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Slutrapport samverkansinsatser inom samordningsförbundet  
(Slutrapport ska lämnas in till förbundet senast en månad efter avslutad insats.) 
  

Insatsens namn: Studie av införande av rehabiliteringskoordinator (REKO) vid 
Ortopedmottagningen vid Akademiska sjukhuset 
Diarienr: 2019:20 
 

Insatsägare/Samverkansparter 
Organisation: Region Uppsala  
Organisation: Försäkringskassan 
    

Ange syftet med insatsen (såsom det beskrevs i ansökan): 
Det huvudsakliga syftet är att genomföra/ slutföra en vetenskaplig studie kring hur införandet av 
en rehabiliteringskoordinator på sjukhusets ortopedmottagning har effekt på sjukskrivning och 
återgång i/ påbörjan av arbete eller studier för patienter som är sjukskrivna. 
 

Ange uppsatta mål för insatsen: 
1. Vilken effekt har insatsen från en 

rehabiliteringskoordinator på 
patienters sjukskrivning (omfattning 
och längd)? 

2. Vilken effekt har insatsen från en 
rehabiliteringskoordinator på 
patienters återgång i/ påbörjan av 
arbete/ studier? 

3. Vilken effekt har insatsen från en 
rehabiliteringskoordinator på 
patienters upplevda hälsa? 
 

Har målen 
uppnåtts?  
Ja eller Nej 
 
 

Ange utfall/resultat för respektive 
mål: 
Svar på utfallen kommer i 
forskningsrapport under 2022. 

Beskriv hur ni i insatsen resonerat kring jämställdhet och jämlikhet: 
Tydliga inklusions- och exklusionskriterier gör att urval inte ska påverkas av genus eller bakgrund. 
Rehabiliteringskoordinatorn använder en intervjuguide och en journalmall för att säkerställa lika 
behandling av de inkluderade.  
 

Hur har det behov som angavs i ansökan (”Bakgrund”) förändrats i och med insatsens 
genomförande: Det är fortsatt intressant att utvärdera en relativt ny funktion. Det har varit en 
utmaning att rekrytera deltagare. Slutligen var det 202 personer som lämnade samtycke till att 
delta, varav 124 personer randomiserades till interventionsgruppen och 78 personer till 
kontrollgruppen. Det är ett lägre antal än i ansökan.  
 

Insatstid 
Startdatum:  2019-07-10 
Slutdatum: 2021-09-30, sista dag för intervention är 2021-10-27 
 

Ange hur målgrupp för insatsen definierades i ansökan: 
Patienter på Ortopedmottagningen Akademiska sjukhuset som 

- Inte ”tillfrisknat enligt plan” eller inte kan opereras och önskar en förlängning av 
sjukskrivning 

- Ålder 18–64 år 
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Exklusionskriterier:  
- Uppenbara medicinska komplikationer till operation såsom sårinfektion, proteslossning, 

propp eller liknande 
- Samsjuklighet/ omfattande somatiska besvär (somatiskt multisjuk) 
- Hel sjukersättning 
- Arbetslös 
- Utomlänspatienter 

 
Har målgruppen förändrats under pågående insats och i så fall hur: 
Från början riktade sig studien enbart till patienter med sjukskrivning på grund av rygg-, fot- eller 
skulder besvär. Detta togs bort och studien öppnades för alla patienter vid ortopedmottagningen 
som uppfyllde kriterierna ovan. 
 
Ange antal deltagare som deltagit i insatsen: 
Deltagarna är informanter i en forskningsstudie. 202 personer har lämnat samtycke för 
deltagande, 124 personer deltog i interventionsgruppen och 78 personer deltog i kontrollgruppen.  
 

Ange metod/metoder som definierades i ansökan:  
Randomiserad kontrollerad studie. 
 
Har metod/metoder förändrats under pågående insats och i så fall hur: 
Registrering i SUS har inte genomförts, det fanns inget etiskt tillstånd för det. Det kommer 
fördjupad kunskap/ resultat om deltagarna i forskningsrapporten som kommer att bli klar under 
2022. 
 
Har aktuella metoder/aktiviteter använts/utförts på det sätt som var tänkt: 
Tiden för inklusion förlängdes för att kunna få in fler deltagare. Patienter har inkluderats t o m 
2021-03-31 och med en interventionstid på upp till 6 månader, är den tiden avslutad 2021-09-30. 
Därefter kan 6 månaders uppföljning påbörjas för de sist inkluderade patienterna, med enkät per 
brev och ev. påminnelser. Först därefter kan data för hela studien bearbetas, analyseras och 
tillgängliggöras i en forskningsrapport. 
  

Ange metod för uppföljning och utvärdering av målen: 
I denna studie används en baslinjemätning och därefter en mätning vid 6 månader och om 
ytterligare forskningsanslag erhålls även ett år efter inklusions-/ randomiseringstillfället. Detta för 
att studera skillnader i sjukskrivningslängd och omfattning och återgång i/ påbörjan av arbete eller 
studier före och efter interventionen. Data kommer att insamlas via enkäter, journaler och om 
ytterligare forskningsanslag erhålls även via register. Enkäterna i studien kommer att samla in 
information avseende demografi, självrapporterad hälsa, sjukskrivning och 
arbetslivserfarenhet/arbetsförmåga som inte ingår i register eller journaler. I bifogad 
forskningsplan finns de variabler som kommer att användas i studien listade och vid vilka tillfällen 
data för respektive variabel kommer att inhämtas. 
Rehabiliteringskoordinatorn använder en intervjuguide och en journalmall för att säkerställa 
jämställdhet och jämlikhet i arbetet. 
Styrgruppen för projektet har bestått av forskningsansvariga, strateg på regionkontoret, 
verksamhetschef på ortopedmottagningen, samverkansansvarig på Försäkringskassan, 
samverkansansvarig på Arbetsförmedlingen, professor i rehabiliteringsmedicin, SKR-representant 
för området försäkringsmedicin och Samordningsförbundets kanslichef.  
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Ange hur resultaten för insatsen kommer att tas tillvara i ordinarie verksamhet: 
Resultatet kommer att påverka den fortsatta implementeringen av rehabiliteringskoordinatorer 
inom specialistvården. 
  

Har medel återförts till förbundet, iså fall varför? 
Nej. 
 
Ifall medel har återförts till förbundet, vad har detta fått för konsekvenser för innehållet och 
utfallet av insatsen? 
 

Vilka lärdomar och erfarenheter har respektive samverkanspart erhållit: 
Lärdomar och erfarenheter kan samverkansparterna lämna först när all data är insamlad, 
bearbetad, analyserad och presenterad i den kommande forskningsrapporten. Resultatet kommer 
att påverka Region Uppsalas fortsatta implementering av rehabiliteringskoordinatorer inom 
specialistvården. 
 

 

Underskrift  

 
Organisation och datum 

 
Region Uppsala 2021-10-22 

 
Insatsägare (namn) 

 
 

 
Insatsägare (namnförtydligande) 

 
Carina Bäckström 

 
E-post: 

 
carina.backstrom@regionuppsala.se 

 

  

Carina Bäckström (22 Oct 2021 10:18 GMT+2)
Carina Bäckström
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