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KOORDINERINGSLAG

1 februari 2020 ny lag trädde i kraft 

Regionerna ska erbjuda koordinerande rehabiliteringsinsatser till sjukskrivna 
patienter som behöver stöd för att kunna återgå i arbete eller inträda i arbete

Ingen rättighetslag utan bedömning görs utifrån behov



MÅLSÄTTNING MED 
REHABKOORDINERING
Stödja patienters återgång i arbete, studier och verka för en optimal 
sjukskrivning



REHABKOORDINATORNS 3 
UPPDRAG

Individuellt stöd till patient

Samverka och samordna internt på vårdcentralen

Samverka med externa aktörer



MÅLGRUPP FÖR 
KOORDINERING

16-64 år

Lätt till medelsvår psykisk ohälsa eller långvarig smärta

0-3 månader

Har ett arbete eller ligger nära arbetsmarknaden

Reko skiljer på aktiv och konsultativ koordinering



GODA EFFEKTER AV 
REHABKOORDINERING
ReKo ökar träffsäkerheten i rehabiliteringen och gör den mer effektiv

ReKo ökar kvaliteten i sjukskrivningsprocessen

ReKo och läkarens samarbete underlättar sjukskrivningsarbetet

ReKo effektiviserar och underlättar externa aktörers arbete

Referens: Metodbok i koordinering SKL



PATIENTFALL

Anna 46 år

Högstadielärare

Heltidssjukskriven sedan 2 månader

Diagnos: Utmattningssyndrom



SJUKSKRIVNINGSPROCESSEN

Läkare uppmärksammar att det finns en risk att Annas sjukskrivning kommer 
att bli lång och att det finns behov av koordinering  

Läkare meddelar ReKo

ReKo ringer Anna för att erbjuda Kartläggningssamtal



KARTLÄGGNINGSSAMTAL

Funktionsnedsättning:

Ljudkänslig

Sömnstörningar

Koncentrationssvårigheter

Aktivitetsbegränsningar:

Svårt att vistas i miljöer med mycket ljud

Tappar fokus, behöver många pauser

Svårt att interagera med många elever samtidigt



RESURSER

Trivs på arbetsplatsen och tycker om sitt arbete som lärare

Har bra relation med sin närmsta chef (biträdande rektor)

Har ett stort socialt nätverk



REHABPLAN

Egenvård/egen insats:

Promenera 30 min varje dag

Att ringa sin chef och boka ett möte för att planera återgång i arbete

Medicinsk rehab:

Inbokad till kurator

Ska delta i sömnskola

Återbesök till läkare för uppföljning av sjukskrivning och mående

Reko bokar in telefonkontakt



INFÖR MÖTET MED CHEF

Vad kan Anna absolut inte utföra på arbetet just nu?

Vad kan Anna göra på arbetet trots att hon inte mår helt bra?

Vad behöver Anna för stöd av sin chef för att kunna arbeta?

https://www.av.se/halsa-och-sakerhet/arbetsanpassning-och-
rehabilitering/https://www.av.se/halsa-och-sakerhet/arbetsanpassning-och-
rehabilitering/



PLAN FÖR ÅTERGÅNG PÅ 25%

Besöka arbetsplatsen innan jobbstart inleds, är med på en fika med kollegor

Anna får anpassat schema, kl 9-11

Anna slipper klassansvar till att börja med, får jobba med elever i mindre 
grupper

Kort avstämning dagligen med sin chef samt en längre varje fredag



REKO ÅTERKOPPLAR

Fortsatt återkoppling under hela sjukskrivningsperioden

Teambesök vid behov

Trepartsmöte vid behov



HUR GICK DET FÖR ANNA

Arbetstiden trappades upp gradvis i samarbete med Anna, hennes chef, 
sjukskrivande läkare och Reko och sjukskrivningen avslutas

Anna och chefen kommer fortsätta med avstämning regelbundet gällande 
arbetsmiljö och arbetsbelastning

Anna har börjat cykla till och från jobbet för att få in vardagsmotion och 
rensa hjärnan efter jobbet

Anna har också anmält sig till en kurs i Medicinsk yoga

Anna har lärt sig att säga NEJ 



FÖRDELAR OCH 
SVÅRIGHETER MED 
UPPDRAGET
Svårigheter för ReKo:

Begränsa uppdraget

Ensam i uppdraget

Fördelar:

Patienter får stöd och verktyg (”hjälp till självhjälp”) i en aktiv sjukskrivning 
för att främja hälsa och återgång i arbete/studier/aktivitet

Främjar samarbete kring sjukskrivningar

Förtydligande av ansvar mellan olika aktörer



SAMMANFATTNING

ReKos uppdrag går ut på att bidra till aktiv sjukskrivning och att främja hälsa 
och återgång i arbete/studier hos patienter tillhörande målgruppen

Reko arbetar med intern samverkan och samarbete på vårdcentralen kring 
försäkringsmedicinska frågor

ReKo bidrar till samverkan mellan externa aktörer

ReKo stöttar och uppmuntrar patienters eget ansvar i 
sjukskrivningsprocessen genom ”hjälp till självhjälp”



TACK FÖR ER 
UPPMÄRKSAMHET

Sofia Berto, sofia.berto@sll.se, 070- 300 96 82

Helena Hellström, helena.hellstrom@aleris.se, 070- 043 57 88

mailto:sofia.berto@sll.se
mailto:helena.hellstrom@aleris.se

