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Dagrehabs gruppträningsverksamhet 

 

Uppdrag Dagrehab 

Erbjuda fysisk gruppträning för äldre personer i ordinärt boende. Öka motivationen till träning 

genom att få komma ut och träffa andra i liknande situationer.  

Träningsperioden är kostnadsfri.  

 

Metod 

Träningen riktar sig till hemsjukvårdspatienter, är målinriktad och gruppbaserad. Den sker 

under en begränsad period vid 16 tillfällen (ca 8 veckor- 2 gånger/vecka). Gruppen består av 

cirka 8 patienter. För att gruppen ska påbörjas krävs det minst 5 deltagare.  

• Gemensam sittande uppvärmning. 

• Individuellt utprovat träningsprogram från fysioterapeut och/eller arbetsterapeut. 

• Gemensam balansträning vid barr.  

• Gemensam fika med information och diskussionsteman.  

 

Kriterier 

• Bor i ordinärt boende. 

• Vara över 65 år. 

• Behov av rehabilitering och ha en tydlig målsättning formulerad tillsammans med 

ansvarig fysioterapeut och/eller arbetsterapeut.  

• Motivation samt fysisk och kognitiv förmåga att kunna delta i gruppverksamhet 2 

gånger/vecka. 

• Behov av det sociala utbyte som gruppträningen ger. 

• Träna självständigt eller med lättare stöd av rehabassistent enligt träningsprogram.  

• Klarar att förflytta sig självständigt i lokalerna.  

 

Anmälan  

Fysioterapeut och/eller arbetsterapeut bedömer behovet av träning i grupp på Dagrehab och 

utformar ett anpassat träningsprogram åt patienten utifrån patientens funktion och behov.  

För att kunna utvärdera effekten av träningen ska bedömningsinstrument enligt följande 

utföras innan träningsperioden börjar: ADL-taxonomi, EQ5D, FBG samt ytterligare minst ett 

instrument för bedömning av funktion.  

Anmälan mailas till mailadressen ” Kommunrehab rehabassistent” i LifeCare, Procapita.  

• Rubriksättning i mail: ”Anmälan Dagrehab”. 

• Kort sammanfattning av aktuell hälsostatus 

 Restriktioner eller särskilda anpassningar. 
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 Förflyttningsförmåga. 

• Målsättning med träningsperioden. 

Träningsprogram från fysioterapeut och/eller arbetsterapeut lämnas i rehabassistenternas 

fack på Vallgatan. Rehabassistent återkopplar via mail i LifeCare när träningsperioden startar 

och förväntas att avslutas.  

Tid för uppföljningsbesök efter avslutad träningsperiod bokas.  

 

Uppföljning och avslut 

• Fysioterapeut och/eller arbetsterapeut som anmäler en patient behåller 

patientansvaret under träningsperioden.  

• Kontakt mellan rehabassistent och fysioterapeut och/eller arbetsterapeut tas vid 

behov under träningsperioden samt vid avslut av träningsperioden. 

• Uppföljning av träningsperioden görs av fysioterapeut och/eller arbetsterapeut inom 2 

veckor efter avslutad träningsperiod. För utvärdering används samma 

bedömningsinstrument som före träningsperioden.  

 


