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• En förutsättning för helhetsbedömning och en god 

planering och behandling vid komplexa sjukfall är 

teamarbete och internsamverkan av olika professioner på 

vårdenheten. Viktigt att utveckla samarbetet med 

läkargruppen.

• Vilka rutiner finns för kontakt/samverkan med externa 

aktörer (FK, arbetsgivare/AF samt socialtjänst)

• Viktigt att klargöra rehabkoordinatorns och sjukvårdens roll 

i den externa samverkan, vara ett stöd för patienten och 

inte ta över det ansvar som vilar på andra parter.

Leda och styra rehabiliteringskoordinering 
- samarbete internt och externt



Patient
Ingång

Sjukgymnast, Arbetsterapeut, 
Samtalsbehandlare, SSK/USK-

dietist mottagningar

Akutteam ssk
bedömning ev

Läkartid, 
bedömning, 

beslut

Resursteam:
Arbetsterapeut (aktivitets- kognitiv 

bedömning/Sjukgymnast: (funktionsbed/ 
Lintonscreening). Behandlande läkare 

Rehab-koordinator. Rehabplan upprättas 
utifrån individens  behov.  Uppföljning 
och planering sker  återkommande i 

samråd med  sjukskrivande läkare om pat
är sjukskriven. Om förebyggande åtgärder  

sker har pat kontakt med  
Rehabkoordinator (övr behandlare) . 

EX på remiss er : 
Fysisk aktivitet 
MMR/Stress-

hanteringsgrupp 
rörelse /hälsa,  

samtalsbehandling 
MMR/Neurorehab mfl

Läkaruppföljning
beslut

Sjuk-aktivitets-
ersättning

Call-me
Bedömning

Remiss  till 
specialistklinik
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Rehabkoordinator uppdrag: Tidig 
kontakt med patient, Samtycke, 

kartläggnings-samtal  ev
blodprover, kolla upp vad har skett 

medicinskt? Riskfaktorer? 
Kontaktar Arbetsgivare, AF, FK 
Socialförvaltning, m fl. Ta fram 

sjukskrivningsstatistik , informera 
medarbetare,  stödfunktion till 
medarbetare  och chef.  Pat får 

information om att sjukskrivning  
är en behandling och att 

sjukskrivning ger  tid till patientens 
rehabilitering

Vid Läkarintyg/sjukskrivning: 
Eventuellt flerparts-
avstämningsmöte i 

sjukskrivningsprocessen 
(Rehabkoordinator bokar med 

externa aktörer)

Sjukskrivning upphör

Flödesschema/Triagering/Rehabprocess vid Ljungsbro Vårdcentral

Rådgivning 
egenvård



- Sjukskrivnings-processen börjar redan i 
telefon-rådgivningen
- Sjuksköterskan gör en medicinsk bedömning 
och utifrån behov bokas patienten vidare.
- Vid behov av läkarkontakt görs en medicinsk 
bedömning.
- Boka ej till läkare enbart för att ett 
läkarintyg efterfrågas. 
- Akutbesök?



• Jämställd vård innebär att kvinnor respektive män i lika stor utsträckning 
får den vård de behöver och att vården är av lika god kvalité och fås i rätt 
tid

• Skapa motivation för arbetet med jämställdhet och stötta 
rehabiliteringskoordinatorn i arbetet med att analysera den 
könsuppdelade statistiken i sjukskrivnings-och rehabiliteringsprocessen

• Ge stöd till personalen för att de rutinmässigt ska kunna ställa frågor om 
våld. Skapa rutiner och ta fram stödmaterial om vad vårdpersonalen ska 
göra och vart de kan vända sig när de upptäcker våldsutsatthet. 

Tips! Genushanden s 28 i ”Att leda funktion för koordinering”

Leda och styra rehabiliteringskoordinering 
- integrera jämställdhet och våld i nära relationer i 

sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen



Genushanden 
(tänk tvärtom)

https://vardgivare.skane.se/siteassets/1.-

vardriktlinjer/sjukskrivning/jamstalld-

sjukskrivning/genushanden_med-text.pdf



Tidiga insatser vid psykisk ohälsa när patient ringer till  tele-q

 Har patienten pratat med sin chef om sin situation?  Svar nej! Be patienten 

ringa tills chef och berätta om sitt problem.

 Arbetsrelaterad problematik ska arbetsgivaren ta tag i. Sjukdom?

 Sjuksköterskor i telefonrådgivningen bokar direkt till Rehabkoordinator 

(arbetsrelaterad orsak), psykolog/samtalsbehandlare (psykiska symptom). 

 Telefontider finns att boka på i tidboken. Tidig kontakt med arbetsgivare 

(företagshälsovård, anpassning mm) är en framgångsfaktor

 Nätverka med HR hos företag på orten. Värdefullt att känna till varandra.

 Social belastning? Vad kan patienten göra för förändringar för att minska 

belastningen? 
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Vidmakthållande av arbetssättet

 Kontinuerliga träffar med läkare och sjuksköterskor där 
avidentifierade patientfall lyfts för att samordna och lära av 
varandra. 

 Genomgång av statistik en gång per månad med hela 
arbetsgruppen.

 Ny personal får information om arbetsplatsens rutiner gällande 
sjukskrivnings - och rehabiliteringsplan av Rehabkoordinator.

 Utvärdering efter ett år (oktober 2016), Ljungsbro VC)

 Minskat sjukskrivningstalet gällande psykisk diagnossättning med 50 
% sedan oktober 2015. 
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Kontaktpersoner inom olika myndigheter 

underlättar samverkan med externa 

aktörer som exempelvis inom 

Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, 

socialtjänsten m fl
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Samverkan 

- Samplanering minskar risken för att patienten ej 

hamnar ”mellan stolarna”.

- Olika professioner fångar olika saker vid samtal med 

patienten.

- Rutiner för samverkan leder till en snabbare 

handläggning så att rehabplaner kan upprättas och 

rätt åtgärder kan sättas in tidigt.



Samtycke

 Inhämtas alltid från patienten då samverkan är 

aktuell. 

 Skriftlig skannas in i journalen.

Muntlig dokumenteras i journalen.
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Avdelningen

 Träffa inneliggande patienter som är i arbetsför 

ålder, ge informationsblad.

 Vilken typ av arbete har patienten?

 Behövs anpassning på arbetet?

 Trivsel på arbetet?

 Kontakt med chef/AF/annan?

 Boka kartläggningssamtal/uppföljning telefontid?
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Mottagningen

Rehabstödet: Se över statistiklistor på 

sjukskrivna patienter.

 Fånga upp de som inte följer rehabplanen

gällande sjukskrivning.

 Kalla patienter till kartläggningssamtal

13



Kartläggningssamtalet



Sjukskrivnings- och rehabiliteringsplan

En sjukskrivningen är en del av vård och behandling som ska 
följas av en plan.

• blir tydligt för patienten - journalen via nätet

• vid läkarbyte för en sjukskriven patient.

• för rådgivningssköterskor och rehabiliteringskoordinator när 
patienten ringer och man diskuterar planering. 

• för att styra tidbokningen för besöket



Exempel på vad en plan kan innehålla:

• Yrke och arbetsuppgifter (inkl. tjänstgöringsgrad)

• Arbetsmiljö (ex fysiskt/psykiskt)

• Sjukskrivning (ex planering/nedtrappning)

• Målsättning

• Planerad behandling och åtgärder

• Samverkan med arbetsgivare, Försäkringskassan, Arbetsförmedling eller Soc

• Planerad uppföljning

Sjukskrivnings- och rehabiliteringsplan



Formulär, mallar 

- kontakt med patienten och kartläggningssamtal

Genomgång/diskussi

on kring formulär 

www.vardhandboken

.se

http://www.vardhandboken.se/


Stöd vid 

telefonkontakt 

med arbetsgivare



Stöd vid 

trepartsmöte med 

arbetsgivare



Formulär, mallar 

- kontakt med arbetsgivare

Genomgång/diskussion kring 

formulär 

www.vardhandboken.se

http://www.vardhandboken.se/


Tips till patienten                                     
– kontakt med arbetsgivare

• Håll regelbunden kontakt med arbetsgivaren. Besök gärna din 
arbetsplats. 

• Berätta gärna för arbetsgivaren vad som planeras av vården 
gällande din sjukskrivning.

• Kom med förslag  till din arbetsgivare på tänkbara arbetsuppgifter 
som tar tillvara din arbetsförmåga. Ta vid behov stöd av facklig 
representant.

• Ta gärna själv initiativ till att boka ett möte med arbetsgivaren för att 
diskutera möjligheter för att underlätta återgången i arbete.

• Du och din arbetsgivare kan initiera ett avstämningsmöte med 
Försäkringskassan, där även vården deltar, men det är 
Försäkringskassan som bestämmer om det är aktuellt.



• Samtycke från patient behövs 

www.vardhandboken.se

• Ha gärna läkarintyget framför dig vid samtalet,                                                                       

då vet du vad arbetsgivarenredan vet

• Utbyt endast sådan information som                                                                                

är nödvändig för patientens samordnade  

insatser mellan aktörerna.

Diskussionsunderlag i samtal med arbetsgivare

http://www.vardhandboken.se/


ADA-frågor

• I vilken utsträckning anses sjukskrivningen orsakad av 

förhållanden på arbetet?

• I vilken utsträckning anses sjukskrivningen orsakad av 

förhållanden utanför arbetet?

• Har arbetsgivaren gjort något för att underlätta 

arbetssituationen före aktuell sjukskrivning?

• Har patienten före aktuell sjukskrivning själv försökt få 

några förändringar till stånd?

• Egna förslag för återgång i arbete?

• Har arbetsgivaren gjort något för att  underlätta 

återgång i arbete?



Framgångsfaktorer för rehabkoordinatorn

Rätt urval av 
patienter

Att stödet anpassas efter 
individens behov 

Tydligt uppdrag med 
rutiner och tid för uppdraget  

Stöd från chef och 
processledning

Stödjande/koordinerande roll 
istället för vårdande

Fokus på återgång i arbete

Teamarbete

God samverkan med och 
mandat i läkargruppen

God samverkan med 
externa aktörer

Kunnig i 
försäkringsmedicin/
jämställd sjukskrivning/våld i nära relationer

Kontaktvägar internt/externt

Nätverk med andra 
rehabkoordinatorer



Samverkan internt, 
externt

 Kontakt med arbetsgivare tidigt i processen då de 

har ansvar för att anpassa tillbaka till arbetet.

Rehabkoordinatorer inom ex primärvården 

 Andra kliniker om patienten har fler kontakter 

inom sjukvården

 Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan 25



Konsten att samtala

”Ett gott personligt förhållningssätt har att göra med en 

inställning till andra människor, intresse för dem, att ställa 

frågor och dessutom vara intresserad av svaren. 

Att bekräfta dem, att ta deras åsikter på allvar och 

inkludera dem i de egna ställningstagandena. 

Det handlar mer om inställning till människor än att komma 

med intelligenta förslag.”

Anders Engquist



Ställ gärna öppna frågor

Hur skulle ...?

 Vad har ...?

 Vilka tankar...?

Eller en inbjudan:

 Berätta!

 Beskriv!

Kartläggningssamtalet



Kartläggningssamtalet
 Fysiskt och psykiskt mående

 Hot/våld?

 Alkohol/droger/tobak?

 Stress? Något som oroar pat? Om så är fallet kan pat hitta en 
lösning? Rädsla för sjukdom?

 Suicidtankar?

 Arbete, behövs det anpassning under en period?

 Behöver undertecknad kontakta chefen?

 Fysisk aktivitet

 Balans mellan aktivitet och återhämtning
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Jens 
Jens är 43 år och frilansjournalist. Han är gift med Pia sedan 4 

år och de har båda barn sedan tidigare. Det har visat sig att de 

ser ganska olika på uppfostran och att barnen inte trivs ihop. 

Det har lett till allt mer konflikter hemma, och Jens är orolig för 

att äktenskapet ska spricka. 

Han tycker att han aldrig lyckas med relationer, tänker mycket 

på det tidigare äktenskapet med barnens mamma som inte höll 

eftersom hon inte orkade med hans ständiga oro och ”gnäll” 

som hon kallade det när han bekymrade sig för om han skulle 

kunna fortsätta försörja sig som frilans, att han var för gammal 

för det, att ingenting var roligt och att han nog är en dålig 

pappa eftersom han har mycket konflikter med den äldsta 

dottern. 

Nu tycker han att han att han misslyckas med det mesta och 

att livet inte känns meningsfullt. Har druckit mer alkohol än 

vanligt den sista tiden, men tycker inte att han har några 

problem med det. Pratar om att det skulle vara bäst om han 

inte levde längre, och Pia ställde därför ultimatumet att han 

skulle söka psykiatrin, annars orkar hon inte fortsätta 

tillsammans. Det gjorde han och de hänvisade till 

primärvården. Jens tycker det är konstigt att prata psyke med 

sin läkare på vårdcentralen som han tidigare bara träffat för en 

halsfluss och en envis hosta, och vet inte riktigt vad han ska 

säga. 



Liljana
Liljana är sjuksköterska och starkt engagerad i 

vårdutveckling och förbättringsarbete. Hon har 

bland annat utvecklat och själv haft en roll som 

patientsäkerhetsansvarig sjuksköterska på sin 

klinik. Det senaste halvåret har hon haft allvarliga 

sömnproblem och känt sig allt mer energilös, trött 

och okoncentrerad. Ibland känner hon att hon inte 

orkar kliva ur sängen på morgonen, eller 

överhuvudtaget, och några gånger har hon fått be 

en granne ta barnen till och från skola och 

barnomsorg. 

Liljana är ensamstående med tre barn mellan 3 

och 8 år. Barnens pappa har en ny familj med ett 

nytt litet barn, och träffar bara barnen varannan 

helg. Den äldsta pojken har problem i skolan, 

hamnar ofta i bråk och skolan tycker på att han 

ska utredas. Liljana tror också att det skulle vara 

bra om han fick träffa någon, men vet inte vart 

hon ska vända sig, och vet inte hur hon ska orka 

driva på så han får en tid. 



Hamid
Hamid är 18 år och kom från Eritrea i våras. Han har inga 

anhöriga i Sverige och bor nu på ett boende för ensamkommande 

ungdomar i Huddinge. Han är orolig för sin familj som är kvar i 

Eritrea, har ofta svårt att sova och tänker på sin mamma som är 

ensam med hans fem syskon efter att pappan försvunnit. Och så 

får han ofta bilder i huvudet från den hemska båtresan över 

medelhavet. Han som aldrig hade sett ett hav överhuvudtaget 

och inte kan simma var så rädd på den proppfulla båten som höll 

på att kantra flera gånger i de höga vågorna. De som körde båten 

bara skrek åt dem att sitta stilla, ett barn föll över bord och de 

vägra de vända om. Han såg barnet försvinna i vågorna och 

barnets far som skrek förtvivlat och försökte få båten att vända. 

Hur ska han få bort bilderna ur huvudet, han orkar inte se dom 

igen och igen. 

Josef som arbetar på boendet ringer till vårdcentralen åt Hamid. 

Han berättar att Hamid är orolig och undviker att umgås med de 

andra ungdomarna på boendet, han har svårt att koncentrera sig 

vilket bl a gör att svenskundervisningen går dåligt trots att Hamid 

väldigt gärna vill lära sig. Därför talar han i huvudsak tigrinja, 

endast lite svenska. Han sover också oroligt och nattpersonalen 

har berättat att han ofta vaknar med mardrömmar. Han har ofta 

ont i magen, och är rädd att det kan var något farligt. 


