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Svar på interpellation om teambaserad 
neurorehabilitering 

Detta är ett svar på den interpellation som Johan Lindahl (S) skickade till Driftnämnden 
Närsjukvårds ordförande Axel Storckenfeldt 2022-12-14. Interpellationen innehåller frågor 
om Region Hallands arbetssätt med teambaserad neurorehabilitering som Driftnämnden 
Närsjukvård har ansvar för. 

Nedanstående frågor är ställda och interpellationen besvarar frågorna i nämnd ordning;  

1. Varför får inte alla som är i behov av det upprättade rehabiliteringsplaner?  

2. Hur säkerhetsställer vi att alla som är i behov av rehabilitering också introduceras 
till Region Hallands teambaserade rehabilitering?  

3. Vilket stöd erbjuds man som deltagare för att klara sig igenom 
rehabiliteringsprocessen?  

4. Finns det en inplanerad uppföljning av nuvarande arbetssätt? 

 

1. Varför får inte alla som är i behov av det upprättade rehabiliteringsplaner?  

Alla patienter som remitteras och inkluderas i enlighet med beslutade bedömningskriterier 
för teambaserad neurorehabilitering får en upprättad rehabiliteringsplan. 

Bedömningskriterier för teambaserad neurorehabilitering är; 

- kunna delta i en aktiv rehabilitering, 
- ha behov av minst två yrkeskategorier i teamet 

Efter en inkommande remiss till teambaserad neurorehabilitering görs en tvärprofessionell 
bedömning enligt bedömningskriterierna. Vid bedömning att patienten ska delta i 
teambaserad rehabilitering så upprättas en individuell rehabiliteringsplan för patienten. Om 
den tvärprofessionella bedömningen visar på att patienten behöver rehabilitering av endast 
en profession, får patienten rehabilitering på sin listade vårdcentral, och ingår inte i 
teambaserad neurorehabilitering.  
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2. Hur säkerhetsställer vi att alla som är i behov av rehabilitering också 
introduceras till Region Hallands teambaserade rehabilitering?  

Driftnämnden Närsjukvård fick uppdraget att utföra teambaserad neurorehab från 2016 
genom beslut av regionfullmäktige 2015-06-17 §40. Uppdraget innebär att erbjuda en 
samlad teambaserad neurorehabilitering i Halland för att tillgodose behovet av jämlik vård. 
Utgångspunkten för uppdraget är att vårdenheter anslutna till "Vårdval Halland 
närsjukvård" remitterar patienter med neurologisk skada eller sjukdom, som de bedömer 
vara i behov av teambaserad rehab. Även Hallands sjukhus remitterar patienter som vårdas 
för neurologisk skada eller sjukdom systematiskt till teambaserad neurorehabilitering. 

 

3. Vilket stöd erbjuds man som deltagare för att klara sig igenom 
rehabiliteringsprocessen? 

Patienten erbjuds individuell träning tillsammans med legitimerad personal som kan vara 
fysioterapeut, arbetsterapeut, logoped och/eller kurator. Om patienten har drabbats av 
neurologisk skada eller sjukdom och genomgår behandling av den anledningen, så erbjuds 
också rehabilitering i grupp, ledd av legitimerad personal.  

Den teambaserade neurorehabiliteringen i Region Halland och respektive kommun 
samarbetar kring de patienter som har behov av det. Om patienten inte har möjlighet att ta 
sig till teambaserad neurorehabilitering så kan kommunen erbjuda rehabilitering i hemmet 
genom hemsjukvård. För resor till och från neurorehabilitering gäller Region Hallands 
regler för sjukresor.  

 

4. Finns det en inplanerad uppföljning av nuvarande arbetssätt? 

Teambaserad neurorehab i Halland har en årlig plan för uppföljning med utvecklingsdagar, 
kvalitetsråd och arbetsplatsträffar. Rutiner och riktlinjer ses över kontinuerligt.  

Närsjukvården Halland har inga uppgifter om att uppdraget med nuvarande arbetssätt 
inom neurorehabilitering ska följas upp ytterligare.  

 

 

Driftnämnden Närsjukvårds ordförande 

Axel Storckenfeldt 
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