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Vad har vi för utmaningar?
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Jönköpings län

• 342 000 invånare 

i 13 kommuner

• 3 sjukhus 

• 44 vårdcentraler 

varav 14 privata

• Rehabkoordinatorer på 

varje Vc samt klinik med 

hög sjukskrivnings-

frekvens



Viktigt mål för Region Jönköpings län

• Erbjuda patienter en aktiv och optimal sjukskrivningsprocess och att 
sjukskrivning ska hanteras som en del av vård och behandling 

• Sjukskrivning är en behandling som används när det finns ett 
medicinskt behov. Den är jämförbart med annan medicinsk behandling 
och ska övervägas på liknande sätt som ex. ordination av läkemedel. 

• Målsättning är i första hand att återfå/bibehålla arbetsförmåga.
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Syfte med rehabkoordinatorns arbete

• Att underlätta återgång i arbete

• Förebygga och optimera sjukskrivningen ur ett 
patientperspektiv

• Koordinera och utveckla arbetet internt inom 
sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen

• Bidra till samverkan med externa aktörer
- om det finns samtycke från patienten



Rehabkoordinatorns vanligaste arbetsuppgifter 

• Individuells stöd till patienten

• Går igenom alla sjukskrivningar regelbundet. 

• Identifierar patienter i behov av koordinering

• I dialog med sjukskrivande läkare /övriga teamet/patient verka för att en sjukskrivnings-
och rehabiliteringsplan fastställs och dokumenteras.

• Kartläggande/coachande samtal med syfte att komma åter i arbete/arbetsökande

• Vid behov etablera kontakt med arbetsgivare/arbetsförmedling/socialtjänst 

• Kontaktperson för patient och externa aktörer

• Kontaktperson för berörda i sjukskrivningsprocessen på vårdenheten

• Rehabkoordinatorer i primärvården  samt psykiatri deltar i Arenasamverkan i respektive 
kommun. 



2018-05-03

Rehabkoordineringsuppdraget kan se olika ut

• Gemensam uppdragsbeskrivning finns

• Verksamheten bestämmer utifrån vårdenhetens behov 
och budget tjänstgöringsgrad och arbetsuppgifter

• Alla berörda medarbetare bör vara insatta i 
sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen på 
vårdenheten. Enhetligt förhållningssätt.



Telefonkontakt Treparts- /flerpartsmöteBrev till arbetsgivare

Tidiga insatser med 
arbetsgivare/arbetsförmedling/socialtjänst
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Syftet är att klargöra om patienten kan kvarstå i arbete/arbetssökande

• Vården kan föra en tidig dialog med arbetsgivare/AF/socialtjänst
• Anpassade arbetsuppgifter /sysselsättningar under 

sjukskrivningsperioden
• Viktigt att läkaren vet vad han/hon sjukskriver patienten mot.
• Samtycke från patienten 



Trepartssamtal-/möte

När? Inför ev sjukskrivning eller under sjukfallet.
I samråd med patienten tas kontakt med dennes 
arbetsgivare/arbetsförmedling/socialförvaltning. 
Vårdens verktyg, kan aldrig krävas av annan part. 

Syfte? Att diskutera nuläge/behandling och rehabilitering, 
anpassningar/möjligheter/plan av behandling för att 
förhindra/förkorta en sjukskrivning och för att få en samsyn.

Trepartsmöte
Ansvarig läkare/annan 
vårdpersonal och 
patienten samtalar med 
arbetsgivare/AF/soc i ett
ett fysiskt möte.

Trepartssamtal
Ansvarig läkare/annan 
vårdpersonal och 
patient samtalar med 
arbetsgivaren/AF/soc
via telefon.



PR-team® - Primärvårdens Rehabiliteringsutredning i 

team

Region Jönköpings län har utvecklat ett eget verktyg att ha som 
stöd för en strukturerad teambedömning.

Syftet  är:
• att få en samlad bedömning av patientens resurser och 

begränsningar samt skapa en individuell rehabiliteringsplan.
• Få ett underlag till läkarintyg och läkarutlåtande
• Rätt insatser på rätt vårdnivå för patienten. 
• Är allt uttömt medicinskt?



Metodstöd för koordinering och sjukskrivning 
plus.rjl.se/forsakringsmedicin

• Metodstöd för rehabkoordinering

• Metodstöd för sjukskrivning

Kontaktuppgifter rehabkoordinatorer 
plus.rjl.se/försäkringsmedicin/rehabkoordinatorer

http://plus.rjl.se/infopage.jsf?nodeId=43786
http://plus.rjl.se/infopage.jsf?nodeId=43777
http://plus.rjl.se/infopage.jsf?nodeId=37721
http://plus.rjl.se/infopage.jsf?nodeId=43786


Tack för mig 
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Låt inte 
det du inte kan göra

störa det du kan göra

John Wooden


