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DMAICL 

Sen får vi ta lärdom av 
det som kommer fram 

ur vårt arbete.

Learn

Define

Measure

Analyze

Improve

Control

Y= Det övergripande problemet för 
sjukvården: Sjuktalen ökar, 
arbetsbelastning för läkare och kan 
upplevas som ett arbetsmiljöproblem, 
behov av bättre flyt i arbetet

Y= Problemet för patienten: Kan bli ett
onödigt lidande med sjukskrivning och
flera riskfaktorer om det inte finns en bra 
rehabplan, inkomstförlust av en lång
sjukskrivning, bekräftar sjukdom istället
för att se till det friska och förstärka det 
som är friskt, kan leda till förlust av daglig
rutin, känsla av meningslöshet, 
nedstämdhet, risk för att redan dåliga
hälsovanor förstärks, i förlängningen risk 
för utanförskap.

Utifrån styrdiagram går det att titta på nivån av 
sjukskrivna personer för psykisk ohälsa. X= orsakerna: 
Covid? Läkarbyten med ”ärvda sjukskrivningar”? 
Brister i rutiner som vi tidigare har haft? 
Teamarbetet? Perioden då krav på sjukintyg under de 
första 21 dagarna försvann under pandemin?

Fortsätta fundera kring orsaker, Covid? Har kartläggningen hos rehab personal gjort att 
inte läkare dyker lika djupt i frågeställningen kring sjukskrivning? Finns det en risk att 
man tycker synd om patienten vid kartläggningstillfället? Behöver vi titta gemensamt 
på sjukskrivningsfrågan på vårdcentralen? Har tiden med intygsbefriade veckor under 
pandemin haft en påverkan på något sätt?

Vad kan vi påverka?
Förändrade arbetssätt i teamet.
Tydligare struktur vid sjukskrivningsärenden. 
Ökad samsyn kring sjukskrivningar.

Nu handlar det om att arbeta 
utifrån vår planering och 
följa de data som kommer 
fram ur detta.



Y= Problemet för patienten: Kan bli ett onödigt lidande med sjukskrivning och flera
riskfaktorer om det inte finns en bra rehabplan, inkomstförlust av en lång sjukskrivning, 
bekräftar sjukdom istället för att se till det friska och förstärka det som är friskt, kan leda till 
förlust av daglig rutin, känsla av meningslöshet, nedstämdhet, risk för att redan dåliga
hälsovanor förstärks, i förlängningen risk för utanförskap.

X= orsakerna: Covid? Läkarbyten med ”ärvda sjukskrivningar”? Brister vi i rutiner som vi 
tidigare har arbetat med? Teamarbetet, gör kartläggningen hos annan personal att inte
läkare dyker lika djupt i frågeställningen kring sjukskrivning? Tycker man synd om patienten
vid kartläggningstillfället? Har tiden med intygsbefriade veckor under pandemin haft en
påverkan på något sätt?

I förlängningen vilka är de viktigaste (rotorsakerna) till ”y”: vad kan vi påverka. 

Y= Det övergripande problemet för sjukvården: Sjuktalen ökar, 
arbetsbelastning för läkare och kan upplevas som ett 
arbetsmiljöproblem, behov av bättre flyt i arbetet



Ökad samsyn på 
vårdcentralen 

gällande 
sjukskrivningar

Tydligare struktur i 
arbetet

Förstärkt samarbete 
även efter den 

initierande fasen till 
teamet



När någon av oss gör något med/för patient så meddelas övriga i teamet, gärna i form av ett notat i 
bokningen till övriga teammedlemmar. Meddela teamet när rehabplan från AT/SG upprättats.

För att ytterligare förbättra vårt teamarbete i pågående ärenden bör de befintliga konsultationstiderna 
avsättas i allas tidböcker samtidigt. Förslag finns också på att framöver få till ytterligare en gemensam tid för 
konsultationsmöjligheter efter lunch en dag i veckan. En tid som används till egen dokumentation om inget 
eget ärende behöver diskuteras. 

Vid kartläggning och annan behandling och bedömning bör observerade eller på annat sätt bedömda 
funktions och aktivitetsbegränsningar framgå i journalen så att läkare lätt kan komplettera med denna 
information vid behov när bedömning av sjukskrivningsbehovet görs. 

Blanketten med uppgifter om aktivitetsförmåga lämnas till patienter efter kartläggande samtal om 
bedömning gällande sjukskrivning är aktuell.

Nytt PM för sjukskrivningar görs.

Pinnstatistiken för ärenden till psykosociala teamet har fått en kolumn som visar på om sjukskrivning är 
aktuell på något sätt så att vi kan följa detta bättre.


