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information om ryggmärgsskadeteamet 

 

 

 

Välkommen till ryggmärgsskadeteamet, Neurorehab Nus 

dagvårdsmottagning! 

Vi vänder oss till personer i vuxen ålder där ryggmärgsskadan orsakats av 

trauma, blödning, blodpropp, godartad tumör eller infektion/inflammation. 

Vi vänder oss ej till personer där ryggmärgsskadan orsakats av malign 

tumörsjukdom, funktionella neurologiska tillstånd eller där skadan är 

medfödd.  

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

bedömning till rehabilitering.  

 

 

 
 



 

Bedömning ryggmärgsskadeteam 
 

Förutom intag efter avslutad rehabilitering på Neurorehab Nus vårdavdelning 

och klinikens väntelista tar ryggmärgskadeteamet emot remisser från 

primärvård och andra kliniker från övriga regionen. Detta kan röra uppkomna 

problem hos patienter som står på vår väntelista men där uppmärksammade 

problem kräver specialistbedömning. Det kan också röra sig om till regionen 

nyinflyttade personer hos vilka primärvården identifierat ett 

rehabiliteringsbehov. Vi tar även emot remisser från andra kliniker på NUS, 

t.ex. ortopeden. 

En ryggmärgsskada medför konsekvenser inte bara för den skadade personen 

utan även personens nätverk påverkas. Rehabiliteringsinsatserna är 

behovsstyrda men syftar till att ge patienten stöd i att uppnå delaktighet i 

viktiga livsområden såsom hemliv, fritid, fysisk aktivitet, relationer i 

personens nätverk och arbete/skola. Insatserna kan ske på funktionsnivå, 

aktivitetsnivå eller genom att påverka omgivningsfaktorer. Vi arbetar 

teambaserat med gemensamma mål och regelbundna målsättningsmöten där 

patienten deltar. Insatserna kan handla om rullstolsanpassning, 

rullstolsteknikträning, fysisk träning, förflyttningsträning, rutiner och upplägg 

för skötsel av blåsa, tarm och hud.  

Ryggmärgsskadeteamet på Neurorehab Nus dagvårdmottagning består av 

läkare, fysioterapeut, arbetsterapeut, sjuksköterska/uroterapeut, 

teamsamordnare, och vid behov även kurator. 

Individuellt program RS 
Efter teambedömning kan patienten vara aktuell för det individuella 

programmet, som inleds med introduktionsmöte med hela teamet. Vid 

introduktionsmötet formuleras en rehabiliteringsplan. Under 

rehabiliteringsperioden sker regelbundna målsättningsmöten med hela 

teamet. 

 



Exempel på insatser: 

- Ryggmärgsskaderelaterad medicinsk behandling (spasticitet, 

blodtryck, smärta, urinvägar/tarm, hud). 

- Träning av fysisk kapacitet och förmåga (styrketräning, 

konditionsträning, förflyttningar) 

- Avancerad rullstolskörning 

- Anpassning av rullstol och sittställning 

- Aktivitetshöjande insatser 

- Psykologiskt och psykosocialt stöd 

- Under individuellt program kan teamet assistera i kontakt med 

exempelvis skola, arbetsgivare, försäkringskassa, arbetsförmedling 

mm  

 

Rehabiliteringsperioden avslutas med ett utskrivningsmöte. Till 

utskrivningsmötet kallas också rehab-koordinator eller motsvarande funktion 

från personens hälsocentral. Efter avslutad dagvårdsrehabilitering övertar 

hälsocentralen ansvar för basala funktionsuppehållande rehabilitativa 

insatser samt psykosocialt stöd. Tidsgränsen för denna teambaserade 

dagvårdsrehabilitering är ca 6 månader, men tiden kan anpassas efter behov. 

Därefter ingår patienten i vårt livslånga uppföljningsprogram.  

 

Förberedelse för arbetslivsinriktad rehabilitering  
Om det finns behov kan patienten även erbjudas medicinska 

arbetsförberedande åtgärder. Rehabiliteringsinsatserna styrs av 

rehabiliteringsplanen som kontinuerligt utvärderas och revideras. I samråd 

med patienten kan även andra rehabiliteringsaktörer inbjudas till 

målsättningsmöten när det bedöms lämpligt under det individuella 

programmet. Detta kan röra sig om arbetsgivare, försäkringskassa, 

arbetsförmedling eller representanter för skola. Dessa får då information om 

pågående rehabiliteringsprocess och kan även tillsammans med patienten 

och teamet vara delaktiga i formulering av mål och åtgärdsplan. 

 



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, 907 37, 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 Maria Sauer 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. 

 

http://www.1177.se/

