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Överenskommelser mellan staten och SKL sedan 
2006

2006 Första Sjukskrivningsmiljarden

2008 Tillkom Rehabgarantin

2013 Nytt villkor: Funktion för koordinering

2016 Sammanslagning av överenskommelserna. 

Stort fokus på koordinering och kontakt med arbetsgivare. 

2017 Tvåårig ÖK. Fortsatt fokus på koordinering och kontakt med arbetsgivare. 

2017 Statlig utredning tillsatt om möjligheten att permanenta funktionen.



Metodbok för koordinering
- av sjukskrivning och rehabilitering för hälso- och sjukvården

För rehabiliteringskoordinatorn: 

Metodbok i SKL:s webbutik

Metodstöd hos www.vardhandboken.se

Under ämne Administration och juridik finns 
Koordinering av sjukskrivning och 
rehabilitering. Sidan relaterad information
innehåller formulär, mallar mm
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http://webbutik.skl.se/sv/artiklar/metodbok-for-koordinering
http://www.vardhandboken.se/


Rehabkoordinering 2017

Stöd från SKL

 Besök landsting/regioner.

 Skrift till verksamhetschefer. Ledning och styrning av 
koordinering. Beräknas klar december 2017.

 Webbutbildning. Filmer. Beräknas klar våren 2018.

 Nationell konferens genomförd 14-15 september Stockholm.



Rehabiliteringskoordinering

 En randomiserad, kontrollerad studie av Stockholms läns 

landsting i samarbete med Health Navigator, visar att 
koordineringen på sikt bidrar till minskad 
sjukskrivning hos de patienter som erhöll stöd från en 

rehabiliteringskoordinator jämfört med en 
kontrollgrupp.

https://skl.se/halsasjukvard/sjukskrivningochrehabilitering/a
rkivsjukskrivningochrehabilitering/arkivsjukskrivningochreha
bilitering/kortaresjukskrivningarmedkoordinatorer.9534.html
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https://skl.se/halsasjukvard/sjukskrivningochrehabilitering/arkivsjukskrivningochrehabilitering/arkivsjukskrivningochrehabilitering/kortaresjukskrivningarmedkoordinatorer.9534.html


Identifierade framgångsfaktorer från 
rehabkoordinatorsmodellen i studien är: 

 Särskild utbildad rehabkoordinator

 Noggrann identifiering av lämpliga patienter med risk för längre sjukskrivning 

 Innehåll och omfattning av stödet anpassas efter individens behov 

 Fokus på att stärka individens förmåga 

 Nära samarbete med sjukskrivande läkare för att enas om rehabiliteringsplan 

 Tidigt involvera och samarbeta med arbetsgivaren, Försäkringskassan, 
Arbetsförmedlingen och andra berörda parter 

 Tät uppföljning av individprocess och övergripande resultat för kontinuerlig förbättring 
av modellen 
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Studiens sammanfattning

 Välstrukturerade modeller med rehabkoordinator har god effekt på sjukskrivning och 
livskvalitet med oförändrad omfattning på vårdkonsumtion. 

 Utvärderingen visar att rehabkoordinatorn inte har effekt på alla sjukskrivningar och att 
stödet endast bör erbjudas de med behov av rehabkoordinator. För vissa patientgrupper 
behövs sannolikt mer omfattande koordinering av insatser i teamarbete och insatser även 
från andra huvudmän. 

 För effektfullt införande av rehabkoordinator inom sjukvården blir utformning av 
organisation, ersättningsmodell till framtida utförare och uppföljning avgörande. 
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Rekoord-projektet, Litteraturstudie SKL.

 Annan forskning har visat på värdet av en funktion för koordinering inom 
hälso- och sjukvården för personer som är sjukskrivna eller riskerar 
sjukskrivning. 

 Stort värde även för läkare, team och samverkansparter.
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Skrift för ledning och styrning

Under färdigställandet av Metodboken blev det tydligt att även verksamhetschefer 
efterfrågade ett stöd. 

Syftet med skriften är att ge verksamhetschefer stöd och inspiration för att utveckla arbetet 
inom sjukskrivning och rehabilitering i sin vårdverksamhet.

Skriften vänder sig till:

 Verksamhetschefer och landstingsledning
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Stöd och mandat från chef

 En av de viktigaste förutsättningarna för ett välfungerande koordinatorsarbete är att det 
finns ett tydligt uppdrag med uppdragsbeskrivning, mandat och stöd från 
verksamhetschefen. Det inbegriper att uppdraget är väl förankrat i hela verksamheten 

 Sjukskrivning och rehabilitering utförs oavsett om särskilda medel ges för insatserna.
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Leda och styra rehabiliteringskoordinering på 
verksamhetsnivå

Viktiga punkter:

 Sätt mål, ta fram strategier och ge mandat för uppdraget

 Följ upp systematiskt och utvärdera sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen

 Motivera och involvera medarbetare

 Rehabiliteringskoordinatorns kunskap och kompetens

 Samarbeta internt och externt

 Integrera jämställdhet och våld i nära relationer i sjukskrivningsprocessen 



Gör dig oumbärlig!

https://www.suntarbetsliv.se/artiklar/hallbar-rehabilitering/battre-rehabilitering-nar-
arbetsplats-och-primarvard-samarbetar/
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Samarbete med läkarna

 Börja med de som är intresserade och vill.

 Gör dom intresserade. 

 Ta hjälp av de läkare som är intresserade för att sprida vidare.
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