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Bakgrund 
 Långa väntetider på Psykosociala teamet (PST) 

 Patienter sjukskrivs och får ej kontakt med PST innan 
sjukskrivningen är slut. 

 Patienter får en bedömning via telefon och står sedan på 
väntelista upp 4-5 månader. 

 Vårt arbetssätt har inte förändrats i takt med ökat behov av PST:s 
kompetens. 

 Även ökad personalomsättning och sjukskrivningar gjorde att 
flödet stoppades upp trots flera tidigare försök att förändra 
arbetssätt i syfte att minska väntetiderna. 

 Olika bedömningar, behandlingar och sjukskrivningslängd för 
patienter med stressproblematik beroende på vem på HC 
patienten träffar. 



Kändes hopplöst ett tag… 



Identifierade behov 
 Öka tillgängligheten för kontakt med PST. 

 Systematisera planering och behandling för framförallt 
långtidssjukskrivna patienter. 

 Hitta arbetssätt som inte är lika ”sårbara” som tidigare 
då mycket varit personbundet. 

 Hitta arbetssätt som kan erbjuda fler patienter hjälp 
med de resurser vi har. 

 Öka samverkan mellan yrkesgrupper på HC. 

 



Hur gick vi tillväga? 
 Arbetsgrupp som leddes av förändringscoach gällande 

arbetet med våra stressade patienter. 

 Studiebesök på Stressmottagningen i Stockholm samt 
på Mariebergs HC i Umeå. 

 

 Utvecklade arbetet med öppen mottagning (ÖM) i 
PST under våren 2019. Inspirerade av 
Fysioterapeuternas öppna mottagning och av tanken 
om stegvisvård. Har under hösten 2019 gått 
utbildningen Brief intervention vilken fungerar bra i 
ÖM. 



Nytt arbetssätt i 
Samverkan 

Respekt & Ödmjukhet 



Kring patienter med 
stressproblematik på Järvsö HC (Vi 

börjar där) 

 Multimodal bedömning- patienten träffar läkare, fysioterapeut (FT), 
psykosocial personal (PST) och rehabkoordinator varefter en 
gemensam rehabplan görs utifrån behov. Planeringen kan innehålla en 
eller flera insatser: 
 

 Individuella samtal på PST 
 Individuell kontakt med FT 
 Basalkroppskännedom (FT) 
 Öppna föreläsningar om stress (PST + FT) 
 Öppna mindfulnessgrupper (PST) 
 Sömnkurs (PST) 
 IKBT modul för stress 
 Planering för återgång till arbete (reko) 
 Samverkan med arbetsgivare (reko) 



Bokningar för stressgrupp 



Hantera väntetider 
 Öppen mottagning eller Telefonbedömning 

 Kort bedömningssamtal om ca.20-30 min. 

 Planerar vidare kontakt med PST eller remitterar vidare 
utifrån behov. 

 Brief intervention 

 IKBT 

 Öppna föreläsningar om stress 

 Öppna mindfulnessgrupper 

 Sömnkurs 

 Individuella samtal 



Inför Öppen mottagning 



Efter Öppen mottagning 



Lite statistik  29/4 - 11/11-19 

 Avsatta tider för ÖM 288 st. 

 Mottagna patienter på ÖM 174 st. 

 Antal patienter som fått gå hem 16 st. 



Nuläge 
 Patienter har god tillgänglighet till kontakt med PST. 
 Regelbundna möten med det multimodala teamet kring 

stresspatienter samt bokningsbara tider för bedömning hos 
PST och FT. 

 Väntetiden är en till två dagar för ett bedömningssamtal. 
 Tillgänglighet  god till kontakt via telefon, kontakt samma 

dag eller dagen efter. 
 Vi tar de flesta patienter i behandling direkt från ÖM. 

Remisser och vissa andra ärenden sätts upp på väntelista. 
Väntetid för att starta individuell behandling ca. 1 månad. 

 Löpande intag i öppna gruppverksamheter. 
 Roligt att arbeta på detta sätt! 



Tack för oss! 
 


