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Frågor och svar
Villkor 5 – Stöd för rätt sjukskrivning 2017-2018

1. Vad är SRS bedömningsstöd?
Projektet Stöd för rätt sjukskrivning (SRS) är ett projekt som utreder förutsättningarna för att
utveckla ett IT-baserat bedömningsstöd som kan användas i sjukskrivnings- och
rehabiliteringsprocessen. Syftet med bedömningsstödet är att hälso- och sjukvården med
större träffsäkerhet och tidigare än idag ska kunna identifiera individer med ökad risk för
längre sjukskrivning och de som har behov av insatser. Tanken är också att löpande kunna
utvärdera vilka olika konkreta insatser som är effektiva och främjar återgång i arbete.

2. Vilket är resultatet och slutsatserna från 2016-års arbete om ett
bedömningsstöd inom hälso- och sjukvården?
Slutsatserna från projektet hittills är att bedömningsstödet har möjlighet att skapa både
individ- och samhällsnytta, fyller ett behov hos användare inom hälso- och sjukvården, är
möjligt att realisera och understödjer visionen för nationell e-hälsa. Resultatet bekräftar och
förstärker slutsatserna från 2015-års förstudie, som under året kompletteras med mer
praktiska kunskaper om användarnas behov. Även konkreta förslag på ansvar för utveckling,
drift och förvaltning av bedömningsstödet har tagits fram.
Förstudien 2014-2015 och 2016-års rapport inklusive bilagor (bland annat juridiska
förutsättningar, vetenskapliga sammanställningar, verksamhetsanalys, insatsförteckning,
kostnads- och nyttoanalys) finns att ladda ner från denna sida:
https://skl.se/halsasjukvard/sjukskrivningochrehabilitering/rattsjukskrivningstod/rapporterst
odforrattsjukskrivning
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3. Vad ska genomföras 2017-2018 ?
Enligt överenskommelsen ska ett bedömningsstöd för sjukskrivning och rehabilitering
utvärderas i pilotverksamhet inom hälso- och sjukvården under 2017 och 2018. Resultatet
från pilottester och andra utredningar ska bilda underlag för bedömning av nytta, effekter
och kostnader av bedömningsstödet och bedömning om ansvarig aktör för långsiktig
utveckling, drift och förvaltning av bedömningsstödet
Sammantaget ger dessa resultat och bedömningar beslutsunderlag om fortsatt utveckling
och införande av bedömningsstödet.

4. Vem ska använda bedömningsstödet när det är i drift, och när?
Användare av pilotversionen av bedömningsstödet är personal inom hälso- och sjukvården,
framförallt sjukskrivande läkare och rehabkoordinatorer. Stödet är tänkt att användas vid
bedömning av hur länge en patient behöver sjukskrivas och om rehabiliteringsinsatser som
kan ge tidigare återgång i arbete bör ordineras. I eventuellt framtida versioner av
bedömningsstödet kan fler användargrupper och användningsområden tillkomma.

5. Hur når användaren bedömningsstödet?
Under pilotperioden ska bedömningsstödet integreras i hälso- och sjukvårdens befintliga
verksamhetssystem, som webbtjänsten för utfärdande av elektroniska läkarintyg (Ineras
Webcert) samt i Ineras tjänst Rehabstöd.

6. Var, hur och när kommer pilotverksamheten att ske? I vilka
landsting? Vilka vårdenheter?
Ett antal piloter kommer att genomföras på några utvalda vårdcentraler fördelade på olika
landsting/regioner. Piloterna ska genomföras med start under senare delen av 2017 till
början av 2018. Pilotperioden är tänkt att pågå under sex månader.

7. Vad är det som ska utvärderas genom pilotverksamheten?
Syftet är att utvärdera en första versionen av bedömningsstödet i verklig drift hos
sjukskrivande läkare och rehabkoordinatorer. Pilotverksamheten ska utvärdera användarnas
uppfattning om exempelvis:


nyttan av bedömningsunderlagens innehåll, exempelvis risksignaler, rekommendation från det försäkringsmedicinska beslutsstödet (FMB), nationell
statistik och insatsförslag,



om och hur bedömningsstödet kan bidra till att identifiera individer som har behov
av specifika eller samordnade insatser,



hur bedömningsstödet integrerats i befintliga verksamhetssystem.

Dessutom ger pilotverksamheten underlag för definition av nyckeltal för mätning av
långsiktiga effekter av bedömningsstödet.
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8. När kan bedömningsstödet införas i landstingen?
Pilotverksamheten och de utredningar som görs inom ramen för överenskommelsen ska ge
underlag för beslut om ett eventuellt införande av bedömningsstödet i landstingen. Ett
sådant beslut kommer att tas efter slutförda pilottester, i slutet av år 2018.

Mer information om projektet Stöd för rätt sjukskrivning:
https://skl.se/halsasjukvard/sjukskrivningochrehabilitering/rattsjukskrivningstod

