
 
 

Stora Sköndal 
128 64 Sköndal 

Tel +46 (0)8 400 291 00 
www.storaskondal.se 

Stora Sköndal är en stiftelse som utan vinstsyfte arbetar med stöd, vård, omsorg, utbildning och 
forskning. Vi jobbar för att människor ska få växa och utvecklas utifrån sina unika förutsättningar. 

 

 

Välkommen till Planerad Neurologisk rehabilitering i slutenvård 
Du är välkommen till oss på 15 dagars slutenvårdsrehabilitering. 
Anhöriga är välkomna att vara med första dagen på förmiddagen.  
Vi finns på Efraim Dahlins väg 5, Sköndal 

 
 
 
När du kommer 
När du kommer till oss ska du ta den vänstra hissen till 
plan 1 där en undersköterska möter dig och visar ditt 
rum.  Du kommer också träffa en sjuksköterska och 
läkare för ett ankomstsamtal och neurologisk 
undersökning första dagen. Vi kan tyvärr inte erbjuda 
enkelrum till alla våra patienter. 
 
Teambaserad rehabilitering 
I teamet kring dig ingår specialistläkare, underläkare, 
arbetsterapeut, logoped, fysioterapeut, kurator. 
Du kommer tillsammans med fysioterapeut och 
arbetsterapeut lägga upp en plan för din rehabilitering 
med mål och åtgärder för perioden. Ta gärna med dig 
din ifyllda målblankett som underlag.  
 
Individuellt program 
Du kommer varje vecka få ett schema med de aktiviteter 
och den träning som ingår för att du ska kunna nå dina 
mål. Träningen sker både individuellt och genom 
deltagande i olika gruppaktiviteter.  
 
Tid 
Din rehabilitering pågår måndag morgon – fredag 
eftermiddag i tre veckor.  Du reser hem på helgerna på 
permission.  
Om du har hemtjänst är det viktigt att du meddelar 
dem att du kommer vara hemma på helgerna. Fredag 
eftermiddag till och med måndag morgon 
 
Kostnad 
Vårdavgiften är 110 kr per dag. Faktura kommer 
skickas hem till dig efter avslutad 
rehabiliteringsperiod.  

 

 
 
 
Ta med dig 
Legitimation, mediciner, hygienartiklar och 
ombyteskläder. Tänk på att ha bra kläder som du kan 
röra dig i och stadiga skor på fötterna att ha inomhus. 
Ta även med skor och kläder för att kunna vara ute i 
våra vackra omgivningar.  

 
 

Sjukresor 
För dig med färdtjänsttillstånd beviljas sjukresor. 
Annars kan sjukresor med taxi beviljas efter 
medicinsk bedömning.  

 
 

Sammanhållen journal 
Det innebär att den du söker vård hos kan få tillgång 
till uppgifter du har i journalen hos andra vårdgivare. 
På webbplatsen 1177.se hittar du mer information. 

 
Besökstider 
Se baksidan 

 
Har du frågor?  
Ring intagningssjuksköterska på  
08-400 29 290 

 
 

 
 
 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Besöksrestriktioner med anledning av Covid-19  

 
 

• Besökare får komma till avdelningen på vardagar mellan kl. 15-19. 
 

• Endast en besökare få vistas på avdelningen. Är det fler som vill 
Hälsa på får man vara i entrén eller utomhus 

 

• Inga barn under 16 år får vistas på avdelningen. 
 

• Munskydd måste bäras under hela besöket på avdelningen. 
  
 

 
 

 
 


