Vad är SRS Bedömningsstöd?
Förkortningen SRS står för Stöd för Rätt Sjukskrivning,
och är ett datadrivet och kunskapsbaserat
bedömningsstöd inom sjukskrivningsområdet för
primärvården.
Bedömningsstödet kan hjälpa dig som läkare att tidigt
identifiera individer med ökad risk för lång sjukskrivning
och även ge dig förslag på åtgärder för att öka individens
möjlighet till återgång i arbetslivet.

SRS Bedömningsstöd i
Rehabstöd
Ny sjukskrivning - identifiera
riskpatienter
Steg 1. Klicka på ”Pågående sjukfall
Genom att klicka på länken ”Visa pågående sjukfall” får du fram
en lista över de sjukfall som finns på din enhet just nu.

Steg 2. Se kolumnen "Risk"
Det är här SRS bedömningsstöd blir tydligt i Rehabstöd.

Läs mer på rattsjukskrivning.se

I de fall läkaren har valt att göra en riskberäkning vid
intygsskapandet i Webcert, kan du se resultatet här.

Där finner du bland mer information om råd och åtgärder, en
förklaring till riskberäkningen, ytterligare statistik och information
till pilotdeltagare. Under fliken support finns kontaktuppgifter för
frågor och felanmälan.

Riskberäkningen visas i Rehabstöd som tre prickar. Dessa
prickar visar hur hög risken är för att patientens sjukskrivning blir
längre än 90 dagar.

•

En gul prick betyder att patienten har måttlig risk för lång
sjukskrivning

•

Två orangea prickar betyder att patienten har hög risk
lång sjukskrivning

•

Tre röda prickar betyder att patienten har mycket hög
risk för lång sjukskrivning

Om ingen riskberäkning gjorts, men diagnosen finns i
bedömningsstödet visas detta som ett streck i riskkolumnen.

Du kan välja att sortera listan av sjukskrivna patienter utifrån
deras risknivå för att snabbt få en överblick över vilka patienter
som är viktiga att ha lite extra koll på, och säkerställa att rätt
åtgärder sätts in i rätt tid och genomförs.
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Steg 3. Klicka på en patient och på "Visa intyg"

I det fall läkaren inte har valt att göra en riskberäkning vid
intygsskrivandet, visas endast den genomsnittliga risken.

När du klickar på en patient med riskberäkning i listan visas
sjukfallet med de intyg som ingår. Klicka på ”Visa intyg” på det
intyg där riskberäkningen är gjord så öppnas en kopia på
sjukintyget.
Uppe till höger finns en flik där det står Risk och Råd. Under
denna flik hittar du SRS bedömningsstöd.

Längre ner kan du se vilka råd och åtgärder som
bedömningsstödet rekommenderar för den aktuella diagnosen.

Förlängning av sjukskrivning
Riskberäkning
Överst ser du råd till dig som rehabkoordinator. Dom syftar till att
påminna dig om viktiga faktorer för just dig att tänka på.

I SRS finns möjlighet för läkaren att göra riskberäkning även vid
förlängning. Det kan vara aktuellt om ingen riskberäkning gjorts
vid första sjukskrivningstillfället.
Det kan också vara så att en patient kan ha flera riskberäkningar
gjorda. Det kan då handla om att diagnosen ändrats under
pågående sjukskrivning eller att något i patientens situation
förändrats som gjort att läkaren gjort en ny riskberäkning.
Under pågående sjukfall visas alltid den senast beräknade risken
i riskkolumnen.
Om du går in på ett sjukfall där flera riskberäkningar är gjorda,
klickar du ”Visa intyg” på den senaste beräknade risken för att se
aktuell information och anledningen till att en ny riskberäkning
gjorts.

Du ser den aktuella risken i stapeldiagrammet. Du kan ställa
muspekaren på stapeln för att få mer information om bland annat
datumet risken beräknades och läkarens bedömning.
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Nya råd vid förlängning
Här får läkaren också ta del av nya råd som är viktiga att tänka
på vid en förlängning av sjukskrivning.

Om patientens diagnos byts
Om läkaren byter diagnos vid förlängning och har gjort en ny
riskberäkning så kommer den tidigare riskberäkningen inte att
vara tillgänglig eftersom den gällde för en annan diagnos. Råd,
åtgärdsrekommendationer och statistik som visas är för den nya
diagnosen.

Förlängning efter 60 dagar
Om sjukskrivningen är längre än 60 dagar går det inte att göra
någon riskberäkning. Det beror på att de prediktiva modellerna
tagits fram för att så tidigt som möjligt identifiera risk för
sjukskrivning längre än 90 dagar och inte är optimerade för att
göra korrekta beräkningar när patienten varit sjukskriven 60
dagar eller längre. Om det har gjorts en tidigare riskberäkning
visas denna.
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