
Rehabiliterings-
medicin
Slutenvårds- och dagrehabilitering.
En resurs för hela Halland. 



En resurs för hela Halland
På Hallands sjukhus Halmstad bedrivs rehabiliterings-
medicin med 12 slutenvårdsplatser, specialiserad 
dagrehabilitering och mottagning.
Vilka kan komma hit?
Hit till oss kommer vuxna personer (från 18 år) med aktiv livsföring (varit 
aktiva i samhället, ej enbart i hemmet) som till följd av sjukdom eller skada 
fått funktionshinder som gör det  svårt att delta i samhällsliv, familj,  
fritidsaktiviteter och arbete

Vanligt förekommande diagnoser är stroke, traumatisk och annan för- 
värvad hjärnskada, ryggmärgsskada i ett post-akut skede, benamputa-
tion, multiproblematik efter sjukdom eller skada (till exempel multitrauma) 
samt annan neurologisk sjukdom.

Vilka intagningskriterier gäller
Att tillhöra målgruppen enligt ovan samt uppfylla ett eller flera av nedan-
stående kriterier:

1. Behov av specialiserat rehabiliteringsteam (ett interdisciplinärt arbe-
tande team med extra kunskaper och erfarenheter kring målgruppens 
komplexa behov) för att aktivt kunna optimera sin aktivitets- och del-
aktighetsnivå 

2. Behov av utformning av stödjande omgivning* för fungerande daglig 
skötsel och bibehållande av långsiktig hälsa 

3. Behov av hela eller delar av specialiserat rehabiliteringsteam för  
optimal handläggning av sekundär komplikation, till exempel tryck-
sår, spasticitet  



4. Behov av mer omfattande rehabiliteringsbedömning – vid osäkerhet 
om rehabiliteringspotential föreligger, ex medvetandesänkt patient

Vilka patienter tar vi inte emot
1. Behov av rehabilitering på universitetssjukhus (framför allt akuta 

ryggmärgsskador) och/eller alltför medicinsk instabil för vård på  
rehabiliteringsmedicin

2. Under vårdtiden pågående drogmissbruk eller abstinenstillstånd
3. Obehandlad allvarlig psykisk störning 
4. Säkerhetsrisk för sig själv, medpatienter eller personal 

Vi jobbar teambaserat 
I teamet kring patienten ingår aktivitetssamordnare, arbetsterapeut, dag-
samordnare, kurator, logoped, läkare, medicinsk sekreterare, neuro- 
psykolog, rehabassistent, rehabcoach, sjukgymnast, sjuksköterska,  
undersköterska och vid behov ortopedisk ingenjör. 

Våra överläkare är specialister inom rehabiliteringsmedicin. All personal 
har genomgått strokecertifiering i strokerehabilitering enligt Stroke-riks-
förbundets program.

Rehabiliteringsplan
Tillsammans med varje patient görs en individuell rehabiliteringsplan  
baserad på ICF-terminologi och som belyser funktionsnedsättningen, 
svårigheter i aktivitet och delaktighet, patientens mål, professionernas 
åtgärder samt en tidsplan. 

*Stödjande omgivning – socialt och/eller fysiskt (till exempel avancerad 
hjälpmedelsutprovning, utbildning av personliga assistenter)



Ackreditering
Vi är internationellt ackrediterade enligt CARF (Com-
mission on Accreditation of Rehabilitation Facilities), 
vilket visar att verksamheten håller hög kvalitet.  
Läs mer www.carf.org.

Remisser skickas till
Avdelning 51, rehabiliteringsmedicin Halland 
Rehabiliteringskliniken 
Hallands sjukhus Halmstad 
301 85 Halmstad

Eller elektroniskt till 
hsrehah51 (slutenvård) 
hsrehahlak (dagrehab och mottagning)

Telefon: 035-13 15 32 
Fax: 035-13 46 13 
E-post: rehabiliteringskliniken.hsh@regionhalland.se
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