
Rehabiliteringsvårdgivare i Region Stockholm 

För mer information angående aktuella vårdgivare och avtal se vårdgivarguiden.se, 

vårdområde rehabilitering 

Akutsjukvård  
Gäller följande sjukhus: Danderyds sjukhus AB, Södersjukhuset AB, Karolinska 

Universitetssjukhuset och Södertälje sjukhus. Vårdgivaren ska se till att patienten får en 

kvalificerad bedömning avseende rehabiliteringsbehov och att initierande rehabiliteringsinsatser 

tillgodoses i slutenvård. Vid behov av individuell rehabiliteringsplan ska en sådan upprättas och 

hänvisning eller remittering ske till identifierad mottagande vårdgivare. Rehabilitering och 

sjukskrivning ska ske som en integrerad del av vård och behandling. 

ASIH 

Vårdgivaren ska organisera verksamheten i multiprofessionella team. I teamen ska läkare, 

sjuksköterskor, fysioterapeut/sjukgymnast, arbetsterapeut, dietist och kurator ingå. Vårdgivaren 

ska ta ett helhetsansvar för patientens vårdbehov. Det innebär att vårdgivaren själv eller genom 

annan vårdgivare ansvarar för att patientens hela vårdbehov blir tillgodosett. I de fall ett 

medicinskt behandlingsansvar även finns i annan organisation ska en överenskommelse upprättas 

som tydliggör ansvarsfördelningen.  

 

Vårdgivaren ska erbjuda avancerad medicinsk behandling, omvårdnad och rehabilitering inklusive 

hjälpmedelsförskrivning i syfte att förebygga, behandla och/eller lindra symptom uppkomna 

genom sjukdom eller biverkning av behandling. Vårdgivaren ska efter behovsbedömning 

förskriva hjälpmedel, förbrukningsmaterial eller näringsprodukter. Vårdgivaren ska vara väl 

förtrogen med aktuellt hjälpmedelsutbud, följa upp förskrivna hjälpmedel samt även i övrigt 

fullfölja sitt förskrivaransvar. 

 

Specialiserad kirurgisk rehabilitering efter vård på akutsjukhus 

Gäller följande rehabiliteringsaktörer: Stiftelsen Stockholms sjukhem, Rehab station Stockholm 

AB, Reaktivering Furuhöjden AB, Capio Geriatrik AB. Specialiserad kirurgisk rehabilitering efter 

vård på akutsjukhus gäller målgruppen vuxna patienter som fått påtagliga symtom och 

funktionsnedsättningar med behov av specialiserad rehabilitering i slutenvård. I målgruppen ingår 

patienter som genomgått större kirurgiska ingrepp, vårdats för skador i rörelseorganen eller som 

efter trauma eller sjukdom drabbats av multipla skador i ett eller flera organsystem. 

 

Planerad specialiserad cancerrehabilitering 

Gäller följande rehabiliteringsaktörer: Furuhöjden Rehabiliteringsteam (Täby), Mälargården Reab 

Center (Sigtuna), Rehabcenter Sfären (Solna) och Rehabcenter Mösseberg (Falköping). 

Målgruppen omfattar patienter med cancersjukdom som efter avslutad primärbehandling har 

behov av en period med planerad specialiserad cancerrehabilitering. Patienten ska vara 18 år eller 

äldre och komma från eget boende samt vara folkbokförd i Sverige. 



 

Centrum för cancerrehabilitering 

Vuxna patienter som har behov av specialiserad rehabilitering eller som trots insatser på 

sjukhuset eller i primärvården har kvarstående behov av rehabilitering kan vända sig till Centrum 

för cancerrehabilitering. Mottagningen har dessutom särskilda team för rehabilitering efter cancer 

i bäckenet samt team för uppföljning av vuxna som behandlats för cancer i barndomen. 

 

Primärvårdsrehabilitering 

Målgruppen för detta vårdval är patienter i öppenvård. Vårdgivare ska i första hand tillgodose 

patientens behov av hemrehabilitering för patienter som vårdats vid akutsjukhus, geriatrisk klinik 

eller specialiserad sluten rehabiliteringsklinik. 

 

Psykosociala insatser i primärvården  

Målgruppen omfattar främst patienter med lindrig till måttlig psykisk ohälsa och patienter i behov 

av krisstöd. De psykosociala insatserna ska inte kräva vuxenpsykiatrins eller barn- och 

ungdomspsykiatrins specialistkompetens. 

 

Fysioterapi, specialiserad 

Specialiserad fysioterapi riktar sig till patienter som behöver rehabilitering av en specialiserad 

fysioterapeut inom en viss inriktning; till exempel onkologi eller smärta.  

Vårdgivare inom vårdval specialiserad fysioterapi ska prioritera patienter som kommer direkt från 

slutenvården. 

 


