
Frukostdialog om rehabilitering
Almedalen 1 juli 2014



Datum:   Tisdag den 1 juli 2014
Plats:   I BrainBus vid Visby hamn
Moderator:  Per Gunnar Holmgren

Deltagare:  Hans Karlsson, chef avdelningen för vård och omsorg, SKL
  Eva-Lena  Jansson, riksdagsledamot, Socialdemokraterna
  Hanna-Karin Linck, landstingsråd Gävleborg, Centerpartiet
  Jessica Eriksson, landstingsledamot Stockholm, Folkpartiet
  Christina Hansson, fysioterapeut, Fysioterapeuterna
  Kajsa Giesecke, verksamhetschef, Remeokliniken
  Helena Pepa, Vice ordförande, Fysioterapeuterna
  Inger Lundgren, generalsekreterare , Parkinsonförbundet
  Lise Lidbäck, förbundsordförande, Neuroförbundet

Frågeställningar

1. Enligt ett flertal undersökningar och kartläggningar som Neuroförbundet har gjort, så är 
det många patienter idag som saknar en individuell rehabiliteringsplan, trots att rätten till 
en sådan finns i Hälso- och sjukvårdslagen.  Många känner inte till denna rättighet. Hur 
kan vi arbeta för att fler patienter skall få en individuell rehabiliteringsplan?

2. Många anser att de inte får tillräcklig information från vården om neurologisk rehabili-
tering. Det handlar så väl om möjligheterna att få detta, som information om hur reha-
bilitering kan hjälpa vid just deras diagnos. Hur kan vi arbeta för att öka kunskapen om 
rehabilitering i vården och därmed också öka möjligheterna för patienterna att få möjlig-
heter till detta?

3. Möjligheterna att få åka på en sammanhållen sluten rehabilitering varierar stort inom 
landet. Det finns en så kallad ”postnummerproblematik” där vissa landsting satsar på 
rehabilitering såväl inom som utom länet och många gånger också klimatvård. Inom 
andra landsting finns det i princip inga möjligheter alls. Hur komma till rätta med denna 
problematik?
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Sammanfattning

Alla deltagare på frukostdialogen om rehabilitering var eniga om att det sattas för lite på 
rehabilitering samt att samordningen behöver förbättras. Deltagarna var även överens om att 
individuell rehabiliteringsplan var en viktig grund för att patienten ska nå framgångar med sin 
rehabilitering. 
Frukostdialogen utgick från frågeställningarna där alla var överens om problemen. Däremot 
presenterade inte deltagarna några konkreta förslag på lösningar. Emellertid redogjorde några 
av deltagarna förslag på mer övergripande lösningar:

1. Lära av den danska modellen där patientorganisationer har kontor på universitetsjukhu-
sen.

2. Goda idéer sprider sig inte. Sverige behöver mer storskaliga förändringar. Något som man 
är bra på i Storbritannien.

3. Ökad tillgänglighet genom att öppna upp för fler professioner vid vårdkontakten. Team är 
ett framgångsrecept.

4. Det behövs mer evidens inom rehabiliteringen.

5. Fler hälsoekonomiska mål inom rehabiliteringen 

Frågor till framtiden  

Neuroförbundet har efter analyserat frukostdilogen tagit fram några frågeställningar för fram-
tiden. Frågeställningar som inte diskutterades under frukostdialogen:
1. Ska hälso- och sjukvården ta fram en nationell standard för vad en individuell rehabilite-

ringsplan ska innehålla?
2. Ska dagens ansvar för rehabilitering verkligen vara uppdelad mellan landsting och kommu-

ner? Eller ska det endast finna en huvudman? 
3. Ska landsting och kommuner kunna bestraffas ekonomiskt om man hindrar utomlänsreha-

bilitering (inklusive klimatrehabilitering) för en patient trots att det är bästa rehabilitering-
en för patienten? 

Citat

”Vården har gjort en individuell rehabplan som patienterna inte vet om. Det visar sig efter 
undersökningen gjord av Gävleborg landsting.”  
”Att få en plan är det man behöver för att kunna sätta upp egna mål. Det är en långsikt stöd 
för att komma tillbaka.” 
”I Sverige har inte patientorganisationerna samma ingång som i Danmark där de har kontor på 
Universitetsjukhusen.”
”Goda idéer är inte smittsamma. Storskaliga stora steg behövs inom hälso- och sjukvården”. 
”Man behöver ta gemensamma steg. Något man är bra på i Storbritannien.”
”Om vi ska styra mot mer kvalité behöver vi tänka på vilka mål som vi ska mäta mot. Kvalitet-
styrning inom stroke har bara två mål, varav alla är inom medicin.”



Neuroförbundet (tidigare Neurologiskt Handikappades Riksförbund, NHR) är Sveriges första intresseorganisation specialiserad på 
neurologi. Vårt mål är att människor med neurologiska diagnoser har samma möjligheter och rättigheter som alla andra. Vi står för livslust, 
full delaktighet och stark framtidstro. Neuroförbundet har ca. 13 000 medlemmar. Vi företräder ett stort antal diagnoser och stödjer och 
följer spetsforskningen inom neurologi.

neuroforbundet.se 

info@neuroforbundet.se

Tel: 08-677 70 10 
S:t Eriksgatan 44, 4tr
Box 49 084, 100 28 Stockholm

Neuroförbundet i sociala media

facebook.com/nervsystemet

@neurosweden

Läs mer om vårt arbete och stöd oss på neuroforbundet.se
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