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Rehabiliteringsmedicin



Parasport – Paralympics 



Rehabilitering – WHO 

”An active process by which those

disabled by injury or disease achieve a 

full recovery or if full recovery is not 

possible realize their optimal physical, 

mental and social potential and are

integrated into their most appropriate

environment.” 



Rehabilitering – SoS 

”Med rehabilitering avses att, vid nedsättning eller 

förlust av någon funktion efter skada/sjukdom, genom 

planerade och från flera områden sammansatta

åtgärder, allsidigt främja att den enskilde återvinner 

bästa möjliga funktionsförmåga samt psykiskt och 

fysiskt välbefinnande. Rehabilitering är målinriktade

insatser som förutsätter att den enskildes möjligheter till 

inflytande vid planering, genomförande och uppföljning 

beaktas och säkras.”



Rehabilitering

rehabilitatio

(lat. re-, åter + habilis, duglig)

”att återskapa förmågan att fungera 

normalt eller så normalt som möjligt”



Rehabilitering

Rehabiliteringens mål är att uppnå 

bästa möjliga funktionsförmåga, 

självständighet och delaktighet socialt 

och i samhället…



Rehabilitering

…genom att möjliggöra för personer 

med funktionshinder att uppleva att de 

kan tillfredsställa egna mål inom 

familjeliv, yrkesarbete och 

fritidsaktiviteter



Rehabiliteringsprocessen

Rehabiliteringen inom hälso- och 
sjukvården är en process som börjar 

när skadan eller sjukdomen uppstår och 
fortsätter så länge behovet av insatser 

föreligger



Rehabiliteringsprocessen

• Rehabilitering är en process som
– Utgår från individens upplevda oförmåga, behov 

och intressen 

– Är målinriktad och teambaserad

– Innefattar sammansatta och samordnade åtgärder

– I tiden avgränsad

– I vissa fall återkommande (vid progredierande
sjukdomar)



Rehabiliteringsprocessen

• Rehabilitering är en process som 
stödjer personen och anhöriga att…
– Få kunskap och insikt om sjukdomen och dess 

konsekvenser 

– Mobilisera egna resurser att hantera det nya livet 

– Utveckla personens sätt att tänka, uppleva, 
reagera och handla

• …för att nå gamla och nya mål i livet



Rehabiliteringsprocessen

• Centrala begrepp
– Coping

• Förmågan att hantera stressfyllda och känslomässigt 
krävande situationer

– Empowerment
• Egenmakt, upplevelsen av att kunna ta kontroll över sin 

situation

– Self-management
• Förmågan att hantera sina symtom, sin behandling, 

konsekvenserna av sin skada/sjukdom, sin vardag, sina 
roller samt de livsstilsförändringar som hen behöver göra 
för att leva med en funktionsnedsättning



Rehabiliteringsprocessen

• Dessutom
– Tid

– Rum

– Etnicitet

– Kulturella aspekter



Rehabiliteringsprocessen

• Inom neurorehabiliteringen – två typer 
av processer
– ”Recovery”

• att bli återställd, bli så bra som möjligt, uppnå 

bästa möjliga funktionsförmåga

– ”Adaptation”

• att klara av att hantera det nya livet med en 

funktionsnedsättning, att fungera optimalt trots 

sitt funktionshinder



Rehabilitering – team 

Interdisciplinärt teamarbete –

behandlarna arbetar i nära samverkan 

med den drabbade, dennes anhöriga 

och med varandra för att uppnå 

gemensamma mål



ICF

• läkare och omvårdnadspersonal
– diagnos, prognos, mediciner…

• arbetsterapeut
– ADL-förmåga, bostad, arbete, fritid, hjälpmedel…

• fysioterapeut
– styrka, uthållighet, balans, koordination, gång…

• kurator
– psykosocial situation, familj, arbete, LSS…

• psykolog, logoped
– kognition, sinnesstämning, tal- och språk, sväljning…



Rehabilitering – i praktiken

Bedömning

Utvärdering

Åtgärder

Planering



ICF

WHO International Classification of Functioning, Disability and Health, ICF 2001

(Klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa)

Hälsobetingelse

Aktivitet DelaktighetKroppsfunktioner

och kroppsstrukturer

Omgivnings-

faktorer

Person-

faktorer



ICF

• Bio-psyko-social modell

• Syntes av olika perspektiv för att 
erbjuda en sammanhållen syn på hälsa 
utifrån ett biologiskt, individuellt och 
socialt perspektiv



Rehabiliteringsplan

• Funktionshinder (F/A/D)

• Omgivnings- och personfaktorer (resurser – hinder)

• Huvudmål – egna förväntningar

• Delmål

• Åtgärder

• Ansvariga

• Tidsplan

• Utvärdering

personen som drabbats
och dennes anhöriga 



Rehabiliteringsplan

• Tre steg
– Inledning (bedömning)

– Själva rehabiliteringen (planering – åtgärder –

utvärdering)

– Utskrivningen och fortsättningen

• Rehabilitering vs. Andra åtgärder

• Rehabiliteringsplan vs. Hälsodokument



Rehabiliteringsplan
PLANERING – ÅTGÄRDER – UTVÄRDERING

Huvudmål

På kort sikt Åter tidigare boende, självständig i aktiviteter i och utanför hemmet

På lång sikt Kunna köra bil för att ta sig till affärer och till biblioteket

Delmål Åtgärd Tidsplan Ansvarig Utvärdering

Kunna göra sig förstådd i telefon Artikulationsövningar V 44 Log

Klara gå inomhus med 

hjälpmedel

Gång- balansträning, styrketräning och 

bassängträning.

V 43 SG, Usk

Klara gå i trappa självständigt 

med stöd av ledstång.

Trappträning V 43 SG

Klara gå utomhus med 

hjälpmedel 500m

Gångträning utomhus V 44 SG

Kunna vara självständig i 

transporter vid aktiviteter utanför 

hemmet

Färdtjänstansökan, prova elmoped V 46 Q

AT

Kunna vara hemma på 

helgpermission

Hembesök, ansökan trygghetslarm V 41 AT, SG, 

Usk,Q



Rehabilitering – i praktiken

Eliminera Kompensera

Träna



Rehabilitering – i praktiken

• Elimination
– Undanröja tex ett medicinskt problem, minimera 

konsekvensen av problemet

• Kompensation
– Anpassning till en funktionsnedsättning/ 

aktivitetsbegränsning genom tex hjälpmedel, 

kompensatoriska strategier

• Träning
– Förbättra en funktion/aktivitet genom träning



Rehabiliteringsprocessen

• Att mäta och utvärdera
– Mätning av givna insatser och behandlingar

• uppnåddes en förbättring och hur stor var den?

– Utvärdering av uppsatta mål och måluppfyllelse

• uppnåddes målen eller ej och i vilken grad?



Livstillfredsställelse

• …allsidigt främja att den enskilde återvinner 
bästa möjliga funktionsförmåga samt psykiskt 
och fysiskt välbefinnande…

• Främsta målet med rehabiliteringen är hög 

livstillfredsställelse (life satisfaction)

• Hög livstillfredsställelse god samstämmighet 

med adaptation (coping) och därmed mått på 

lyckad rehabilitering 



Tack för 

uppmärksamheten –

så här långt…



Personcentrerad vård

• Patientberättelsen, där personens egen 
berättelse utgör grunden för målen och 
åtgärderna

• Partnerskapet, mellan den drabbade, dennes 
närstående och professionen

• Dokumentationen, den plan där allt skrivs ner 
och som sedan blir personens och 
personalens gemensamma dokument i det 
fortsatta arbete



Ny bok!



Rehabiliteringsprocessen

The rehabilitation programme was a positive turning-point in life
Before rehabilitation During rehabilitation After rehabilitation At the time of the interview 

Being in a 

downward slope 

without control
•Not being the one I used to be

•Being unsure about the future

•Being afflicted with polio a second 

time 

Being supported in 

a process of change 

in a positive 

direction
•Learning about late effects of polio 

and how to manage the difficulties 

•Reflecting on the self

•Encountering others with late effects 

of polio provide awareness and hope 

•Writing a rehabilitation plan 

contribute to increased awareness 

Struggling with the 

process of change 

to master daily life
•Taking responsibility for the 

rehabilitation plan 

•Struggling to establish new habits

•Struggling to redefine the self

Passing through the 

process of change to 

a different but good 

life
•Having a sense of control how to 

manage late effects of polio 

•Having established new habits

•Accepting a life with late effects of polio 

•Taking on a changed valued self

•Looking at the future with confidence

Larsson Lund & Lexell. A positive turning point in life – How persons with late effects of polio 

experience the influence of an interdisciplinary rehabilitation programme. 

Journal of Rehabilitation Medicine, 42:559-565, 2010. 



Djupintervjuer

• Före rehab – en negativ spiral utan kontroll

• Direkt efter rehab – förändringsprocessen börjar

• Första året efter rehab – kampen att klara 

förändringen

• Ett år efter rehab – en förändring mot ett nytt liv
• känsla av kontroll…

• utvecklat nya vanor…

• acceptans och en positiv självkänsla… 

• ser framtiden an med tillförsikt…

Larsson Lund & Lexell. A positive turning point in life – How persons with late effects of polio 

experience the influence of an interdisciplinary rehabilitation programme. 

Journal of Rehabilitation Medicine, 42:559-565, 2010. 



Rehabiliteringsplanen

• Rehabiliteringsplan med tydlig ICF struktur 
underlättar hela teamets arbete

• Ökar möjligheten att engagera personen i sin egen 
rehabiliteringsprocess

• Låt personen själv ansvara för sin rehabiliteringsplan!

• Rehabiliteringsplanen är personens verktyg inte 
personalens!

• Viktigt att målen är personens egna vilket ger en 
tydligare koppling till aktivitet och delaktighet!



Rehabplanens betydelse

Being engaged in a staff directed

rehabilitation process where not 

much have changed

A naïve

understanding

of rehabilitation

Interdisciplinary rehabilitation

Being engaged in a mutually

shared rehabilitation process that

leads to a continous adaptation

”The same starting point but different rehabilitation processes”

Lexell et al. The rehabilitation plan can support clients' active engagement and facilitate the process of change –

experiences from people with late effects of polio participating in a rehabilitation programme. 

Disability & Rehabilitation, 38:329-336, 2016. 



Rehabplanens betydelse

• Målen olika för ”staff directed” och ”mutually shared” 

• ”Mutually shared” upplevde fler aktiva insatser i sin 
rehabilitering än ”staff directed” och satte fler mål 
kopplade till aktivitet och delaktighet 

• Ge personerna kunskap om ICF, rehabiliterings-
planen och alternativa lösningar!

• Identifiera om en person tillhör gruppen ”mutually
shared” eller ”staff directed”!

• Låt personerna arbeta aktivt med sina målsättningar 
och egna lösningar (self-management)!

Lexell et al. The rehabilitation plan can support clients' active engagement and facilitate the process of change –

experiences from people with late effects of polio participating in a rehabilitation programme. 

Disability & Rehabilitation, 38:329-336, 2016. 



Tack för 

uppmärksamheten –

nu är det slut!


