
 

Huvudprocess Ansvarig Processledare Sida 

Ryggmärgsskada Susanne Andersson Malin Eberhardsson 1 av 3 
Dokumenttyp Dokument-Id Godkänt datum Version 

Vårdrutin VARD-5-4444 2021-08-02 6.0 

 

Regelbunden uppföljning 
av patienter med 
ryggmärgsskada 

 

Berörd enhet 
Rehabiliteringsmedicin Neurorehab mottagning, Sunderby Sjukhus.  

Syfte 
Säkerställa en optimal hälsa och förebygga sekundära komplikationer till 

ryggmärgsskada. 

 Processbeskrivning Hälsopromotion 
 

1. När patient sätts upp på väntelista för regelbunden kontroll (diagnos 

”urym”) bestäms vem eller vilka patient ska träffa och vem som är 

patientens hälsocoach. Patient som kommer längre ifrån, där bokas 

arbetsterapeut, fysioterapeut och läkare + ev. kurator och kort  

utmöte 45 min.  

2. Mottagningssjuksköterska/koordinator kallar patient. 

3. I samband med utskick av kallelse bifogas 2 st. frågeformulär 

”Medicinsk uppföljning” och ”Livsstil och hälsa version C” till 

patienten tillsammans med ett svarskuvert. 

4. Rutinprover för ryggmärgsskadade patienter utförs innan via 

vårdcentral (Blodstatus, HDL, Kolesterol, LDL, Triglycerider, 

Glucos, Cystatin-C). Läkare bedömer resultaten. 

5. Vikt, längd och BMI kontrolleras av hälsocoach vid besöket. Vikt 

och längd dokumenteras i VAS under PA15.   

6. Vid hälsosamtalet går hälsocoachen igenom de ifyllda 

frågeformulären: ”Livsstil och hälsa version C” och ”Medicinsk 

uppföljning”. Frågeformuläret ”Mat och dryck” fyller hälsocoach 

och patient i tillsammans vid behov. Om enbart en profession träffar 

patient, tas frågan upp med patient om behov av att träffa annan 

profession. 

7. Läkaren meddelar provsvaren per brev till patient.   

8. Hälsocoach dokumenterar uppföljningen och planerar tillsammans 

med patient, för ev. vidare åtgärder. Viktigt att dokumentera i 

sökordet planering för fortsatta ryggmärgsskadeuppföljningar. 

9. Hälsocoach tar ställning till om patient behöver någon annan i 

teamet tillsammas med läkare och övriga teamet på sittrond. 

10. Hälsocoachen meddelar mottagningssjuksköterska via VAS när 

patient ska kallas för nästa uppföljning och antalet professioner som 

då behövs. 

11. Hälsocoach skickar JKOP till patient, om patient efterfrågar detta. 

12. Hälsocoach tar upp med läkare om remiss till dietist behövs.  
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13. Vart 5:e år ska utökad kontroll ske, för alla patienter, med 

fysioterapeut, arbetsterapeut och läkare, viktigt att då utföra 

neurologisk testning, ASIA-status .  

 

Rutinprover för patienter med ryggmärgsskada:  

 
Blodprover vid uppföljning: 

   Blodstatus 

   HDL 

   Kolesterol 

   LDL 

   Triglycerider  

   Glucos 

 

Blodprover årligen:   

   Cystatin C  

           Krea 
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Ryggmärgsskadeprover 
gällande rutin. 

 

Berörda enheter 

Rehabiliteringsmedicin/Neurorehab, Sunderby sjukhus.  

 

Syfte 
Att förhindra komplikationer för personer med ryggmärgsskada.  

 

Rutiner 
 

Ryggmärgsskadeuppföljning 

 Cystatin C årligen 

 Krea årligen 

 
 
Detta ryggmärgsskadepaket tas inför ryggmärgsskadeuppföljning med 

hälsopromotion. Vad gäller övriga ryggmärgsskadepatienter skriver läkaren 

ett VAS-meddelande till sjuksköterskan om vilka prover som ska tas som tex 

Cystatin-C årligen. 

 

       
 

 


