
Bildstöd 

Enkäten 
Frågor om rehabilitering 2021

Frågor till dig 
som har en neurologisk diagnos 
eller neurologiska symtom.

Bildstödet är ett hjälpmedel 
när du läser frågorna. 



Neurologisk rehabilitering 

Träna 

Träna kropp och sinne.

Kompensera
Prova ut hjälpmedel 

och lära olika sätt för att fortsatt 

kunna göra det du önskar.



Neurologisk rehabilitering 

Minska hinder
Exempelvis anpassa din bostad

så att den fungerar bättre för dig

eller ta läkemedel 

för att minska dina symtom.

Bearbeta känslor
Du kan till exempel få 

hjälp att bearbeta en 
sorg, 



Neurologisk rehabilitering 

Har du fått information 

om neurologisk rehabilitering?

Vet inte 

Ja Nej 



Rehabiliteringspersonal

Arbetsterapeut

Dietist 

Fysioterapeut/sjukgymnast

Läkare 

Psykolog 

Neuropsykolog 



Rehabiliteringspersonal

Kurator 

Logoped 

Sjuksköterska 

Någon annan?

Uroterapeut



Sammanhängande teamrehabilitering 

Träffa flera personer med kunskaper 

som kompletterar varandra. 



Sammanhängande teamrehabilitering 

Träffa flera personer med kunskaper 

som kompletterar varandra. 

Hemma 

hos dig

Öppenvård 

På sjukhus eller rehabiliteringsanläggning  



Har du någon gång deltagit 

i sammanhängande teamrehabilitering?

Sammanhängande teamrehabilitering 

Ja Nej 



Ja, får inte teamrehabilitering

inom öppenvården.

Ja, får inte teamrehabilitering 

i mitt hem.

Ja, får inte teamrehabilitering

på en anläggning 

där jag kan övernatta i Sverige.

Är det någon typ av sammanhängande 

teamrehabilitering som du behöver 

men inte får av din region?



Ja, får inte teamrehabilitering

på en anläggning 

där jag kan övernatta

i ett varmare klimat.

Nej, jag har inte behövt 

sammanhängande teamrehabilitering. 

Jag vet inte, jag är osäker på 

om jag behövt 

sammanhängande teamrehabilitering.

Annat? 



Teamrehabilitering inom öppenvård 

Teamrehabilitering hemmiljö

Var har du deltagit i sammanhängande 

teamrehabilitering? 



Teamrehabilitering i Sverige

Teamrehabilitering i varmare klimat

Annat 

Var har du deltagit i sammanhängande 

teamrehabilitering?



Individuell rehabiliteringsplan 

Vårdpersonal och du som är patient 
tar tillsammans fram 
en individuell rehabiliteringsplan. 

Rehabiliteringsplan 



Har du någon gång fått 

en individuell rehabiliteringsplan?

Rehabiliteringsplan 

Ja Nej 



Du kan behöva träna regelbundet 
för att behålla förmågor 
som du fått tillbaka eller utvecklat. 

Din träning kan också hjälpa dig
så att dina förmågor inte minskar.

Träna regelbundet



Har du fått tips och råd om träningsprogram

eller övningar 

som du kan göra regelbundet?

Ja Nej 



Saknar du något av följande alternativ 

som skulle kunna hjälpa dig att träna eller göra 

övningar kontinuerligt?

Individuellt anpassade instruktioner

från kunnig 

hälso- och sjukvårdspersonal?

Handledd anpassad träning

enskilt eller i grupp?

Regelbunden uppföljning

av kunnig 

hälso- och sjukvårdspersonal?



Regelbunden träning på gym

med handledare?

Stödperson på plats, 

fler assistanstimmar 

eller mer hemhjälp?

Tillgängliga och anpassade 

lokaler?

Saknar du något av följande alternativ 

som skulle kunna hjälpa dig att träna eller göra 

övningar kontinuerligt?



Tillgängliga lokaler utan andra hinder

exempelvis hög ljudvolym?

Anpassade träningsredskap?

Tillgänglig bassäng?

Nej, jag har de förutsättningar

som jag behöver.

Annat?

Saknar du något av följande alternativ 

som skulle kunna hjälpa dig att träna eller göra 

övningar kontinuerligt?
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