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SAMMANFATTNING 

Syftet med revisionen har varit att utreda om journalföring skett i enlighet med patientdatalagen 
och "Läkarförbundets etiska regler". Vidare har revisionen syftat t i l l at t ge svar på om avtalet följs 
när det gäller registreringar av nybesök hos läkare samt om de patienter som rapporterats inom 
rehabiliteringsgarantin MMR2 få t t insatser utförda enligt uppställda krav från Stockholms läns lands
ting för den statliga rehabiliteringsgarantin. 

Ett slumpmässigt urval av 65 patientjournaler som tillhandahållits av vårdgivaren för tiden januari 
2012 t i l l juni 2013 har ingått i granskningen. I uppdraget har även ingått at t granska 14 patientjour
naler som innefattar nybesök hos läkare under 2012 och 2013. Dessa patientjournaler har vårdgiva
ren inte ti l lhandahållit. Därför har granskningen av nybesök hos läkare inkluderats i granskningen av 
de 65 patientjournalerna. 

Granskningen har avgränsats t i l l vårdgivarens följsamhet gentemot avtal mellan vårdgivaren och 
Stockholms läns landsting (SLL) om verksamhet inom området multimodal rehabilitering (MMR2). 
Granskningen har inte innefattat det medicinska innehållet i verksamheten eller frågor om veten
skaplig evidens för t i l lämpade metoder. 

Iakttagelser och bedömningar 
Etik och relevans i journalföringen 
I sju joumalanteckningar har konstaterats at t innehållet är sådant at t det inte lämpar sig för eller 
är direkt olämpligt at t föra i en patientjournal. I en patientjournal saknas journalanteckningar från 
samtliga vårdkontakter med en läkare. Detta bedöms inte uppfylla kraven i Patientdatalagen och 
SOSFS 2008:14. För övrigt bedöms vårdgivarens journaldokumentation i al l t väsentligt innehålla er
forderliga uppgifter. 

Registrering av nybesök 
För 53 av 65 patienter finns notering om nybesök hos läkare med kod N 062. Villkoren för registre
ring enligt denna kod uppfylles i vart och e t t fal l i varierande grad för patienterna. Alla patienter 
utom en har en varaktighet av mer än t re månaders sjukdomshistoria, respektive har få t t plan för 
fortsatt utredning eller behandling. 

I sex av 53 granskade fa l l som registrerats som nybesök hos läkare har bedömts a t t det inte är r im
ligt a t t anta at t besöket uppfyllt avtalets krav at t omfatta cirka 60 minuter. Omfattande ortoped-
medicinskt funktionsstatus bedöms inte ha dokumenterats vid 29 av de 53 nybesöken. Nybesök hos 
läkare föregås vanligen av två eller flera besök hos sjukgymnast vi lket kan innebära a t t omfattande 
ortopedmedicinskt status redan har gjorts före läkarbesöket. Provbehandling vid nybesök hos läkare 
har utförts i 39 av de 53 fallen och av dessa har 25 utvärderats i samband med läkarbesöket. 

Kriterier för multimodal rehabilitering 
Sex patienter av 65 i det granskade urvalet uppfyller inte kraven för at t inkluderas i gruppen för 
multimodal rehabilitering beroende på at t smärtans varaktighet uppgått t i l l mindre än tre månader. 
Ytterligare fem patienter uppfyller inte krav om uppvisad icke specificerad långvarig smärta i rygg, 
axlar eller nacke med eller utan samsjuklighet eller generaliserad smärta. 

Den multimodala behandlingsprocessen 
I åtta fal l av 65 har t re yrkeskategorier varit involverade vid enskilda besök i det granskade underla
get. I återstående 57 fal l har en eller två yrkeskategorier varit involverade. I 10 av dessa fal l har 
endast sjukgymnast varit involverad. I 12 fal l saknas besök hos läkare och i 55 fal l saknas besök hos 
psykolog. 

Hos vårdgivaren har det enligt journaldokumentationen konstaterats at t det är uteslutande sjuk
gymnast som gör den kliniska bedömningen om inklusion i rehabiliteringsgarantin. I 33 av de 49 fal-
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len som kommer på remiss, finns en remissbedömning av läkare som enligt journalanteckning anger 
at t patienten ska ingå i rehabiliteringsgarantin. I 16 fal l söker patienten själv utan remiss. 

Vid minst fyra t i l l fäl len har läkare gett behandling på patienter utan at t själv ha genomfört under
sökning utan hänvisar t i l l undersökning som utförts av sjukgymnast. 

För de 10 patienter som t räf fa t psykolog under behandlingen har psykologens insatser i huvudsak 
inriktats på terapi mot sömnproblem, ångest och depression samt stöd t i l l patienten för a t t hantera 
smärta. 15 patienter har deltagit i smärtutbildning i grupp under rehabiliteringsperioden. Av dessa 
har fyra patienter haft fem eller fler utbildningstil l fällen. 

Varje patient ska diskuteras på tvärprofessionellt teammöte vid minst två t i l l fäl len under rehabil ite
ringsperioden. Detta krav uppfylls för en patient. För 14 patienter har redovisats at t e t t teammöte 
ägt rum och för en patient två teammöten. Vilka professioner som deltagit i teammötena utöver 
uppgift om vem som ansvarat för journalanteckningen, framgår inte. 

24 av 65 patienter har haft 16 eller f ler behandlingstillfällen med enskilda besök under rehabilite
ringsperioden. Flera patienter har fortsatt med behandlingsinsatser efter at t rehabiliteringsperioden 
har avslutats. Om det totala antalet enskilda besök summeras inom och efter rehabiliteringspe
rioden uppnår 38 av 65 patienter 16 eller f ler enskilda besök. 

Av granskningen framgår a t t tre patienter av 65 har haft en behandlingstid som uppgått t i l l 3 - 5 
veckor och 18 patienter en behandlingstid som uppgått t i l l 6 - 1 2 veckor inom rehabiliteringspe
rioden. I övriga 44 fal l har behandlingstiden uppgått t i l l 1 3 - 4 0 veckor. 

Sammanfattande bedömning och slutsatser 
En sammanställning av uppgifter om underlagen i journalgranskningen redovisas i tabellen nedan. 
Urvalet om 65 patientjournaler motsvarar 13,9 procent av den aktuella patientgruppen. 

Sammanställning av underlag i journalgranskning 

Antal Andel 

Totalt antal patienter som redovisats som avslutade MMR2 under 
tidsperioden januari 2012 - juni 2013. 

468 

Totalt antal patientjournaler som granskats i det slumpmässiga 
urvalet under tidsperioden januari 2012 - juni 2013. 

65 13,9 

Patientjournaler i ovanstående urval som uppfyl l t kriterierna om 
att godkännas som MMR2. 

1 1,5 

Samtliga patienter i urvalet har av vårdgivaren redovisats t i l l landstinget som MMR2. Som framgår av 
tabellen har bland de 65 granskade journalerna endast en patients behandling uppfyl l t samtliga krav 
för a t t registreras som MMR2. Det motsvarar 1,5 procent av patientjournalerna i urvalet. 

Vi har även i övrigt funnit brister i vårdgivarens utformning av processen för multimodal rehabilite
ring jämfört med vad som överenskommits i avtal mellan vårdgivaren och landstinget. 

Vi bedömer med utgångspunkt i det material vi tagit del av at t vårdgivaren inte uppfyl l t de krav i 
avtalet med SLL som gäller för behandling enligt vil lkoren för MMR2. 
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Med detta som utgångspunkt finner vi at t vårdgivaren genom at t ha debiterat SLL ersättning för 
åtgärder enligt MMR2 utan at t fullgöra avtalade insatser för denna verksamhet, sannolikt har erhållit 
för hög ersättning från SLL. 

Rekommendationer 
Med utgångspunkt i det material vi tagit del av och som redovisats i denna rapport rekommenderar 
vi at t Hälso- och sjukvårdsförvaltningen: 

• Kräver at t vårdgivaren genomför adekvata åtgärder för at t skärpa rutinerna för journalföring 
och tillser at t dessa är helt i överensstämmelse med kraven i patientdatalagen och SOSFS 
2008:14. 

• Genom tydliga egna rutiner för uppföljning av vårdgivarens verksamhet säkerställer at t lands
tinget endast betalar för insatser som är i överensstämmelse med gällande avtal. 

• Kräva återbetalning från vårdgivaren där det kunnat fastställas at t ersättning utbetalats felakt
igt och inte i överensstämmelse med gällande avtal. 

• Bör överväga anmälan av redovisade brister i journalföringen t i l l Inspektionen för vård och om
sorg. 
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1 UPPDRAGET 

BDO Consulting Group AB (BDO) har av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF) i Stockholms läns 
landsting (SLL) erhåll i t i uppdrag at t genomföra en revision av Stockholm Clinic - Stay Active, 
STAYAC AB med organisationsnummer 556243-2624, verksam inom ortopedmedicinsk verksamhet. 

1.1 Bakgrund 
HSF har enligt uppgift få t t indikation på at t vårdgivarens journalföring kan befaras vara bristfällig 
genom at t patientjournaler innehåller uppgifter som är felaktiga, saknar relevans för patientens 
behandling eller ger uttryck för olämpligt bemötande. 

Vidare har HSF funnit anledning at t ifrågasätta om vårdgivarens rutiner för debitering av patientav
gifter föl jer givna r ikt l injer. HSF har också vid stickprovskontroll kunnat konstatera tveksamhet när 
det gäller vårdgivarens registrering av nybesök med kod N 062. För at t koden ska få användas måste 
minst sex månader ha för f lut i t sedan närmast föregående behandlingsserie avslutats. 

Vidare har HSF begärt a t t få en genomgång av hur besöksregistreringarna av patienter inom Rehabi
literingsgarantin MMR2 utförs och hur strukturen för rehabiliteringen ser ut. 

1.2 Syfte 
Syftet med revisionen har varit at t utreda om journalföring skett i enlighet med patientdatalagen 
samt Läkarförbundets etiska regler och om avtalet följs när det gäller registreringar av nybesök hos 
läkare samt om de patienter som rapporterats inom rehabiliteringsgarantin MMR2 fått insatser ut
förda enligt huvudavtal och tilläggsavtal mellan beställaren och vårdgivaren. 

1.3 Avgränsning 
Granskningen har avgränsats t i l l a t t granska vårdgivarens följsamhet gentemot lagstiftning, före
skrifter, överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om rehabiliterings
garantin 2012 och 2013 samt avtal mellan vårdgivaren och Stockholms läns landsting om verksamhet 
inom området multimodal rehabilitering (MMR2). Granskningen har inte innefattat det medicinska 
innehållet i vårdgivarens verksamhet eller frågor om vetenskaplig evidens för til lämpade metoder. 

Analys och slutsatser baseras enbart på tillgänglig journaldokumentation. 

1.4 Revisionskriterier 

Med revisionskriterier avses de bedömningsgrunder som bildat underlag för revisionens slutsatser 
och bedömningar. Kriterierna kan hämtats i lagar och föreskrifter eller från regelverk, policyer och 
beslut. Revisionskriterierna i denna granskning har utgjorts av: 

Lagar: 
• Hälso- och sjukvårdslag, (1982:763). 
• Patientsäkerhetslag, (2010:659). 
• Patientdatalag, (2008:355). 
• Offentlighets- och sekretesslag, (2009:400). 

Föreskrifter: 
• Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, (SOSFS 2011:9). 
• Informationshantering och journalföring i hälso- och sjukvården, (SOSFS 2008:14). 
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Övriga dokument: 
• Indikationer för multimodal rehabilitering vid långvarig smärta, Svenska Läkarsällskapet, 

Sveriges Kommuner och Landsting, Socialstyrelsen, SBU. Rapport 2011:02. 
• Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om rehabiliterings

garantin 2011, 2012 och 2013. Regeringskansliet. 
• Kravmall för Nationella Rehabiliteringsgarantin 2012 och 2013. HSF, Stockholms läns lands

t ing. 
• Godkännande och rutiner för Rehabiliteringsgarantin 2012 och 2013. HSF, Stockholms läns 

landsting, HSN 0611-1913, 2012-03-15. 
• Läkarförbundets etiska regler. Läkarförbundets fullmäktigemöte 2009. 

Avtal: 
• Avtal - Allmänmedicinsk vård med ortopedmedicinsk inriktning i öppenvård mellan Stock

holms läns landsting och Stockholm Clinic - Stay Active, STAYAC AB. LS 0611-1913. 
• Tilläggsavtal mellan Stockholms läns landsting och Stockholm Clinic - Stay Active, STAYAC 

AB omfattande tidsperiod 2010-02-01 - 2013-12-31. LS 0611-1913. 

Granskningen har genomförts i enlighet med SKYREV:s r ikt l injer och vägledning vad gäller revisions
arbete och god revisionssed. Vid granskning och bedömning har vi t i l lämpat lagar, föreskrifter och 
r ikt l injer som gäller för aktuell period. 

1.5 Jävsprövning 
Särskild prövning av granskningsteamets oberoende har visat a t t det inte finns omständigheter som 
kan rubba förtroendet för teamets opartiskhet och självständighet. Sekretessöverenskommelse har 
undertecknats mellan ansvarig vårdgivare och respektive granskare. 

1.6 Projektorganisation 
Uppdragsansvarig vid HSF har från Avdelningen för Närsjukvård varit Bengt Haglund, enhetschef, och 
Britta Larsmark, projektledare och handläggare. Helene Bergström, IT-strateg har medverkat vid 
journalgranskningen. Vidare har Anne-Marie Norén, processledare, Jesper Hagmyr, koordinator re
habiliteringsgarantin, Olle Olofsson, avdelningschef samt Regina Rodau, medicinsk rådgivare vid HSF 
och Robert Larsson, landstingsjurist medverkat. 

Från BDO har Bo Anderson, certif ierad kommunal yrkesrevisor varit uppdragsansvarig. Projektledare 
har varit Dag Ström, seniorkonsult, leg. läkare. Vidare har Björn Rydevik, professor och specialist 
inom ortopedi, överläkare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Maud Alvin, specialistläkare inom 
allmänmedicin samt Bengt Larsson, civilekonom, seniorkonsult medverkat. 

2 METOD 

2.1 Do ku men ts tudier 
Granskningen har baserats på genomgång av för revisionen relevanta dokument inom verksamhets
området ortopedmedicin och rehabiliteringsgarantin med multimodal rehabilitering samt gällande 
avtal och övriga dokument av betydelse för revisionen. 

2.2 Journalgranskning 
Journalunderlagen har från vårdgivaren erhållits i PDF-format på et t USB-minne. Journalernas inne
håll har begärts ut a t t omfatta tidsperiod från hela 2011 fram t i l l och med hösten 2013 på de pati
enter som avslutats som MMR2 under tidsperioden januari 2012 - juni 2013. Journalerna som valts ut 
slumpvis har av vårdgivaren tillhandahållits helt avidentifierade och enbart märkta med et t löp
nummer som uppgetts korrespondera med det löpnummer som begärts ut. 
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Journalgranskningen har genomförts av tre erfarna specialistläkare. Varje patients journal har be
dömts gemensamt av två läkare. Granskningen har genomförts på material från vårdgivaren men 
inte i vårdgivarens lokaler. Det tidsmässiga förloppet för granskningen har varit utdraget. Det har 
tagit cirka sex veckor för vårdgivaren at t tillhandahålla de underlag som begärts. 

Journalgranskningen har genomförts med inriktning på i vilken utsträckning kriterier uppfyllts för 
inklusion av patienter enligt Rehabiliteringsgarantin för Multimodal Rehabilitering (MMR2) samt om 
kriterier har varit uppfyllda avseende innehåll vid nybesök hos läkare. Enskilda besök har inte grans
kats med avseende på om de är korrekt debiterade och ersatta ekonomiskt. Ej heller har det medi
cinska innehållet i besöken bedömts eller om de undersöknings- och behandlingsmetoder som an
vänts är evidensbaserade eller e j . Vidare har innehåll i journaldokumentation granskats. De slutsat
ser som dragits baseras uteslutande på de uppgifter som funnits dokumenterade i erhållna journal
underlag. 

2.2.1 Granskning av journaldokumentation 
Granskningen har enligt uppdragsbeskrivningen haft i syfte at t visa om journalföring skett i enlighet 
med regelverk och vedertagna principer för journaldokumentation. 

2.2.2 Granskning av 14 patientjournaler avseende nybesök 
I uppdraget ingick ursprungligen granskning av 14 patientjournaler som innefattar t re eller f ler ny
besök av en och samma patient med kod N 062 under åren 2012 och 2013. Dessa underlag har inte 
til lhandahållits av vårdgivaren trots upprepade påstötningar. HSF har därför valt at t i granskningen 
av det urval om 65 patientjournaler som redovisas under avsnitt 2.2.3 nedan även inkludera gransk
ning av innehållet i nybesök hos läkare. 

2.2.3 Granskning av ett urval om 65 patientjournaler 
Vårdgivaren rapporterar behandlade patienter inom rehabiliteringsgarantin i form av et t fyrsif fr igt 
löpnummer som registreras på varje patient. Dessa löpnummer rapporteras in t i l l HSF som underlag 
för hur många patienter som behandlats inom rehabiliteringsgarantin MMR2. 

Under år 2011 rapporterades dessa löpnummer utifrån at t patienterna påbörjat sin behandling. Från 
2012 ändrades reglerna för rapporteringen så at t patienterna istället ska ha avslutat sin rehabilite
ringsbehandling vid rapportering. 

För patienter vars behandling avslutats under år 2012 har e t t slumpmässigt urval om 30 patienters 
avidentifierade journaler granskats i en första omgång. Härefter har ytterl igare 35 slumpmässigt 
utvalda patienters avidentifierade journaler granskats. Dessa avser patienter som rapporterats av
slutade under januari-juni 2013. 

Journalerna har granskats bl.a. med avseende på uppgifter om diagnoser, behandlingsperiod (start
avslut), antal behandlande professioner, behandlingstillfällen per profession samt antal teammöten 
och grupputbildningstil lfällen. 

2.2.4 Redovisning av förteckning med löpnummer för MMR2 
En förteckning över samtliga patienter som behandlats inom rehabiliteringsgarantin och redovisats 
som MMR2 med specifikt löpnummer för år 2011 och 2012 har begärts ut från vårdgivaren. Förteck
ningen har begärts ut i för patienterna avidentifierad form. Dessa underlag har inte tillhandahållits 
av vårdgivaren trots upprepade påstötningar. 
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3 FRÅGESTÄLLNINGAR OCH KRITERIER FÖR JOURNALGRANSKNING 

3.1 Granskning av etik och relevans i journalföringen 
Granskningen ska enligt uppdragsbeskrivningen visa om journalföring har skett i enlighet med regel
verk och vedertagna principer för journaldokumentation. 

3.1.1 Beskrivning av patientgruppens problematik 
Enligt uppdragsbeskrivningen för allmänmedicinsk vård med ortopedmedicinsk inriktning i öppen
vård i huvudavtalet, ska vårdgivaren prioritera patienter med långa sjukskrivningar som inte kunnat 
rehabiliteras hos andra specialistkollegor samt patienter med i första hand mer än t re månaders 
anamnes avseende rörelse- och stödorgan. För at t behandla dessa patienter krävs en kombination av 
högt medicinskt kunnande och et t beteendevetenskapligt förhållningssätt. För de patienter som 
behöver en sådan behandling ska vårdgivaren ha til lgång t i l l psykologkompetens. 

Målgrupp enligt uppdragsbeskrivningen i tilläggsavtalet är patienter med långvarig smärta i rygg, 
nacke och axlar med eller utan samsjuklighet samt generaliserad smärta som medför funktionsned-
sättningar och/eller aktivitetsbegränsningar i arbets- och privatl iv. 

Vårdgivaren betonar motivationsarbete för a t t få patienten vil l ig at t investera t id och energi i sin 
egen rehabilitering. Det är viktigt at t få patienten at t inse at t det fordras et t eget arbete av denne 
för a t t en förändring ska kunna ske. 

Det är mot den bakgrunden som journalanteckningarnas relevans ska bedömas. Med avseende på 
den patientgrupp som granskningen avser får kriterierna för relevans anses tämligen vida. Informat
ion om patienten kan innehålla både medicinska och psykosociala faktorer. 

3.1.2 Granskning mot patientdatalagens bestämmelser 
Patientdatalagens bestämmelser ger allmän ledning för bedömning av vad som ska anses relevant i 
en patientjournal alternativt kränkande eller nedsättande för patienten. 

Om innehållet i patientjournalen stadgas at t en patientjournal ska innehålla de uppgifter som be
hövs för at t kunna tillhandahålla en god och säker vård av patienten. Personuppgifter ska utformas 
och i övrigt behandlas så at t patienters och övriga registrerades integritet respekteras. 

3.1.3 Granskning mot Läkarförbundets etiska regler 
Av de etiska regler som Läkarförbundet formulerat är det närmast nr 6 och 7 som kan vara aktuella 
för granskning av om journalföringen följer dessa regler. Dessa är: 

6. Läkaren ska behandla patienten med empati, omsorg och respekt och får inte genom sin yrkes
auktoritet inkräkta på vederbörandes rätt att bestämma över sig själv. 

7. Läkaren ska aldrig frångå principen om människors lika värde och aldrig utsätta en patient för 
diskriminerande behandling eller bemötande. 

Dessa båda regler kan generellt anses motsvara patientdatalagens krav på at t personuppgifter i 
journalen ska utformas och i övrigt behandlas så at t patienters och övriga registrerades integritet 
respekteras. 
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3.2 Registrering av besök enligt huvudavtal och tilläggsavtal 
Enligt uppdraget har granskningen innefattat vårdgivarens redovisning av diagnos. Det ska vara tyd
ligt dokumenterat i journalen at t patienten ti l lhör målgruppen för MMR2. Behandlingsprocessen ska 
föl ja avtalen mellan beställaren och vårdgivaren. På motsvarande sätt ska teamens kompetens och 
arbetssätt vara i överensstämmelse med vad som anges i avtalen. 

3.2.1 Registrering av nybesök med kod N 062 
I ersättningsbilagan i avtalet mellan beställaren och vårdgivaren anges at t besök som ges kod N 062 
ska avse nybesök hos läkare, utredning och behandling av långvariga smärtti l lstånd eller funktions
störningar i rörelseapparaten. 

Kriterier för den här typen av besök är mer än tre månaders anamnes, tidsåtgång vid besöket ska 
vara cirka 60 minuter. Vid nybesök ingår bland annat et t omfattande, detal jerat ortopedmedicinskt 
funktionsstatus, provbehandling, utvärdering av provbehandling, plan för fortsatt utredning 
och/el ler behandling samt registrering av patientens egen uppfattning om sin hälsa, smärta och 
dagliga funktion. 

För a t t e t t besök hos läkare ska registreras som nybesök, enligt gällande avtal, ska minst sex måna
der ha förf lut i t sedan närmast föregående behandlingsserie avslutats. 

3.2.2 Diagnos och bedömning 
I bilaga t i l l överenskommelse mellan Staten och Sveriges Kommuner och Landsting om Rehabilite
ringsgarantin 2012 preciseras förutsättningarna för at t patienter ska inkluderas i gruppen MMR2. 

En omfattande individuell utredning och bedömning måste göras för at t utröna om individen behö
ver behandling, MMR eller någon annan form av rehabilitering. Det innebär bl.a. at t en strukturerad 
anamnes har tagits upp, at t andra allvarliga ti l lstånd som skulle kunna orsaka smärtti l lståndet och 
som ska ha annan handläggning eller behandling (t.ex. cancer) har uteslutits ("röda flaggor"), at t 
screening för psykologiska och sociala riskfaktorer ("gula flaggor") har gjorts, at t patientens för
väntningar och beredskap för förändring har kartlagts och at t en grundläggande aktivitetsutredning 
har gjorts. 

Förutsättningar för inklusion i gruppen för MMR är at t : 
• Patienten har ihållande eller intermit tent smärta som varat under mer än t re månader. 
• Smärtan och dess konsekvenser är av sådan dignitet at t de i hög grad påverkar patientens dag

liga liv. 
• Patienten har potential för e t t akt ivt förändringsarbete trots smärtan. 
• Patienten inte har någon annan sjukdom eller något annat ti l lstånd som innebär hinder för at t 

delta i programmet. 
• Patienten är i yrkesför ålder (16-67 år). 

De sjukskrivningsgrupper som ingår i rehabiliteringsgarantin är icke specificerad långvarig smärta i 
rygg, axlar, nacke med eller utan samsjuklighet eller generaliserad smärta. 

Enligt Nationella Indikationer för multimodal rehabilitering vid långvarig smärta grundas valet av 
MMR1 respektive MMR2 på bedömning av graden av negativa psykologiska komponenter, förekomst 
av samsjuklighet som kan inverka på smärtti l lståndet och dess konsekvenser samt smärtintensiteten. 

Patientens problematik bedöms utifrån förekomst av negativ affekt som nedstämdhet, oro eller 
ångest, grad av rädsla eller undvikande beteende och förmåga att utföra vardagliga aktiviteter. 
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Indikationer för MMR1 
Smärttillstånd typ A 

Indikationer för MMR 2 
Smärttillstånd typ B 

• Graden av negativa psykologiska komponen
ter är låg. 

• Samsjuklighet som påverkar MMR föreligger 
inte. 

• Smärtintensiteten är mått l igt hög. 
• Nödvändiga vardagsaktiviteter påverkas i 

mått l ig omfattning. 

• Hög grad av negativa psykologiska kompo
nenter, exempelvis uttalat katastroftän-
kande. 

• Samsjuklighet, exempelvis inflammatorisk 
ledsjukdom, diabetes eller hjärt- kärlsjuk
dom, psykisk ohälsa. 

• Hög smärtintensitet som ofta är förenad 
med beteenden som gör smärtan mycket 
komplex at t hantera. 

• Nödvändiga vardagsaktiviteter påverkas i 
hög omfattning. 

3.2.3 Mål för behandlingen 
Enligt bilagan t i l l överenskommelsen mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om Reha
biliteringsgarantin 2012, är vanliga allmänna mål för MMR att påverka: 

• förmågan att arbeta och utföra nödvändiga och betydelsefulla vardagsaktiviteter och vara del
aktig i sociala sammanhang. 

• den emotionella funktionen, t .ex. minska graden av depression, ångest, ilska och i r r i tabi l i tet , 
• smärtupplevelsen. 
• den fysiska funktionen och fysiska aktivitetsnivån. 
• hälsa och livskvalitet. 

Dessa mål överensstämmer också med kartläggningar av vad patienter med långvarig smärta själva 
anser vara viktigt at t förbättra. 

Eftersom patienter är olika vad gäller besvärsbild och själva måste vara "bärare" av sin rehabilite
ring och delaktiga, dvs. ha inflytande över sin behandling, är det vikt igt at t fråga efter och formu
lera det som den enskilde patienten själv anser vara viktiga mål at t uppnå med behandlingen. 

I andra sammanhang har noterats a t t målen så långt möjl igt bör vara konkret utformade, exempel
vis förmåga att gå en viss sträcka eller utföra vissa specifika aktiviteter. Generella formuleringar 
som allmänt välbefinnande bör helst undvikas. 

3.2.4 Den multimodala behandlingsprocessen 
I bilagan t i l l överenskommelsen mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om Rehabilite
ringsgarantin 2012 noteras a t t det finns evidens för at t multimodala rehabiliteringsprogram som 
omfattat 100 timmar haft positiva effekter. Program som omfattar mindre än 30 timmar har inte 
bedömts ha någon effekt. Patienterna ska uppfylla kriterier med adekvat diagnos för at t inkluderas i 
behandlingen och til lståndet ska ha haft en varaktighet om minst tre månader. 

Ofta är det enligt bilagan både ekonomiskt och personalmässigt ef fekt ivt och uppskattat av patien
terna at t i huvudsak genomföra den multimodala rehabiliteringen i grupper om 6-10 patienter. Där 
deltar varje patient utifrån sina förutsättningar och olika individuella til lägg kan tas med utifrån 
behov och individuella mål. 
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Idag pågår MMR ofta under fyra t i l l åtta veckor beroende på hur programmet är upplagt. Det före
kommer ofta at t det pågår 75-100 procent av t iden på smärtkliniker och rehabiliteringskliniker och 
då färre veckor (MMR 2) än om det är upplagt på t i l l exempel 2-3 dagar per vecka då det måste 
fortgå över längre t id (MMR 1). 

Enligt SLL:s kravmall är kraven för MMR2 att patienter med vissa smärtdiagnoser bland annat ska få 
insatser av minst tre professioner vid sammanlagt minst 16 behandlingstillfällen med 2-3 behand
lingar/vecka under cirka sex t i l l åtta veckor (motsvarar angiven intensitet enligt Indikationen) och 
två teammöten under rehabiliteringsperioden. Läkarmedverkan är obligatorisk. Ställningstagande 
från HSF om att antalet behandlingstillfällen anges t i l l 16 utgår från et t absolut minimum av insat
ser där det beräknas at t den t id som patienten själv lägger ner på exempelvis hemuppgifter och 
egenträning uppgår t i l l cirka två gånger den tid som läggs ner i samband med besök hos vårdgivaren. 
Detta motsvarar då en tidsmässig omfattning på cirka 50 timmar total t . I kravmall har STAYAC upp
gett at t behandlingen i normalfallet omfattar i genomsnitt 80 timmar. 

3.2.5 Teamens sammansättning och kompetens 
Enligt bilagan t i l l överenskommelsen mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om Reha
biliteringsgarantin 2012 är multimodal rehabilitering en komplex intervention som kräver speciella 
kunskaper och färdigheter från olika professioner där varje profession också genomför en mult id i-
mensionell intervention. 

Ett team i MMR1 och MMR2 ska bestå av flera professioner. För at t täcka nödvändiga kompetensom
råden för at t genomföra MMR är det lämpligt at t teamet består av läkare, psykolog, sjukgymnast, 
arbetsterapeut och socionom. I kravmallen från HSF anges at t et t team ska bestå av minst t re olika 
professioner och at t läkare allt id ska ingå i teamet. 

I SKLs sammanställning av uppgifter och kompetensbehov vid multimodal rehabilitering redovisas 
följande generella kompetenskrav: 

MMR1: Kompetenskrav MMR2: Kompetenskrav utöver MMR 1 

• Ingående kunskap om teamarbete, rollför
delning och aktiv patientmedverkan, samt 
det multimodala rehabiliteringsprogrammets 
mål. 

• Uppdaterad kunskap och förståelse av den 
biopsykosociala modellen. 

• Grundläggande kunskaper i det beteende
medicinska synsättet. 

• Teoretiska och praktiska kunskaper om re
habilitering vid långvarig icke malign 
smärta. 

• Grundläggande kunskap i försäkringsmedi
cin. 

• Omfattande erfarenhet av interprofession-
el l t teamarbete vid bedömning och rehabili
tering av patienter med långvarig smärta. 

• Fördjupade kunskaper i det beteendemedi
cinska synsättet. 

• Ingående, krit iskt värderad och regelbundet 
uppdaterad fördjupad kunskap om rådande 
evidens, beprövad erfarenhet och kliniska 
r ikt l in jer gällande såväl yrkesspecifika me
toder som multimodal rehabilitering som 
helhet. 

För MMR2 ska bedömning och vård ges i samarbete mellan läkare, sjukgymnast och psykolog. 
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4 IAKTTAGELSER OCH BEDÖMNINGAR 

4.1 Etik och relevans i journalföringen 
Journalanteckningar har granskats utifrån huruvida det finns tecken på at t bemötandet av patienter 
inte varit korrekt eller at t journalanteckningar innehåller information som inte kan anses vara rele
vant. 

Granskningen har genomförts med utgångspunkt i patientdatalagens bestämmelser, SOSFS 2008:14 
och Läkarförbundets etiska regler. Dessa har använts som kriterier för bedömning av om uppgifter i 
journalerna kan anses vara relevanta eller inte. 

4.1.1 Redovisning av iakttagelser 
I en av de granskade patientjournalerna saknades dokumentation av samtliga besök hos läkare samt 
telefonkontakter av samme läkare (verksamhetschef). Kontakterna fanns registrerade i kassamodul. 
En saknad journalanteckning utgör en patientsäkerhetsrisk och innebär att det saknas underlag som 
bekräftar at t en debiterad och ersatt åtgärd har ägt rum. 

I fem patienters journaler återfinns journalanteckningar som utgör interna meddelanden av admi
nistrativ karaktär mellan olika befattningshavare inom mottagningen, exempelvis mellan läkare 
(verksamhetschef) - sjukgymnast, läkare (verksamhetschef)-sekreterare. Innehållet i dessa med
delanden är inte sådant som förväntas återfinnas som patientbunden information i en journaldoku
mentation. 

I en patients journal är dokumenterat at t läkaren (verksamhetschef) och patienten har gemen
samma bekanta, vilka också namngivits i journalen, utan at t någon koppling finns t i l l patientens 
vård och behandling. I en annan patients journal finns återgivet en händelse rörande flera patien
ters diskussion i samband med en grupputbildning i smärta. Inte heller denna diskussion bedöms 
vara relevant a t t införa i en patients journal, utan borde snarare ha dokumenterats i et t internt 
awikelsehanteringssystem hos vårdgivaren. 

I en annan patients journal återges en mailväxling mellan patient och läkare (verksamhetschef). Det 
är anmärkningsvärt a t t mail används i detta avseende eftersom mail inte är säkert i sekretesshänse
ende. 

4.1.2 Bedömning och slutsatser 
I sju av de granskade 65 journalerna har innehållet varit sådant at t det inte lämpar sig eller är di
rekt olämpligt a t t föra i en patientjournal. I en patients journal saknas det dessutom dokumentation 
från samtliga vårdkontakter med en läkare. Detta uppfyller inte kraven i Patientdatalagen och 
SOSFS 2008:14. För övrigt bedöms vårdgivarens journaldokumentation i al l t väsentligt innehålla er
forderliga uppgifter. 

4.2 Regis trering a v nybesök 

4.2.1 Redovisning av iakttagelser 
Nybesök hos läkare (N 062) är speciellt omfattande t i l l sitt innehåll för patienter inom rehabilite
ringsgarantin, som avser MMR2. De 65 granskade nybesöken hos läkare utgår från samma patientun
derlag som redovisats ovan inom MMR2. 

Enligt rehabiliteringsgarantin bör läkare vara med i bedömningen av om en patient ska inkluderas i 
rehabiliteringsgarantin inte minst med tanke på at t frågor kring sjukskrivning ofta aktualiseras. Det 
är regel hos vårdgivaren at t patienter enligt rehabiliteringsgarantin MMR2 gör två eller flera besök 
hos sjukgymnast före nybesök t i l l läkare. 
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I tabell 1 redovisas hur många besök som genomförts hos sjukgymnast före nybesök t i l l läkare. I tolv 
fal l har det inte förekommit något läkarbesök under rehabiliteringsperioden enligt vad som kan ut
läsas ur journalanteckningar. Hos vårdgivaren har det enligt journaldokumentationen konstaterats 
a t t det är uteslutande sjukgymnast som gör den kliniska bedömningen om inklusion i rehabiliterings
garantin. I 33 av de 49 fal l som kommer på remiss, finns en remissbedömning av läkare som enligt 
journalanteckning anger at t patienten ska ingå i rehabiliteringsgarantin. I 16 fal l söker patienten 
själv utan remiss. 

Tabell 1. 

Antal besök till sjukgymnast som föregår 
nybesök till läkare inom rehabiliteringsperioden 

Antal besök hos sjukgymnast Antal patienter 

Saknas helt läkarbesök 12 

0 1 

1 7 

2 12 

3 14 

4 7 

5 7 

6 2 

7 1 

10 1 

13 1 

Totalt 65 

I tabell 2 redovisas i vilken omfattning de kriterier är uppfyllda som innefattas i avtal för nybesök 
t i l l läkare (N 062) för de 53 patienter som genomfört sådana besök under sin rehabiliteringsperiod 
med MMR2. 

En orsak t i l l a t t det i e t t stort antal fal l inte genomförts e t t omfattande ortopedmedicinskt funkt
ionsstatus vid nybesök hos läkare bedöms vara at t patienten redan har varit hos sjukgymnast vid e t t 
eller flera besök före nybesök hos läkare. Provbehandling har genomförts i 39 av de 53 fa l len. Av 
dessa har 25 utvärderats i samband med läkarbesöket. I sex fal l är det utifrån journalanteckningens 
innehåll inte rimligt at t besöket har omfattat cirka 60 minuter. 

Tabell 2. 

Nybesök hos läkare 

Tidsåtgång 
cirka 60 min 

Mer än 3 
månaders 

sjukhistoria 

Omfattande 
ortoped

medicinskt 
funktions

status finns 
utfört 

Prov
behandling 

Utvärdering 
av prov

behandling 

Plan för 
fortsatt 

utredning 
och/eller 

behandling 

Registrering av 
patientens egen 
uppfattning om 
sin hälsa, smärta 

och dagliga 
funktion 

Ja 45 52 18 39 25 52 30 
Nej 6 1 29 14 28 1 23 
Tveksamt 2 0 6 0 0 0 0 
Totalt 53 53 53 53 53 53 53 
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Vid minst fyra t i l l fäl len har läkare (verksamhetschef) gett behandling på patienter utan at t själv ha 
dokumenterat status och bedömning i journalen. Istället hänvisas t i l l t idigare bedömningar av sjuk
gymnast som grund för den behandling som givits. 

4.2.2 Bedömning och slutsatser 
För huvuddelen av patienterna i vårt urval ligger läkarbesöket med kod N 062 i början av behand
lingsprocessen och benämns i journalanteckningen som nybesök läkare 

I sex (11 %) av 53 granskade fallen har bedömts a t t det inte är rimligt at t anta a t t besöket uppfyl l t 
avtalets krav at t omfatta cirka 60 minuter. Det har inte heller dokumenterats e t t omfattande orto-
pedmedicinskt funktionsstatus i mer än en tredjedel av nybesöken. I de fal l provbehandling har ut
förts har utvärdering inte dokumenterats i 14 (36%) av 39 fa l l . Vid minst fyra t i l l fäl len har läkare 
gett behandling på patienter utan at t själv ha dokumenterat status och bedömning i journalen. 

4.3 Kriterier för multimodal rehabilitering 

4.3.1 Redovisning av iakttagelser 

4.3.1.1 Villkor för att inkluderas i gruppen för multimodal rehabilitering 
Ett grundläggande kriterium för inklusion i gruppen MMR är at t patienten ska ha ihållande eller in-
termi t tent smärta som varat mer än t re månader. Av journaldokumentationen framgår att detta 
kriterium inte uppfyllts i sex fa l l . I ytterl igare fem fal l uppfyller inte patienterna rät t kri terium av
seende adekvat diagnos för inklusion - se tabel l 3. 

Tabell 3. 

Grundläggande urvalskriterier för rehabiliteringsgarantin MMR2 
Ihållande eller intermittent 
smärta som varat mer än 

tre månader -
antal patienter 

Adekvat d iagnos-
antal patienter 

Ja 59 60 

Nej 6 5 

Totalt 65 65 

Vidare ska patienten uppfylla kriterier i enlighet med vad som framgår av tabell 4. Hur kriterierna 
"Hög grad av negativa psykologiska komponenter" och "Samsjuklighet" uppfylls kan variera mellan 
patienter. Övriga kriterier, som redovisas i tabell 4, ska var je enskild patient uppfylla. Av journal
dokumentationen framgår at t et t betydande antal patienter inte uppfyller uppställda kriterier. Uti
från resultatet kan förmodas at t mellan 20 - 39 patienter uppfyller kraven på at t inkluderas i MMR2. 
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Tabell 4. 

Nivå -
MMR2 

Hög grad av 
negativa 

psykologiska 
komponenter 

Samsjuk
lighet 

Potential för 
förändrings

arbete 

Hög 
smärtintensi

tet med 
komplicerande 

beteende 

Nödvändiga 
vardags

aktiviteter 
påverkas i hög 

grad 

Tydligt 
Formulerad 
målsättning 

Antal Antal 

Ja 25 21 63 20 39 43 

Nej 40 44 2 45 25 21 

Tveksamt 0 0 0 0 1 1 

Totalt 65 65 65 65 65 65 

4.3.1.2 Sammansättning av rehabiliteringsteam och teamens arbetssätt 
Ett kriterium för behandling av patienter inom MMR2 är at t team med minst tre olika professioner 
ska utföra behandlingsinsatser. Medverkan av läkare i teamen är obligatorisk. Övriga yrkeskategorier 
kan vara sjukgymnast, psykolog, arbetsterapeut och socionom. Hos vårdgivaren återfinns i de grans
kade journalunderlagen insatser av läkare, sjukgymnaster och psykologer. 

I tabell 5 redovisas de åtta fal l av 65 där samtliga tre yrkeskategorier varit involverade vid enskilda 
besök under rehabiliteringsperioden. I tabellen redovisas också om patienten deltagit i smärtutbild
ning i grupp samt antal dokumenterade teammöten per patient. Varje enskild patient återfinns på 
en rad. Dessa besök anges t i l l sitt antal för respektive av dessa åtta patienter. I återstående 57 fal l 
har bara en eller två yrkeskategorier varit involverade. I 10 av dessa fal l har endast sjukgymnast 
varit involverad. I 12 fal l saknas besök hos läkare och i 55 fal l saknas besök hos psykolog. I bilaga 1, 
tabell 5 återfinns en mer detaljerad redovisning av detta. Vårdgivaren uppfyller i dessa avseenden 
inte kriterierna i överenskommelse med uppdragsgivaren. 

Den enda patient vars behandlingsinsatser uppfyller samtliga obligatoriska krav har i tabell 5 marke
rats med gult och kursiva siffror. 

Tabell 5. 

Enskilda patientbesök per yrkesgrupp, smärtutbildning i grupp, antal behandlingstillfällen samt 
teammöten under rehabiliteringsperioden 

Besök hos 
sjukgymnast 

Besök hos 
läkare 

Besök hos 
psykolog 

Smärtutbildning i 
grupp - antal 

tillfällen 

Behandlingstillfällen 
med enskilda besök och 
smärtutbildning i grupp Teammöten 

6 3 2 0 11 1 

8 3 3 0 14 0 

9 5 6 0 20 1 

10 3 8 0 21 0 

14 5 4 4 27 2 

14 4 5 5 28 1 

22 3 6 0 31 0 

24 4 8 5 41 1 
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I de t io fal l där psykolog varit inkopplad i behandlingen under rehabiliteringsperioden har patienter
na i de allra flesta fal l få t t hem- och tillämpningsuppgifter, psykologisk terapi v id /mot sömnproble
matik, ångest och depression samt pedagogiskt och terapeutiskt orienterad psykologisk terapi för 
smärtbehandling/coping. Redovisning återfinns i bilaga 1, i tabell 9. 

Totalt har 15 patienter deltagit i smärtutbildning i grupp inom rehabiliteringsperioden varav sex 
deltagit vid et t utbildningsti l l fäl le. Smärtutbildning i grupp baseras hos vårdgivaren på en serie av 
fem utbildningstil lfällen. Redovisning återfinns i bilaga 1, i tabell 10. 

Varje patient ska diskuteras på et t tvärprofessionellt teammöte vid minst två t i l l fäl len under sin 
rehabiliteringsperiod. Av vad som framgår av journaldokumentationen har teammöten genomförts i 
15 fal l inom rehabiliteringsperioden. För en av dessa 15 patienter har det i journal dokumenterats 
två teammöten och i övriga 14 fal l e t t teammöte inom rehabiliteringsperioden - se tabell 6. Vilka 
professioner som deltagit vid teammötet framgår inte utöver uppgift om vem som ansvarat för jour
nalanteckningen. 

Tabell 6. 

Antal teammöten under hela behanc lingstiden 

Antal dokumenterade 
teammöten under hela 

behandlingstiden 
Varav teammöten inom 
rehabiliteringsperioden Antal patienter 

0 0 39 

1 0 10 

1 1 12 

2 0 1 

2 1 2 

4 2 1 

Totalt 65 

4.3.1.3 Behandlingens omfattning och intensitet 
I bilagan t i l l överenskommelsen mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om Rehabilite
ringsgarantin 2012 noteras at t Multimodala rehabiliteringsprogram som omfattat minst 100 timmar 
hade positiva effekter. Idag pågår MMR ofta under fyra t i l l åtta veckor beroende på hur programmet 
är upplagt. 

Enligt uppdragsbeskrivningen är kraven för MMR2 att patienter med vissa smärtdiagnoser bland an
nat ska få insatser av minst t re professioner med behandlingsinsatser 2-3 gånger/vecka med sam
manlagt minst 16 behandlingstil lfällen, enligt HSF's ställningstagande som ett minimum för antal 
besök, och två teammöten under cirka sex t i l l åt ta veckors rehabiliteringsperiod. Vårdgivaren anger 
i sin kravmall att behandlingen normalt omfattar 80 timmar men att den kan individualiseras efter 
behov. 

Av tabell 7 framgår at t 24 av 65 patienter har haft 16 eller f ler t i l l fäl len med enskilda besök under 
rehabiliteringsperioden. I resterande 41 fal l har antalet enskilda besök understigit 16 stycken. 
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Flera patienter fortsätter med olika behandlingsinsatser med enskilda besök efter a t t rehabilite
ringsperioden har avslutats. Om det totala antalet enskilda besök summeras inom och efter rehabili
teringsperioden uppnår 38 av 65 patienter 16 eller f ler enskilda besök. I tabell 7, betecknas detta 
som hela behandlingstiden. I bilaga 1, tabell 7 (1) och 7 (2) återfinns en mer detaljerad redovisning 
av innehållet i tabellen nedan. 

Tabell 7. 

Antal patienter med enskilda behandlingstillfällen under rehabiliteringsperioden 
respektive hela behandlingstiden 

Rehabiliteringsperioden Hela behandlingstiden 
Antal patienter med färre 

än 16 besök 41 27 
Antal patienter med 16 

eller flera besök 24 38 

Totalt 65 65 

Behandlingsupplägget för MMR2 ska i enlighet med Nationella medicinska indikationer vara intensivt 
och koncentrerat i t id t i l l skillnad från MMR1 som är mer utdraget över t id . Av tabell 8 framgår att 
tre patienter av 65 har en behandlingstid som uppgår t i l l cirka 3 - 5 veckor och at t 18 patienter har 
en behandlingstid som uppgår t i l l cirka 6 - 1 2 veckor inom rehabiliteringsperioden. I övriga 44 fal l 
uppgår behandlingstiden t i l l cirka 1 3 - 4 0 veckor. I bilaga 1, tabell 8 återfinns en mer detaljerad 
redovisning av tabellens innehåll. 

Tabell 8. 

Behandlingstid för patienter under rehabiliteringsperioden 

Antal veckor (cirka) Antal patienter 

3 - 5 3 

6 - 1 2 18 

1 3 - 4 0 44 

Totalt antal patienter 65 

4.3.2 Bedömning och slutsatser 
Vid genomgång av de kriterier som ska vara uppfyllda för behandling inom rehabiliteringsgarantin 
MMR2 har vi funnit a t t endast en patient helt uppfyller kraven på genomfört behandlingsupplägg. 
Denna bedömning grundas på kriterierna at t enskilda besök ska ha genomförts hos tre professioner, 
a t t dessa besök ska t i l l antalet vara 16 eller f ler inklusive t i l l fäl len där patienten deltagit i smärtut
bildning i grupp, at t två teammöten ska ha genomförts. 

I det underlag på 65 patienter som granskats återfinns fem patienter som inte uppfyller inklusions-
kriterierna för MMR2 avseende diagnos. I dessa fem fal l rör det sig om patienter med knäbesvär, 
epikondylit, potensproblem, stress, sexuell dysfunktion. Utöver detta finns ytterl igare sex patienter 
som inte uppfyller kriteriet att smärtans varaktighet ska överstiga tre månaders t id . 
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4.4 Övriga iakttagelser 

Enligt rehabiliteringsgarantin görs bedömning av, om en patient ska inkluderas i gruppen för MMR 
vanligen av läkare. Formellt bör läkare vara med i denna bedömning. Hos vårdgivaren görs denna 
kliniska bedömning uteslutande av sjukgymnast. 

Behov av sjukskrivning bör ingå i den bedömningen och utföras av vårdgivaren. I kravmallen uppger 
vårdgivaren at t verksamheten har dokumenterade handläggningsrutiner för sjukskrivningsprocessen 
och at t patientens arbetsförmåga bedöms kontinuerligt vid varje besök i kommunikation med pati
enten. Enligt vad som kommit fram i vår granskning överlämnas dock ofta ansvaret för sjukskrivning 
t i l l patientens husläkare. 

Den personal som behandlar patienter inom ramen för MMR2 ska vara godkänd av HSF. Det gäller 
ordinarie yrkesutövare såväl som deras vikarier. I det underlag på 65 patienter som granskats har 
två sjukgymnaster, som inte varit godkända för behandling av patienter inom MMR2, som vikarier 
utfört behandlingar på två patienter under år 2013. 

När patienter injektionsbehandlas med kortison skrivs läkemedlet ut på recept t i l l patienten. Detta 
läkemedel får patienten hämta ut på apotek och därefter lämna in t i l l mottagningen för a t t sedan 
användas vid behandlingen. Det kortisonläkemedel som används vid injektionsbehandling är vanligen 
Lederspan. 

5 SAMMANFATTANDE BEDÖMNING 

En sammanställning av uppgifter om underlag för och viktiga iakttagelser i joumalgranskningen re
dovisas i tabellen nedan. Urvalet om 65 patientjournaler motsvarar 13,9 procent av hela den aktu
ella patientgruppen. Av dessa 65 patientjournaler har i endast et t fal l redovisats samtliga uppgifter 
som krävs för registrering av behandling som MMR2 enligt landstingets uppdrag t i l l vårdgivaren. Det 
motsvarar 1,5 procent av patientjournalerna i urvalet. 

Sammanställning av underlag i journalgranskning 

Antal Andel (%) 

Totalt antal patienter som redovisats som avslutade MMR2 under 
tidsperioden januari 2012 - juni 2013. 468 

Totalt antal patientjournaler som granskats i det slumpmässiga 
urvalet under tidsperioden januari 2012 - juni 2013. 65 13,9 

Patientjournaler i ovanstående urval som uppfyllt kriterierna om 
at t godkännas som MMR2. 

1 1,5 

Det har vid granskningen framkommit iakttagelser där avvikelser noteras från Nationella medicinska 
indikationer för Multimodal rehabilitering MMR2 vid långvarig smärta och det avtal mellan Stock
holms läns landsting och vårdgivaren som reglerar verksamheten. Dessa är följande: 

Resultat av granskning enligt kriterier för multimodal rehabilitering (MMR2): 
• Fem patienter har inkluderats för behandling utan gilt ig diagnos som grund. 
• Sex patienter har inkluderats trots a t t smärtans varaktighet understiger tre månader. 
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• Kraven på besök hos tre professioner, minst 16 behandlingstillfällen med enskilda besök eller 
smärtutbildningstillfällen i grupp samt två teammöten under rehabiliteringsperioden har endast 
uppfylls för en patient. 

• För 12 patienter saknas dokumentation av läkarbesök. 
• För 50 patienter saknas dokumentation kring teammöten. 
• Två e j godkända sjukgymnastvikarier har behandlat två patienter. 
• Antal behandlingstillfällen med enskilda besök under pågående rehabiliteringsperiod understiger 

miniminivån 16 enskilda besök för 41 av patienterna. 
• Behandlingstid inom rehabiliteringsperiod överstiger 13 veckor i 44 av de 65 fallen. 
• 57 av 65 patienter har inte erhåll it behandlingsinsatser av t re professioner under sin rehabilite

ringsperiod. 

• Hos 50 patienter saknas uppgift om de deltagit i smärtutbildning i grupp. 

Etik och relevans i journalföringen: 
• I sammanlagt sju fal l har vi funnit uppgifter i journalerna där innehållet inte lämpar sig eller är 

direkt olämpligt a t t föras i en patientjournal. Detta bedöms inte uppfylla de intentioner och re
gelverk som gäller för journaldokumentation. 

• Hos en patient saknas journaldokumentation från samtliga vårdkontakter med en läkare. 
Registrering av nybesök hos läkare - 14 journaler: 
• Granskning av 14 journaler där nybesök hos läkare med kod N 062 registrerats har inte varit 

möjl ig at t genomföra eftersom vårdgivaren inte lämnat ut begärt underlag. 

Registrering av innehåll vid nybesök hos läkare - 65 journaler: 
• I sex fall bedöms tidsåtgång på cirka 60 minuter för nybesöket ej ha uppfyllts. 
• I 29 av 53 fal l har inte dokumenterats omfattande ortopedmedicinskt funktionsstatus. 
• Provbehandling har genomförts i 39 av 53 nybesök hos läkare. 
• Utvärdering av provbehandlingen i samband med besöket finns inte dokumenterat i 14 av dessa 

39 fa l l . 

Listor med löpnummer för rehabiliteringspatienter 2011 och 2012: 
• Har inte erhållits från vårdgivaren och kan därför inte heller bedömas. 

Granskningen visar at t vårdgivaren i väsentliga delar inte har uppfyl l t de krav som enligt avtalet 
med SLL gäller för behandling enligt villkoren för MMR2. Omfattningen av dessa brister är betydande 
i det material vi tagit del av och redovisas i föreliggande rapport. 

i sju journalanteckningar har konstaterats att innehållet är sådant at t det inte lämpar sig för eller 
är direkt olämpligt at t föra i en patientjournal. I en patientjournal saknas journalanteckningar från 
samtliga vårdkontakter med en läkare. Detta bedöms inte uppfylla kraven i Patientdatalagen och 
SOSFS 2008:14. För övrigt bedöms vårdgivarens journaldokumentation i al l t väsentligt innehålla er
forderliga uppgifter. 

Med detta som utgångspunkt finner vi at t vårdgivaren genom att ha debiterat SLL ersättning för 
åtgärder enligt MMR2 utan at t fullgöra avtalade insatser för denna verksamhet inte uppfyllt kraven i 
avtalet och därmed sannolikt har erhåll i t felaktig och för hög ersättning från SLL. 
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6 REKOMMENDATIONER 
Med utgångspunkt i det material vi tagit del av och som redovisats i denna rapport rekommenderar 
vi a t t Hälso- och sjukvårdsförvaltningen: 

• Kräver a t t vårdgivaren genomför adekvata åtgärder för a t t skärpa rutinerna för journalföring 
och ti l lser at t dessa är helt i överensstämmelse med kraven i patientdatalagen och SOSFS 
2008:14. 

• Genom tydliga egna rutiner för uppföljning av vårdgivarens verksamhet säkerställer at t lands
tinget endast betalar för insatser som är i överensstämmelse med gällande avtal. 

• Kräva återbetalning från vårdgivaren där det kunnat fastställas a t t ersättning utbetalats felakt
igt och inte i överensstämmelse med gällande avtal. 

• Bör överväga anmälan av redovisade brister i journalföringen t i l l Inspektionen för vård och om
sorg. 
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Ett kriterium för behandling av patienter inom MMR2 är at t minst tre olika professioner ska utföra 
behandlingsinsatser. Medverkan av läkare i teamen är obligatorisk. Övriga yrkeskategorier kan vara 
sjukgymnast, psykolog, arbetsterapeut och socionom. Hos vårdgivaren återfinns i de granskade 
journalunderlagen insatser av läkare, sjukgymnaster och psykologer. 

I tabell 5 redovisas at t i behandlingen av åtta patienter (gulmarkerade rader) av 65 har samtliga t re 
yrkeskategorier varit involverade vid enskilda besök. Dessa besök anges t i l l sitt antal för respektive 
av dessa patienter. I återstående 57 fal l har bara en eller två yrkeskategorier varit involverade, 
vi lket inte uppfyller kriterierna för MMR2. I 10 av dessa fal l har endast sjukgymnast varit involverad, 
i 12 fal l saknas besök hos läkare och i 55 fal l saknas besök hos psykolog. 

Tabell 5. 
Enskilda patientbesök per yrkesgrupp under rehabiliteringsperiod 

Sjukgymnast Läkare Psykolog Antal patienter 
1 0 0 2 
1 1 0 1 

3 2 0 1 

3 3 0 1 

4 0 0 1 

4 1 0 1 

4 2 0 1 

4 3 0 1 

5 1 0 3 
5 2 0 
6 0 0 1 
6 2 0 
6 3 2 1 
7 0 0 1 
7 1 0 2 
7 2 0 1 
8 0 0 1 

8 2 0 1 
8 
5 

3 
t 

0 
~3 

1 

8 
9 1 

J 

0 1 
9 3 0 
9 
o 

4 
E 

0 ! 
V 

10 
J 

0 
0 

0 1 

10 1 0 1 

10 2 0 
10 3 0 1 

10 3 8 1 

10 5 0 1 

11 0 0 1 

11 2 0 1 

12 0 7 1 

12 2 0 1 

12 4 0 
13 0 0 1 

13 2 0 1 

13 3 0 1 

14 0 4 1 

14 1 0 1 

14 2 0 3 
14 4 0 1 
14 
1 A 

4 
C 

5 
A 

] 
14 
15 

J 

0 
*t 

0 1 
16 7 0 1 
17 3 0 1 

18 4 0 1 
19 4 0 1 
22 3 6 1 
23 
•> A 

2 
A 

0 
0 

1 

24 
35 

fl 
6 

0 
0 

1 

40 8 0 1 

Total t 65 
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Enligt uppdragsbeskrivningen är kraven för MMR2 at t patienter med vissa smärtdiagnoser bland an
nat ska få insatser av minst tre professioner med sammanlagt minst 16 behandlingstillfällen med 
behandlingsinsatser 2-3 gånger/vecka och två teammöten under cirka sex t i l l åtta veckors rehabili
teringsperiod. Vårdgivaren anger i sin kravmall at t behandlingen normalt omfattar 80 timmar men 
att den kan individualiseras efter behov. 

Av tabell 7(1) framgår at t 24 av 65 patienter har haft 16 eller f ler t i l l fäl len med enskilda besök och 
t i l l fäl len med smärtutbildning i grupp under rehabiliteringsperioden. I resterande 41 fal l har antalet 
enskilda besök understigit 16 stycken under motsvarande period. 

Tabell 7 (1). 

Antal behandlingstillfällen Antal tillfällen med 
med enskilda besök smärtutbildning i grupp Antal patienter 

under pågående under pågående Antal besök med < eller > 
rehabiliteringsperiod rehabiliteringsperiod totalt Antal patienter än 16 besök 

1 0 1 2 
2 0 2 1 
4 0 4 1 
5 0 5 1 
6 0 6 7 
7 0 7 4 
8 0 8 5 
9 0 9 1 
10 0 10 2 
11 0 11 4 
12 0 12 2 
12 1 13 1 
13 0 13 2 
10 4 14 1 
12 2 14 1 
14 0 14 3 
13 2 15 1 
15 0 15 2 41 
15 1 16 1 
16 0 16 4 
16 1 17 2 
18 1 19 1 
19 0 19 2 
13 7 20 1 
20 0 20 2 
21 0 21 1 
18 5 23 1 
23 0 23 1 
22 2 24 1 
25 0 25 1 
23 4 27 1 
23 5 28 1 
31 0 31 1 
36 5 41 1 
41 1 42 1 
48 0 48 1 24 

Totalt 65 65 

3(6) 



I BDO Bilaga ti l l 
Revision av vårdgivare inom 

ortopedmedicinsk verksamhet 
2014-04-07 

Flera patienter har fortsatt med olika behandlingsinsatser med enskilda besök efter at t rehabilite
ringsperioden har avslutats. Om det totala antalet enskilda besök samt t i l l fäl len med smärtutbild
ning i grupp summeras inom och efter rehabiliteringsperioden uppnår 38 av 65 patienter 16 eller f ler 
enskilda och besök i grupp. I tabell 7 (2), betecknas detta som hela behandlingstiden. 

Tabell 7 (2). 

Antal behandlingstillfällen Antal tillfällen med 
med enskilda besök smärtutbildning i grupp Antal patienter 

under hela under hela Antal besök med < eller > 
behandlingstiden behandlingstiden totalt Antal patienter än 16 besök 

1 0 1 2 
2 0 2 1 
4 0 4 1 
5 0 5 1 
6 0 6 5 
7 0 7 2 
8 0 8 2 
9 0 9 1 
10 0 10 2 
11 0 11 5 
12 0 12 1 
13 0 13 1 
14 0 14 1 
15 0 15 27 
15 1, 16 1 
16 0 16 
16 1 17 1 
16 2 18 1 
17 1 18 1 
18 0 18 1 
17 2 19 1 
19 0 19 1 
20 0 20 1 
21 0 21 1 
21 1 22 1 
22 0 22 
23 0 23 1 
24 0 24 1 
24 1 25 1 
25 0 25 1 
25 1 26 1 
25 2 27 1 
23 5 28 1 
28 0 28 1 
29 0 29 1 
25 5 30 1 
25 6 31 1 
26 5 31 1 
27 4 31 1 
30 2 32 1 
37 0 37 
41 1 42 1 
37 7 44 1 
44 0 44 1 
50 2 52 1 
51 2 53 1 
52 5 57 1 
80 5 85 1 
84 4 88 1 38 

Totalt 65 65 
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Behandlingsupplägget för MMR2 ska i enlighet med Nationella medicinska indikationer vara intensivt 
och koncentrerat i t id t i l l skillnad från MMR1 som är mer utdraget över t id . Av tabell 8 framgår at t 
tre patienter av 65 har en behandlingstid som uppgår t i l l 3 - 5 veckor och 18 patienter en behand
lingstid som uppgår t i l l 6 - 1 2 veckor inom rehabiliteringsperioden. I övriga 44 fal l uppgår behand
lingstiden t i l l mellan 1 3 - 4 0 veckor. I tabell 8 redovisas antal veckor (cirka) som avser rehabilite
ringsperiodens längd. 

Tabell 8. 

Behandlingstid i antal veckor (cirka) 
inom rehabiliteringsperioden 

Antal veckor Antal patienter 

3 1 

4 2 

6 2 

7 2 

9 2 

10 2 

11 1 

12 9 

13 4 

14 8 

15 4 

16 3 

17 4 

18 2 

19 2 

20 1 

21 4 

22 1 

23 1 

26 1 

27 3 

29 1 

33 1 

36 1 

37 2 

40 1 

Totalt 65 
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I de 10 fal l där psykolog varit inkopplad i behandlingen under rehabiliteringsperioden har patienter
na i de allra flesta fal l få t t hem- och tillämpningsuppgifter, psykologisk terapi v id /mot sömnproble
matik, ångest och depression samt pedagogiskt och terapeutiskt orienterad psykologisk terapi för 
smärtbehandling/coping. I tabell 9 redovisas insatser och stöd från legitimerad psykolog eller legi
t imerad psykoterapeut t i l l enskilda patienter. 

Tabell 9. 

Insatser och stöd från legitimerad psykolog eller legitimerad psykoterapeut til l enskilda patienter 

Antal 
patienter 

anges 
Aktivitets

träning 

Hem- och 
tillämpnings

uppgifter 

Psykologisk terapi 
vid/mot 

sömnproblematik, 
ångest samt 
depression 

Pedagogiskt och 
terapeutiskt orienterad 

psykologiskterapi för 
smärtbehandling/coping 

Graderad 
exponering 

in vivo 

Skräddarsydda 
insatser vid 

samsjuklighet 

Individuella 
bibehållande

strategier 

Ja 5 8 9 10 1 5 5 

Nej 5 2 1 0 9 5 5 

Totalt 10 10 10 10 10 10 10 

Totalt har 15 patienter deltagit i smärtutbildning i grupp inom rehabiliteringsperioden varav sex 
deltagit vid e t t utbildningstil l fälle. Smärtutbildning i grupp baseras hos vårdgivaren på en serie av 
fem utbildningstil l fällen. I tabell 10 redovisas antal smärtutbildningstillfällen av patienter i grupp 
under rehabiliteringsperioden. 

Tabell 10. 

Smärtutbildning av patienter i grupp inom rehabiliteringsperiod 

Antal utbildningstillfällen Antal patienter 

0 50 

1 6 

2 3 

4 2 

5 3 

7 1 

Totalt 65 
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