
Information om 

Neurorehab Dagvårdsmottagning 

 
 

Välkommen till hjärnskadeteamet! 

Vi vänder oss till personer i yrkesverksam ålder med resttillstånd efter 

förvärvad hjärnskada orsakade av skada eller sjukdom.  

I denna broschyr får du mer information om den vård vi bedriver, från 

bedömning till rehabilitering.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



Bedömning 
Hjärnskadeteamet på Neurorehab NUS dagvårdmottagning består av läkare, 

psykolog, fysioterapeut, arbetsterapeut, kurator och vid behov även logoped. 

Vi inleder med bedömning och kartläggning av funktionsnedsättning och 

symtom, antingen genom 1) läkarbesök, 2) miniteam (läkare + annan 

profession) eller 3) hel teambedömning. 

1. Läkarbesök: Om det gått kort tid (<3 mån) sedan skada/sjukdom 

brukar vi oftast börja med ett läkarbesök för en medicinsk bedömning 

och för att ge information till patienten. Finns behov av tidiga 

rehabiliteringsinsatser erbjuder vi detta men oftast behöver hjärnan 

vila och återhämta sig en tid. Finns behov av rehabiliteringsteam 

kopplas detta in när det bedöms lämpligt.  

2. Miniteam: Vid remisser som innehåller information om uttalad 

påverkan inom ett specifikt område så blir det ett gemensamt 

nybesök med läkare och annan profession. 

3. Hel teambedömning: När teamet bedömer att skadan påverkar hela 

livssituationen och måendet i stort och då det oftast förflutit minst 

sex månader efter skada/sjukdom kan patienten kallas till hel 

teambedömning under fyra dagar. Efter teambedömningen upprättas 

en individuell rehabplan. 

Rehabiliteringsplan 
Rehabplanen utformas i samarbete med patienten och innehåller kortsiktiga 

och långsiktiga mål samt ger förslag på möjliga insatser och åtgärder. Under 

en rehab-period ryms tid för återhämtning, insatser och långtidsuppföljning 

med återkommande uppföljningsmöten. Uppföljningsmötena görs 

tillsammans med patienten, teamet och i vissa fall arbetsgivare, 

försäkringskassa och/eller arbetsförmedling. Mötena sker på plats i Umeå, via 

telefon eller videolänk.  

En upprättad rehabplan kan innebära fortsatt rehabilitering hos oss 

alternativt tillsammans med annan sjukvårdsaktör, exempelvis hälsocentral 

eller rehabteam som finns på patientens hemort. 

  



Insatser 
Under patientens rehabilitering kan denne få ta del av följande insatser; 

Läkare: Medicinsk bedömning. Bedömning av aktivitetsnivå mot studier och 

arbete samt behov av sjukskrivning. Medicinsk behandling relaterad till 

hjärnskada. Medicinska intyg. Bedömning om behov finns för ytterligare 

utredning relaterad till hjärnskada eller remiss till annan vårdgivare.  

Psykolog: Bedömning av kognitiva funktioner (tänkandet) och av psykiskt 

mående genom intervju och testning av olika förmågor så som exempelvis 

uppmärksamhet, minne, simultankapacitet och problemlösningsförmåga. 

Bedömningssamtal inför psykoterapi; Acceptance and Commitment Therapy 

(ACT) eller Kognitiv Beteendeterapi (KBT). Anhörigsamtal (tillsammans med 

patienten) vid behov. 

Fysioterapeut: Bedömning av fysisk aktivitetsnivå, kondition, balans och yrsel. 

Konditionsträning individuellt eller i grupp (bassäng och/eller cykelträning) 

upp till sex månader. Individuell balans- och yrselträning. I vissa fall individuell 

träning och behandling av kroppsliga besvär upp till sex månader. 

Arbetsterapeut: Bedömning av förmågan att utföra vardagliga aktiviteter 

genom intervju och observation. Eventuella behandlingsinsatserna inriktas 

mot att bättre klara vardagliga aktiviteter. Det kan handla om att exempelvis 

utveckla rutiner och struktur, tips på vardagsteknik, hjälpmedelsutprovning, 

träning i vardagsaktiviteter samt träning av uppmärksamhetsförmåga och 

arbetsminne.  

Kurator: Psykosocial bedömning och behandling. Hjälper till med 

försäkringsfrågor och informerar om samhällets stöd.  Erbjuder stöd i 

myndighetskontakter och samordning till exempel med Försäkringskassan, 

Arbetsförmedlingen, skola och arbetsgivare. Erbjuder stödsamtal upp till tio 

samtal. Anhöriginformation vid behov.  

Teamsamordnare: Ansvarar för planering, tidsbokningar samt bokning av 

resor och boende. Svarar på praktiska frågor (se sista sidan för telefontider). 

Tar vid behov blodprover. 



Rehabkompassen 
Då du är eller har varit patient vid Neurorehab dagvårdsmottganing ser vi 

gärna att du fyller i Rehabkompassen (bild nedan). Rehabkompassen är ett 

verktyg som visar hur du svarat på självskattningsformulär. Formulären 

skickas digitalt till din personliga sida på www.1177.se. Vi tittar på den 

tillsammans med dig för att få en bild av ditt mående och fungerande samt 

hur din upplevelse förändras över tid. Det kan hända att du kommer att få 

fylla i formulären vid flera tillfällen beroende på hur länge du är aktuell som 

patient vid Neurorehab dagvårdsmottagning. Mer information får du via brev. 

 

Hjärnskaderehabilitering i tre faser 
Vårt hjärnskadeprogram består av tre faser. Man kommer in i programmet 

utifrån de behov man har och utifrån hur långt man kommit i sin 

rehabilitering. Utifrån de behov man har vid avslut av respektive Fas går man 

vidare till nästa aktuella fas, alternativt avslutas.  
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 Fas 2 

Individuellt program  

upp till 12 månader 

Fas 3 

Uppföljningsprogram  

upp till 12 månader 

 

 

 
Hjärnskola 

http://www.1177.se/


Fas 1 Återhämtningsprogram (upp till 3 månader) 

I Fas 1 finns personer som relativt nyligen drabbats av en förvärvad 
hjärnskada med kvarvarande besvär som gör det svårt att fungera som 
vanligt. Under denna fas följs du av den läkare som gjorde den initiala 
bedömningen.  

Vad är syftet med programmet? Under programmet får du individuellt 
anpassad information och råd så att förutsättningarna för återhämtning 
blir så bra som möjligt. Det är möjligt att du under denna fas faktiskt 
kommer känna dig så pass återställd att du kan avslutas från Neurorehab. 
Om det står klart att du har fortsatta behov av insatser kan det vara 
aktuellt att gå vidare i Fas 2 (se nedan).  

Vad görs under programmet? Under den första tiden efter en hjärnskada 
är tid i kombination med bra balans mellan aktivitet och vila viktiga 
komponenter. Du kommer att få individuellt anpassade råd för att hitta en 
bra balans på din aktivitetsnivå. I denna fas kan det även förekomma 
insättning av eller förändring av pågående läkemedelsbehandling. Det kan 
även förekomma annan kompletterande undersökning eller förändring av 
sjukskrivningsnivå.   

Vad händer efter programmet? Programmet avslutas vid ett fysiskt eller 
digitalt mottagningsbesök hos ansvarig läkare.  

Om vi tillsammans ser att du har ett behov av teambaserad rehabilitering 
kan det bli aktuellt med det Individuella programmet (Fas 2). Om det 
bedöms att det finns behov av en mer omfattande utredning innan 
programmet kan starta sätts du upp på väntelista för en mer omfattande 
teamutredning.  

Om du har behov av mer långvarigt stöd men det inte finns behov av eller 
av annat skäl inte är möjligt att delta i det mer behandlingsintensiva 
individuell programmet, kan det bli aktuellt med deltagande i 
Uppföljningsprogrammet (Fas 3).  

Om du inte har fortsatt behov av insatser från Neurorehab NUS 
dagvårdsmottagning kommer du att avslutas med förslag på eventuella 
fortsatta åtgärder. Det kan även vara aktuellt med vidareremittering till 
annan vårdinstans, t.ex. din hälsocentral.  

  
 



Fas 2 Individuellt program (upp till 12 månader) 

Om du bedöms vara i behov av samordnade teambaserade åtgärder 
inkluderas du i det individuella programmet. 

Vad är syftet med programmet? Syftet med programmet är att du dels 
skall få mer fördjupad kunskap om vad som händer vid en hjärnskada och 
erhålla redskap för att fungera så bra som möjligt utifrån dina 
förutsättningar.  

Vad görs under programmet? Under denna fas kan insatser tillsammans 
med dina teammedlemmar ske i form av vår gruppbaserade insats 
Hjärnskolan, eller som individuella mottagningsbesök. Insatserna planeras 
vid uppföljningsmöten. Under rehabiliteringsperioden arbetar vi mot dina 
huvudmål och delmål i din rehabiliteringsplan. Du förbereder dig inför 
uppföljningsmöte med stöd av formuläret - Frågor inför uppföljningsmöte - 
och din Rehabiliteringsplan. Under Fas 2 pågår ofta även insatser som 
syftar till att förbereda dig inför eller påbörja återgång till skola eller 
arbete.  

Vad händer efter programmet? Vi försöker ha en framförhållning genom 
att vid varje uppföljningsmöte bestämma om nästa möte är ett avslutande 
möte eller inte. Programmet avslutas vid ett avslutande uppföljningsmöte 
tillsammans med teamet där vi gemensamt beslutar vad som händer 
härnäst.  

Om du har fortsatt behov av långvarigt stöd kan det bli aktuellt med 
deltagande i Uppföljningsprogrammet (Fas 3).  

Om det är så att du inte har fortsatt behov av insatser från Neurorehab så 
kommer du att avslutas härifrån med förslag på eventuella fortsatta 
åtgärder. Alternativt kan det bli aktuellt med vidareremittering till annan 
vårdinstans, t.ex. din hälsocentral.  

Hjärnskolan är en psykoedukativ gruppinsats med inslag av mindfulness.  

Gruppen består vanligtvis av cirka åtta personer med någon form av 
hjärnpåverkan. Träffarna sker en gång i veckan under två till tre månader.  

Varje träff har ett särskilt tema (exempelvis stress) och under Hjärnskolans 
gång hålls även en anhörigträff för närstående. 

Om du är intresserad och teamet inte föreslagit Hjärnskolan kan du säga till 
någon i teamet för att få mer information och eventuellt sättas upp på 
väntelista. 



Fas 3 Uppföljningsprogram (upp till 12 månader) 

 

 

 

 

 

Fas 3 handlar om att du själv tillsammans med teamet sätter upp 
långsiktiga mål och planerar åtgärder efter dessa. I denna fas är pågående 
direkta insatser (t.ex. mottagningsbesök) från Neurorehab få, men du 
kommer att även i denna fas kunna få enstaka insatser som stöd utifrån 
dina behov. Om det inte varit möjligt att delta i Hjärnskolan under det 
individuella programmet kan det förekomma att detta sker under denna 
fas.     

Vad är syftet med programmet? Syftet med programmet är att vi 
tillsammans skapar kontinuitet och stöd för att underlätta uppfyllande av 
dina långsiktiga mål med din rehabilitering, t.ex. återgång till arbete eller 
skola.   

Vad görs under programmet? Vid regelbundna uppföljningsmötet ser vi 
tillbaka på hur det gått att följa din Rehabiliteringsplanering och huruvida 
dina uppsatta mål uppfyllts. Vid uppföljningsmöten kan även andra aktörer 
som deltar i din rehabilitering (t.ex. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan 
och arbetsgivare) delta. Du förbereder dig inför uppföljningsmöte med 
stöd av formuläret - Frågor inför uppföljningsmöte - och din 
Rehabiliteringsplan. Tiden i programmet anpassas individuellt men pågår 
vanligen maximalt ett år.  

Vad händer efter programmet? Vi bestämmer vid varje uppföljningsmöte 
om nästa möte är avslutande möte eller inte. Det är därför något att 
fundera över inför varje möte. Om det finns stort behov av fortsatt stöd 
kan det bli aktuellt att till sista mötet kalla representant från din 
hälsocentral.   

Vad kan beslutas om vid avslutande möte Fas 3? Antingen avslutas du 
helt, men det kan också förekomma beslut om vidareremittering till 
exempelvis din hälsocentral med förslag på fortsatta åtgärder.   



Kontaktuppgifter och övrig information 
 

Telefonnummer till teamsamordnare:  090 785 18 91 

Telefontider:  måndag och torsdag  07.00-08.00 och 13.00-14.00. 

 tisdag och onsdag  07.00-10.00 och 13.00-14.00. 

 fredag  07.00-10.00 

Besöksadress: Målpunkt U11 (Geriatrikhuset). I centralhallen finns 

entrévärdar som kan beskriva vägen. 

Postadress: Neurorehab Dagvårdsmottagning. Namn på personen du avser 

posta. Klintvägen 69, 90737, Umeå 

Patientavgift: 200 kronor eller frikort. 

Använd gärna www.1177.se – Mina vårdkontakter för att kontakta oss. OBS! 

Glöm inte att slå på aviseringar på www.1177.se så du inte missar viktiga 

notiser. Kom ihåg att spara dina resekvitton om du reser långt. 

Missnöjd? Är du missnöjd med din vård eller bemötandet på Neurorehab var 

vänlig kontakta avdelningschef på telefon 090 786 46 55. 

Om du missnöjd och inte vill kontakta verksamhetschefen så kan du vända dig 

till Patientnämnden på telefon 090 785 70 00. 
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