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Vad gör en

Rehabkoordinator ?



Lag om koordineringsinsatser

 Den 1 februari 2020 kom en lag om koordinering.

 Lagen innebär att varje vårdgivare ska kunna erbjuda koordineringsinsatser.

 Lagen är ingen rättighetslag. Det innebär att man inte kan kräva att få 

koordinerande insatser.



Hur arbetar Rehabkoordinator?

 Det kan bero på i vilken typ av vård rehabkoordinator arbetar i, 

om  det är specialistvård eller primärvård



ReKos uppdrag inom primärvården

 Individuellt stöd till patienten. 

 Intern samverkan 

 Extern samverkan 



Individuellt stöd

 Stötta/coacha patienten åter i arbete, söka arbete eller studier. En jämställd 
sjukskrivningsprocess och uppmärksamhet på våld i nära relationer

 Stärka individens förmåga, genom att  informera, motivera och peppa 

 Verka för en optimal sjukskrivning, vilka behov finns? Vem gör vad? 

 Stöd i kontakt med arbetsgivare.

 I första hand hjälp till självhjälp

 Göra en rehabiliteringsplan. 

 Att koordinera insatser så att de blir effektiva för patienten vilket innebär att utreda, 
samordna, koppla ihop och underlätta att flera samarbetar



Intern samverkan

 Samarbete kring patient

 Information till läkare och informera om sjukskrivning på 
Hälsocentralen/Vårdcentralen, uppdatera om nyheter t.ex. inom Socialförsäkringen, 
”vara ett bollplank”.

 Följa upp sjukskrivningar och analysera statistik.

 Tillsammans göra en sjukskrivingspolicy för Hälsocentralen/Vårdcentralen



Extern samverkan

 Samverkan med arbetsgivare, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, 
Socialförvaltningen och samordningsförbund.

 Vara en bro mellan olika aktörer.



Målgrupp för ReKo

 Lätt/medelsvår psykisk ohälsa 

 Diagnoser som riskerar långvarig smärta

 Sjukskrivna 0-3 månader

 Förebyggande



Målsättning 

 Att minska sjukskrivningens längd och grad 

 Snabbare återgång i arbete



ReKo skiljer på aktiv och konsultativ koordinering

 Aktiv koordinering då träffar vi patienten ( eller har videomöte) 
och gör en kartläggnings samt följer upp, via personligt möte 
eller telefon.

 Konsultativ koordinering, ReKo har inte direktkontakt med 

patienten, ReKo kan vara ett stöd vid frågor från läkare



Hur arbetar en rehabkoordinator?

 Impuls att det kan vara aktuellt att rehabkoordinator är aktuell, kommer från 

läkare

 Rehabkoordinator träffar patienten för ett kartläggningssamtal

 Därefter görs en rehabplan för vad som ska hända under sjukskrivningen. Kan 

patienten vara i behov av medicinsk rehabilitering? Samtal, kontakt med 

fysioterapeut eller arbetsterapeut? Kontakt med arbetsgivare, hur uppföljning 

ska göras mm



Ett typiskt ReKo ärende

 Kvinna ca 38 år.

 Jobbar som lärare på högstadiet. Har familj och 
två barn , varav ett med neuropsykiatrisk diagnos

 Har länge haft hög arbetsbelastning på arbetet, 
har börjat sova sämre. Sedan sker en 
omorganisation på arbetet och då håller det inte 
längre.

 Blir sjukskriven för Utmattningssyndrom



Goda effekter av ReKo

 ReKo ökar kvaliteten i sjukskrivningsprocessen

 Rekos och läkarens samarbete underlättar sjukskrivningsarbetet

 ReKo underlättar och effektiviserar i samarbete med externa aktörer



Hinder/svårigheter för ReKo

 Ensam i uppdraget

 Svårt att jobba om inte ledningen är med

 Lite tid till uppdraget på varje mottagning

Referens: Metodbok för koordinering SKL



Rehabkoordinatorer 

inom 

Samordningsförbundet 

Roslagen

 Norrtälje: Vårdbolaget Tiohundra: har 2 st
rehabkoordinatorer på heltid. Pia Andersson och 
Ann-Sofi Törner

 Prosalus AB, Norrtälje och Rimbo Hälsocentraler. Har 
just nu två   rehabkoordinatorer på deltid. Efter nyår 
endast en rehabkoordinator på deltid. Cecilia Grape 
och  Eva Allhammar Meuller

 Österåker: Husläkarna i Margaretelund och 
Österåker har tillsammans en rehabkoordinator på 
heltid. Luciana Bengtsson

 Danderyd: Danderyds vårdcentral ca 25% - Ann 
Ekström

 Stocksunds vårdcentral ca 20 % - Anette Lundgren

 Djursholms husläkarmottagning ca 20 % - Anette 
Lundgren

 Enebybergs vårdcentral 20% - Louise Baik



Rehabkoordinatorer 

inom 

Samordningsförbundet 

Roslagens

 Täby

 Täby centrum Doktorn 60% - Kerstin Eklöf (Slutar 
31/12)

 Täby vårdcentral 40%- Marianne Baker

 Täby Kyrkby 20-30% - Eva Stenlund (Slutar 31/12)

 Roslags Näsby Husläkarmottagning 20% - Eva 
Stenlund (Slutar 31/12)

 Vaxholm har inte någon rehabkoordinator

 Vallentuna har ingen rehabkoordinator


