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Remissvar från Svensk Förening för Rehabiliteringsmedicin (SFRM) på 

``Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp Stroke och TIA - fortsatt vård och 

rehabilitering´´ 

 

Svensk Förening för Rehabiliteringsmedicin (SFRM) välkomnar detta vårdförlopp som i sin 

kontext ytterligare visar det stora behovet av kunskaper om rehabilitering under sub-akut och 

konisk fas hos strokepatienter. Processen utgör förutsättningar för att förbättra 

strokevårdskedjan, inte minst inom rehabilitering. Tyvärr kom inte denna remiss direkt till oss 

som specialistförening med särskild kunskap om rehabilitering efter stroke, utan på omvägar 

via ett läkemedelsbolag. Vi har därför inte haft mer än 1 vecka på oss att läsa och skriva ihop 

ett remissvar. 

 

Nedan ges viktiga synpunkter på olika aspekter av studiens innehåll ur SFRM:s synvinkel. 

 

Rätt kompetens behövs för at uppnå bästa utfall 

Rehabilitering är en process med patienten i centrum där den drabbade personen, dennes 

närstående och ett multidisciplinärt team samverkar under ledning av en läkare som är 

specialist i rehabiliteringsmedicin. För att uppnå det bästa utfallet hos den drabbade personen. 

krävs att specialister i rehabiliteringsmedicin ingår då de har särskilda kunskaper om hur man 

bedömer, diagnostiserar, förebygger och behandlar olika typer av funktionsnedsättningar (1). 

Tyvärr saknas det en specialistläkare i rehabiliteringsmedicin i arbetsgruppen som utarbetat 

det aktuella vårdförloppet, vilket har lett till ett flertal fler brister. 

 

 Specifika kommentar i Konsekvensbeskrivning, sida 13, 2.6. kompetensförsörjning: 

- Inom specialistvården behöver lägga till ``brist på läkare med specialistkompetens 

inom rehabiliteringsmedicin´ 

- Inom specialistvården ändra ´´brist på allmänläkare´´ till ´´brist på allmänläkare med 

tillräckliga rehabiliteringskunskap´´  

- Inom primärvården och kommunal vård behöver man diskutera om det är mest 

kostnadseffektivt att satsa på en rehabiliteringskunnig personal med allmän och bred 

rehabiliteringskunskap eller att satsa på samma kompetens som inom specialistvård. 
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Rehabilitering är en process som bygger på ICF-konceptet 

Rehabilitering är uppbyggt konceptuellt på ICF-modellen med patienten i centrum (1) varför 

bedömning av rehabiliteringsbehov och åtgärd ska vara aktivitets- och delaktighetsorienterade 

i förhållande till patientens målsättning. Utifrån aktivitetsbegränsningar och 

delaktighetsinskränkningar avgör man vidare vilka funktionedsättningar som är de bidragande 

orsakerna. Detta har tyvärr inte genomlysts i dokumentet och istället beskrivs olika 

funktionsnedsättningar i relation till aktivitet på ett missvisande sätt (sid 17). 

 

Specifika kommentar i Förloppet, sid 17. Vardagliga aktiviteter, arbete och fritid  

- Sexuell hälsa och samliv ska ingå som funktionsbedömning eftersom sexuell aktivitet 

ingår i aktiviteter i hemmet. 

- Inom vardagsaktivitet saknar vi två viktiga begrepp, personlig ADL och instrumentell 

ADL, som utgör nyckelmålsättningar för att avgöra om antingen sluten- eller 

öppenvårdrehabilitering är indicerad. 

- Några andra exempel 

o sid 14, linje 4, problem med aktivitet och delaktighet ska benämnas` 

aktivitetsbegränsningar och delaktighetsinskränkningar. 

o Sid 69, även detta är utifrån post-stroke-checklistan förekommer 

sammanblandning mellan funktionsnedsättningar, ADL (oklart om det menar 

personlig- eller instrumentell ADL) och delaktighet. 

 

När rehabilitering utförs utan en kunnig läkare med specialistkompetens inom 

rehabiliteringsmedicin – patienten Maria 

I exempel i `Förloppet´ på rehabiliteringsplan där patienten Maria med vänstersidig a. cerebri 

medianinfarkt och omfattande rehabiliteringsbehov, gissningsvis är på inneliggande 

rehabiliteringsavdelning utan en rehabiliteringskunnig läkare. Denne ansvarar i rehabplanen 

endast för att utreda misstänkt sömnapné. Hen skulle ha ett helhetsansvar för 

rehabiliteringsprocessen som en läkare med specialistkompetens inom rehabiliteringsmedicin 

förväntas ha. 

Utifrån rehabplanen kan vi se ett huvudmål för rehabperioden d v s att kunna återgå till eget 

boende (vilket är vanligt för de flesta inneliggande patienterna). I delmålen ser vi olika 

insatser från det multidisciplinära teamet som förefaller adekvata. Frågan är om insatserna på 

delmålen är nödvändiga och tillräckliga insatser under denna rehabperiod? För att kunna 

besvara denna fråga behöver vi veta de minimala kraven för att kunna skrivas ut till hemmet 

(2), vilket sannolikt är att patienten tillsammans med sina närstående/stöd 

(hemtjänst/personlig assistent) ska kunna: 

• Vara självständig i Personlig ADL. 

• Vara säker i minimal Instrumentell ADL: 

o Laga enkel mat. 

o Använda säkerhetsåtgärder med rimlig bedömning. 

o Ta sina mediciner. 

o Ringa 112 ifall det behövs. 

 

Utifrån Marias aktivitetsbegränsningar och funktionsnedsättningar kommer en läkare som är 

specialist inom rehabiliteringsmedicin att ordinera ytterligare åtgärder: 

- kognitiv screening för att fånga upp ev kognitiva nedsättningar i andra domäner än 

apraxi och nedsatt minne för att säkerställa Maria har tillräcklig förmåga att  
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o Använda säkerhetsåtgärder med rimlig bedömning 

o Ta sina mediciner 

o Ringa 112 ifall det behövs 

- Information, tips och råd för hantering hjärntrötthet, gärna skriftlig pga dåligt minne. 

- Av- och påklädningsträning trots apraxi. 

- Skapa rutin att titta åt höger för att kompensera ev neglekt  

- Screening för ev depression och ångest 

 

Eventuell hjälp och stöd vid utskrivning kommer att avgöras av en läkare med 

specialistkompetens i rehabiliteringsmedicin tillsammans med rehabteamet utifrån Marias 

tillstånd och återhämtningsprogress under sin rehabperiod.  

 

Däremot skulle en läkare med specialistkompetens i rehabiliteringsmedicin med största 

sannolikhet föreslå att förskjuta delmål på ´klara att skicka ett sms´ eftersom det inte är 

nödvändigt i nuläget. Det sista delmålet ´klara att välja mat i lunchmenyn´ behöver närmare 

utredas med tanke på orsak. Är anledningen nedsatt initiativförmåga, lässvårighet eller andra 

kognitiva nedsättningar?  

 

Sammanfattningsvis föreligger ett behov av rehabiliteringsmedicinsk kompetens i 

utformandet av vårdförloppet efter stroke och TIA och för att rehabprocessen ska hålla högsta 

kvalitet är det nödvändigt att läkare med specialistkompetens i rehabiliteringsmedicin deltar 

aktivt. 
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