VIDAR REHABS VÅRDAV TAL
MED REGION SKÅNE
Information till remitterande läkare, kuratorer och annan
sjukvårdspersonal
AV TALETS GILTIGHET
Vidar Rehab har ett avtal med Region Skåne. Avtalet gäller mantalsskrivna i Region
Skåne som är i behov av vård och rehabilitering enligt nedan. Patienter remitteras av
läkare inom Region Skåne som är verksamma inom offentligt finansierad vård. Syftet
är att vården ska vara ett komplement till konventionella behandlingsmetoder och innehålla inslag av antroposofiska metoder som planeras i samråd med patienten.
Kostnaden för vården belastar Region Skåne centralt och debiteras alltså inte respektive remittent.

VÅRDENS INRIKTNING
Vidar Rehab är ett sjukhus för akutmedicin och rehabilitering enligt Socialstyrelsens tillstånd. Avtalet omfattar kvalificerad somatisk vård och rehabiliteringsvård med
antroposofisk inriktning i slutenvård med möjlighet till uppföljande mottagningsbesök.
Det gäller främst personer med nedanstående sjukdomar och vårdbehov:

•

patienter i behov av vård och rehabilitering på grund av:
- cancersjukdomar
- svåra somatiska sjukdomar, t ex Parkinson, ALS, MS
- stressrelaterade tillstånd

•

patienter i behov av palliativ vård.

Antroposofisk inriktning betyder en helhetssyn på människan, sjukdomen och dess behandling. På Vidarkliniken integreras den gängse behandlingen med väl beprövade behandlingar inom den antroposofiska medicinen dvs skolmedicinen kompletteras med
antroposofiska läkemedel, terapier och omvårdnad.

REMISSFÖRFARANDE
Remissen ska innehålla:
•

En beskrivning av patientens sjukdomstillstånd.

•

Journalkopior från de senaste tre månaderna samt aktuell medicinlista.

•

Aktuellt ADL, ev ASIH-anslutning.

•

Ev provsvar, röntgensvar, m m som är betydelsefulla för en bedömning av patientens tillstånd.

•

Aktuella kontaktuppgifter för patienten (adress,telefon, mobiltelefon).

Remiss skickas till:
Vidar Rehab
Remiss- och patientservice
153 91 Järna

Efter omvårdnads- och medicinsk bedömning skickas beslut till inremitterande läkare
och vid beviljad remiss även till patienten. Har Du ytterligare frågor om avtalet och
remittering av patient ta gärna kontakt med Vidar Rehabs remiss- och patientservice.

TEL 08-551 509 07
FAX 08-551 509 06
E-POST rps@vidarrehab.se

OM VIDAR REHAB
Vidarkliniken/Vidar Rehab startades 1985 och drivs som stiftelse utan vinstsyfte.
Verksamheten består utav sjukhuset i Ytterjärna och Vidar Vårdcentral i centrala Järna.
Sjukhuset innefattar slutenvård samt öppenvård i form av dagrehabilitering och polikliniska terapier. På Vidar Rehab bedrivs också forskning genom nationella och internationella samarbeten. Även utbildning för både medarbetare och övriga intresserade
inom sjukvården ingår som en del i verksamheten.
Patienter är välkomna till sjukhuset enligt detta avtal.
På Vidar Rehab används antroposofiska läkemedel som komplement till skolmediciner.
Därutöver ordineras terapier såsom konstnärliga, fysikaliska samt stödsamtal. Diet remitteras vid behov av läkaren.
ADRESS

Vidar Rehab
Ytterjärna
153 91 Järna

VÄXEL

TEL 08-551 509 00

REMISS- OCH PATIENTSERVICE

TEL 08-551 509 07
FAX 08-551 509 06
E-POST rps@vidarrehab.se

STUDIEBESÖK

TEL 08-551 509 77

E-POST

info@vidarrehab.se

HEMSIDA

www.vidarrehab.se

