
Lag om Rehabkoordinering
1 februari 2020



Koordineringsinsatser 
enligt lagförslag 

Erbjuda koordineringsinsatser till 

sjukskrivna patienter. 

Koordineringsinsatserna ska ges efter 

behov inom hälso- och sjukvårds-

verksamheten för att främja patienternas 

återgång till eller inträde i arbetslivet. 

• personligt stöd 

• intern samordning  

• samverkan med andra aktörer. 

Regionernas ansvar omfattar inte insatser 

som andra aktörer ansvarar för enligt andra 

föreskrifter.



Målgrupp för rehabkoordinering

Patienter sjukskrivna från sitt arbete med sjuklön eller sjukpenning. 
Arbetssökande, personer med aktivitetsstöd eller aktivitetsersättning eller annan 
försörjning

En förutsättning för att en patient ska erbjudas insatsen är att den sjukskrivna 
patienten förväntas kunna delta i arbetslivet men att en funktionsnedsättning, 
sjukdom eller skada begränsar förmågan att försörja sig själv

Det avgörande är inte vilken diagnos patienten har utan vilka möjligheter den 
enskilde patienten bedöms ha att återgå till arbetslivet och hur möjligheterna kan 
påverkas av ett individuellt stöd



Personligt stöd

Kartläggning av patientens förutsättningar och behov inför 
arbetsåtergång

Motiverande insatser genom att vägleda, stödja och motivera 
patienten att aktivt delta för att få eller återfå sin arbetsförmåga

Stöd i kontakter med externa aktörer vid behov



Intern samordning

Medverka till identifiering sjukskrivna patienter som har behov av 
koordineringsinsatser/stöd för att kunna återgå till eller inträda i arbetslivet

Vid behov samordna insatser inom hälso- och sjukvården som kan ha betydelse för 
sjukskrivna patienters möjlighet att återgå till eller inträda i arbetslivet

Medverka till att alla som är involverade i patientens behandling ska arbeta mot 
samma mål och enligt samma plan när det gäller patientens arbetsförmåga och 
arbetsåtergång



Samverkan med externa aktörer

Vid behov tidigt kontakta externa aktörer som medverkar till att främja patientens 
återgång eller inträde i arbetslivet. Samtycke från patient krävs

Kontakt med arbetsgivare och Arbetsförmedlingen när det behövs för att vårdens 
planer och insatser för individen ska kunna utföras så effektivt som möjligt 

DET ÄR INTE TANKEN ATT REHABKOORDINATORN ÄR PATIENTENS OMBUD



Koordineringsinsatser enligt 
lagförslag 

• Kompetenskrav för att få utföra 

koordineringsinsatser bör inte 

regleras i lag.

• Om en sjukskriven patient kan 

antas behöva 

rehabiliteringsåtgärder enligt 30 kap. 

socialförsäkringsbalken ska 

regionen informera 

Försäkringskassan om det. 

Informationen ska bara lämnas om 

patienten samtycker till det.



Tack!


