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Sammanfattande text

VC Löddeköpinge
REKO-funktionen är en självklar del i arbetet på vårdcentralen. REKO är kontaktperson till 
patienter och andra myndigheter. Underlättar arbetet för läkare och avlastar telefonin för 
sjuksköterskor. REKO-nätverk finns med vårdcentraler i närområdet.

Fakturerat Finsam en något mindre summa än budgeterat.

HMC Lomma
Deltar ej i projektet och nedan rapport gäller alltså insatser som gjorts på VC Löddeköpinge.

Aktiviteter enligt ansökan om insatsstöd

Resursteam 
Detta har vi på enheten och det består av REKO (som också har rollen som fysioterapeut), 
arbetsterapeut och psykolog. Kurator finns inte på enheten men hade varit önskvärt att ha 
med i teamet. Teamet träffas en gång per vecka. Läkarna är schemalagda en gång/termin 
då vi går igenom hela deras lista på sjukskrivningar. Då ST-läkare är bokade till teamet 
deltar även senior specialistkollega som stöd och planen är att denna ska ersättas av en 
försäkringsmedicinskt sakkunnig läkare, när hon är åter efter föräldraledighet. Tid finns i 
slutet av varje session att ta upp ärenden som är mer akuta. Behövs det samlar vi 
resursteam och berörd läkare vid annat tillfälle för att dra ett patientfall. Likaså kallas annan 
berörd personal om det finns behov.

Operativ grupp
Någon sådan finns inte utan resursteamet fungerar som sådan på egna enheten. Vill vi 
förändra något tas det upp i samverkan med verksamhetschef.

Struktur för uppföljning av sjukskrivningsärenden.
Det finns ännu ingen färdig struktur för detta. Modeller har provats men förkastats. 
Diskussion pågår i resursteamet att meddela varandra på administrativ tid i tidboken när vi 
utfört de planerade åtgärderna.

Internutbildning
Föreläsning och frågestund har ordnats med Försäkringskassan (FK) och 
Arbetsförmedlingen (AF). Träff med socialtjänsten är planerad till januari-2021 för att 
informera om ett nytt arbetssätt som kommer att prövas utifrån 0-placeringsprojektet. 

FK har även gett information och deltagit på frågestund, gällande de svar som inkom på 
enkäter via vår utvärderare Joakim Tranquist vid baseline-mätning för REKO på riktigt. 
Uppföljning av detta digitala möte kommer att ske första kvartalet 2021.



Arbetsgrupp rörande SIP, kommun och primärvård
Är nu initierad, efter avslutat 0-placeringsprojekt. Arbetsgruppen har premiär i januari - 2021.

Gemensamt synsätt angående ohälsa, funktion och arbetsförmåga mellan organisationerna
Se ovan under internutbildning. Utbyte av tankar mellan FK och vårdcentral finns.
Patientfall dryftas i REKO-nätverket.

Budget
Förbrukade medel som fakturerats Finsam - se separat bilaga - REKO på riktigt budget.

Mål- och resultatuppföljning

Förbättrad samverkan och ökad kommunikation mellan PV och andra aktörer
Har uppnåtts genom kontinuerliga diskussioner med handläggare på ffa FK men även via 
REKO-nätverk samt 0- placeringsprojektet i Kävlinge som gjort att kontakt med kommunens 
socialsekreterare etablerats,
Däremot saknas en bra dialog med AF. Det är svårt att få tag på handläggare och även på 
våra angivna kontaktpersoner. 

Minskad administrativ tid för läkare att hantera sjukskrivningsfrågor
Har uppnåtts. REKO ombesörjer underlag inför läkarbesök efter att ha träffat eller pratat i 
telefon med patienten. REKO bokar avstämningsmöten och anges som kontaktperson för 
FK på sjukintyg, bokar återbesök till patienten i det fall läkaren glömt göra det, patienter 
hänvisas att ringa direkt till REKO- telefonen i sjukskrivningsfrågor. Vi diskuterar att ha en 
öppen grupp, antingen en gång/vecka eller varannan vecka, för att informera nya sjukskrivna 
patienter om sjukförsäkring, hur det fungerar, vad man ska tänka på som patient etc. Covid-
19 har dock tillsvidare satt stopp för detta. 

Minskad belastning för sjuksköterskor i telefon
Har uppnåtts med inrättandet av REKO-telefon och information till patienter att kontakta 
REKO i sjukskrivningsfrågor, samt att läkarna har skyldighet att boka sina egna återbesök.

Förbättrade sjukintyg/färre kompletteringar
Antalet kompletteringar har inte påverkats nämnvärt. Känslan är att det är samma läkare 
som ofta får kompletteringar och att det handlar om kopiering av gamla intyg vid stationära 
tillstånd och att FK efterfrågar aktuellt status (inga statistiska belägg finns för detta).

Följsamhet till process enligt processkarta
Någon processkarta finns inte men vi följer det dokument med riktlinjer för REKO:s arbete 
som finns. Detta uppdateras vid behov då verksamhetschef och REKO har avstämning.

Utvärdering av SIP som strukturellt verktyg för samverkan
Vi har för få ärenden med insats från kommunen för att kunna utvärdera. Dock har 0- 
placeringsprojektet resulterat i en samverkansgrupp med kommun, FK och vårdcentral. 
Planen var att AF skulle vara med men det har inte gått att genomföra. Samverkansgruppen 
träffas en gång/månad och går igenom avidentifierade fall.



Enhetlig struktur för handläggning av sjukskrivningsärenden mellan PV-enheter
Vi har konstaterat att vi har olika förutsättningar på enheterna, tex avsatt REKO-tid, antalet 
listade patienter, antalet läkare, olika klientel och att det måste få vara olika från enhet till 
enhet. I stort gör vi ändå likadant. Patienter får i princip samma information om hur 
sjukskrivningssystemet fungerar, vad som är viktigt att tänka på när man är sjukskriven, vi 
bistår med kontakt med FK, AF, socialtjänst och arbetsgivare, bokar avstämningsmöten etc.

Gemensam kunskapsbas mellan enheter
Detta försöker vi bygga upp genom kontinuerliga diskussioner och nätverksträffar. Vi 
försöker ha en gemensam policy för handläggning av långtidssjukskrivna så att patienterna 
inte kan dra fördel av att lista om sig.

Sjukskrivningsstatistiken VC Löddeköpinge ser ut så här:

Antal sjukskrivna juni-20 106 st
juli-20 103 st
aug-20 110 st
sep-20 103 st
okt-20 120 st
nov-20 110 st
dec-20 120 st

Andel deltidssjukskrivningar juni-20 42%
juli-20 44%
aug-20 41%
sep-20 43,7%
okt-20 43%
nov-20 46%
dec-20 44%

Antal impulser till Försäkringskassan om 
rehabilitering

juni-20 3 st
juli-20 0 st
aug-20 2 st
sep-20 3 st
okt-20 2 st
nov-20 0 st
dec-20 1st

Andel kompletteringar juni-20 3%
juli-20 7%
aug-20 3%
sep-20 9%
okt-20 5%
nov-20 7%
dec-20 2%

Andelen sjukskrivna kvinnor ligger mellan 70 och 80% och andelen sjukskrivna med psykisk 
ohälsa varierar mellan 40 och 45%.

Processbeskrivning
Se ovan för aktiviteter och insatser.



Nätverket för REKO i upptagningsområde för Finsam Staffanstorp och Burlöv samt Finsam 
Lomma och Kävlinge är fortsatt igång. Deltar gör REKO från HMC Hjärup/Staffanstorp, VC 
Staffanstorp, VC Löddeköpinge, VC Kävlinge och VC Lomma. Inbjudna men ej deltagande 
är Sundets läkargrupp samt VC Arlöv. 

Processledare VC Löddeköpinge - lärdomar, erfarenheter och 
reflektioner

- Allt förändringsarbete tar tid. Projektets längd gör att vi inte kommer att kunna mäta 
effekterna fullt ut. 

- Rollen som REKO är så pass ny att utveckling hela tiden sker under arbetets gång. 
Större kunskap och tid för utbildning behövs.

- 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. Även 
sjuksköterskegruppen uttrycker att funktionen är uppskattad

- Patienterna uttrycker uppskattning för REKO:s arbete.
- En god relation till övriga aktörer är viktig

Korrigering av processplan
Som tidigare diskuterats så deltar HMC Lomma inte i projektet, har ingen REKO.

Årsrapport

Löddeköpinge VC har en REKO-tjänst på 100%, Örjan Sundewall är anställd och har en 
månadslön på 41 400 kr.

Då projektet startade hade en hel del arbete redan lagts ner på att förändra och påverka 
sjukskrivningsprocessen:

- Det fanns en eget telefonnummer till REKO
- Information till patienter att i första hand vända sig till REKO i sjukskrivningsärenden
- Information till sköterskor att hänvisa patienter till REKO-telefonen i 

sjukskrivningsärenden.
- Via sjukintyg och i varje ärende informera FK, AF och andra aktörer om att vända sig 

direkt till REKO-telefonen.
- Rutiner kring resursteam, beskrivna ovan.
- Arbetsgrupp med REKO, arbetsterapeut, psykolog och fysioterapeut i syfte att 

möjliggöra och förbättra det tidiga uppfångandet och omhändertagandet av 
sjukskrivna patienter på ett, för mottagningen, optimalt sätt. 

Detta har tillkommit under året:
- Det hade skapats en sjukskrivningsmapp, såväl digital som fysisk. I den finns 

samtliga aktuella dokument som berör processer kring sjukskrivning och REKO:s 
arbete. Denna finns tillgänglig på alla läkarrum och under gemensam mapp digitalt.

- Rutiner för kommunikation med läkare och sedan återkoppling via administrationstid i 
tidboken/schema.

- Införande av månatlig information från REKO på läkarmöten.



- Införande av 15 minuters möte varje månad, där varje läkare får tid med REKO för att 
gå igenom ”nya” sjukskrivningar.

- Rutin för att få gemensam återkoppling mellan personal i resursteam, angående de 
rehabärenden som diskuterats. 

- Arbetsterapeut, som gått REKO-grundkurs, invigs fortlöpande i REKO-arbetet för att 
ha en back-up när ordinarie REKO inte är på plats.

- Tidiga bedömningssamtal hos psykolog för nysjukskrivna. Detta fick pausas då vi fick 
långtidssjukskrivning bland psykologerna. Har ännu inte kunnat återupptas.

- Rutin för att erbjuda alla nysjukskrivna med psykisk ohälsa och där psykologen anser 
det lämpligt, en mediyoga i grupp. Innan Covid-19 brakade loss började vi få ett bra 
flöde in i en öppen mediyogagrupp. Utvärdering av detta är självklart inte gjort.

- REKO försöker i det fall det anses lämpligt kontakta arbetsgivaren i ett tidigt skede, 
och då ofta HR-ansvarig i första hand. Ibland tas kontakten redan under 
sjukskrivningens första månad. Fördelen med att kontakta HR är att information inte 
stannar hos närmsta chef utan förs vidare i organisationen och leder oftare till 
positiva åtgärder från arbetsgivaren.

- Införa som rutin att använda rehabplan, som finns i journalsystemet, från dag ett vid 
sjukskrivning eller åtminstone efter återbesök hos läkare. Detta drivs just nu som ett 
miniprojekt med två läkare som försöker göra detta konsekvent. Fördelen är att det 
blir lättare för en läkare som får ta över ett fall att få en klar bild över vad som är tänkt 
och gjort. 

- SIP har initierats som arbetsmetod för de patienter som har kontakt med kommunen 
och inte Försäkringskassa och Arbetsförmedling. 0-placeringsprojektet har lett till att 
det startats en samverkansgrupp med kommun, VC och FK samt ett fastställt 
flödesschema om hur man ska arbeta och hur kontakten ska ske under givna 
förutsättningar.

Mycket av tänkt förändringsarbete har dock stoppats med anledning av Covid -19.

Örjan Sundewall, rehabkoordinator VC Löddeköpinge.
Karin Larsson - processledare REKO på riktigt/rehabkoordinator HMC Hjärup har 
sammanställt information som inkommit från VC Löddeköpinge.


