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Uppdragsbeskrivning för rehabiliteringskoordinator inom hälso- och sjukvården i 
Landstinget Blekinge 
Ordinerad sjukskrivning är en del av vård och behandling och ska följa samma krav på kvalitet, 
uppföljning och utvärdering som annan vård och behandling1. 
Sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen innefattar flera aktörers insatser, bedömningar och 
beslut. För att patienten snabbare ska återfå sin arbetsförmåga alternativt undvika sjukskrivning 
krävs att aktörerna samverkar. Hälso- och sjukvården ansvarar för vård och behandling, 
medicinsk rehabilitering och för att utfärda medicinska underlag till Försäkringskassan samt att 
initiera tidig samverkan. Styrande dokument för sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen är 
Landstinget Blekinges ledningssystem för sjukskrivningsprocessen där mål, roller och ansvar 
klargörs. 
 

Rehabiliteringskoordinatorns uppgift är att på verksamhetschefens uppdrag 

 Underlätta patientens väg genom sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen genom att 
samordna åtgärder så att patienten får en kvalitetssäker, enhetlig, rättssäker och jämställd 
sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess. Stödjer i förekommande fall sjukskrivna patienter 
även genom delaktighet i vård och behandling. 
 

 Samverka med interna och externa aktörer för att initiera tidig bedömning och tidiga 
kontakter med arbetsgivaren så att patienten inte hamnar i lång, passiv sjukskrivning. Målet 
är återgång i arbete och hälsa. Vanliga samarbetspartners är Försäkringskassan, 
arbetsgivare, företagshälsovården, Arbetsförmedling och/ eller socialtjänst. 
 

 I dialog med sjukskrivande läkare och övriga i teamet verka för att en rehabiliteringsplan och 
plan för återgång i arbete upprättas, fastställs och dokumenteras. 
 

 Vara vårdenhetens kontaktperson för berörda aktörer i sjukskrivningsprocessen samt vara 
kontaktperson/stödperson till patient, som är eller riskerar att bli sjukskriven, om inte annan 
medarbetare naturligt har den uppgiften. 
 

 Utveckla sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen genom att föra dialog med läkare och 
rehabiliteringspersonal vid av verksamhetschefens utsett forum. 
 

 Delta i de obligatoriska nätverksträffarna och delta i utvecklingsarbete som initieras i detta 
forum. 
 

                                                           
1 Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården, SOSFS 2011:9 



 Återkoppla information och kunskap inom försäkringsmedicin, rehabiliterings- och 
sjukskrivningsområdet till vårdenheten dvs. läkare, verksamhetschef, rehabiliterings- och 
övrig personal. Verksamhetschefen anvisar lämpligt forum. 
 

 Tillsammans med ansvarig verksamhetschef skapa rutiner för regelbunden uppföljning, analys 
och rapportering av vårdenhetens sjukskrivningsstatistik2. 
 

 Tillsammans med verksamhetschef upprätta, dokumentera och revidera, årligen eller vid 
behov, vårdenhetens lokala sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess. 
 
För att fullgöra uppdraget att koordinera rehabiliteringsinsatser och vara samverkanspartner 
för olika rehabiliteringsaktörer krävs goda kunskaper inom rehabilitering, försäkringsmedicin 
och jämställdhet samt kunskap om hur berörda myndigheter arbetar. De administrativa 
uppgifterna i uppdraget kan utföras av annan person med lämplig kompetens. Uppdraget kan 
således delas och utföras av två personer med olika kompetens. 

 

                                                           
2 Landstingets egen statistik i QlikView samt nationell sjukskrivningsstatistik 


