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1.

Syfte och omfattning

Syftet med rutinen är att vi skall ha en tydlig prioriterings grund som
överensstämmer med vårt uppdrag så att vi använder våra resurser optimalt.

2.

Allmänt

Kriterierna avser patienter aktuella för vård på Rehabiliteringsmedicinavdelning.
Patienterna har ett individanpassat schema, en individuell rehabiliteringsplan och
nyttjar utifrån dessa avdelningens resurser.

3.

Ansvar och roller

Medicinsk rådgivare prioriterar tillsammans med övriga läkare de
inkommande remisserna. Vid handläggning av remissen deltar
bitr. vårdenhetschef/vårdenhetschef.
Ansvarigt team ansvarar för att följa utskrivningskriterierna i nära samarbete med
vårdplanerare.

4.

Beskrivning

4.1.

Inskrivningskriterier
Patienten skall ha ett klart definierat funktions- och aktivitetshöjande
rehabiliteringsbehov alternativt behov av bedömning av
rehabiliteringsbehov.
 Vanligaste patientkategorierna är patienter med förvärvad hjärnskada (ex
traumatisk och stroke) och ryggmärgsskada (både traumatisk och icketraumatisk, komplett och icke-komplett oavsett skadenivå). Andra
kategorier är rehabilitering vid neurologisk sjukdom, multitrauma och
långvarig svår smärtproblematik, för de med långvarigt rehabiliterings
behov.
 Från och med våren 2020 bedriver vi också post covid rehabilitering
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Behov av helt eller större del av team skall föreligga.
 Tidpunkten för rehabilitering skall vara lämplig i sjukdomsförloppet så
att personen förväntas kunna tillgodogöra sig rehabiliteringsinsatserna.
 Patientens vårdbehov skall kunna tillgodoses medicinskt och
organisatoriskt.
 Patienten skall ej ha psykiska eller andra besvär som förhindrar
rehabiliteringen eller utgör hot eller fara för sig själv och/eller andra
personer.


4.2.

När dessa kriterier är uppfyllda prioriterar vi enligt
följande
Patienten ligger inlagd på sjukhus och kan inte skrivas ut till hemmet.
Ofta nyskadade eller nyinsjuknade.
Behovet av rehabilitering/uppföljning är stort; patienten har nedsatt
funktion och aktivitetsförmåga, har hemmavarande barn, kan inte gå
tillbaka till arbete/studier och där tiden är avgörande för rehabiliteringen.
Behov av rehabilitering föreligger men patienten kan vänta.

1.
2.

3.

4.3.

Utskrivningskriterier/Exklusionskriterier









5.

När patienten inte vill medverka i behandlingen eller har ett aktivt
pågående drog och alkoholmissbruk.
Mål och syfte med bedömnings- eller behandlingsperioden är uppnådda.
Patientens vårdbehov kan inte tillgodoses av medicinska eller
organisatoriska skäl.
Patienten skall inte vara helt beroende av andningshjälp via
respirator/ventilator.
Patienten ska inte ha annan sjukdom som kräver behandling som inte kan
tillgodoses under vistelsen på rehabiliteringsmedicinska avdelningen
eller ha annat sjukdomstillstånd som försvårar eller omöjliggör
rehabiliteringsinsatser på vårdavdelning.
När rehabiliteringsprocessen inte längre löper framåt.
Behov av helt eller större del av team inte finns längre.
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