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Processtöd för hälso- och sjukvårdens rehabiliterings-
koordinatorer 

Förslag till beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår förbundsstyrelsen besluta 
 
att  bevilja medel med maximalt 1 380 000 kronor för ”Processtöd för hälso- och 

sjukvårdens rehabiliteringskoordinatorer” under perioden 2017-01-01 till 2018-12-31, 
enligt inkommen ansökan. 

att  finansieringen av samverkansprojektet gäller under förutsättning att förbundet 
beviljas medel från medlemsorganisationerna framöver 

 

Ärendet 
Ansökan 
Landstinget, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen ansöker om finansiering för projektet 
Processtöd för hälso- och sjukvårdens rehabiliteringskoordinatorer. Syftet med projektet är en 
effektiv och aktiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess i samverkan med berörda aktörer 
för vårdens patienter. Målet är att hälso- och sjukvårdens rehabiliteringskoordinatorer ska 
anse sig ha fått ökad kunskap i linje med sin uppdragsbeskrivning. Målgrupp är patienter som 
ska bibehålla eller återfå sin arbetsförmåga. 
 
Hälso- och sjukvårdens nyinrättade rehabiliteringskoordinatorer på vårdcentraler ska skapa 
rutiner och struktur kring enhetens sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess, vara 
rådgivande för kollegor utifrån sin uppdaterade expertkunskap i försäkringsmedicin, analysera 
könsuppdelad sjukskrivningsstatistik på enheten, förmedla kunskap och organisera 
tvärprofessionella team, verka för god samverkan internt och med externa aktörer såsom 
Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och länets kommuner samt enligt motiverande 
samtalsmetodik kunna coacha patienter som är sjukskrivna eller riskerar att sjukskrivas.  
 
Vårdstyrelsen har i maj beslutat att den politiska viljeinriktningen är att rehabiliteringskoordi-
natorer ska finnas på vårdcentralerna i länet. Intentionen är att koordinatorerna som en start 
ska införas under perioden september 2016 till december 2017. Vårdstyrelsen gav även hälso- 
och sjukvårdsdirektören i uppdrag att utreda möjligheterna för en implementering på längre 
sikt.  
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Alla vårdcentraler som har avtal med landstinget med minst 4000 listade i åldrarna 18-67 
erbjuds tjänsteutrymme för en rehabiliteringskoordinator. Ytterligare vårdcentraler kan 
komma att erbjudas detta framöver, beroende på visat intresse. Ca 20 rehabiliteringskoordi-
natorer kommer att anställas i ett första skede. 
 
För att förse rehabiliteringskoordinatorerna med den kompetens som behövs för uppdraget 
krävs ett processtöd. Kostnaden för projektet är 1,0 tjänst samt overheadkostnader till en 
sammanlagd kostnad av 1 380 000 kronor för två år.  
 
Landstinget har som tanke att efter projekttiden implementera aktuell resurs. Försäkrings-
medicinsk kommitté, som ansvarar för fortbildningsfrågor och där de tre huvudmännen är 
representerade, ska kontinuerligt följa upp insatsen vid sina ordinarie möten 2-3  gånger per 
år. 
 
Bedömning: 
Minst två av förbundets parter har gått ihop om ansökan. Ansökan riktar sig till målgruppen 
för finansiell samordning. Det är personer som är i behov av samordnad rehabilitering för att 
närma sig arbetsmarknaden. Projektet syftar till att effektivisera resursanvändningen hos 
huvudmännen, vilket överensstämmer med förbundets syfte.  
 
Föredragande 
 
Geli Lytter 
Verksamhetsutvecklare 
 
 
 
 
 
 
 
 


