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Anledningen till sammankomsten var att man har översatt WRD till portugisiska och lanserade 

översättningen med ett möte. Mötet anordnades av staten Sao Paolos sekretariat för ”rättigheter  för 

personer med funktionshinder” i samarbete med Världshälso organisationen (WHO) , den Pan-

Amerikanska hälso organisationen, Världsbanken, ”Global Partnership for Disability and Development”, 

International  Society of Physical and Rehabilitation Medicine (ISPRM) , det latinamerikanska nätverket 

för ideella organisationer för funktionshindrade och deras familjer, den Brasilianska Organisationen för 

Physical Medicine and Rehabiliation och ”Lucy Montor Rehabilitation Network”. Deltagare kom från  

personer från Brasiliens regering, från staten Sao Paolo men också från olika patientorganisationer i 

(Brasilien, Chiel, Ekvador m fl). De två huvudförfattarna av rapporten ”World Report of Disability”var 

närvarande , Dr Kirsten Pratt från WHO, med ansvar för rehabiliteringfrågor, dr AleksandraPosarac, från  

World Bank, med ansvar for funktionhinder och utveckling. Från WHO fanns också på plats Nenad 

Konstanjek , som ansvarar för klassificieringsenheten på WHO och via länk medverkade dr Akiko Ito, FN, 

chef på sekretariatet för personer med funktionshinder. 

Statssekreteraren för funktionshindrade i staten Sao Paolo, Prof Linamara Battistella höll i hela 

arrangemanget. Flera personer sam arbetar med rehabiliteringsfrågor inom sjukvård  i olika delar av 

världen medverkade också; exempelvis Prof Jon Stone, Chef för Center for International Rehabiliation 

Research Information and Exchange, Prof Gerold Stucki, ordförande i ISPRM, Prof Christoph 

Gutebrunner, Hannover, förbindelsanvsvarig mellan ISPRM WHO, dr Yeatsa Tuakli Wosornu, Ghana som 

är med i ISPRM’s ”Disaster Relief Sub-Committee”, Dr Friedbert Kohler, Sydney, ISPRM 

Australia/Oceanica, Prof Yoo Guli Pak, Seoul, Korea, Prof Margaret Turk, Prof i Rehabiliteringsmedicin, 

Syracuse New York och Fudan University, Shanghai. 

Anomstdagen fick vi göra studiebesök på ett av sjukhusen i  ”Lucy Montors Rehabilitation network” , det 

stora rehabiliteringscentrat i staten Sao Paolo. I Brasilien har man lagstadgad rätt till rehabilitering så det 

ska inte kosta något. Detta medför dock att pat skrivs hem snabbt efter sjukdom/skada t.ex stroke eller 

ryggmärgsskada och får sedan vänta kanske 86-8 månader i hemmet innan rehabilitering kommer igång. 

Tidigaer i staten Sao Paolo var all rehabilitering poliklinisk men nu finns även slutenvårdsplatser. En 

anledning till detta var att det var svårt att få igång blåsskötsel på ryggmärgsskadade med den risk som 

finns för tryckstegningar när man hade patienten polikliniskt. På enheten har man med sig sin anhörig så 

att denne ska kunna lära sig hantera den funktionshindrade personen i fortsättningen och kunna hjälpa 

till med träning. Måltiderna intogs ett gemensamt rum för patienterna, anhöriga och personal. En del 

platser var reserverade förpersoner med egna försäkringar så de hade kortare väntetid men fick samma 

typ av rum, behandling etc och åt tillsamman med patienterna från favelan. 

I staden Sao Paolo (med ca 20 miljoner boende) fanns 5 enheter i samma organisation. Det fanns 

utbildade sjukgymnaster, arbetsterapeuter, psykologer, kuratorer,  psykologer, ortopedtekniker  och 

sportterapeuter förutom rehabiliteringsläkare och vårdpersonal. På en av dessa hade man slutenvård 

idag och på ett ställe forskningsverksamhet. Man hade tillgång till 2 enheter för mekanisk gångträning 

(Lokomat), 2 robotar frö träning av övre extremitet (Armeo hand robot) samt 2 enheter (Mitmanus) för 



forsknings kring träning av övre extremiteten. Dessutom hade man en bastu i anslutning till bassängen 

för att kunna följa förändringar i autonoma nervsystemet när man blev varmare. 

Ett vanligt område för rehabilitering i Brasilien är traumatiska amputationer. Det sker mycket transporter 

via motorcykel. När patienten förs i till sjukhus och inte har extra försäkring går det fortare att amputera 

än att arbeta med rekonstruktion. För att få ned kostnaderna för hjälpmedel hade man i staten Sao 

Paolo börjat göra gemensamma inköp av t.ex. proteser. Man hade dessutom utrustat 2 stora Scania 

lastbilar med en trailier som innehöll laboratorium för gånganalys, protesavgjutning, tillpassning av 

protest, tyngdmätning i sittande för anpassning av rullstolar, anpassat kör och anpassat badrum. När 

trailern stannade fällde man ut ben, en extra rum och en lift baktill så personer med rullstol kunder 

komma in medan 2-3 personer satt och arbetade. På detta sätt kunde man genomföra 

hjälpmedelsutprovning på personer som bodde en bit från de stora sjukhuse i staten. 

På mötet diskuterades hur man skulle kunna arbeta för att sprida information om World Report on 

Disability för att få regeringar att ta till sig budskapet. Dessutom var det en arbetsgrupp som gick igenom 

ICF och dess koppling till den nya ICD 11. I den räknar man med att man inte bara ska hitta ett nummer 

på en sjukdom/skada som i nuvarande ICD10 utan att man ska koppla tillståndet till 

funktionsnedsättning; lite som dagen sjukintyg.  Den arbetsgruppen som jag satt i arbetade med 

implementeringen av World Report Disability. Övriga deltagare var: Walter Frontera (USA), Alessandro 

Guistini  (Italien), Christoph Gutenbrunner (Tyskland), Mahid Saad Al-Jadid (Saudiarabien), Juan Manuel 

Guzman Gonzalez (Mexico), Yonn Giul  Pak (Korea), Carolina Schiappacasse (Argentina), Yetsa Tuakli-

Wosornu (Ghana), Margaret Turk (USA)Ett konkret resultat där är att ett supplement kommer ut i 

American Journal of  Physical and Rehabiliation Medicine. Det kommer innehålla rapporter om hur det 

ser ut i olika länder i världen i förhållande till vad som skrivs i World report. 


