
Politisk styrning
- Primärvårdnämnden (heter nu PRD – nämnden för primärvård, rättspsykiatri och 

Dammsdalsskolan) och är driftsnämnd (utförare) för våra 19 regiondrivna 
vårdcentraler. Här följs vi upp och ställs ansvariga för verksamheten.

- Regionstyrelsen Ansvarar för beställarenheten Hälsoval med Regelbok/ekonomi 
samt har ansvar för övrig Hälso-och sjukvård. Här förbereds och diskuteras besluten.

- Regionfullmäktige (motsvarar riksdagen) och här tas de slutgiltiga besluten



Hälsoval
● Beställarenhet
● Avtal med alla VC, samma villkor för offentliga och privata
● Ersättning sker enligt Regelbok för bedrivande av primärvård i 

Sörmland
● Uppföljning årligen med varje VC



Ersättningar Hälsoval (96 %)



Hur ska vi kunna vårda en 
befolkning där fler:
● blir äldre och behöver sjukvård och omsorg
● lever med kronisk sjukdom
● behöver insatser från flera vårdgivare samtidigt
● har psykisk ohälsa
● har osunda levnadsvanor
● kräver snabb tillgång till vård
● vill vara med och ta ansvar
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Beröringsområden samverkan 
● BHV – Förebygga från grunden
● CNI – Socioekonomiskt utsatta
● SMO – Samordnat omhändertagande 
● Psykisk hälsa
● Folkhälsa
● Rehabilitering



Rehabkoordinatorns uppdrag 
● Aktivt arbeta för individens delaktighet i sin egen rehabiliteringsprocess. Säkerställa att 

jämställdhet integreras på ett naturligt sätt i sjukskrivnings-processens planering och uppföljning

● Vara enhetens kontaktperson och ingång i vården gentemot andra berörda parter i ärenden 

som rör sjukskrivningsprocessen 

● I dialog med sjukskrivande läkare/sakkunnig läkare och övriga teamet verka för att en plan för 

rehabilitering för återgång i arbete/mot arbete fastställs och dokumenteras. 

● Vid behov ta kontakt med arbetsgivare/arbetsförmedling/kommunen för att öka samarbetet 

och minska risk för onödigt långa sjukskrivningar. 



Flöde sjukskrivningsprocessen Primärvården Ekensberg

Triagering Rehabinsats ex tiden- prioriteringar
Teamarbete

● Redo för arbetsåtergång AG / arbetssökande AF / sysselsättning 
Kommun

-AF, kontaktmöte (motivation), -söka själv, funktionsbedömning, förstärkt    
samarbetet FK/AF utökat stöd mot arbetsmarknaden
-Kommunen, lite olika vad som erbjuds över tid, försörjningsstöd 
-Studier eller arbetsmarknadsutbildning  

Läkarbedömning

Kartläggning/plan med patient 
Rehabkoordinator

Annat



Lots för individen (att ge personligt stöd)

● Ta bort hinder
● Snabba kontakter, externt
● Helhetssyn, teamarbete för individen
● Prioriteringar innan sjukskrivning, förebyggande, andra 

sjukskrivnings tillfället
● Behandling
● Personcentrerad, varje plan olika



Samordning av medicinsk och arbetslivinriktad 
rehabilitering

Medicinsk
rehabilitering 

Arbetslivsinriktad
Rehabilitering 

Parallella processer                          
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Samverkan stödjer

● Fokus i vården på återgång i arbetet eller mot arbete 
● Korta och enkla kontaktvägar externa aktörer
● Minskar tid i sjukskrivningsprocessen
● Ökar möjlighet till rätt insats i rätt tid
● Tidsbesparande för alla parter



Friskfaktorer / framgångsfaktorer

● Tidiga aktiva insatser 

● Förebyggande sjukpenning, deltidssjukskrivning

● Agera utifrån individ , individens delaktighet i sjukskrivningsprocess

● Rehabiliteringsplan och uppföljning / bidra till gemensam plan

● Rätt åtgärder/insatser vid rätt tidpunkt

● Korta och enkla kontaktvägar externa aktörer, kontinuitet aktörer (relation)
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