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Brahehälsan i Löberöd är en privat 
vårdcentral inom Praktikertjänst på den 
skånska landsbygden. Den finns i ortens 
gamla provinsialläkarvilla som ligger längs 
ortens huvudgata. När man 2009 gick in i 
Hälsoval Skåne fick man även ansvaret för 
rehabilitering och startade en sjukgymnast
mottagning i en villa tvärs över gatan. Två år 
senare vann mottagningen Region Skånes 
kvalitetspris Glasäpplet som går till den 
vårdcentral som bäst arbetar med förbätt
ringsarbete som gynnar patienterna. Man 
fick det för sitt goda teamsamarbete, höga 
poäng i Nationella Patientenkäten men 
främst för en välutvecklad öppen access 
till sjukgymnaster för patienter med besvär 
från rörelse och stödjeorganen. Detta 
goda exempel, kallat Brahemodellen, har 
spridits som en löpeld. Brahehälsan tar 
därför emot en hel del studiebesök, i janu
ari var Fysioterapi där och i februari kom 
en ledamot ur riksdagens socialutskott dit. 
I samma månad blev Brahemodellen 
nominerad till utmärkelsen Guldskalpellen 
av branschtidningen Dagens Medicin. Den 
ges till årets förnyare i sjukvården.

– Det är väldigt roligt! Besked om vi  
vinner kommer i slutet av maj, berättar 

Chris Johansson, verksamhetschef och 
leg. fysioterapeut.

Det var hon och kollegan Monica Lilja 
som blev Brahehälsans två första egna 
sjukgymnaster 2009.

– När vi kom hit visste vi precis hur vi 
ville jobba och läkarna var jättepositiva till 
att prova vår idé om sjukgymnaster som 
primära bedömare, berättar Monica Lilja.

Brahehälsans förra verksamhetschef 
Karin Träff Nordström samt läkarkollegan 
Staffan Olsson, båda specialister i allmän
medicin, var snabbt med på noterna och 
har gett professionen ett starkt stöd. 

– Det finns ofta en prestigelåsning hos 
allmänläkare, vi vill gärna vara experter 
på allt, men det vi är experter på är heli
kopter och individperspektivet, tycker 
Staffan Olsson. 

Han anser dessutom att STutbildningen 
till allmänläkare inte ger lika mycket 
detaljkunskaper inom rörelse och stödje
organens sjukdomar som i exempelvis 
hjärtkärlsjukdomar. 

– Om en patient söker för ”ont i hjärtat” 
kan jag lätt tolka ett EKG och diagnosticera 
vad det är för typ av hjärtproblem, vilken 
typ av vävnadsskada det handlar om och 

vilket läkemedel som behövs. När patien
ten söker för ”ont i ryggen” däremot är vi 
vaga och otydliga, fast det kan dölja sig lika 
många olika tillstånd bakom ryggsmärtan, 
säger Staffan Olsson.

– Det är klart att vi måste kunna det här 
bättre och jobba mer patientsäkert! 

Många primärvårdsenheter prak
tiserar öppen access till fysioterapi, men 
det som gör Brahemodellen unik är att man 
dessutom satsat på en systematisk och 
gemensam vidareutbildning, en gemensam 
begreppsbild, en tydlig ansvarsfördelning 
och en utökad bemanning. 

– Alla läkare och sjukgymnaster går 
baskurser i ortopedisk medicin OMI och 
använder sig av samma arsenal av struktu
rerade tester. Det handlar om att börja tala 
samma språk, ha samma referensramar 
och att använda samma sätt för att diag
nosticera och bedöma besvär från rörelse
apparaten, berättar Monica Lilja.

– Efter vidareutbildningen kan jag göra 
några enkla men strukturerade test och 
säkerställa att jag inte missar något väsent
ligt. En stor fördel är att vi dokumenterar 
på samma sätt och är samstämmiga i våra 

En vårdcentral i Skåne har snabbt blivit det 
goda exemplet på mångas läppar. Brahehälsan 
har redan ett Glasäpple och snart kanske en 
Guldskalpell också. Men vad går Brahemodellen 
egentligen ut på? Det ville Fysioterapi ta reda på. 

ryktet går om 
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besked och förklaringsmodeller inför 
patienterna, säger Staffan Olsson.

Man har även valt att anställa lika många 
sjukgymnaster som läkare. Sedan 2009 har 
bemanningen ökat från 2,0 sjukgymnast
tjänster till 5,1. Det hade inte varit möjligt 
utan vissa villkor i ersättningssystemet.

– Inom Hälsoval Skåne är ett läkarbesök 
och ett sjukgymnastbesök precis lika 
mycket värda. Det är inte skälet till vår 
satsning, men en förutsättning för det, 
säger Staffan Olsson. Det främsta skälet är 
att patienter med led och muskelproblem 
ofta är en förfördelad grupp inom vården.

Att dessa patienter vinner på en snabbare 

ryktet går om 
BraHem odeLLen

och mer adekvat bedömning är de sju 
sjukgymnasterna i Löberöd eniga om. 

– Vid ett traditionellt arbetssätt får 
patienterna vara med om två vårdbesök, 
där läkarbesöket ofta är överflödigt. Med 
det här sparar patienten tid och pengar 
och får en fördjupad undersökning på en 
gång, säger leg. sjukgymnast Åsa Lindahl. 

– Att gå till läkaren i onödan kan också 
fördröja läknings och behandlingsförlop
pet. Vi kan ju snabbt bedöma om det är 
något vi kan hjälpa dem med eller inte, 
tillägger kollegan Ann Höglind Bandenius.

En förutsättning för ett effektivt och 
”äkta teamarbete” kring patienten är, 

enligt Chris Johansson, en välfungerande 
triagering. Den bygger på att olika ansvars
områden är tydligt fördelade mellan läkarna, 
sjukgymnaster och sjuksköterskor. 

– I dag är de olika professionerna mer 
medvetna om varandras kunskaper och 
styrkor och kan kommunicera med varan
dra. Att vi har nått så här långt beror på att 
vi har vågat prova allt i en prestigelös 
atmosfär. När det var svårt för sjuksköter
skorna i början att förstå kriterierna, då 
berodde det på att vi inte gjort dem till
räckligt tydliga.

Huvudmålet med Brahemodellen är att 
alla patienter som söker med besvär från ➤
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rörelsestödjeorganen ska hänvisas till sjuk
gymnast för en första bedömning. Ringer 
man till vårdcentralens rådgivningstelefon 
hänvisas de alltid till sjukgymnasten utom 
vid vissa undantag. (Läs kriterierna i fakta-
rutan!) Patienterna ska även bedömas av 
sjukgymnasten innan man remitteras 
vidare till röntgen, ortopedtekniska,  
ortopedspecialist eller handkirurg. 

– Tack vare våra tidiga bedömningar har 
Brahehälsan fått bukt med sina tidigare 
höga kostnader för MR och slätröntgen, 
påpekar Monika Lilja. 

Det finns fler vinster med Brahe
modellen, enligt de ansvariga. De nämner 
bland annat ökad tillgänglighet, ökad  
kvalitet och kortare sjukskrivningar. 

– Jag kan utan att blinka säga att vi får folk 
i arbete snabbare, hävdar Staffan Olsson.

Alla lyfter dessutom fram är att det är ett 
roligare och mer stimulerande arbetssätt.

– Att få lov att vara första instans är 
utmanande, men det stärker också själv
förtroendet, säger leg. sjukgymnast Helén 
Rydström. 

– Vi får använda vår kompetens mer. 
Samarbetet har ökat, doktorn söker oss 
också för att fråga om olika saker, säger 
kollegan Åsa Lindahl och fortsätter:

– I grunden för vårt teamarbete finns  
en trygghet, samarbetet flyter bättre om 
man kan bolla tillbaka till varandra när  
det behövs 

– På andra ställen jag har jobbat har 
man fått lägga jättemycket energi på att få 
tag i läkarna, men här finns en vilja till 
kontakt och kommunikation, säger Ann 
Höglind Bandenius, leg. sjukgymnast. 

Sjukgymnasterna 
har även möjlighet att 
boka in tider till 
läkare om så behövs.

Den största utma
ningen har varit att 
ändra patienternas 
vanor och tänkesätt. 

– Det har tagit tid att vänja patienterna 
vid det nya arbetssättet, de efterfrågar 
vanligtvis en läkare oavsett vad de har för 
besvär, säger Monica Lilja.

– Patienternas motstånd bygger ofta på 
föreställningen att sjukgymnasten är lika 
med träning och inget annat, inflikar sjuk
gymnasten Annelie Persson. ”Men jag har 
ju ont, jag kan ju inte träna!”  När de har 
fått en grundlig undersökning låter det 
annorlunda!

Även här har läkarnas inställning stor 
betydelse, menar Staffan Olsson.

– Vi säljer in sjukgymnasternas kompe
tens hos patienterna hela tiden och förkla
rar varför de är primära bedömare. Initialt 
fanns det ett motstånd, 
men det är inte någon stor 
svårighet längre. 

Det verkar stämma för 
patienterna strömmar till. 
I Löberöd är man uppe i 
drygt 7 300 listade patien
ter och i Eslöv där man 
öppnande en mottagning 
2011 är de cirka 6 000. En 
av dem som hört ryktet 
om Brahehälsan är för
skoleläraren Eva Bauer, 
43 år, som bor i Flyinge 
mellan Löberöd och 

Lund. Hon kom till Brahehälsan med akut 
ryggont vid årsskiftet – fast ryggproblemen 
hade hon haft länge.

– Det small till i ryggen en sommar för 
fem år sedan och jag försökte lösa det på 
egen hand. Som en vältränad före detta 
handbolls och fotbollsspelare kunde jag 
min kropp tillräckligt bra, trodde jag, 
berättar Eva Bauer

Men ryggen fortsatte att krångla, så hon 
bestämde sig för att söka hjälp och bokade 
in ett kiropraktorbesök. När grannar och 
bekanta istället rekommenderade Brahe
hälsan ringde hon dit. 

– Jag blev lite förvånad först, jag trodde 
att jag skulle få träffa en läkare, men fick 

en akut tid till sjukgym
nast, berättar Eva Braun, 
som ändå blev nöjd till slut. 

– Hon lyssnade på och 
undersökte mig och förstod 
direkt vad det kunde vara 
frågan om. Det var skönt!

Eva Braun fick besked 
om att det var en buktande 
disk som orsakade smärtan. 
Hon har fått rörelseövningar 
enligt MDT att göra och en 
snar återbesökstid.

– Jag har faktiskt aldrig 
fått en bedömning av en 

Det var bättre än jag trodde, 
säger patienten Eva Bauer.

➤

Monika Lilja, 
leg. sjukgymnast.

Läkaren Staffan Olsson, 
specialist i allmänmedicin.

Chris Johansson, leg. fysioterapeut och verksamhetschef  
framhåller att styrkan med Brahemodellen är äkta teamarbete.
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Sjukgymnasten som första instans 
Vid besvär i rörelse- och stödjeorganen ska 
fysioterapi rekommenderas i första hand. 
•   Annat trauma än frakturer till exempel 

knäleder, fotleder 
•   Nyopererade ortopediska skador 
•   Muskelbristningar
•   Frakturer efter avgipsning
•   Ryggskott 
•    Nackspärr
•   Artros 
•   Gravida, foglossning, illamående,  

ryggbesvär
•   Fysisk Aktivitet på Recept
•    Inlägg/ortosutprovning
•   WAD (whiplash associated diseases)  

sjukgymnast och läkare inom en vecka.

Patienter som ska se läkare först
•    Frakturmisstanke
•   Fottrauma <10år samt >60år
•   Blås- och tarmpares vid ryggskott
•    Barn under 12år
•   Sjukskrivning
•   Endast smärtlindring 

Patienter ska endast i undantags-
fall remitteras vidare till röntgen, 
ortoped tekniska, ortopedspecialist 
eller hand kirurg utan att bedömas 
av sjukgymnast först.

Patienter som bör bli aktuella för  
fysioterapeutisk behandling
•   Stress/utmattningsbesvär/sömnbesvär
•   Konstaterad stroke, MS, Parkinsson,  

neurologiska sjukdomar/skador
•   Kronisk obstruktiv lungsjukdom, KOL
•   Godartad lägesyrsel
•   Spänningsrelaterad tinnitus
•   Balansproblem
•   Konstaterade reumatiska sjukdomar till 

exempel reumatoid artrit, fibromyalgi, 
Mb Bechterew med mera

•   Kroniska smärtpatienter
•   Spänningsrelaterad huvudvärk/migrän

triagering enligt Brahemodellen:

sjukgymnast tidigare. Det var bättre än jag 
trodde! 

Ett viktigt mål i Brahemodellen är att 
kunna erbjuda alla patienter en bedömning 
av sjukgymnast eller läkare inom en vecka. 
Men idag är det inte lika lätt att leva upp till.

– Det är vårt strävansmål, men vi har  
en ny verklighet att bemöta, konstaterar 
Chris Johansson.

Det handlar om ökade krav på vad som 
ska ingå i primärvården, ökad pålistning 
samt att de ekonomiska förutsättningarna 
har förändrats.

– Det finns en brytpunkt för allt. Vår 
största utmaning just nu är att växa med 
bibehållen kvalitet.

Chris Johansson får ständigt förfråg

ningar om att föreläsa. Men går det att 
överföra detta arbetssätt som vuxit i den 
skånska myllan till en ny verksamhet 
någon annanstans? undrar jag.

– Det finns inga goda exempel 
som man kan göra ”copypaste” av. 
Varje verksamhet måste prova 
sig fram och anpassa modellen 
till sin verksamhet, svarar hon 
men skickar med de framgångs
faktorer som hon ser som de 
främsta.

– En orädd organisation som 
vågar lita på sin personal, med
arbetare som vill ta emot ansvar. 
Brahemodellen handlar om att våga 
släppa och våga ta ansvar. Den står för 
tryggheten mellan varandra.                                    

Ann Höglind Bandenius,  
leg. sjukgymnast.

Helén Rydström,  
leg. sjukgymnast.

Annelie Persson,  
leg. sjukgymnast.

Åsa Lindahl,  
leg. sjukgymnast.

Systematisk 
vidareutbildning för läkare 

och sjukgymnaster
• Gemensam handledning för 

sjukgymnaster (jämför ST för läkare)
• Gemensam fastställd basutbildning för sjukgymnaster 
är OMI basic, McKenzie (MDT) A och B, akupunktur 

samt basal kroppskännedom (BK1).
• Gemensam fastställd basutbildning för läkarna är  

axelkursen OMI (1a) och lumbalen OMI (1 b)
• Läkare med OMI-examen ger edpiduralinjektioner  

enligt OMI-konceptet. Sjukgymnast är med på 
ST-handledning vid injektions bedömningar. 

En sjukgymnast har delegering på vissa 
av injektionerna.

(Frida Landborn, en ytterligare kollega var inte på plats och saknas därför på bild.)


