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Rådgivningssköterska inom allmänmedicin 

RGS-web, bokar in på förturstid, beställer prover 
           

Kurator/psykolog/behandlare 
Bedömningssamtal med skattningar 

Sjukintyg till 

arbetsgivare 

 

VA 

Administrerar anmälan 

MBT  

Kurator/psykolog/behandlare 

Bedömningssamtal: Uppföljning, ev. skattningar fastställer diagnos, upprättar 

rehabplan., inhämtar samtycke för MBT 

Patient ringer 

Rond med läkare 

Provsvar, konsultation,  

Rehabkoordinator 

Kartläggning 

arbetssituation 

 

MBT 

Behandlare lyfter ärendet  Läkare 

Remitterar  

Enheten för 

stressrelaterad 

ohälsa, EFSO  

Läkare 

Sjukskriver  

Tidsbokare 

Sjukintygstid 



Bedömningssamtal - rubriker
• Anamnes: Kontaktorsak, aktuellt hälsotillstånd, social situation, 

sjukdomshistoria, hereditet

• Status: Psykiska funktioner, kroppsliga funktioner

• Bedömning: Bedömt hälsotillstånd, suicidrisk

• Åtgärder: Utredande åtgärder, bedömningsinstrument, Skattningsskalor

• Behandlande åtgärder: Samtalsbehandling

• Planering: Åtgärder

• Medicinsk diagnos/Åtgärd



Utdrag och exempel på dokumentation (DFA-kedjan)
KEDS: 

Koncentrationsförmåga: Har svårt att hålla tankarna samlade på sådant som normalt skulle 

fånga hans uppmärksamhet, kan inte se på tv - tappar fokus efter 5-10 minuter och hänger inte 

med vad programmet handlar om. Tar inte in vad han läser, får läsa om text flera gånger men 

kan ändå inte ta in vad som står. På arbetet läste han om dag schema flera gånger och hade 

svårigheter att skriva vid journalföring, tappade ord.   

Minne: Har vid vissa tillfällen glömt bort vart han är på väg när han kör bil, förlagt och 

blandat ihop arbetsnycklar med hans egna. Haft svårigheter vid dokumentation på arbetet 

eftersom han har glömt vad han ska dokumentera. Blandar ihop namn på vårdtagare som han 

har arbetat länge med. Glömmer bort namn på personer som han känner väl.  

Kroppslig uttröttbarhet: Säger att han blir trött av det mesta, behöver ta ett flertal pauser när 

han diskar eller dammsuger. Blir fysiskt trött av att klä på barnen kläder - känns som ett 

maraton. 

Uthållighet: Blir onormalt psykiskt trött av att försöka utföra vardagssysslor, se ovan, och 

umgänge med andra tröttar ut honom. Undviker helt att träffa andra eftersom det tar för 

mycket energi. 

Återhämtning: Det spelar ingen roll hur mycket han vilar, kan inte ladda batterierna alls. 

Lämnar barnen på dagis 09.00, försöker ta en kort promenad eller uträtta några enklare 

ärenden, vilar sedan till han ska hämta barnen igen kl 15.00 men känner sig aldrig återhämtad. 

Blir andfådd av att gå i trappor. Kan ta korta promenader men blir trött och måste lägga sig 

efter. Säger att det inte finns någon kraft eller energi kvar. Efter varje arbetspass var han 

tvungen att lägga sig och vila när han kom hem, orkade inte göra något annat att vila och sova 

men kände sig aldrig återhämtad. 

Sömn: ….. 



Sjukintyg från dag 1 

• Diagnos/diagnoser för sjukdom/symtom som orsakar 
nedsatt arbetsförmåga

• Anamnes för aktuell sjukdom

• Idag begränsar sjukdomen patientens arbetsförmåga

• Jag bedömer att patientens arbetsförmåga är helt 
nedsatt



Sjukintyg från dag 1 

• SKL Förstadagsintyg Hagfors - Kopia.pdf

SKL Förstadagsintyg Hagfors - Kopia.pdf


Skattningar (grund)

 

 
Alkohol 
Alcohol Use Disorders Identification Test 
(AUDIT) 
 
Bipolaritet 
Hypomania Checklist (HCL 32) 
Mood Disorder Questionnaire) MDQ 
 
Depression 
Hospital Anxiety and Depression Scale 
(HADS) 
Montgomery Åsberg Depression Rating 
Scale (MADRS-S) 
Beck Depression Inventory (BDI-2) 
 
NP 
Vuxen-ADHD Självrapportskala (ASRS-v.1.1) 
– Symtom-checklista ASRS 
En förkortad version av Ritvo Autism and 
Asperger Diagnostic Scale-Revised (RAADS-
14 Screen) 
 
 
 
 
 

 
Suicid 
Suicidstegen 
Suicide Assessment Scale 
självskattningsversion (SUAS-S) 
 
Sömn 
Insomnia Severity Index (ISI) 
 
Utmattning 
Karolinska Exhaustion Disorder Scale 9 
(KEDS) 
 
Stress 
Perceived Stress Scale (PSS-14) 



Skattningar (grund)

Ångest 

Beck Anxiety Inventory (BAI) 

Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS) 

OCD: Yale-Brown Obsessive-Compulsive Inventory Scale (YBOCS) 

Paniksyndrom (och agorafobi): Panic Disorder Severity Scale - Self Rated  (PDSS-SR) 

Social ångest: Liebowitz skala för social ångest (LSAS-SR) 

PTSD: Posttraumatic Stress Disorder Checklist (version 5) (PCL-5) 

GAD: Penn State Worry Questionnaire (PSWQ) 

 

Övriga 

 



Tack för att ni lyssnade


