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öch sva ra hja rnskadör 

Kommunikation & Organisation 

 
 Samordnare i Västervik/Kalmar (se arbetsbeskrivning rehabsamordnare) deltar på 

måndagsmöten via Skype med Rehabmedicin Linköping och Jönköping. Där diskuteras 

patienter och kontaktuppgifter till ansvariga i patientens kommun förmedlas.  

 Färdtjänstansökan (riksfärdtjänst) ska påbörjas redan då patienten identifieras för att 

möjliggöra för hembesök/permission/utflykt under vårdtiden. Rehabsamordnare i 

Västervik/Kalmar kontaktas angående detta.  

 Vårdplaneringsmöten/behovsbedömning/SIP sker via Skype. Koordinator i 

Linköping/Jönköping bjuder in aktuella personer med stöd av samordnare i Västervik/Kalmar. 

 Ansvariga i patientens hemkommun erbjuds att delta på sista 

målplaneringsmötet/teammötet innan utskrivning via Skype. 

 Slutanteckningar från respektive profession skickas med i pappersform vid utskrivning. 

Hjälpmedel 

 
 Patientförskrivna rullstolar ska alltid skickas med patienten då denne byter klinik/sjukhus. 

 Vid behov av ny hjälpmedelsförskrivning ska kontakt tas med ansvarig 

arbetsterapeut/fysioterapeut på hemorten.  

 Vid nyförskrivning av rullstol under inneliggande rehabiliteringsperiod ska rullstolen levereras 

till Linköping/Jönköping där ansvarig arbetsterapeut har förtroende att justera rullstolens 

funktioner utifrån patientens behov. Arbetsterapeut på Rehabiliteringsmedicinska kliniken 

Linköping/Jönköping har ansvar att skicka tillbaka ej aktuella rullstolar i samråd med ansvarig 

förskrivare i hemkommunen. 

 Vid behov av gemensam utprovning med stöd från hjälpmedelscentralerna ska detta kunna 

ske i Västervik oberoende vart i Kalmar län som patienten har sin hemvist. 

 Diskussion kring förtroende förskrivning pågår med kommunerna i Region Kalmar län. Inget 

beslut taget ännu. 
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Under inneliggande rehabiliteringsperiod 

 
 Arbetsterapeut på Rehabmedicinska kliniken i Linköping/Jönköping tar kontakt med ansvarig 

arbetsterapeut på hemorten som genomför ett tidigt hembesök i patientens bostad för att 

kunna identifiera eventuella hinder i miljön. Önskvärt att ta bilder/filma i hemmet. Vid behov 

påbörjas ansökan om och intyg för bostadsanpassning i samråd. 

 Vid behov av hembesök med patient sker detta i samråd mellan Linköping/Jönköping och 

hemkommunen. 

 Då patienter ska/kan åka på hembesök/permission ansvarar Linköping/Jönköping för bokning 

av resan. För betalning ska permissionsreseintyg skickas till sjukreseenheten i Region Kalmar.  

 Om behov av intyg för LSS bedöms aktuellt redan under vårdtiden skrivs det av ansvariga i 

Linköping/Jönköping. Uppföljningsansvaret beslutas i samband med patientens SIP. 

Stöd till anhöriga 

 

 I Linköping och Jönköping kan boende på patienthotell erbjudas i mån av plats. Kostnaden 

står Region Kalmar län för. I Jönköping får anhöriga/närstående en faktura som de får 

ombesörja att de får betalt för från Region Kalmar. Kontakt med rehabsamordnare i Region 

Kalmar län för intyg vid behov.  

 I Linköping kan stödsamtal till anhöriga inte erbjudas via Rehabiliteringsmedicinska kliniken, 

hänvisning till primärvård. I Jönköping erbjuds stödsamtal till anhöriga under patientens 

rehabiliteringsperiod. Om anhöriga p. g. a avståndet önskar detta nära hemmet ombesörjs 

detta av hälsocentralen i hemkommunen.  

Uppföljning och fortsatta rehabinsatser efter utskrivning: 

 
 Under utskrivningsprocessen från Linköping/Jönköping sker 

vårdplaneringsmöten/behovsbedömning/SIP via Skype. Koordinator Linköping/Jönköping 

ansvarar tillsammans Rehabsamordnare i Region Kalmar län, att de mottagande enheterna 

som behöver finnas med vid mötet är delaktiga, tex kommun/primärvård eller 

öppenvårdsteam. Anhöriga/närstående erbjuds att delta på plats alternativt via 

Skype/telefon. Tillsammans skapas en tydlig plan för patienten. Utifrån den gemensamma 

planen skickas remiss för uppföljning och fortsatt träning till mottagande enhet (se separat 

bilaga) i Region Kalmar län från Linköping/Jönköping.  
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Utbildning/överföring av kunskap till personal/assistenter 

 
 Vid behov av utbildning av assistenter/vårdpersonal sker det på aktuell rehabiliteringsklinik. 

 Uppföljningsansvaret ska vara tydligt  i samband med patientens SIP. 


