
Rehabiliterings-
medicin
Dagrehabilitering - För remittenter och intressenter
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En resurs för hela Halland
På Hallands sjukhus Halmstad bedrivs rehabiliterings-
medicin med 12 slutenvårdsplatser och specialiserad 
dagrehabilitering.  

Målgrupp
Vuxna (≥18 år) personer med aktivt levnadssätt (=innan skadan/insjuk-
nandet varit aktiv i samhället, ej enbart i hemmet) som till följd av sjukdom 
eller skada förvärvat funktionsnedsättning som medför betydande svårig 
heter att delta i samhällsliv, familj, fritidsaktiviteter och arbete.

Vanligt förekommande diagnoser är stroke, traumatisk och annan förvär-
vad hjärnskada, ryggmärgsskada, benamputation, multiproblematik 
efter sjukdom eller skada (till exempel multitrauma) samt annan neurolo-
gisk sjukdom.

Intagningskriterier
Att tillhöra målgruppen och ha ett rehabiliteringsbehov som inte kan till-
godoses av närsjukvården. 

• Behov av ett specialiserat rehabiliteringsteam* för att aktivt kunna  
optimera sin aktivitets- och delaktighetsnivå

• Behov av en mer omfattande rehabiliteringsbedömning 

Vår dagrehabilitering erbjuder
• individuellt anpassat antal behandlingstillfällen/vecka och antal timmar/ 

behandlingstillfälle

*Specialiserat rehabiliteringsteam är ett interdisciplinärt arbetande team med extra kunskaper  
och erfarenheter kring målgruppens komplexa behov
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• individuell träning och gruppträningar (till exempel bassäng, rullstol, 
utegrupp, ”gåskola” mm) 

• träning i hemmet och i samhället

• livsstilssamtal

• möjlighet till vila under dagen

• möjlighet att värma medhavd lunch eller köpa på plats

Rehabiliteringsteamet
I teamet kring patienten ingår aktivitetssamordnare, arbetsterapeut, dag-
samordnare, kurator, logoped, läkare, medicinsk sekreterare, neuro- 
psykolog, rehabassistent, rehabcoach, sjukgymnast/fysioterapeut, sjuk- 
sköterska, undersköterska och, vid behov, ortopedingenjör.

Varje patient får en utsedd rehabiliteringssamordnare. Våra överläkare  
är specialister inom rehabiliteringsmedicin. All personal har genomgått  
strokecertifiering i strokerehabilitering enligt Stroke-riksförbundets pro-
gram.

Rehabiliteringsplan
Tillsammans med varje patient görs en individuell rehabiliteringsplan  
baserad på ICF (Internationell klassifikation av funktionstillstånd) och 
som belyser funktionsnedsättningarna, svårigheter i aktivitet och delak-
tighet, patientens mål, professionernas åtgärder samt en tidsplan.

Ackreditering
Vi är internationellt ackrediterade enligt CARF (Commission on Accredita-
tion of Rehabilitation Facilities), vilket visar att verksamheten håller hög 
kvalitet.



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

Eller elektroniskt till 
hsrehahlak (dagrehab och mottagning)

Telefon 035-13 15 32 
Fax 010-489 14 37 
E-post rehabiliteringskliniken.hsh@regionhalland.se

Region Halland
Box 517, 301 80 Halmstad
regionen@regionhalland.se 
regionhalland.se
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