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Vår Dagsjukvård erbjuder dig med en reumatisk 
sjukdom möjlighet att delta i en tre veckors tränings- och 
rehabiliteringsperiod med uppföljning 

 
 
 
 



 

 

 
Förutsättningar 
Om din reumatiska sjukdom gör att du är i behov av rehabilitering 
och träning så kan du via din läkare, fysioterapeut eller 
arbetsterapeut sättas på väntelista till Reumatologens Dagsjukvård.  
Utifrån denna väntelista kallar vi dig till en fysioterapeut för mer 
specifik bedömning av huruvida det är Dagsjukvården som passar 
ditt behov bäst just nu samt att du har förutsättningar att kunna 
tillgodogöra dig den rehabilitering och träning vi erbjuder. 
Förutsatt att dagsjukvård bedöms som lämplig för dig får du sedan en 
skriftlig kallelse före rehabiliteringsperiodens start. Med kallelsen 
följer ett formulär med frågor kring din aktuella situation och din 
individuella målsättning med rehabiliterings-perioden. Det är viktigt 
att du tänker igenom dina svar, eftersom dessa ligger till grund för 
din individuella plan. 
 
Tränings- och rehabiliteringsperioden 
Dagarna under perioden är schemalagda och indelade i flera olika 
aktiviteter och träningspass per dag i form av stavgång, bassäng, 
gym, handträning, hjälpmedelsutprovning och teoripass. 
Samtal och information sker både individuellt och i grupp. 
Schemat är förlagt på tre dagar/vecka under tre veckors tid, vilket 
innebär att du återgår i din ordinarie verksamhet torsdag-fredag. 
Tillsammans med fysioterapeuten kommer du sätta upp en 
individuell målsättning för fortsatt fysisk aktivitet och träning, ett så 
kallat FaR (Fysisk aktivitet på recept). 
 
Ungefärliga tider: 
 

 Måndag tisdag onsdag 
Vecka 1 08.15-16.00 08.15-16.00 08.15-16.00 
Vecka 2 08.15-16.00 08.15-16.00 08.15-16.00 
Vecka 3 08.15-16.00 08.15-16.00 08.15-16.00 
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Teamet och resurspersoner du träffar under din vistelse 
på dagsjukvården: 
 

- Fysioterapeuten leder träning och utformar individuellt 
träningsprogram utifrån dina förutsättningar och behov. Informerar 
och leder samtal i grupp om fysisk träning samt ergonomi. 

- Arbetsterapeutens fokus är din aktivitetsförmåga och innefattar 
undervisning i ergonomi och strategier för att uppnå balans i 
vardagen, handträning samt vid behov utprovning av handortoser och 
enklare hjälpmedel. 

- Dietisten informerar och svarar på frågor om kost i samband med 
reumatisk sjukdom. 

- Kuratorn fokuserar på strategier och förhållningssätt kring att leva 
med reumatisk sjukdom. 

- Undersköterskan leder stavgångspass i grupp och fungerar som 
kontaktperson för dig under rehabiliteringsperioden. 

- Läkaren föreläser om smärta och levnadsvanor vid reumatisk 
sjukdom samt svarar på frågor i forumet ’Fråga doktorn’. 
 
När du kommer till oss är det bra att du har med dig: 

- Träningskläder, träningsskor för inomhusbruk och vattenflaska 
- Badkläder och hygienartiklar 
- Skor och kläder för stavgång/promenad 
- Ifyllt frågeformulär om du behöver förebyggande sjukskrivning  
- De mediciner du ev. behöver under dagen 

 
 

 

Välkommen till Verksamheten för Reumatologi 
Information till patient och närstående 3 

 



 

 

Avbokningsregler och avgifter  
Om du måste tacka nej till rehabiliteringsperioden, ber vi dig 
göra det i så god tid som möjligt så att platsen kan erbjudas 
någon annan!  
Rehabiliteringen bedrivs som dagrehabilitering med en daglig egenavgift. 
Regler för frikort gäller. Om du i vanliga fall arbetar så kan du ansöka om 
förebyggande sjukpenning de dagar du är hos oss. För detta behövs ett 
läkarintyg som du får av oss. Du måste själv ansöka på Försäkringskassans 
hemsida om att få rehabiliteringsplanen godkänd. Du måste sedan också 
själv intyga att du deltagit och ansöka om utbetalning. 
Om du är deltidssjukskriven är det bra om du i förväg tar kontakt med din 
handläggare på försäkringskassan och informerar om den planerade 
rehabiliteringsinsatsen.  

Bra att veta 
- Låsbart skåp finns där du kan förvara dina värdesaker. 
- Kaffe och te finns att få under dagen.  
- Mellanmål och lunch kan du köpa från lunchrestaurang eller 

kaféet på sjukhuset.  
- Du har också tillgång till ett mindre kök med kylskåp och 

mikrovågsugn om du väljer att ta med dig mat. 
Är det något du vill fråga om är du välkommen att kontakta oss på 
telefonnummer 031-343 09 46 eller via Vårdguidens e-tjänster, 
1177.se 
 
Uppföljning 
 
Efter 3 - 4 månader blir du kallad till en uppföljningsdag.  
 
Med vänlig hälsning! 
Reumateamet 

 
Sammanställd av Reumateamet, Reumatologenheten på Mölndals sjukhus, 

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 180125 
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