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Rehabilitering i landstinget Kalmar län
Ca 242 000 medborgare

3 sjukhus, 12 kommuner

•Arbetsterapeuter
•Sjukgymnaster
•Kuratorer
•Dietister
•Assisterande rehabpersonal
•Sekreterare
•Psykologer
•Läkare
•Sjuksköterskor
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Viktigt på riktigt − prioriteringsarbeten i Kalmar under 10 år
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Ett praktiskt försök

5 min Välkomna Håkan o Stefan

10 min Ulla o Monica Hur började det?

15 min Anders och Agneta – Dietist- resp. Kuratorsarbetena

10 min Överviktsteamet

35 min Gemensam framtidsdiskussion som hålls ihop av Håkan o Stefan

Presentatör
Presentationsanteckningar
 



Hur började vi…?

Presentatör
Presentationsanteckningar
UllaKontakt med Nationella modellen för prioriteringar prioriteringskonferensen 2005. Hade då på egen hand försökt jobba med prioriteringar efter neddragningar året innan på rehab assistenter vilket påverkade oss som sjukgymnaster och arbetsterapeuter. När vi då hörde om modellen trodde vi att det var något som skulle kunna hjälpa oss i prioriteringar.Tillsammans med Prioriteringscentrum kastade vi oss in i detta okända    -  att prioritera lite mer systematiskt inom arbetsterapi och sjukgymnastik. Modellen är ingen quick fix men kan få oss att sätta ord på den prioritering som vi alla gör varje dag. Vi får ett gemensamt tankestöd i vårt resonemang i vardagen. Vårt första projekt pågick från våren 2006 till våren 2008. utmynnade i en rapport…



Hur gjorde vi

• Utbildningsdag

• Utvecklingsgrupper

• Prioritering på arbetsplatser

• Diskussionsunderlag

• Samordning mellan behandlingsriktlinje och prioritering enligt 
nationella modellen

Presentatör
Presentationsanteckningar
MonicaProjekt, startade på bred front med en utbildningsdag för all personal och med stöd från prioriteringscentrum. Prioriteringsmodellen och dess olika begrepp belystes och vi diskuterade olika frågeställningar i mindre grupper.Sedan fortsatte de praktiska arbetet med prioriteringar enligt modellen i utvecklingsgrupper och på arbetsplatser. Vi hade under projekttiden stöd från Prioriteringscentrum, Mari Brokvist.Vi körde fast i svårigheten att resonera kring begreppen svårighetsgrad och patientnytta. Detta ledde till att vi utvecklade en lathund som vi strax ska titta på.Vi hamnade också i diskussioner kring hur behandlingsriktlinjer och prioriteringar kunde samordnas, det finns ju nu i de nationella riktlinjerna för olika tillstånd.



Funktionsnedsättninga
r.

Kroppsfunktioner är 
kroppssystemens fysio-
logiska funktioner (t ex
ledrörelse, muskelkraft, 
smärta, andningsfunktion), 
inklusive psykologiska 
funktioner (t.ex. kognitiva, 
minnes- perceptuella och 
emotionella funktioner).

Aktivitets-
begränsning

Aktivitet är en 
persons 
genomförande av 
en uppgift eller 
handling

Delaktighets
-
inskränknin
g

Delaktighet är 
engagemang i 
en 
livssituation

Varaktig-
het

Risk 
vid ute-
bliven 
åtgärd

Svårighets-
grad

Den samman-
tagna 
bedömningen

Mkt 
stor

Man har mycket 
stor svårighet/ 
klarar ej att utföra 
alla eller de flesta 
dagliga aktiviteter. 
Man är beroende av 
hjälp flera gånger 
per dag.

> 10 år till 
livslångt
tillstånd

Stor Man har stor 
svårighet att utföra 
flera dagliga aktivi-
teter. Man behöver 
daglig hjälp.

1 till 10 år

Måttlig Man har svårt att 
utföra enstaka/en 
del dagliga 
aktiviteter. Man 
behöver viss hjälp 
men inte dagligen.

> 3 mån
till 1 år

Liten Om än med någon 
svårighet kan man 
utföra sina dagliga 
aktiviteter. Man 
behöver ingen 
hjälp.

< 3 mån

Bedömning av tillståndets svårighetsgrad

Presentatör
Presentationsanteckningar
Monica



Funktions-
nedsättning

Kroppsfunktioner är 
kroppssystemens 
fysio-logiska
funktioner( t ex
ledrörelse, muskelkraft, 
smärta,  
andningsfunktion), 
inklusive psykologiska 
funktioner (t.ex. 
kognitiva, minnes-
perceptuella och 
emotionella funktioner).

Aktivitets-
begränsning

Aktivitet är en 
persons 
genomförand
e av en 
uppgift eller 
handling

Delaktighets-
inskränkning

Delaktighet är 
engagemang i 
en livssituation

Var-
aktig-
het

Effekt 
på risk 

Patient-
nytta/
effekt av 
åtgärd
Den 
samman-
tagna 
bedöm-
ningen

Mkt stor

Stor

Måttlig

Liten

Ingen

Bedömning av patientnytta/effekt av åtgärd



Genomförda prioarbeten 

• Några utvalda sjukdomsgrupper
• Integrera prioriteringar i behandlingsriktlinjer
• Dietistverksamheten
• Inom arbetsterapeut- och sjukgymnastverksamheter 
• Uppdragsbeskrivningar för arbetsterapeuter och 

sjukgymnaster
• Översyn av helgtjänstgöring för sjukgymnaster
• Kuratorsverksamheten
• Överviktsteam

Presentatör
Presentationsanteckningar
UllaVi har använt oss av priomodellen som ett verktyg att på ett strukturerat sätt se över olika verksamhetsområden som vi av olika anledningar har behövt belysa. Priomodellen har då varit ett ovärderligt verktyg för att strukturerat och långsiktigt kunna styra verksamhet. CTS, Epicondylalgi, MS, RA



Erfarenheter

• Vad har varit svårt?

• Vad har varit bra?

Presentatör
Presentationsanteckningar
UllaSvårigheter· Sammantaget upplevs modellen innebära ett delvis nytt tankesätt som var tidskrävande att förstå och krävde mycket tankearbete och repetition. För många innebar språket och terminologin i modellen nya begrepp som man inte kände sig van att använda och som därför kunde tolkas på olika sätt. Förståelsen för modellen har dock generellt blivit tydligare under arbetetsgång. · Ofta hamnade diskussionerna på individnivån och det var svårt att tänka i typfall och på gruppnivå eftersom ohälsans konsekvenser uppfattas så olika mellan olika individer. · Det uppfattas som oklart vad som ska vara referensramen för prioriteringsarbetet. Vad ska t ex svårighetsgraden vid ett tillstånd eller rangordningssiffran sättas i relation till; inom en sjukdomsgrupp eller i relation till all sorts ohälsa?· Modellen upplevs ge otillräcklig vägledning när det gäller bedömningen av kostnadseffektivitet; vad ska beräkningen omfatta? · Det är svårt att skapa någon lättöverskådlig dokumentation utifrån modellen. Den tenderar att antingen bli för omfattande eller för summarisk. Önskemålet är att dokumentationen måste kunna beskriva och ge tillräckligt mycket fakta för att läsaren ska kunna förstå vad rangordningen bygger på samtidigt som den bör vara lättlästMonicaFördelar · Att identifiera prioriteringsobjekt ger upphov till värdefulla diskussioner kring vad som ingår i respektive verksamhet. Det beskrivst ex som en givande process att reflektera över åtgärdernas innehåll. · Arbetet med modellen skapar medvetenhet om att prioriteringar ständigtgörs oavsett om de diskuteras öppet eller ej. · Att arbeta med den evidensbasering som ingår i modellen har upplevtssom en drivkraft – ”att bli lite tryggare i att göra rätt”.



Allmänna råd för framgång i prioriteringsarbete

• Formulera ett tydligt syfte för prioriteringsarbetet
• Definiera prioriteringsområdet
• Motivation i arbetsgruppen
• Göra upp en tidsplan
• Arbeta komprimerat
• Metodstöd

Presentatör
Presentationsanteckningar
MonicaErfarenheter · Vikten av att vara tydlig med syftet med ett prioriteringsarbete kan inte nog betonas.· Det är värdefullt att skapa en gemensam grund i början av ett prioriteringsarbete där t ex genomgång av riksdagens riktlinjer och den nationella modellen för öppna prioriteringar ingår. Våra erfarenheter är att tillräcklig tid behöver avsättas för att färdigställa ett prioriteringsarbete, samtidigt som det finns en insikt om att prioriteringar i en verksamhet egentligen aldrig blir färdigt. Vården utvecklas ständigt och befolkningens behov av vård förändras hela tiden. Prioriteringarna måste klara att återspegla detta.Arbeta komprimerat:Inte så lång tid mellan mötenaJobba 2-3 timmar åt gången. Kanske inte hela dagarTelefonmöte, dela skärm. Men första mötet/mötena behöver man träffas fysiskt.Metodstödjare som inte är i samma professionBestäm krav på evidensgrad, kopplat till syftet och val av prioriteringsområde exempel arbetsplats jmfrt med diagnos-behandlingsriktlinje  



Vad lärde vi oss?

• Det är inte bara resultatet som är viktigt utan även vägen dit. 

Presentatör
Presentationsanteckningar
UllaVi har konkreta resultat med såväl verksamhetsförändringar, ransoneringar, arbetsbeskrivningar… Välrustad när man skall föra en dialog med politiker, chefer, avdelningar mm.  Men inte enbart de synliga resultaten som är den stora vinsten. det är viktigt att ha med sig att prioarbetet ger så mycket mer än det konkreta resultatet. Den stora vinster ligger i arbetet med prioarbetet. Man får en gemensam ram om hur vi jobbar, förståelse för varandras vardag, tyst kunskap som synliggörs, olikheter-likheter (ex geografiska skillnader, kultur) mängder med förbättringsförslag kommer att komma fram, tydlighet i professionen, evidens- forskning medvetenhet om hur vi ligger till. Använder vi nyaste forskningen? Projektet ”Ett praktiskt försök ….” finns redovisat i Prioriteringscentrums rapport 2008:5



Dietistverksamheten Kalmar län

Ett försök att gå från teori till praktik

Dietistverksamheten i Kalmar län finns på alla tre sjukhusen och vi är 
totalt 12 medarbetare. Vi arbetar länsövergripande i många frågor och 
det har gett oss en stark grund att stå på när det kommer till mer 
omfattande projekt och förändringar till det bättre. Då vårt uppdrag 
riktar sig till både sluten- och primärvård så har vi stora vinster i att 
arbeta efter samma modell från norr till söder.



Bakgrund

Orimlig arbetsbörda, oklara ansvarsgränser, svårigheter att 
prioritera samt ett otydligt uppdrag

• Arbetet startade 2009 och färdigställdes under 2010
• Den nationella prioriteringsmodellen
• Evidensbaserat arbete



Syfte och mål

• Rama in och begränsa nutritionsuppdraget
• Tydliggöra dietistens yrkesroll
• Bidra till ökad patienttillgänglighet

– Kvalitet
– Säkerhet

• Målsättning – rätt insats vid rätt tillfälle och på rätt vårdnivå



Hur gick det?

• Värdefullt metodstöd från Ulla och Monica
• Motiverad arbetsgrupp
• Länsövergripande arbete
• Vi såg tidigt nyttan och nödvändigheten

– Bästa resursnyttjande
– Bästa patientomhändertagande

• Prioriteringsarbetet som lanserades 2010 används fortfarande 
i stort sett dagligen på länets tre mottagningar

• Grundpelare i vår verksamhet



•Laktosintolerans
•Reflux
•Gallsten
•Njursten
•Friska underviktiga
•Diarré utan annan medicinsk 
diagnos
•Obstipation utan annan 
medicinsk diagnos 
•Migrän
•Primär prevention-kostråd för 
friska ex. vegetarianer, veganer, 
vid graviditet och amning

•Malnutrition oavsett orsak (1)
•Risk för malnutrition (2)
•Kronisk leversjukdom (1)
•Kronisk pankreatit (1)
•Dysfagi oavsett orsak (1)
•Diabetes typ 2, nydiagnostiserade, 
tablett- eller kostbehandlad (2-4)
•Övriga endokrina sjukdomar, t ex 
thyroidea eller hypofyssjukdomar (4-
5)
•m fl
UTGÅR från dietistverksamheten 
tills vidare p.g.a. avsaknad 
dietistresurs och team. Se 
motivering i Rangordningslistan för 
vuxna sid 14-15.
•Övervikt och fetma med relaterad 
annan sjukdom, (4-5) 
•Övervikt och fetma utan annan 
medicinsk diagnos (6)

•Malnutrition oavsett orsak (1)
•Risk för malnutrition (2)
•Kronisk leversjukdom (1)
•Kronisk pankreatit (1)
•Svår akut pankreatit (1)
•Dysfagi oavsett orsak (1)
•Diabetes typ 1 nydebuterad och/eller 
icke välinställd (1)
•Diabetes typ 2, nydiagnostiserade, 
insulinbehandlad och/eller icke 
välinställd (2)
•m fl

Utgår ur verksamhetenDiagnoser som övergår till 
primärvårdsnivå/kommun:

Diagnoser som ska behandlas inom 
slutenvårdsnivå:

•Laktosintolerans
•Reflux
•Gallsten
•Njursten
•Friska underviktiga
•Diarré utan annan medicinsk 
diagnos
•Obstipation utan annan 
medicinsk diagnos 
•Migrän
•Primär prevention-kostråd för 
friska ex. vegetarianer, veganer, 
vid graviditet och amning

•Malnutrition oavsett orsak (1)
•Risk för malnutrition (2)
•Kronisk leversjukdom (1)
•Kronisk pankreatit (1)
•Dysfagi oavsett orsak (1)
•Diabetes typ 2, nydiagnostiserade, 
tablett- eller kostbehandlad (2-4)
•Övriga endokrina sjukdomar, t ex 
thyroidea eller hypofyssjukdomar (4-
5)
•m fl
UTGÅR från dietistverksamheten 
tills vidare p.g.a. avsaknad 
dietistresurs och team. Se 
motivering i Rangordningslistan för 
vuxna sid 14-15.
•Övervikt och fetma med relaterad 
annan sjukdom, (4-5) 
•Övervikt och fetma utan annan 
medicinsk diagnos (6)

•Malnutrition oavsett orsak (1)
•Risk för malnutrition (2)
•Kronisk leversjukdom (1)
•Kronisk pankreatit (1)
•Svår akut pankreatit (1)
•Dysfagi oavsett orsak (1)
•Diabetes typ 1 nydebuterad och/eller 
icke välinställd (1)
•Diabetes typ 2, nydiagnostiserade, 
insulinbehandlad och/eller icke 
välinställd (2)
•m fl

Utgår ur verksamhetenDiagnoser som övergår till 
primärvårdsnivå/kommun:

Diagnoser som ska behandlas inom 
slutenvårdsnivå:

Sammanställning av rangordningslista för vuxna
Sammanställning av rangordningslistan, med föreslagen rangordning inom parentes, redovisas nedan. För 
redovisning av underlag med prioriteringsobjekt, svårighetsgrad, patientnytta, stöd för effekt och 
kostnadseffektivitet: se bilaga ”Arbetsblad för fakta och rangordning”.



Framgångsfaktorer

• Evidensbaserat
– ej resurs- eller tidsbaserat

• Inga gråzoner (i stort sett…)

• Tydlighet för ny personal



Svårigheter

• Informationsspridning
– Börjar dock sätta sig nu…



Framtiden?

• Arbetet blir aldrig färdigt

• Gräva ännu djupare i specifika diagnosgrupper

• Hålla sig uppdaterad på evidensläget



Kuratorer inom somatisk specialistsjukvård



Bakgrund

• Omorganisation 
• Breddat uppdrag – oförändrad resurs
• Länsövergripande arbete, 18 kuratorer
• Uppstart september 2011
• Projekt tillsammans med Prioriteringscentrum – ny yrkesgrupp 

– psykosocialt arbete



Syfte

• Att tydliggöra kuratorernas roller 
• Att kuratorernas kompetens används optimalt
• Att resurserna används där behoven är som störst
• Att skapa ett beslutsstöd för kuratorer i det dagliga arbetet
• Att synliggöra åtgärder som inte bör ingå i kuratorns arbete 

inom specialistsjukvården



Processen

• Träff ungefär en gång/månad under 1,5 år
• Genomlysning av utgångsläge
• Erfarenhetsbaserad kunskap - vetenskaplig evidens
• Stor hjälp av diskussionsunderlagen 
• Definierade hälsotillstånd (ICF), åtgärder (KVÅ)
• Identifierade riskfaktorer
• Alternativkostnader 
• Rangordning



Resultat

• ”Det blev en tydligare inramning kring vilka patienter i kris (ett 
av våra hälsotillstånd) vi ska ta. Diskussionerna om liten kris, 
svår kris gjorde det tydligare för mig men även för 
vårdpersonalen att förstå vad som är ett kuratorsärende.”

• ”Prioriteringsarbetet har inte påverkat vårt dagliga arbete i 
någon större utsträckning. Däremot är det alltid, och var det 
då, nyttigt att diskutera kring hur vi använder vår 
”kuratorstid”.”

• ”Var bra att ha deltagit i diskussionerna kring vårt arbete, men 
det påverkar inte vardagsarbetet.”



Resultat 

• Ökad samsyn
• Ökade möjligheter att kommunicera  kuratorns uppgift såväl 

inom hälso- och sjukvården som till patienter och närstående.
• Icke-göra, lathundar
• Gemensam journalmall
• Rapport



Framgångsfaktorer / frågeställningar

• Kommunikationsplan
• Tydlig chef och tydligt syfte
• Hur hålla arbetet vid liv?
• Hur följa upp? Hur har det blivit för patienterna? Hur har 

arbetsbelastningen påverkats i kuratorsgrupperna? Hur har 
de medicinska enheterna påverkats?



Överviktsteamet

• Barnläkare, sjuksköterskor, kurator, dietist och sjukgymnast



Bakgrund

• Startade våren 2016
• Utgick från ett prioarbete med barnläkarna
• Överviktsteamet – en verksamhet på barnkliniken som fått 

ekonomisk förstärkning från landstingsledning/politiker
• Effekt av tilldelade resurser? 



Syftet

• Att resurserna används optimalt
• Att verksamheten är effektiv
• Att se över verksamheten, där vi inte lyckas
• Att effektivisera teamarbetet
• Att få en effektiv administration



Processen

• 5 professioner i teamet
• Resurstid, hela teamet deltagit
• Delade upp fetma i olika hälsotillstånd utifrån definierade 

riskfaktorer
• Nationella modellen till hjälp
• Översyn av remisskriterier
• Individuella möten med patienten / gruppinformation?
• Arbete gentemot patienten/familjen kontra via personalen
• Obesitas – övervikt - fetma
• Kunskap om varandras professioner
• Ökad teamkänsla



2-5 år
Förmedla kunskap till BHV, Habilitering

Remiss

Sjukskötersk
a+ ev annan 

prof

Gruppinformation 
föräldrar, 

matdagbok 
lämnas in

Enskilt ssk-
besök

Ev endast 
föräldrar

TEAM
Enskilt besök
Kartläggning, 

behov?

45 
dagar

4 
veckor

SSK-
Läkar-

Q-
Dietist-

Sjukgymnast-

Besök 
efter 

behov

Kontinuerlig 
kontakt med 
SHV, BUP?

HAB-mott 
följer upp

Remiss 
från hab

Utvärdering 
efter sex besök 

= ca ett år

Konsekvens: Tydlig tidsram, given 
utvärderingspunkt.

4 – 8 
veckor

Gruppinformation 
föräldrar och 

nätverkspersoner

4 – 8 
veckor

Kommunalt 
föräldrastöd

Fortsätta 
på BM

Avsluta

SHV

TEAM



Resultat 

• Arbetet har avstannat på grund av chefsbyte
• ”Otydligt uppdrag/syfte, bra jobb/process, ingen mottagare”



Framgångsfaktorer / frågeställningar

• Tydlig chef och tydligt syfte
• Tydligt mandat
• Tid för reflektion



FRAMTIDEN

Ledning och styrning

Tillgänglighet
Utredningar – Stiernstedts etc.

Digitalisering 
Rekrytering
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