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Kontaktperson:  

Johanna Blomstrand, leg. Arbetsterapeut, johanna.blomstrand@vgregion.se 

Handmottagningen Mölndal, Arbetsterapi och fysioterapiverksamheten Sahlgrenska 

Universitetssjukhuset. Göteborgsvägen 31, 431 80 Mölndal. 

 

Beskrivning av projektet 

Arbetet startade som ett projekt under åren 2014-2016, men ingår sedan hösten 2016 i 

ordinarie verksamhet.  

Projektet initierades av arbetsterapeuten Johanna Blomstrand utifrån en idé om ett 

förändrat arbetssätt med personen i centrum, 2014. Fysioterapeut, och alla andra 

professioner och verksamheter som berördes i vårdkedjan inkluderades. Samtliga 

arbetsterapeuter på Handmottagningen är numera också delaktiga i att bemanna 

radiusmottagningen. På Mölndals sjukhus delar arbetsterapeuter/fysioterapeuter på 

patienterna som har ådragit sig handledsfraktur, alla andra handdiagnoser omhändertas 

av arbetsterapeut. Idag är arbetsterapeut Maria Stenvall den person som sammankallar 

till möte och håller kontakt mellan de olika verksamheterna. 

 

Bakgrunden till arbetet var att alla distala radiusfrakturer som omhändertas via Mölndals 

sjukhus ska följas upp 7-10 dagar efter skadan. Tyvärr fungerade inte vårdkedjan 

optimalt, vi hade flertalet avvikelser rörande patienter som inte fått tid och därmed 

kontaktat sjukvården själva, missade remisser, dålig tillgång till återbesökstider vilket 

resulterade i fördröjd behandling (vårdskador), dåligt flöde i vårdkedjan, diskrepans i 

bedömningar vilket gjorde att patienterna inte fick lika vård och långt ifrån alla träffade 

arbetsterapeut/fysioterapeut i ett tidigt skede. Vi hade också en hel del komplikationer i 

form av exempelvis gipsproblem. Vi hade hört talas om ett välfungerande etablerat 

arbetssätt som inkluderade arbetsterapeut/fysioterapeut tydligare i vårdkedjan, på andra 

sjukhus. 

 

Syftet med projektet var att utveckla och effektivisera arbetssättet utifrån ett 

personcentrerat arbetssätt, med fokus på det uppföljande besöket 7-10 dagar efter 

skadetillfället. Målet var personen i centrum, ett förbättrat omhändertagande och högre 

kvalitet på uppföljande besöket, med färre professioner inblandade, minska 

komplikationer i form av svullnad och stelhet samt att frigöra läkartid. 

 

Efter omvärldsbevakning tillsattes en arbetsgrupp som genomförde en kartläggning av 

patientens väg genom sjukhuset och tog fram ett förslag på nytt upplägg för 

enveckaskontrollen - radiusmottagningen. Innan projektstart genomfördes en 

baselinemätning av patientnöjdhet, upplevelse av informationstillgång och trygghet. 

Det nya arbetssättet innebär att patienterna kallas, precis som tidigare, till 

Ortopedmottagningen för enveckaskontroll med eller utan röntgen. Efter granskning av 

röntgenbilder (läkare tillsammans med arbetsterapeut/fysioterapeut), hänvisas de som 

ska behandlas icke-kirurgiskt numer direkt till arbetsterapeut/fysioterapeut. Patienten får 

träffa läkare om de så önskar eller om de har behov av förlängd sjukskrivning eller 

recept på smärtlindrande tabletter. De patienter som vid röntgengranskningen behöver 
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kirurgisk behandling träffar både läkare och arbetsterapeut/fysioterapeut. Behöver 

patienten gipsas om träffar de gipstekniker. 

På radiusmottagningen kontrolleras förutom röntgen; gipset, aktivitetsförmåga, rörlighet, 

svullnad, känsel, smärta och sjukskrivning. Patienten får en tid för avgipsning till 

arbetsterapeut/fysioterapeut innan de går hem, patienten vet därmed redan vid detta 

besök när de har sin nästa tid och även vart de ska vända sig om problem uppstår under 

gipstiden. De får noggranna instruktioner om ADL och hur de ska använda handen i 

vardagsaktivitet under gipstiden, vi pratar om vad som har hänt och vad som händer 

framåt i rehabiliteringen och de får en möjlighet att ställa frågor. En välinformerad 

patient är en trygg patient.  

Arbetssättet har utvärderats systematiskt via patientenkäter innan och efter införandet, 

via läkarenkät, via journalgranskning av samtliga patienter, via statistik i 

patientadministrativt bokningssystem, via översyn av avvikelser och även via 

diskussion/reflektion i personalgrupper. 

 

Omhändertagandet av patienter med radiusfrakturer är nu betydligt mer personcentrerat 

då vi efter processkartläggningen byggde vårdkedjan efter patienten och inte utifrån hur 

verksamheterna är uppbyggda. Patientens bästa är i fokus på alla de instanser han/hon 

passerar genom vårdflödet. Vi har minskat antalet professioner patienten träffar, vi har 

ökat informationen till patienten tidigt och patienten får också en möjlighet att ställa 

frågor och på ett tryggt, systematiskt och välordnat sätt. Patienten får träffa en och 

samma person vid veckokontroll som vid avgipsning och önskar patienten att förutom 

arbetsterapeut/fysioterapeut även träffa läkare, ordnas detta vid besöket. Patienten har 

också ett telefonnummer att ringa under gipstiden, allt för att skapa trygghet och 

kontinuitet under rehabiliteringen. 

 

Mätbara resultat: 

- Återbesökstider finns nu tillgängliga i högre grad, alla patienter kontrolleras inom 

önskvärd tidsram, vilket minskar vårdskador. 

- Ungefär 70 % av patienterna går i direktspår till arbetsterapeut/fysioterapeut, vilket 

sparar läkartid och bidrar till att alla patienter får samma vård, och får en strukturerad 

bedömning gällande aktivitetsförmåga och funktion tidigt. 

 

 

Lärande i projektet för spridning till andra: 

Strukturerad radiusmottagning baserat på workshifting och ökat samarbete möjliggör en 

ökad patientdelaktighet, jämlik vård, besök inom önskad tid samt kvalitativa 

bedömningar och insatser tidigt. Det ger en sammanhållen vårdkedja där riskpatienter 

kan identifieras tidigt och patientsäkerheten ökar. Genom att samla många patienter med 

samma diagnos vid samma tillfälle syns det också tydligare vilka förbättringar man 

behöver arbeta strukturerat med. Projektet har också ökat de naturliga samarbetsytorna 

mellan Handmottagning och Ortopedmottagning. 

 

 

 


