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Akademiskt primärvårdscentrum

• Kunskapsorganisation för primärvårdens aktörer, 
oberoende av driftsform

• Utbildningar, forskning och utvecklingsarbete

• Nära samverkan med primärvård, universitet och 
många fler

• Målet är att skapa förutsättningar för en god, 
jämlik och evidensbaserad primärvård!



Kunskapsteam Försäkringsmedicin

• Ett interprofessionellt kunskapsteam bestående av 
läkare, distriktssköterska, psykolog, sjukgymnast, 
arbetsterapeut och rehabkoordinator.

• Åtta processledare, ett för varje AVC-område, som 
arbetar med utveckling och stöd lokalt gentemot 
rehabkoordinatorer och husläkarmottagningar. 



Uppdraget

Bakgrund: 2018 fick APC uppdraget av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen att 
utveckla ett kunskapsteam i syfte att öka kvalitet för sjukskrivnings- och 
rehabiliteringsprocessen 

”För att säkerställa att medarbetare i primärvården har god kunskap och 
kompetens inom sjukskrivning och rehabilitering föreslås att APC ges i uppdrag 
att tillsätta ett kunskapsteam som kan utveckla och tillhandahålla fortbildning 
och utvecklingsstöd i försäkringsmedicin över tid”



Reko uppdrag från HSF - 2021-2023

• På varje AVC ska det finnas en rehabkoordinator i 
funktionen som processledare (20%) för att stödja 
kunskaps- och kvalitetsutveckling på AVC-områdets 
vårdcentraler. 

• Nära samarbete med kunskapsteamet på APC samt 
med samverkanspartners och aktörer som 
Försäkringskassans samverkansansvariga och 
samordningsförbund samt eventuellt 
arbetsgivare/företagshälsovård. 



Rehabkoordinator i Region Stockholm

• Med stöd av statliga överenskommelser om 
rehabilitering och sjukskrivning har Region 
Stockholm har sedan 2012 utvecklat och infört en 
koordineringsfunktion (rehabiliteringskoordinator) 

• Rehabiliteringskoordinator finns inom primärvård, 
psykiatrisk öppenvård och på vissa sjukhuskliniker 
(ortopedi, handkirurgi och cancervård)



Lag om koordineringsinsatser för 
sjukskrivna patienter

• 1 februari 2020 

• Regionerna har skyldighet att erbjuda koordineringsinsatser till sjukskrivna 
patienter för att främja deras återgång till arbete eller inträde i arbetslivet

• VC är arbetsgivaren…..

Lag (2019:1297) om koordineringsinsatser för sjukskrivna patienter -
riksdagen.se

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-20191297-om-koordineringsinsatser-for_sfs-2019-1297


Vem kan bli Reko?

• Legitimerad sjukvårdsprofession eller socionom 
med flerårig erfarenhet av rehabilitering

• Gått kursen "Koordinering av rehabprocessen", 7,5 
hp (Karolinska Institutet) eller ha motsvarande 
kännedom om försäkringsmedicin.



Hur många rekos på varje VC?

• 23000 listade patienter ger en heltidsanställd  
reko..

• Vi rekommenderar minst 25 % anställning oavsett 
antal listade patienter

• Alla vårdaktörer kan välja själv dock minimum och 
maximum



Processledarna (PReko)

• AVC-områden: 

– St:Eriks AVC - Liljeholmens AVC - Gustavsbergs AVC 
Huddinge/Flemingsbergs AVC - Mörby AVC - Jakobsbergs AVC, 
Hässelby/Akalla AVC - TioHundra (Norrtälje) AVC



Huddinge/Flemingsbegs AVC

• Ca 30 VC/HLM

• Ca 15 Primärvårdsrehab

• Processledare Helena Hellström



Lokala reko nätverk

• Lokalt nätverk med 18 Rehabkoordinatorer (i 
nuläget)

Alby, Bredäng, Flemingsbergs, Hallunda, Huddinge, Järna, Kringlans, 
Lina Hage, Luna, Nykvarn, Segeltorp, Skogås, St Aframs, Storvretens, 
Stuvsta, Tallhöjden, Tullinge, Tumba, Vårby,…

• Möten 3-5 tillfällen/termin med olika teman

• DigitalaTeams grupper för att stödja varandra i uppdraget. 



Förbättringsarbete med rehabstöd

• Intygstjänst (Inera, SKR)

• Statistik

• Utveckling
– Rutiner kring sjukskrivningsprocessen, 

– FM team

• Utvärdering

• Superuser



Fortbildning

• Basseminarium

• Regionala nätverk

• ”Boka-vi-kommer” HLM/VC & Primärvårdsrehab

• Inter- och uniprofessionellt

• Verksamhetschefer

• Utlandsutbildade läkare



På gång

• Forskning om rehabkoordinering i samarbete med 
Karolinska Institutet

• Utveckla samarbeten med samordningsförbund



Kontaktuppifter

• Paivi.piispanen@sll.se

• Lisa.brandstrom@sll.se

mailto:Paivi.piispanen@sll.se
mailto:Lisa.brandstrom@sll.se


Tack!


