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Övergripande problem patienter 
neurologmottagning

§ Patienter tappar arbetsförmåga
– Fysiska funktionsnedsättningar
– Kognitiva svårigheter

§ Risk att patienten tappar förankring i 
arbetslivet

§ Fortsatt arbetsliv är möjligt genom
– Pat tillfrisknar
– Anpassning av arbetsuppgifter
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Övergripande Mål
§ Anpassa arbete och individ
§ Undvika att patienter fastnar i 

arbetsoförmåga pga
– Bristande åtgärder och passivitet hos vården
– Passivitet hos patienten
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Problem i 
sjukskrivningsprocessen

§ Efter 180 dagar
§ Pat bedöms mot hela arbetsmarknaden
§ Pat är oförberedda
§ Saknas ofta en sjukskrivningsplan
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Bristande kunskap hos 
patienten

§ Pat har ingen tidigare erfarenhet av 
sjukskrivning
– Behöver info hur man bäst agerar under 

sjukskrivning
– Info om FK:s process
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Delaktig patient
§ Bristande medvetenhet om 

sjukskrivningsplan och patientens egna 
roll i den

§ Passivitet
§ Patienten behöver vara aktiv att söka egna 

vägar
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Varför brist kunskap hos patient
§ Ofta ingen erfarenhet av sjukskrivning
§ Fokus är på behandling
§ Passivitet som sjukskriven, söker ej 

information utan väntar på tillfisknande
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Antal Intyg neurosjukvården 1/1-30/4 2021



Åtgärd
§ Vi ville på ett effektivt sätt delge personer information om sjukskrivningen. 

1. Information om sjukskrivningen i form av ”Bipacksedel för sjukskrivning”. Den 
innehåller allmänna levnadsråd som kan korta sjukskrivningen till information om 
försäkringskassan regler. Den är främst riktad till personer som sjukskrivs för första 
gången.

2. Information om rehabkoordinering. För personer som passerat dag 90 i sin 
sjukskrivning och som kan behöva göra rehabiliteringsåtgärder för att kunna återgå 
i arbete.
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Robotteknik
§ Smart Mjukvara
§ Söker av nya läkarintyg

– Nya sjukfall
– 90 dagar
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Antal rehabkoordineringar unika patienter före 
och efter Robot
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Utvärdering
§ Enkät angående
1. Andel patienter som tagit del av informationen
2. Patientens upplevelse och förståelse av informationen
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§ Förbättring
– Efter utvärdering 

förändra 
informationen och 
utveckla hur vi ger 
den

§ Förändring
– Implementering av 

tekniken är på väg 
redan in i andra 
verksamheter
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