildningsaktiviteter Uppföljning 

Den specialistkompetenta 

läkaren ska 

 

– behärska rehabilitering vid 

ryggmärgsskada 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller flera 

enheter som bedriver sådan 

verksamhet eller handlägger 

sådana ärenden  

Intyg om genomförda 

utbildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller flera 

kurser 

 

Intyg om genomförda 

utbildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare eller 

handledare 

Allmänna råd 

Teoretiska studier  

Vårdteamarbete 

 

 

1. Behärska området och/eller förmåga att självständigt kunna handlägga 
2. Ha kunskap om området och/eller förmågan att bedöma 
3. Ha kännedom om området 
 
Generell 
Ryggmärgens anatomi och neurofysiologi 
Bansystem, vaskulär försörjning och kotpelarens uppbyggnad (1) 
Skademekanismer och typiska neurologiska skadebilder (1) 
Epidemiologi, traumatisk och icke-traumatisk ryggmärgsskada (1)  
 
Specifik 
Organisation 
Organisation av spinalvården (1) 
Övergripande principer for livslång uppföljning (1) 
Principer för akut omhändertagande och handläggning (2) 
Övriga yrkesgruppers roll i behandlingen (2)  
 
Akut/tidigt omhändertagande och handläggning 
Principer för trombosprofylax, samt utredning och behandling av venös tromboembolism (1)  
Spinal chock respektive neurogen chock (2)  
Principer för akut behandling av cirkulations- och andningssvikt (3)  
Metoder för kirurgisk respektive icke-kirurgisk behandling (3)  
Principer rörande restriktioner efter operation (3)  
 
Neurologisk bedömning 
Statustagande enligt ISNCSCI-kriterier, praktiskt och teoretiskt (1) 
Principer för bedömning av autonom funktion (1)  
Symptom och diagnostik vid neurologisk försämring (1) 
Principer för handläggning av posttraumatisk myelopati (2)  
Relevanta neurofysiologiska och neuroradiologiska undersökningar av ryggmärgen (2)  
 
 



Rörelseapparaten och motorisk funktion 
Principer för motorisk träning och fysisk aktivitet (1) 
Heterotop bennybildning, diagnostik och behandling (1)  
Rörelseinskränkning, principer för kontrakturprofylax, lagring, viloställningar (2)  
Osteoporos vid ryggmärgsskada, förlopp, diagnostik och behandling (2)  
Principer avseende förflyttningsteknik (2)  
Principer för profylax och handläggning vid överbelastningsrelaterade besvär i extremiteterna (3) 
 
Handfunktion 
Olika neurologiska funktionsnivåers påverkan på handens funktion (1) 
Principer för lagring av handen (2) 
Principer för handkirurgisk behandling (3)  
 
Respiration 
Olika funktionsnivåers påverkan på andning och sekretmobilisering (1) 
Andningsfysiologi, inklusive tolkning av spirometri (1) 
Principer för gasutbyte, inklusive tolkning av blodgas (1) 
Behandlingsprinciper för respiratorisk träning och atelektasbehandling (2)  
Principer vid tracheostomi (2)  
Principer för andningstekniska hjälpmedel (hostmaskin, hemrespirator, CPAP/Bi-PAP) (2) 
 
Sömn  
Principer vid utredning och behandling av sömnapné (2)  
Principer vid utredning och behandling av sömnstörning efter ryggmärgsskada (2)  
 
Cirkulation och metabolism 
Olika skadenivåers betydelse för kardiovaskulär funktion (1) 
Autonom dysreflexi, mekanismer, symptom och behandling (1) 
Fysisk arbetsförmåga och reaktion på fysisk ansträngning (2)  
Ortostatisk hypotension, mekanismer, symptom och behandling (2)  
Förändringar i ämnesomsättning och kroppssammansättning (2)  
Riskbedömning, samt rådgivning avseende kost, motion (2)  
Kunskap och handläggning av sekundära internmedicinska tillstånd efter ryggmärgsskada (3)  
 
Urinvägsfunktion 
Urinvägarnas fysiologi och hur en ryggmärgsskada påverkar denna (1) 
Principer för urinelimination, RIK, kronisk kateter (1)  
Diagnostik och behandling av UVI vid ryggmärgsskada (1) 
Principer och indikationer för utredning och uppföljning av urinvägarna inklusive urodynamisk 
utredning (2)  
Kunskap om utredning vid recidiverande UVI och sten i urinvägarna (2)  
Principer för behandling av överaktiv blåsa (2)  
Principer för uroterapeutens roll (3)  
 
Tarmfunktion 
Tarmens fysiologi och hur en ryggmärgsskada påverkar denna (1) 
Diagnostik och behandling av neurogen tarmrubbning vid ryggmärgsskada (1) 
Principer och indikationer för utvärdering och behandling (farmakologisk, TAI, kirurgisk) (2) 
Principer för uroterapeutens roll (3)  
 
Sexualfunktion och reproduktion  
Hur en ryggmärgsskada påverkar sexuell och reproduktiv hälsa (1)  



Principer och indikationer för utvärdering och behandling av sexualfunktion (1) 
Principer för sexualrådgivning (2) 
Principer för handläggning av reproduktiv hälsa efter ryggmärgsskada (3)  
 
Hudens funktion 
Mekanismer för uppkomst av sår vid ryggmärgsskada (1) 
Riskbedömning och trycksårsprofylax (1) 
Behandlingsprinciper vid trycksår (2) 
Hudens temperaturreglerande funktion och hur ryggmärgsskada förändrar denna (2) 
 
Mental hälsa 
Krisreaktion och reaktiv depression, diagnostik och behandling (1) 
Psykosociala faktorers betydelse vid ryggmärgsskaderehabilitering, t.ex. coping (2)  
 
Spasticitet 
Genomföra en spasticitetsutredning (1) 
Systemisk farmakologisk behandling (1)  
Neurofysiologiska mekanismer vid spasticitet (2)  
Fysikaliska behandlingsprinciper (2) 
Fokal farmakologisk behandling (2)  
Intrathekal behandling (2)  
 
Smärta och sensorisk funktion 
Kännedom om sensorisk dysfunktion (1) 
Mekanismer vid ryggmärgsskaderelaterad smärta (1) 
Bedömning och klassifikation av ryggmärgsskaderelaterad smärta (1) 
Principer för behandling av ryggmärgsskaderelaterad smärta (1) 
 
Aktivitet och delaktighet 
Livskvalitet och livstillfredsställelse som mål i rehabiliteringsprocessen (1) 
Påverkan på ADL beroende på ryggmärgsskadans omfattning (1)  
Bedömning av arbetsförmåga efter ryggmärgsskada (1)  
Trafikmedicinsk bedömning och övergripande regler för bilstöd (1)  
Hjälpmedelsbehov beroende på ryggmärgsskadans omfattning (2)  
Principer för rullstolsutprovning (3)  
Bostadsanpassning (3) 
 
Rekommenderad tjänstgöring 
Minst 6 månader vid ryggmärgsskadeverksamhet, varav minst 3 månader vid högspecialiserad 
ryggmärgsskadeenhet. 
 
Relevanta auskultationer/tjänstgöringar 
Neurokirurgi, neurologi, neuroradiologi, ortopedi, urologi, lungmedicin, bäckenbottencentrum, 
reproduktionscentrum.  
 
Kurser 
Kurs i Rehabilitering vid förvärvad ryggmärgsskada (rekommenderad) 
Deltagande i nationell och/eller internationell konferens (t.ex. NoSCoS). 
 
 
 
 



Litteraturtips 

• Borg m.fl. Rehabiliteringsmedicin: Teori och praktik. Studentlitteratur, 2015 

• Cifu. Braddoms’s Physical medicine and rehabilitation. 5th ed. Elsevier, 2015 

• Frontera. DeLisa’s Physical medicine and rehabilitation. Principles and practice. 5th ed. 
Lippincott, Williams & Wilkins, 2013 

• Holtz & Levi. Ryggmärgsskador - behandling och rehabilitering. Studentlitteratur, 2006 

• Levi & Hultling. Spinalishandboken. Gothia Förlag, 2011 

• Elearn-SCI, http://www.elearnsci.org/  

• ISCOS, https://www.iscos.org.uk/elearning  

• SCIRE, https://scireproject.com/  

• Chhabra. ISCOS textbook on Comprehensive Management of Spinal cord Injuries LWW-India, 
2015   

http://www.elearnsci.org/
https://www.iscos.org.uk/elearning
https://scireproject.com/


Delmål c8 kunna handlägga rehabilitering vid perifera nervskador och kunna 

handlägga rehabilitering vid kronisk neurologisk sjukdom 

Delmål c8 Utbildningsaktiviteter Uppföljning 

Den specialistkompetenta 

läkaren ska 

 

– kunna handlägga 

rehabilitering vid perifera 

nervskador 

 

– kunna handlägga 

rehabilitering vid kronisk 

neurologisk sjukdom 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller flera 

enheter som bedriver sådan 

verksamhet eller handlägger 

sådana ärenden  

Intyg om genomförda 

utbildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller flera 

kurser 

 

Intyg om genomförda 

utbildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare eller 

handledare 

Allmänna råd 

Teoretiska studier 

Vårdteamarbete 

 

1. Behärska området och/eller förmåga att självständigt kunna handlägga 
2. Ha kunskap om området och/eller förmågan att bedöma 
3. Ha kännedom om området 
 
Generell 
Centrala och perifera nervsystemets anatomi, organisation och funktion (1)  
Patofysiologi-skademekanismer vid olika nervskador/sjukdomar (1) 
Beteendemedicinska behandlingsstrategier (1) 
Grundläggande träningsfysiologi och upplägg av program (3) 
Neurofysiologi/neuroradiologi (3) 
 
Specifik 
Principer för interdisciplinär rehabilitering efter polio (2)  
Principer för interdisciplinär rehabilitering vid övriga neuromuskulära sjukdomar (2)  
Principer för interdisciplinär rehabilitering vid multipel skleros (2)  
Principer för interdisciplinär rehabilitering vid Mb Parkinson (2)  
Principer för interdisciplinär rehabilitering vid polyneuropatier (inklusive akuta) (2)  
Principer för rehabilitering vid ALS (3)  
Principer för rehabilitering vid epilepsi (3)  
Principer för övergång till, och innehåll av palliativt omhändertagande (3) 
 
Neurologisk funktion 
Neurologiskt status (1) 
Behandla/bedöma sjukdomsrelaterade symtom (1) 
Kännedom om diagnosspecifika bedömningsinstrument (2) 
Bedömning av autonom funktion (2)  
Sekundära komplikationer (2) 
 
Tonusrubbning och spasticitet 
Genomföra en spasticitetsutredning (1) 
Systemisk farmakologisk behandling (1)  



Grundläggande neurofysiologiska mekanismer vid tonusrubbning och spasticitet (2)  
Fysikaliska behandlingsprinciper (2) 
Intrathekal behandling (2)  
Fokal farmakologisk behandling (2)  
 
Urinvägsfunktion  
Urinvägarnas fysiologi och hur en neurologisk sjukdom/skada kan påverka denna (1) 
Principer för urinelimination, RIK, kronisk kateter (1)  
Diagnostik och behandling av UVI vid neurogen blåsrubbning (1)  
Principer och indikationer för utredning och uppföljning av urinvägarna inklusive urodynamisk 
utredning (2)  
Principer för behandling av överaktiv blåsa (2)  
Principer för uroterapeutens roll (3)  
 
Tarmfunktion 
Tarmens fysiologi och hur en neurologisk sjukdom/skada påverkar denna (1) 
Diagnostik och behandling av neurogen tarmrubbning (1) 
Principer och indikationer för utvärdering och behandling (2) 
Principer för uroterapeutens roll (3)  
 
Smärta och sensorisk funktion 
Kännedom om sensorisk dysfunktion (1) 
Mekanismer för smärta vid neurologisk sjukdom/skada (1)  
Bedömning och klassifikation av smärta vid neurologisk sjukdom/skada (1)  
Principer för behandling av smärta vid neurologisk sjukdom/skada (1)  
 
Rörelseapparaten och motorisk funktion 
Principer för motorisk träning och fysisk aktivitet (1) 
Extremitetsproblem sekundärt till pareser (1)  
Rörelseinskränkning, principer för kontrakturprofylax, lagring, viloställningar (2)  
Förflyttningshjälpmedel/ortoser (2)  
Principer för rullstolsutprovning (3)  
 
Mental hälsa och emotionella funktioner  
Bedömning och handläggning av kris och depression (1) 
Motivationsarbete vid kognitiva störningar (1) 
Principer för utredning och behandling av hjärntrötthet (1)  
 
Kognitiva funktioner  
Kognitiv screening (1) 
Kognitiva nedsättningars betydelse för aktivitet och delaktighet (1)  
Läkemedels positiva och negativa inverkan på kognitiv funktion (1)  
Neuropsykologisk utredning (2) 
Tolkning av övriga yrkeskategoriers kognitiva bedömningar (2) 
Anpassad/riktad kommunikation utifrån patientens kognitiva förutsättningar (2)  
Principer för kommunikativ bedömning (afasi, apraxi) (2)  
Principerna för kommunikativ träning (3) 
Principerna för alternativ kommunikation, hjälpmedel (3) 
 
Nutrition och metabolism  
Riskbedömning för aspiration (1) 
Handläggning av dysfagiutredning (2) 



Bedömning av nutritionsbehov (2) 
Principer för sväljträning (3) 
 
Respiration  
Andningsfysiologi, inklusive tolkning av spirometri (1) 
Principer för gasutbyte, inklusive tolkning av blodgas (1) 
Behandlingsprinciper för träning och atelektasbehandling (2)  
Principer vid tracheostomi (2)  
Principer för andningstekniska hjälpmedel (hostmaskin, hemrespirator, CPAP/Bi-PAP) (2) 
 
Sexualfunktion 
Principer och indikationer för utvärdering och behandling av sexualfunktion (1)  
Principer för sexualrådgivning (2)  
 
Aktivitet och delaktighet  
Påverkan på ADL (1)  
Bedömning av arbetsförmåga (1)  
Trafikmedicinsk bedömning (1)  
Medicinsk bedömning av förmåga till vapeninnehav (1) 
Hjälpmedelsbehov (2)  
Principer för rullstolsutprovning (3)  
Bostadsanpassning (3) 
 
Registerarbete 
Svenskt Register för Rehabiliteringsmedicin (1) 
 
Rekommenderad tjänstgöring 
3-6 månader rehabiliteringsmedicinsk tjänstgöring, 3-6 månader inom neurologisk enhet. 
 
Relevanta auskultationer/tjänstgöringar 
Neurokirurgi, neuroradiologi, klinisk neurofysiologi, syncentral, minnesklinik.  
 
Kurser 
SK kurs Rehabilitering vid kronisk neurologisk sjukdom (rekommenderad) 
 
Litteraturtips 

• Borg m.fl. Rehabiliteringsmedicin: Teori och praktik. Studentlitteratur, 2015 

• Cifu. Braddoms’s Physical medicine and rehabilitation. 5th ed. Elsevier, 2015 

• Frontera. DeLisa’s Physical medicine and rehabilitation. Principles and practice. 5th ed. 
Lippincott, Williams & Wilkins, 2013 

• Fagius. Neurologi. 5e upplagan. Liber, 2013 

• Kennedy. Psychological management of physical disabilities: A practitioner s guide. 
Routledge, 2007 

• Wahlund. Kognitiv medicin. Studentlitteratur, 2011 

• Zasler. Brain injury medicine. Principles and practice. 2nd ed. Demos Med Pub, 2012  
 

  



Delmål c9 behärska rehabilitering vid långvarig smärta hos patienten 
 

Delmål c9 Utbildningsaktiviteter Uppföljning 

Den specialistkompetenta 

läkaren ska 

 

– behärska rehabilitering vid 

långvarig smärta hos patienten 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller flera 

enheter som bedriver sådan 

verksamhet eller handlägger 

sådana ärenden  

Intyg om genomförda 

utbildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller flera 

kurser 

 

Intyg om genomförda 

utbildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare eller 

handledare 

Allmänna råd 

Deltagande i diagnostik- och behandlingskonferens  

Teoretiska studier 

Vårdteamarbete 

 

 
1. Behärska området och/eller förmåga att självständigt kunna handlägga 
2. Ha kunskap om området och/eller förmågan att bedöma 
3. Ha kännedom om området 
 
Generell 
Uppkomstmekanismer bakom nociceptiv, neuropatisk och nociplastisk smärta (1)  
Uppkomstmekanismer och diagnostik vid generaliserade smärttillstånd (1) 
Klinisk smärtanalys baserad på kunskap i smärtfysiologi (1) 
Analys av riskfaktorer för utveckling av långvarig smärta och kroniskt smärtsyndrom (1) 
Beteendemedicinska behandlingsstrategier vid smärtrehabilitering (1)  
Psykologiska förklaringsmodeller vid utvecklande av långvarig smärta (2) 
Genusperspektiv och kulturella aspekter på smärta (2) 
Organisation av smärtvård i Sverige (3) 
 
Specifik 
 
Diagnoser 
Nacksmärta och funktionsnedsättning efter olycka; teori, diagnostik och behandling (1) 
Generaliserade smärttillstånd (t.ex. fibromyalgi); teori, diagnostik och behandling (1) 
Lokaliserad myalgi; teori, diagnostik och behandling (1) 
Lumbago/lumbago-ischias; teori, diagnostik och behandling (1) 
Centrala och perifera neuropatiska smärttillstånd (1) 
Komplext regionalt smärtsyndrom (2) 
Smärta i skuldra, armbåge, underarm, hand (2) 
Huvudvärk, inklusive migrän (2) 
Långvarig visceral smärta; teori och diagnostik (3) 
 
Utredningsmetodik 
Indikationer för radiologisk utredning (2) 
Neuropsykologisk utredning vid långvarig smärta (2)  
Utredning och diagnostik vid smärta i samband med reumatiska ledsjukdomar (3) 



Laboratoriemetodik vid smärtanalys (ex von Frey, Termotest) (3) 
 
Behandlingsmetoder 
Planera och genomföra multimodal smärtutredning och rehabiliteringsprogram för patienter med 
långvarig smärta (1) 
Rehabiliteringsmedicinskt arbete i interdisciplinär smärtgrupp (1)  
Farmakologiska behandlingsstrategier vid långvarig icke-malign smärta (1) 
Strategier för sjukskrivning (1) 
Beskriva konsekvenser vid långvarig icke-malign smärta i utlåtande/intyg (1)  
Strategier för yrkesinriktad rehabilitering (2) 
Principer för psykologiska interventionsmetoder, KBT/ACT teori och praktik (2)  
Akupunktur och TENS som behandlingsmetod (2) 
Principer för fysikaliska behandlingsmetoder och fysisk aktivitet vid långvarig smärta (2) 
Ergonomi och hjälpmedel (2) 
Principer och indikationer för dorsalcolumnastimulator (DCS) (2) 
Indikationer för ortopedkirurgisk behandling (3) 
 
Registerarbete 
Nationellt register för smärtrehabilitering (2) 
 
Rekommenderad tjänstgöring  
Minst 6 månader vid rehabiliteringsmedicinsk enhet som bedriver interdisciplinär 
smärtrehabilitering, utöver basplaceringar inom Rehabiliteringsmedicin. Därutöver rekommenderas 
auskultation/tjänstgöring vid smärtenhet. 
 
Kurser 
Behandling och rehabilitering vid långvarig smärta (rekommenderad) 
Smärtforum 
 
Litteraturtips 

• Borg m.fl. Rehabiliteringsmedicin: Teori och praktik. Studentlitteratur, 2015 

• Rapport 2011:02 från samarbetsprojektet Nationella medicinska indikationer. Indikationer 
för multimodal rehabilitering vid långvarig smärta, 2011 

• Läkemedelsverket: Långvarig smärta hos barn och vuxna och tillhörande material. Tryckt 
version: 2017:28(3). https://lakemedelsverket.se/ 

• Häuser and Perrot. Fibromyalgia syndrome & widespread pain. Wolters Kluwer, 2018  

• Hakim. Hypermobility, Fibromyalgia and Chronic pain. Churchill Livingstone, 2010 

• Stålnacke m.fl. Smärtanalys och diagnossättning vid kroniska smärtor inom specialiserad 

smärtvård diagnosgruppen inom nationellt register över smärtrehabilitering (NRS) Rapport 

2014:3. 

• Norbrink och Lundeberg. Om smärta – ett fysiologiskt perspektiv, Studentlitteratur, 2014.  

• Rhodin. Smärta i klinisk praxis. Studentlitteratur, 2014.  

• Gerdle och Rivano-Fischer. Smärtanalys, Studentlitteratur, 2020 

  

https://lakemedelsverket.se/


Delmål c10  kunna handlägga rehabilitering vid skador och sjukdomar i rörelse- 
och stödjeorganen 
 

Delmål c10 Utbildningsaktiviteter Uppföljning 

Den specialistkompetenta 

läkaren ska 

 

– kunna handlägga 

rehabilitering vid skador och 

sjukdomar i rörelse- och 

stödjeorganen 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning alternativt 

auskultation vid en eller flera 

enheter som bedriver sådan 

verksamhet eller handlägger 

sådana ärenden 

Intyg om genomförda 

utbildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller flera 

kurser 

 

Intyg om genomförda 

utbildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare eller 

handledare 

Allmänna råd 

Teoretiska studier 

 
1. Behärska området och/eller förmåga att självständigt kunna handlägga 
2. Ha kunskap om området och/eller förmågan att bedöma 
3. Ha kännedom om området 
 
Generell 
Grundläggande undersökningsteknik vid symptom och funktionsnedsättningar i rörelse- och 

stödjeorganen (1)   

Bakomliggande patofysiologiska mekanismer avseende rörelse- och stödjeorganens 

sjukdomar/skador och traumatologi (2)    

Principer för rehabilitering vid rörelse- och stödjeorganens sjukdomar och traumatologi, (2) 

Inflammatoriska sjukdomar i rörelse- och stödjeorganen; patofysiologi, utredning, behandling och 

rehabilitering (2) 

Kunskap om rörelse- och stödjeorganens anpassning och reaktion vid asymmetrisk belastning och 

ökad belastning över tid. Särskilt när det gäller vanliga tillstånd inom rehabiliteringsmedicinen. (2) 

 

Specifik 

Diagnostik och icke kirurgisk behandling vid smärttillstånd i rörelse- och stödjeorganen (1)   

Principer för ortosbehandling vid funktionsnedsättningar i rörelse- och stödjeorganen (2)  

Principer för mobilisering vid frakturer (3) 

Idrottstraumatologi med principer för träning efter skada (3) 

Principer för protesbehandling (3) 

 

Rekommenderad tjänstgöring 

Tjänstgöring/auskultation vid Rehabiliteringsmedicinsk enhet som bedriver sådan verksamhet. 

Tjänstgöring/auskultation vid ortopedisk/reumatologisk verksamhet. 

 

Kurser 

Kurser i undersökningsteknik och bedömning av funktionsnedsättningar i rörelse- och stödjeorganen, 

t.ex. Axelina 



 
Litteraturtips 

• Cifu. Braddoms’s Physical medicine and rehabilitation. 5th ed. Elsevier, 2015 

• Frontera. DeLisa’s Physical medicine and rehabilitation. Principles and practice. 5th ed. 
Lippincott, Williams & Wilkins, 2013 

• Juel. Ortopedisk medicin. Studentlitteratur, 2003 

• Klareskog m.fl. Reumatologi. Studentlitteratur, 2017 

• Lindgren & Svensson. Ortopedi. Liber, 2014 

  



Delmål c11  kunna handlägga vuxenhabilitering 
 

Delmål c11 Utbildningsaktiviteter Uppföljning 

Den specialistkompetenta 

läkaren ska 

 

– kunna handlägga 

vuxenhabilitering 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning alternativt 

auskultation vid en eller flera 

enheter som bedriver sådan 

verksamhet eller handlägger 

sådana ärenden 

Intyg om genomförda 

utbildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Allmänna råd  

Medsittning 

Teoretiska studier 

 

 

1. Behärska området och/eller förmåga att självständigt kunna handlägga 
2. Ha kunskap om området och/eller förmågan att bedöma 
3. Ha kännedom om området 
 
Generell 
Beteendemedicinska behandlingsstrategier för interdisciplinär habilitering (2)  
Barn och ungdomars normala utveckling och hur medfödda eller tidigt förvärvade 
funktionsnedsättningar påverkar utvecklingen (3)  
Mekanismer för uppkomst av medfödda eller tidigt förvärvade funktionsnedsättningar (3) 
 
Specifik 
Principer för habilitering, RH-gruppen (rörelsehinder) (1)  
Principer för habilitering, vid medfödd och tidigt förvärvad hjärnskada (1)  
Samverkan med primärvård, andra specialistenheter och övriga aktörer (1) 
Beskriva konsekvens av funktionsnedsättning i utlåtande/intyg (1)  
Anamnestagande via patientens nätverk (1)  
Riskfaktorer för utvecklande av somatiska komplikationer (1)  
Principer för habilitering vid neuropsykiatriska tillstånd (2)  
Psykologiska konsekvenser av att växa upp och leva med en livslång funktionsnedsättning (2)  
Planera, genomföra och följa upp teambaserade habiliteringsinsatser (2)  
Behandling av tonusrubbning och spasticitet (2)  
Hjälpmedel och bostadsanpassningsfrågor (2)  
Strategier för yrkesinriktad habilitering (2)  
Principer för habilitering vid intellektuell funktionsnedsättning (2)  
Aktuell lagstiftning inom området; LSS, HSL, SOL t.ex. (2) 
 
Kvalitetsregister 
CPUP (3)  
MMCUP (3)  
 
Rekommenderad tjänstgöring 
Tjänstgöring alternativt auskultation inom vuxenhabiliteringsverksamhet. Klinisk tjänstgöring 
rekommenderas.  
 
 



Kurser  
SK kurs Vuxenhabilitering (rekommenderad) 
 
Litteraturtips 

• Borg m.fl. Rehabiliteringsmedicin; Teori och praktik. Studentlitteratur, 2015 

• Cifu. Braddoms’s Physical medicine and rehabilitation. 5th ed. Elsevier, 2015 

• Frontera. DeLisa’s Physical medicine and rehabilitation. Principles and practice. 5th ed. 
Lippincott, Williams & Wilkins, 2013 

• Webutbildning: Möta patienter med funktionsnedsättning. 
http://kunskapsguiden.se/funktionshinder/webb-utbildningar/Sidor/Mota-patienter-med-
funktionsnedsattning.aspx 

• Regionalt vårdprogram, Stockholms läns landsting: ADHD, lindrig utvecklingsstörning och 
autismspektrumtillstånd hos barn, ungdomar och vuxna, 2010 
http://www1.psykiatristod.se/Global/vardprogram_fulltext/RV_ADHD_Utvecklingsstorning_
Autism_2010.pdf  

• Ölund. Medicinsk omvårdnad vid svåra flerfunktionshinder. Gothia Fortbildning, 2018  

  

http://kunskapsguiden.se/funktionshinder/webb-utbildningar/Sidor/Mota-patienter-med-funktionsnedsattning.aspx
http://kunskapsguiden.se/funktionshinder/webb-utbildningar/Sidor/Mota-patienter-med-funktionsnedsattning.aspx
http://www1.psykiatristod.se/Global/vardprogram_fulltext/RV_ADHD_Utvecklingsstorning_Autism_2010.pdf
http://www1.psykiatristod.se/Global/vardprogram_fulltext/RV_ADHD_Utvecklingsstorning_Autism_2010.pdf


Delmål c12 kunna handlägga invärtesmedicinska tillstånd i samband med 
rehabilitering 
 

Delmål c12 Utbildningsaktiviteter Uppföljning 

Den specialistkompetenta 

läkaren ska 

 

– kunna handlägga 

invärtesmedicinska tillstånd i 

samband med rehabilitering 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller flera 

enheter som bedriver sådan 

verksamhet eller handlägger 

sådana ärenden 

Intyg om genomförda 

utbildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Allmänna råd  

Teoretiska studier 

 

1. Behärska området och/eller förmåga att självständigt kunna handlägga 
2. Ha kunskap om området och/eller förmågan att bedöma 
3. Ha kännedom om området 
 
Generell 
Principer för handläggning vid akuta tillstånd (cirkulationssvikt, andningssvikt, medvetandesänkning, 
sepsis) (1) 
Generella principer för farmakologisk behandling (1) 
 
Specifik 
Initial handläggning och utredning av:  

• Emboli/trombossjukdom (1) 

• Hjärtinfarkt (1) 

• Hjärtsvikt (1) 

• Hjärtrytmrubbningar (1)  

• Hypertoni (1) 

• Restriktiva och obstruktiva lungfunktionsnedsättningar (1)  

• Diabetes mellitus (1) 

• Akut och kronisk njursvikt (1)  

• Rubbningar i vätskebalans (1)  

• Dyslipidemi (1)  

• Endokrina tillstånd (Thyreoidea, Addison etc.) (1)  

• Pneumoni (1) 

• Urinvägsinfektion (1)  

• Sår- och hudinfektioner (1)  

• Meningit/encefalit (1) 
 
Rekommenderad tjänstgöring 
3-6 månaders tjänstgöring inom internmedicinsk/infektionsmedicinsk enhet 
 
Relevanta auskultationer/tjänstgöringar 
Geriatrisk enhet, primärvård 
 
Kurser 
Akut internmedicin 
Sviktande vitala funktioner 
 



Litteraturtips 

• Dahlström m.fl. Internmedicin. Liber, 2018 

• Dahlström m.fl. Kardiovaskulär medicin. Liber, 2010 

• Fryckstedt. Matell-Reichards akutmedicin. Studentlitteratur, 2014 

• Akut internmedicin, www.janusinfo.se  

• Elm. Praktisk akutmedicin för primärvården, Three Doctors Förlag, 2014  

  



Delmål c13  kunna tillämpa lagar och andra föreskrifter som gäller för 
specialiteten 
 

Delmål c13 Utbildningsaktiviteter Uppföljning 

Den specialistkompetenta 

läkaren ska 

 

– kunna tillämpa lagar och 

andra föreskrifter som gäller 

för specialiteten 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

Intyg om genomförda 

utbildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller flera 

kurser 

 

Intyg om genomförda 

utbildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare eller 

handledare 

 

1. Behärska området och/eller förmåga att självständigt kunna handlägga 
2. Ha kunskap om området och/eller förmågan att bedöma 
3. Ha kännedom om området 
 
Specifik 
Regelverk kring innehavande av körkort (Körkortslagen, Transportstyrelsens författningssamling 
TSFS) (1) 
Regelverk kring vapenlicens (Vapenlagen) (1) 
Offentlighets- och sekretesslagen (1) 
Socialtjänstlagen (SoL) 

• Orosanmälan barn (1) 

• Särskild hemtjänst, ledsagare, boendestöd, personligt ombud, personlig assistans (2) 
Socialförsäkringsbalken 

• Sjukpenning (1)  

• LSS (2)  

• Rehabiliteringsersättning, förebyggande sjukpenning, sjukersättning (2) 

• Närståendepenning (2) 

• Merkostnadsersättning (2) 

• Bilstöd (2) 

• Tandvårdsstöd (3) 

• Arbetsskada (3)  
Patientlagen (2) 
Patientskadelagen (2) 
Lex Maria (2) 
Författningar avseende P-tillstånd, färdtjänst, sjukresor, (2) 
God man/förvaltare (2) 
Patientsäkerhetslagen (3) 
Arbetsmiljölagen (3)  
Arbetsanpassning och rehabilitering, Systematiskt arbetsmiljöarbete - Arbetsmiljöverket (3)  
 
Rekommenderad tjänstgöring 
Delmål belyses vid samtliga kliniska placeringar och särskilt vid basplaceringar inom 
Rehabiliteringsmedicin.  
 
 



Kurser 
SK-kurs Tillämpning av lagar och föreskrifter i rehabiliteringsprocessen 
(Belyses i vissa delmålskurser t.ex. förvärvad hjärnskada.  
Interna kurser och seminarier.) 
 
Litteraturtips 

• Åsa Nilsson. Rehabilitering Försäkringsmedicin Trafikmedicin – en handbok. Studentlitteratur, 
2014 

• Försäkringskassan. www.forsakringskassan.se 

• Socialstyrelsen. www.socialstyrelsen.se. Ämnen t.ex. Funktionshinder, Rehabilitering & 
habilitering, Hälso- och sjukvård samt Försäkringsmedicinskt beslutsstöd 

• Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna rad om medicinska krav för innehav av körkort 
m.m. TSFS 2010:125 

• Medicinsk författningsbok, 2015 
  



Sammanfattning av minsta rekommenderade tjänstgöringstider för måluppfyllelse 
 
Delmål c1 behärska anatomi, neurobiologi och neurofysiologi som teoretisk grund för klinisk 
bedömning och handläggning 
 
Samtliga placeringar 
 
Delmål c2 behärska utredning av funktion, förmåga och delaktighet, samt utifrån denna kunna 
värdera rehabiliteringspotential, prioritera insatser och formulera rehabiliteringsplan 
 
Basplacering   Sidoutbildning 
Samtliga placeringar 
 
Delmål c3 ha kunskap om de metoder för utredning och rehabilitering som används av samtliga 
yrkesgrupper i det interdisciplinära rehabiliteringsteamet 
 
Basplacering   Sidoutbildning 
Samtliga placeringar 
 
Delmål c4 ha kunskap om hur psykologiska faktorer och psykiatriska sjukdomar inverkar på 

rehabiliteringsprocessen och behärska behandlingen av dessa tillstånd. 

 
Basplacering   Sidoutbildning 
Samtliga placeringar  3-6 mån psykiatrisk enhet 
 
Delmål c5 ha kunskap om andra rehabiliteringsaktörer inom och utanför hälso- och sjukvården, 
och kunna samverka med dessa 
 
Samtliga placeringar 
 
Delmål c6 behärska rehabilitering vid hjärnskada 
 
Basplacering   Sidoutbildning 
6 mån 
 
Delmål c7 behärska rehabilitering vid ryggmärgsskada 
 
Basplacering   Sidoutbildning 
6 mån 
 
Delmål c8 kunna handlägga rehabilitering vid perifera nervskador och kunna handlägga 

rehabilitering vid kronisk neurologisk sjukdom 

Basplacering   Sidoutbildning 
3-6 mån   3-6 mån neurologisk enhet 
 
Delmål c9 behärska rehabilitering vid långvarig smärta hos patienten 
 
Basplacering   Sidoutbildning 
6 mån 
 
 



Delmål c10 kunna handlägga rehabilitering vid skador och sjukdomar i rörelse- och stödjeorganen 
 
Tjänstgöring/auskultation vid Rehabiliteringsmedicinsk/ortopedisk/reumatologisk enhet 
 
Delmål c11 kunna handlägga vuxenhabilitering 
 
Basplacering   Sidoutbildning 
Rekommenderad 
 
Delmål c12 kunna handlägga invärtesmedicinska tillstånd i samband med rehabilitering 
 
Basplacering   Sidoutbildning 
Samtliga placeringar  3-6 mån internmedicinsk/infektionsmedicinsk enhet 
 
Delmål c13 kunna tillämpa lagar och andra föreskrifter som gäller för specialiteten 
 
Samtliga placeringar 

 

Den totala tjänstgöringstiden måste uppgå till minst 60 månader (upp till 6 månader kan 

tillgodoräknas för doktorsexamen) varav minst 36 månader ska utgöra basplacering vid 

rehabiliteringsmedicinsk enhet. Inom denna ram finns frihet att fördela tiden efter intresseinriktning 

och lokala förutsättningar. De ovan angivna ”minimitiderna” för basplacering och sidoutbildning 

avseende delmålen C4, C6, C7, C8, C9 och C12 måste dock fullgöras. Rekommenderade tjänstgöringar 

inom varje delmål kan kompletteras, men inte ersättas av angivna relevanta 

tjänstgöringar/auskultationer. 


