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ÖVMCentrum

• Behandlar framförallt patienter med bipolär sjukdom och återkommande depression.

• 723 patienter varav 140 med en pågående sjukskrivning (220315)

• Förbättringsarbete 2019 ledde till att patienten fick sitt sjukintyg i tid till 90% (tidigare 60%)

• Klinikledningen har beslutat för en gemensam sjukskrivningsprocess

• Arbetsgrupp bestående av: vårdenhetschef, läkare, sjuksköterska, skötare, arbetsterapeut, 
socionom, psykoterapeut



Vad är problemet med att samla information om 
patientens sjukskrivning ?

Släktskapsdiagram utifrån frågan 



Släktskapsövning



Fråga till patienten

Vad behöver du för att kunna vara delaktig
i din sjukskrivningsplanering ?

Vill veta mina 
möjligheter

Vill ha en 
planering med 

läkarenFörst händer 
ingenting och 

sedan går det för 
fort

Vill veta min 
planering, 

framförhållning

Upplever mig 
jagad, att 

personalen är på





Datainsamling
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Medellängd på sjukintyg 210101-110201



Antal sjukintyg per månad under januari 2020- februari 2022
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Patientens delaktighetLäkarbedömningInformation

Samla 
teamets 

information 
till 

gemensam 
planering 

med 
patienten

Kognitiv bedömning
-saknar instrument -pat utgår från hög prestation 
–saknar kompetens om instument/hur påverkas 
vi av kognitiv nedsättning

Skattningar
-saknas kompetens / 
objektiv bed/instrument
-yrkesspecifika
- vilka är bra riktade 

skattningar
- Tillgång till rätt 
yrkesgrupp

Konkreta aktivitetshinder
–hur skriva/fånga info -
- om vardagsaktiviteter
- om levnadsvanor
- i arbetet

Dubbeldokumentation
- mycket dokumentation som försvinner i flödet -
nya bedömningar ny info? Vad är normalt

Funktionsbedömning

FVK Ovetande om pat ss
- saknar impuls
- ingen rutin

- ej med på läkarbesök

Kö till utredning/behandling
- bedömning av utred tar tid
- får inte utred, -ej tidsatt- ej 
priogrundad

Hur skriva ss-plan
-torftigt innehåll-
-inget djup 
–tid saknas

Riskfaktorer ss
- yttre omständigheter påverkar läkningen 
- ej villkorat ss
- befintlig info kommer ej fram 

typ alkohol

Bärare av info
-behandlare vet 
än fvk

Aktivt deltagande i processen
- Vad gör vi när det dröjer att få ta del av våra insatser
-När grupper startar är det mycket avbokningar
- Vi har inte en test period innan de går i in i grupp
-Gruppbehandling med löpande intag saknas

Patienten mår för dåligt.
Planeringen passar inte pat

Olika besked från FVK och läkare
- vi ser olika på saker

-Vi ensamma kan bara göra en 
preliminär bedömning

Patientens förståelse för ss processen
- Är man sjuk ska/kan man inte göra någonting
-Man ska förmedla sig sjuk om man ska vara ss
-Patienten saknar Information om vad ss innebär

-Patienten "sjukskriver" sig själv, mentalitet
-Okunskap, pat skapar ny rutin i hemmet, nya intressen 

-Arbetsgivaren får inte sjukintyg

- Alla i teamet har olika kunskap 
om försäkringsmedicin och 
bemöter därför patienten olika

Kartlägga pat behov/önskningar 
(mätning)

Patienten följer inte planeringen
-Vi villkorar inte ss
-Planeringen passar inte pat
-Vi behöver ta ställning om vi har tömt ut 
våra insatser

Vilka är pat behov, 
önskningar(nöjdhet)

Avsaknad av diskussion om planering –ej förberedd patient
- Pat vet inte vad ss innebär, försäkringsmedicinskt
-saknas rutin när pat ringer och önskar ss men vet inte orsak till ss 
(checklista saknas)
- Svårt att få tid för gemensam dialog
-Svårt när vi har många pat
- pat söker för fel ss orsaker, ibland inte psykiatriska orsaker.
- Svårt med kombo av somatiska och psykiatriska problem

Hur hittar man informationen i journalen?
-Ss anteckning och planer går att hitta i melior
-Svårt att hinna läsa information inför besök
-Alla har inte ss planer

-När fler professioner är inblandade är det 
svårt att få bild av helheten
-Har inte gemensam syn var och hur dokumentera (rubrik)
-Inte dubbeldokumentera

Uppföljning innan läkarbesök
-oklarhet när pat ska träffa läkare nästa gång.
Saknar tydlighet i processen
-läkare arbetar olika
- svårt med långa ss, lättare med kortare
Inte lika viktigt med täta besök om pat följer planering

Att FVK inte hunnit att träffa patienten tillräckligt ofta
- finns många anledningar, det händer att pat ska förlänga ss 
eftersom 6 mån men ingen besök på mott under tiden

- fvk vet inte när besök ska göras hos läkare
- en del pat inte alltid medgörlig, skönt att vara ifred.

AT mm har inte vetskap 
om ss plan

Tydliga besvär kopplade till sjukdom
-Räcker inte med att jag mår dåligt (ångest)
-Att bekräfta pat med ångest med ss kan bli 
långdraget, fel väg



Regelbunden avstämningPlaneringTeamkonferens

Samla 
teamets 

information 
till 

gemensam 
planering 

med 
patienten

Vilka behöver aktiv planering
-Alla ska ha plan kring sin rehab
-Risk för försämring
_Villkora sskr
-Göra det som är lämpligt för att bli frisk

För många inblandade
- tar tid att samordna
- Saknar dialog på teamkonf
-Skönt att kunna bolla
-Svårt att sy ihop plan
-Oklart vem gör vad
-Allt hamnar i fvk knä

Patientens mål kontra
vårdplanens mål
-Kan vara olika mål -medicinska och personliga
misslyckanden

-Otydlighet kring vårdens 
målsättning och krav på pat
rehabilitering o ss-processen

Sjukskrivning tas inte upp på team -
varför?
-Tid finns inte
-Hur disponerar vi tiden på 
teamkonferens
- Alla behöver inte vara med i 
diskussionen runt patienten.
- Finns ett lärande i när alla är med

Sjukskrivning tappas bort 
på teamkonf
- Är inte prioriterat
- När det inte går som planerat 
är det ett problem som 
behöver diskuteras
- Vilka behöver vara med i 
diskussionen

Deltagare på team inte 
förberedda
- vet inte vilka ärenden 
som ska lyftas

Vilka möjligheter finns?
Vi vet vad som finns utanför vården men det 
är ändå otydligt
- Svårt med vad som finns i olika kommuner.

Svårigheter att samordna och 
prioritera behandlingsinsatser

Svårigheter att planera med
externa aktörer FK AF arbetsgivare 
och soc

Oklarheter när och om vi ska 
involvera rehabkoordinator

Hur avgöra när det är läge för med prereh/rehabilitering
-otydligt vad händer efter olika insatser
-vi gör loopar för att det är svårt att besluta
-grundbedömning otydlig diagnos
-olika insatser blir ett test
-vi har inte det samlade greppet
-brist på kommunikation
-saknar en grundstruktur i att hantera ärenden med flera aktörer

-vi kan inte rapportera till varandra efter varje patbesök
-FVK har ett omfattande inofficiellt ansvar
- det är vår patient

-vårdplanen saknar ofta samlad info+utv arv insatser

Hur justeras planen?
- Planeringen inte håller, tiden går 
och när ny bedömning ska göras är 
det svårt att ss
- planen behöver vara förankrad
- vi kanske inte följer upp om planen 
inte håller
- kö på behandling, vad ska göras 
under tiden, inte skapa i väntan på 
aktiviteter
- Vi riskerar lång process
- Saknar flexibla insatser

Patienten uteblir
-Man tappar bort pat om inte pat blir inbokad 
på nytt besök
- Vissa besök ska inte kunna avbokas
-Saknas tydlig information om konsekvenser 
av att inte komma på besöken
- svårt att hitta nya tider
- Vissa besök ska inte kunna avbokas/ombokas

Avstämning
- tydliga symtom- förbättring eller 
inte

Vem gör avstämning?

Vad betyder avstämning för sjukskriven 
patient?

Svårt veta var patienten 
befinner sig i planeringen?

Svårt att få till regelbunden 
avstämning

Hur ska alla runt patienten kunna delta i diskussionen?
Vi hittar inte tid för miniteam
-Tiden efter morgonmötet är för kort , tiden behövs till 
annat 8:30-9:00.
- ena stunden har vi tid andra stunder pratar vi på 
rasten/korridoren.
-Vi hittar inte tid för miniteam



Forum för 
gemensam dialog

SBAR

Läkare

SSK

PSLG

MSK

Soc

Rabbla

Rabbla

Rabbla
Gemensam planering
Gemensamt mål
Helhetssyn
Delaktig patient
Framförhållning
Bedöma sjukskrivningsbehov
Försäkringsmedicinsk 
kunskap

Färre sjukintyg 
Fler längre sjukintygRK

Samla teamets information till gemensam 
planering med patienten

-Forum
-Dialog

-Planering

Sjukskrivningsplan

Aktivitetsförmåga
Sjukskrivningsgrad
Arbetsuppgift
Bedömning
PLAN
Planerad åtgärd
Mål
UTVÄRDERING
Genomförd åtgärd
Huvuddiagnos
Plan avslutas



Avslut av pilotprojekt och överlämning till mottagningen

• Nytt arbetssätt kommer att initieras den 6 april  
• Vårdenhetschefen är mottagare
• Processen kommer följas med regelbundna mätningar
• Processen kommer att utvärderas regelbundet
• Rehabkoordinator kommer att vara en del i det nya arbetssättet på mottagningen



I vår egen lärprocess tar vi med oss att:

• Förankring av projektet för att projektgruppen ska få arbetstid och mandat att driva processen.
• DMICL en bra struktur 
• Vi behöver få ännu bättre struktur och minska tidsåtgången i övningarna 
• Datainsamling ger ett bra utgångsläge för gemensam syn av nuläget 
• Att följa statistik har drivit projektgruppens motivation
• Vi vågade börja testa


