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Sammanfattande text 
 
Hälsomedicinskt center (HMC) 
Lomma 
REKO-funktionen är ännu ej ingång eftersom tjänsten fortsatt är vakant. Anledningen till 
detta är att HMC ej lyckats hitta någon rehabkoordinator att anställa. REKO i Hjärup tar dock 
fram sjukskrivningsstatistik och ger till enhetschef. Behovet av att utveckla REKO-funktionen 
på HMC Lomma kvarstår. Har ej fakturerat Finsam för utlägg ang. REKO-tjänst utan endast 
för utvärdering av REKO på riktigt. 
 
Sjukskrivningsstatistik HMC Lomma ser ut så här: 

Antal sjukskrivna feb-20 51 st 
mars-20 53 st 
april-20 63 st 
maj-20 57 st 

Andel deltids sjukskrivningar feb-20 39% 
mars-20 40% 
april-20 29% 
maj-20 31% 

Antal impulser till Försäkringskassan om 
rehabilitering 

0 st 

Andel kompletteringar (OBS! här ingår HMC 
Hjärup) 

feb-20 9% 
mars-20 1% 
april-20 0% 
maj-20 0% 

 
Vårdcentralen Löddeköpinge 
Sedan förra tertial har inga nya flöden upprättats utan mycket tid och fokus är på här och nu 
under Covid-19 tid. 
 
Jobbar med att optimera de processer som redan finns. 
 
Ytterligare en person som gått REKO-grundutbildning lärs upp i REKO-arbetet för att ha 
backup när ordinarie REKO ej är på plats. 
 
Aktiviteter enligt ansökan om insatsstöd 
 
Vårdcentralen Löddeköpinge 
Fortsatt är REKO den huvudsakliga vägen in till vårdcentralen för arbetsgivare, FK och AF. 
REKO har en direkttelefon som patienten kan ringa in på samt till vilken sköterskorna kan 
hänvisa patient v.b. 



 
Sedan tidigare finns en REKO-mapp på nätverket där samtliga dokument som berör 
processer kring REKO finns. Nu finns även en fysisk mapp som är upprättad till varje läkare. 
Mappen innehåller de dokument i pappersform som REKO önskar att läkarna använder för 
att optimera rehabprocessen.  

Små justeringar kring processer för att strukturen kring REKO ska optimeras, tex om tiden 
för resursteam utgår pga frånvaro/ledighet så är kommunikationen kring detta viktigt, REKO 
använder viss rutin där schemat används som kommunikationsforum för information, blir då 
tydligt och synligt för alla. Diskuterar även förbättringar av REKO-process under läkarmöten. 

Det diskuteras om en rutin för gemensam återkoppling mellan personal i resursteam för 
rehabärenden som tas upp där. 

Backup för REKO-arbetet är påbörjat då ytterligare en REKO sätts in i arbetet. 

Utbildning av personal har skett genom att representanter från såväl Försäkringskassan som 
Arbetsförmedlingen har kommit till vårdcentralen under arbetsplatsträffar för information till 
alla anställda, om rutiner och riktlinjer. 

Försöker implementera en ny rutin där rehabplanen i journalsystemet används av läkaren 
redan från dag ett i en sjukskrivning. Detta underlättar om en ny läkare behöver ta över ett 
ärende, tex vid frånvaro av ordinarie läkare. Då finns planeringen tydligt på ett ställe och 
man behöver ej leta runt i journalen. 
 
SIP har initierats som arbetsmetod för de patienter som har kontakt med kommunen och inte 
Försäkringskassa och Arbetsförmedling. Ett 0-placeringsprojekt förväntas ge bättre rutiner 
för hur det ska administreras på bästa sätt. 

Påbörjat arbete mot/med HR istället för första linjens chefer för kommunanställda patienter, 
något som säkert även kan göras hos andra större arbetsgivare. REKO har gått utbildning 
om arbetsgivarens rehabiliteringsansvar. 

Innan Covid-19 brakade loss började enheten få ett bra flöde av personer som nyligen blivit 
sjukskrivna, in i en öppen grupp för Mediyoga. 
 
Planen på att tidigt omhänderta patienter hos psykolog, för bedömning, har fått skjutas 
framåt pga Covid-19 då frånvaro av personal omöjliggör detta sätt att arbeta. 
 
Mål- och resultatuppföljning 
 
Vårdcentralen Löddeköpinge 
Sammanställning av resultat från mättillfälle 1 av 2 ser ut såhär: 

- Antal inkommande samtal som gäller förnyelse av sjukintyg under februari 2020 var 
16 st, väl spridda under månaden. 

- Antal akuta läkarbesök rörande sjukskrivning under februari 2020 var 11 st, ganska 
jämnt spridda över månaden. 

 
 
 



 
Sjukskrivningsstatistiken VC Löddeköpinge ser ut så här: 

Antal sjukskrivna nov-19 ca 100 st 
feb-20 105 st 
mars-20 116 st 
april-120 63 st 
maj-20 123 st 

Andel deltidssjukskrivningar nov-19 34% 
feb-20 37% 
mars-20 39% 
april-20 35% 
maj-20 35% 

Antal impulser till Försäkringskassan om 
rehabilitering 

2 st/mån 
feb-maj-20 

Andel kompletteringar nov-19 13% 
feb-20 5% 
mars-20 3% 
april-20 0% 
maj-20 0% 

 
I februari 2020 då det fanns 105 sjukskrivningsärenden, var fördelningen 75% kvinnor och 
25% män. Av alla sjukskrivningar var 43% pga psykisk ohälsa. 
 
Processbeskrivning 
 
Vårdcentralen Löddeköpinge 
Se ovan. 
 
Nätverk/referensgrupp för REKO:s i projektet samt på VC Kävlinge, VC Lomma, Sundets 
läkargrupp och VC Arlöv finns och är under uppbyggnad. Har i dagsläget en mail-tråd 
tillsammans för att ställa frågor samt ge varandra tips. Att träffas fysiskt har varit planeringen 
och är fortsatt men har skjutits upp pga Covid-19. Däremot kan online-möte hållas, planeras 
under början av hösten. Nätverket och ökad kommunikation mellan REKO borde leda till en 
mer gemensam kunskapsbas mellan enheterna. 
 
Processledarens lärdomar, erfarenheter och reflektioner 
 
Vårdcentralen Löddeköpinge 
Fortsatt är det tydligt är att läkargruppen uppskattar det jobb som REKO lägger ner och i allt 
högre grad vänder sig till REKO med sina sjukskrivningsärenden.  

 
Korrigering av processplan 
Kommer HMC Lomma att vara med i projektet framöver? 
 



 
 
 
 
 
 
 
Karin Larsson - projektledare REKO på riktigt/rehabkoordinator har sammanställt information 
som inkommit från VC Löddeköpinge. 
Johan Holmberg - verksamhetschef/projektägare har skrivit informationen om HMC Lomma. 
 


