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Sammanfattning 

Det är en nationell och regional prioritering att minska behovet av 

sjukskrivningar, både för att förbättra livssituationen för de drabbade men 

även för att frigöra resurser för samhället. Genom den så kallade 

sjukskrivningsmiljarden och rehabiliteringsgarantin har staten sedan 2006 erbjudit 

landsting bidrag i form av finansiella stimulansmedel för att ge sjukskrivningsfrågor 

högre prioritet i hälso- och sjukvården samt för att utveckla sjukskrivnings- och 

rehabiliteringsprocessen i samverkan med andra aktörer. Sedan 2015 regleras 

statsbidragen genom överenskommelser om ett eller två år. Nuvarande 

överenskommelse gäller för åren 2017 – 2018. Därefter är finansieringen inte 

fastställd.  

 

Rehabiliteringskoordinatorer (reko) och multimodal rehabilitering för 

smärtproblematik (MMR) är två insatser som införts utifrån statsbidragen 

inom sjukskrivningsområdet. Insatserna har gemensamt att de riktas till patienter 

med mer komplex problematik och att återgång i arbete ofta är i fokus. Reko är en 

koordinerande insats som kan beskrivas som en ny yrkesroll inom vården. MMR1 är 

en behandling för patienter med komplex långvarig smärta. I Uppsala län erbjuds för 

närvarande reko vid 30 av 47 vårdcentraler och ett införande på sjukhus planeras på 

fyra verksamhetsområden på sjukhus 2018. Hur många patienter som får stöd av 

reko är okänt då detta inte dokumenterats. Multimodal rehabilitering för smärta i 

primärvården (MMR1) erbjuds vid ett varierande antal vårdcentraler i länet – år 2016 

levererade 12 av 47 vårdcentraler. Totalt genomgår omkring 200 patienter per år 

MMR1-behandling i regionen.  

 

Denna utredning syftar till att kartlägga dagens rehabiliteringsstöd med reko 

respektive MMR i primärvård (MMR1), samt att ta fram förslag på framtida 

modeller för Region Uppsala inom ordinarie verksamhet när finansiering 

genom särskilda statsbidrag upphör sista december 2018. Utredningen har 

omfattat sammanställning av evidens, genomgång av intern dokumentation, 

omvärldsanalys, dataanalys samt sextio intervjuer inom berörda interna och externa 

funktioner. Utredningen har genomförts med hjälp av Lumell Associates, men i nära 

dialog med Team Försäkringsmedicin. Utredningen är avsedd att ligga till grund för 
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politiskt beslut våren 2018 med implementering av de föreslagna modellerna i 

januari 2019. 

 

Utredningen av nuvarande reko-modell visar att det finns evidens för att reko 

minskar sjukskrivningsgrad och sjukskrivningslängd samt har positiva effekter för 

både patient och vårdpersonal. Inom Region Uppsala är stödet för funktionen utbrett 

och efterfrågan på reko-insatser stort. Utredningen finner dock att det finns flera 

utmaningar med dagens reko-modell. En ojämn resursfördelning och varierande 

urvalsprocess för stödet leder till ett ojämlikt stöd över regionen. Uppdraget 

uppfattas som otydligt, vilket leder till ett varierande och ineffektivt arbetssätt. 

Vidare upplever intervjuade reko i Uppsala län ett behov av stärkt kunskap och 

processtöd samt mer effektiva rutiner för extern samverkan. Slutligen saknas 

kontinuerlig dokumentation av både insatser till patient samt av funktionens 

utveckling i verksamheterna. Detta hindrar uppföljning av resultat och effekter samt 

vidareutveckling av verksamheten.  

 

Förslaget till framtida modell för reko innebär en enhetlig modell som ger 

samma förutsättningar för att få rekostöd oavsett vilken vårdcentral patienten 

är listad vid. Den föreslagna modellen vidareutvecklar den redan existerande genom 

att adressera ovan nämnda utmaningar. Reko föreslås etableras som en permanent 

funktion i vårdens reguljära utbud genom en inkludering i vårdvalet för 

primärvårdens verksamheter. För att garantera kvalitet och effektivitet i stödet bör 

rekos tjänsteutrymme inte ligga på en lägre nivå än 30 procent per vårdcentral. 

Tillgång till reko bör även införas på sjukskrivningsintensiva verksamhetsområden 

på sjukhus, då det är något som efterfrågas inom regionen samt finns goda 

erfarenheter av från andra delar av landet. Med den föreslagna omfattningen skulle 

det innebära cirka 20 heltidstjänster och en kostnad på cirka 15,2 miljoner kronor 

inklusive kostnad för koordinering och uppföljning från regionkontoret.  

 

Ett effektivt stöd från reko förväntas korta sjukskrivningslängd och minska 

antalet återsjukskrivningar. En minskning av antalet sjukskrivningsdagar på 2–5 

procent skulle frigöra 14,2–35,5 miljoner kronor i utbetald sjukpenning för 

Försäkringskassan. För Region Uppsala som arbetsgivare skulle en liknande 

minskning av sjukfrånvaro innebära en besparing på 2,5–6,2 miljoner kr i direkta 

kostnader. Genom kompetensutveckling och intern samverkan förväntas reko bidra 

till att minska antalet kompletteringar för läkarintyg vilket skulle kunna frigöra tid 

motsvarande tre heltidstjänster utspridda över primärvården. Stödet förväntas även 

ge positiva effekter för individen gällande både upplevelse av 

sjukskrivningsprocessen samt ett minskat inkomstbortfall i och med minskad 

sjukskrivning. Vårdkonsumtionen förväntas vara oförändrad. 
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Utredningen av nuvarande MMR1-modell visar att det finns varierande men 

lovande evidens för effekterna av MMR1. Inom Region Uppsala framhåller 

behandlare den personliga kliniska erfarenheten av de positiva effekterna. I 

utredningen framkommer dock ett antal utmaningar inom nuvarande modell. Trots 

att det finns en rekommendation från nationellt och regionalt håll att behandla minst 

20 patienter per år och vårdenhet behandlar majoriteten av vårdcentralerna 11 

patienter eller färre idag. Detta försvårar för behandlarna att uppnå nödvändig 

kompetens samt försvårar möjligheten att följa upp resultat. Det saknas även 

etablerade rutiner och strukturer för screening, utredning, urval och remittering av 

smärtpatienter vilket kan leda till ojämlik vård och ett urval som inte passar 

behandlingsformen. Vidare visar kartläggningen att det är stor grad av variation på 

behandlingsprogrammens utformning och innehåll.   

 

Förslaget till framtida modell för MMR1 inom Region Uppsala innebär en 

enhetlig modell där verksamheten koncentreras och standardiseras i linje med 

nuvarande evidens. Tydliga rutiner för screening, utredning och urval införs med 

tydliga remitteringskanaler till de vårdcentraler som erbjuder behandlingen. Den nya 

modellen föreslås börja i mindre skala och följas upp kontinuerligt för att säkerställa 

kvalitet och resultat.  Med behandling av 180–240 personer per år utifrån att tre 

vårdcentraler arrangerar 6–8 grupper à 10 personer skulle det innebära en kostnad 

på 4,6–5,9 miljoner kronor inklusive kostnad för koordinering och uppföljning från 

regionkontoret.  

 

Hittills har dokumentation av insatser och resultat inom MMR1 varit mycket 

begränsad, både inom Region Uppsala och nationellt. Det gör det svårt att 

uppskatta ekonomiska värden på dessa effekter idag. För att möjliggöra uppföljning 

och utvärdering enligt definierade variabler blir dokumentation en viktig del av ny 

modell.   

 

För både reko och MMR1 är en viktig del av förslagen att från början ha 

definierat uppföljnings- och utvärderingsvariabler som möjliggör kontinuerlig 

analys och vidareutveckling av modellerna. Uppföljningen bör spegla vad som 

görs, effekterna och upplevelsen hos patienter och medarbetare.  
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Förkortningar 
 

 

Förkortning Förklaring 

ITP Interpersonell terapi 

KBT Kognitiv beteendeterapi 

MMR Multimodal rehabilitering 

SKL Sveriges Kommuner och Landsting 

RU Region Uppsala. Med Region Uppsala avses i denna rapport 

det som tidigare var Landstinget i Uppsala län (LUL). För att 

undvika förvirring används i rapporten endast Region 

Uppsala eller regionen. 
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1 Bakgrund och syfte 

SJUKSKRIVNINGAR ÄR EN ANGELÄGEN OCH 

PRIORITERAD FRÅGA 

Det är en nationell och regional prioritering att minska behovet av sjukskrivningar, 

både för att förbättra livssituationen för de drabbade men även för att frigöra resurser 

för samhället. Enbart inom Uppsala län betalade Försäkringskassan ut 1,2 miljarder 

i sjukpenning år 2016. Sjukfrånvaro medför även stora kostnader för arbetsgivare. 

För Region Uppsala som arbetsgivare uppskattas kostnaden för sjukfrånvaro hos 

anställda uppgå till minst 200 miljoner kronor per år 1 . Cirka 60 procent av 

sjukskrivningarna är för psykiatriska diagnoser samt diagnoser kopplade till muskel- 

och ledsmärta.  

 

SEDAN 2006 HAR DET GJORTS STATLIGA SATSNINGAR 

INOM SJUKSKRIVNINGS- OCH REHABILITERINGS-

OMRÅDET 

Genom den så kallade sjukskrivningsmiljarden har staten sedan 2006 erbjudit 

landsting bidrag i form av finansiella stimulansmedel för att ge sjukskrivningsfrågor 

högre prioritet i hälso- och sjukvården samt för att utveckla sjukskrivnings- och 

rehabiliteringsprocessen i samverkan med andra aktörer. Sedan 2015 regleras 

statsbidragen genom kortare överenskommelser om ett eller två år. 

Sjukskrivningsmiljarden och rehabiliteringsgarantin finns inte längre som enskilda 

överenskommelser utan är sedan 2016 års överenskommelse istället en del av 

statsbidragen inom sjukskrivnings- och rehabiliteringsområdet som då infördes. Se 

Figur 1 för en illustration över statliga satsningar inom sjukskrivnings- och 

rehabiliteringsområdet. 

                                                      

 

 
1 Lumells analys, se XX för detaljerad uträkning. 
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Figur 1. Statliga satsningar inom sjukskrivnings- och rehabområdet 

  
Källa: SKL, Socialdepartementet. 

För att landstingen ska få ta del av statsbidragen inom sjukskrivnings- och 

rehabiliteringsområdet måste de utvecklingsvillkor som fastställts i 

överenskommelsen mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) 

uppfyllas. Ett av villkoren för statsbidragen är att landstingen ska utveckla en 

funktion för koordinering av patienters sjukskrivning och rehabilitering 

(Regeringskansliet & Landsting, 2015).  

REKO OCH MMR ÄR TVÅ INSATSER SOM IDAG 

FINANSIERAS MED STATSBIDRAG I REGION UPPSALA 

Rehabiliteringskoordinatorer (reko) och Multimodal rehabilitering (MMR) är två 

insatser som införts utifrån statsbidragen inom sjukskrivningsområdet. Insatserna 

har gemensamt att de riktas till patienter med mer komplex problematik och att 

återgång i arbete ofta är i fokus. Dock skiljer de två sig åt i funktion, utformning och 

innehåll. Reko är en koordinerande insats som kan beskrivas som en ny yrkesroll 

inom vården. MMR1 är en behandling för patienter med komplex långvarig smärta.  

REHABILITERINGSKOORDINATORER (REKO) 

Utvecklandet av en rehabiliteringskoordinatorsfunktion har ingått i statsbidragen 

sedan starten år 2006. Syftet med funktionen är att stärka sjukskrivnings- och 

rehabiliteringsprocessen och underlätta för patienten att vara kvar eller återgå i 

arbete. Målgrupp för stöd av reko är framför allt patienter med diagnoser inom 
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psykiatri och smärta i muskler och leder (F och M diagnoser enligt ICD systemet2) 

som anses ha risk för längre sjukskrivning. Reko ska idag ha tre funktioner:   

 

• Ge individuellt anpassat stöd till patienter i form av koordinering och 

coachning med fokus på hållbar arbetsåtergång. 

• Ge stöd till vården i form av intern koordinering av rehabilitering och 

sjukskrivning.  

• Fungera som kontaktperson till externa aktörer såsom Försäkringskassan, 

arbetsgivare, företagshälsovård, arbetsförmedling och kommun (Sveriges 

Kommuner och Landsting, 2017). 

 

Reko finns idag inom samtliga regioner/landsting i Sverige.  Utvecklingsarbetet för 

reko har följt en stegmodell där den lägsta nivån innebär att assistera vårdenheten 

med tidsbokning av möten och den högsta en strategisk funktion med ansvar för en 

mängd komplexa uppgifter. Vilken nivå regionerna/landstingen befinner sig på idag 

varierar (Hansen Falkdal & Hörnqvist Bylund, 2015) (Socialdepartementet, 

Inrättande av arbetsgrupp med uppdrag att utreda formerna för en permanent 

rehabiliteringskoordinatorsfunktion inom vården, 2017). 

Figur 2. Stegmodell för införande av reko 

 
Källa: Rekoord-projektet rapport (2013), Socialdepartementet  

 

                                                      

 

 
2 F-diagnoser inkluderar psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar. M-diagnoser 

inkluderar sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven. Antalet vårdenheter med tillgänglig 

data för perioden var 39. Totalt finns 47 vårdcentraler i Region Uppsala idag. 
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Redan under det första året med sjukskrivningsmiljarden 2006 introducerade Region 

Uppsala som ett av de första landstingen en pilot med reko. Idag finns reko på 

omkring två tredjedelar av regionens vårdcentraler. De befinner sig på minst steg 

fem i modellen (Figur 2).  

 

MULTIMODAL REHABILITERING (MMR) 

Multimodal rehabilitering vid långvarig smärta (MMR) är en behandlingsmetod som 

utvecklats för patienter med förhållandevis omfattande och komplex 

smärtproblematik. Behandlingsmetoden innebär att ett fast team av flera 

professioner (exempelvis läkare, sjukgymnast, psykolog, kurator och/eller 

arbetsterapeut) planerar och samordnar ett program av olika insatser för att uppnå 

mål som satts upp tillsammans med patienten. 3 Syftet är att genom ett intensivt och 

tidsbestämt behandlingsprogram på vanligtvis fyra till sex veckor kunna påverka 

faktorer som orsakar och vidmakthåller smärta så att patienten kan få ett mer 

välfungerande liv. MMR ges ofta i grupp, men ska garantera ett individanpassat 

synsätt (Nationella medicinska indikationer, 2011).  

 

Vid mer komplex smärtproblematik, ställs det större behov på behandlingsteamet. 

Detta har lett till att MMR idag ges i två olika former inom vården: MMR1 och 

MMR2. Ofta ges MMR1 på primärvårdsnivå och MMR2 på specialistvårdsnivå, 

men uppdelningen bygger egentligen inte på vårdnivå utan det är teamets kompetens 

och kapacitet som är avgörande (Nationella medicinska indikationer, 2011). 

 

Under senare år har arbetsförmåga och arbetsåtergång fått ett ökat fokus inom MMR. 

Staten erbjuder idag särskilda medel för behandlingar där vården tar kontakt med 

patientens arbetsgivare eller arbetsförmedling (efter samtycke). Syftet med sådan 

samverkan är att uppmärksamma arbetsgivaren om att det kan finnas behov av att 

anpassa arbetsplatsen, arbetsuppgifter eller rehabiliteringsinsatser och därigenom 

främja patientens återgång i arbete. (Nationella medicinska indikationer, 2011) 

(Regeringskansliet & Sveriges Kommuner och Landsting, En kvalitetssäker och 

effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess. Överenskommelse mellan staten 

och Sveriges Kommuner och Landsting 2017-2018, 2016). 

 

Inom Region Uppsala har vårdcentraler kunnat få ersättning för att leverera MMR1-

behandling sedan 2010. År 2016 valde 12 vårdcentraler att behandla smärtpatienter 

                                                      

 

 
3 MMR ges som ett alternativ till unimodal behandling (behandling med en enstaka åtgärd till 

exempel sjukgymnastik) eller intermediär behandling (behandling med flera separata åtgärder utan 

teamarbete). 
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i MMR1-program och totalt behandlades 200 patienter. MMR2 ges vid 

Smärtcentrum vid Akademiska sjukhuset  

STATLIG FINANSIERING FÖR REKO OCH MMR1 FINNS TILL 

OCH MED 2019 

Den nuvarande överenskommelsen om sjukskrivning och rehabilitering mellan 

staten och SKL gäller för åren 2017 - 2018 och omfattar totalt 2,88 miljarder kronor. 

Målet med överenskommelsen är att slutföra flera av de insatser som har utvecklats 

genom tidigare överenskommelser.  

 

Förändringar från tidigare överenskommelser är att funktionen för koordinering 

införas i verksamhetsområden utanför primärvården där sjukskrivning är vanligt 

förekommande. Under 2017 ska alla landsting ha utrett behovet av reko utanför 

primärvården, exempelvis på sjukhus, och 2018 ska ett införande påbörjas. För 

MMR1 infördes särskilda stimulansmedel för kontakt med arbetsgivare och 

arbetsförmedling. Jämställdhet är i nuvarande överenskommelse inte ett eget 

insatsområde utan ingår i samtliga villkor. (Sveriges Kommuner och Landsting, 

2017) (Regeringskansliet & Sveriges Kommuner och Landsting, 2016). 

 

Enligt SKL är det troligt att en ny tillfällig överenskommelse kommer upprättas för 

att täcka upp tills ett långsiktigt beslut på plats. För MMR är det oklart om och i så 

fall hur statliga bidrag kommer att ges efter 2018. 

Utredning pågår avseende permanent statsbidrag för reko  

Gällande reko finns idag ett intresse på nationell nivå att hitta en permanent funktion 

i landstingens reguljära vårdutbud. Den parlamentariska socialförsäkrings-

utredningen från 2015 (”Mer trygghet och bättre försäkring”) föreslog att 

landstingen skulle få ett utvidgat uppdrag gällande kontakter med patienters 

arbetsgivare eller motsvarande, samt att finansieringen av funktionen övergår till ett 

permanent statsbidrag. Socialdepartementet tillsatte i februari 2017 en arbetsgrupp 

med uppdrag att utreda formerna för ett permanent införande av reko i samtliga 

landsting. Då 2018 är valår förväntas den politiska processen dock fördröjas och en 

ny eventuell lag beräknas inte träda i kraft förrän tidigast 2020 (Socialdepartementet, 

2015)  (Socialdepartementet, 2017).  

 

Socialdepartementets arbetsgrupp utreder i första hand de juridiska formerna för ett 

långsiktigt införande av reko samt vilken roll reko ska ha i förhållande till andra 

aktörer såsom Försäkringskassan. Enligt ansvarig på SKL kommer frågan om hur 

tjänsten ska utformas sannolikt lämnas till landstingen att besluta om även i 

framtiden.   
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UTREDNINGEN SYFTAR TILL ATT GE UNDERLAG FÖR EN 

LÅNGSIKTIG IMPLEMENTERING AV REKO OCH MMR1 

Under hösten 2017 har en utredning av implementering av Reko och MMR1 utförts 

på uppdrag av Region Uppsala. Syftet med uppdraget har varit att utreda nuvarande 

modell för Reko och MMR1 i Region Uppsala samt hur dessa funktioner kan 

permanentas i vårdens reguljära utbud utan statligt stöd efter 2018. Utredningen är 

avsedd att ligga till grund för politiskt beslut våren 2018.  

 

I utredningen ingick bland annat en sammanställning av evidens för de båda 

funktionerna, samt en omvärldsanalys med fokus på hur andra regioner/landsting 

hanterar Reko och MMR samt planerar en långsiktig implementering. I uppdraget 

ingick även att utreda inkludering av arbetsterapeutisk kompetens inom MMR1. 

Baserat på utredningen har förslag på framtida modeller för reko respektive MMR1 

tagits fram.  

 

Föreliggande dokument sammanfattar resultatet från utredningen.  
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2 Metod och genomförande 

UTREDNINGEN HAR GENOMFÖRTS I FYRA FASER 

För att kartlägga nuvarande modell för reko och MMR1 i Region Uppsala samt 

besvara hur dessa funktioner kan permanentas i Region Uppsala efter 2018 har 

utredningen genomförts i fyra faser. Under varje fas har ett antal frågeställningar 

besvarats. Utredningarna för reko och MMR1 har utförts parallellt och de har utgått 

ifrån samma faser och frågeställningar. 

Figur 3. Utredningens fyra faser och frågeställningar 
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I utredningens första fas genomfördes en kartläggning av modellerna för reko och 

MMR1 inom Region Uppsala idag. Samtidigt genomfördes en genomgång av 

vetenskaplig evidens för både reko och MMR.  

 

Under den andra fasen utvecklades ett första förslag på framtida modeller för reko 

och MMR1 baserat på kartläggningen.  

 

I utredningens tredje fas förankrades dessa förslag med representanter ifrån 

utredningens styrgrupp, representanter från Region Uppsalas linjeorganisationer 

samt reko- och smärtnätverk, varpå de korrigerades och vidareutvecklades.  

 

Den sista fasen av utredningen har inneburit sammanställning av denna slutrapport.  

KARTLÄGGNINGEN HAR UTGÅTT IFRÅN SÅVÄL 

KVALITATIVA SOM KVANTITATIVA METODER 

Utredningen har utgått ifrån både kvalitativa och kvantitativa metoder. Inom ramen 

för de kvalitativa analyserna har bland annat 59 semistrukturerade intervjuer 

genomförts. Dessutom har en genomgång av tillgängliga publikationer på respektive 

område genomförts. Som en del av kartläggningen har det även gjorts en genomgång 

av Region Uppsalas interna dokumentation för reko respektive MMR1. De 

kvantitativa analyserna har präglats av fördjupad analys av data och statistik.   

 

KVALITATIV METOD 

Huvuddelen av studien bygger på semistrukturerade intervjuer med personer som 

arbetar inom och nära vårdverksamheterna samt med beslutsfattare och tjänstemän 

inom Region Uppsala. Intervjuer har också genomförts med nationella experter och 

forskare inom sjukskrivnings- och rehabiliteringsområdet från myndigheter samt 

med parter såsom Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och länets kommuner. För 

att fånga praktiska lärdomar och framgångsfaktorer har nyckelpersoner inom 

sjukskrivnings- och rehabiliteringsområdet från fem andra landsting och regioner 

intervjuats. Se Appendix 6.1 för förteckning över intervjupersoner.  

 

Fem personer fick förfrågan om intervju men hade inte möjlighet att delta. Att 

liknande perspektiv ändå inkluderades säkerställdes genom intervjuer med andra 

personer från samma yrkeskategori/organisation.  

 

I tillägg till kvalitativa intervjuer har även relevanta studier, utvärderingar och 

uppföljningar studerats. Fokus för litteraturgenomgången har varit att granska den 

evidens som finns för reko och MMR idag samt att samla praktiska lärdomar. 
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Löpande avstämningar har skett där arbetsgruppen (se avsnitt Projektorganisation 

nedan) vid Region Uppsala hållits uppdaterade på arbetets status och getts möjlighet 

att kommentera och föreslå områden relevanta för vidare undersökning.  

 

KVANTITATIV METOD  

Utredningen omfattar även kvantitativa analyser av både publika samt regioninterna 

datakällor. Datauttagen från Region Uppsalas patientdata om antalet listade personer 

i arbetsför ålder per vårdcentral samt antal skrivna sjukintyg har gjorts på aggregerad 

nivå och i enlighet med Personuppgiftslagen. I de fall det förekommit patientdata i 

Region Uppsalas interna dokumentation har denna varit avidentifierad.  

 

För att analysera antalet sjukfall per vårdenhet har Ineras webbtjänst Statistiktjänsten 

använts. Tjänsten innehåller statistik över alla läkarintyg som skickats elektroniskt 

från hälso- och sjukvårdens journalsystem.  Statistiktjänsten samlar aggregerad 

statistik för sjukskrivningar ordinerade av läkare per vårdenhet, kön, diagnos, 

sjukskrivningslängd samt sjukskrivningsgrad.  

 

Data har även hämtats från publika datakällor, såsom Försäkringskassan.   

PROJEKTORGANISATION 

För genomförandet av utredningen utformades en programorganisation bestående av 

fyra grupper. Organisationen samt roller och ansvar finns illustrerade i Figur 4 

nedan.  

Figur 4. Projektorganisation 
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Lumell Associates har lett arbetet i samarbete Birgitta Pleijel, strateg och teamledare 

för försäkringsmedicin vid hälso- och sjukvårdsavdelningen i Region Uppsala. 

Löpande avstämningar har skett med en arbetsgrupp bestående av medlemmar ur 

Team Försäkringsmedicin samt team från Lumell.  

 

Styrgrupp för utredningen är hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp under ledning av 

hälso- och sjukvårdsdirektör Åsa Himmelsköld. Styrgruppen har vid två möten blivit 

uppdaterade om arbetet och har då fått ta del av resultat från kartläggning samt 

förslag på framtida modeller. Styrgruppen har också fått möjlighet att läsa utkast av 

denna kartläggning och lämna synpunkter innan slutgiltig sammanställning.  

 

Utredningens projektägargrupp är Styrgruppen för statsbidrag. De är ansvariga för 

att godkänna slutrapporten samt ta beslut om de föreslagna modellerna ska ligga till 

grund för ett politiskt beslut under 2018.  

 

Referensgrupp för arbetet har bland annat varit representanter ifrån Region Uppsalas 

linjeorganisationer i form av regionens förvaltningsdirektörer. Dessa har vid två 

tillfällen fått ta del av resultat från kartläggning samt förslag på framtida modeller 

via mail och har haft möjlighet att då lämna synpunkter.  

 

Vidare har avstämningar och workshops skett vid två tillfällen i reko-nätverk samt 

en gång i det smärtnätverk där aktiva inom MMR deltar.  

ARBETETS AVGRÄNSNINGAR OCH BEGRÄNSNINGAR 

Det finns ett antal avgränsningar och begränsningar i den genomförda utredningen.  

 

I utredningen av reko inom Region Uppsala har huvudfokus varit reko i 

primärvården då det är i den delen av vården reko finns idag i regionen. Ett införande 

av reko på sjukhus har dock undersökts och i detta har först och främst erfarenheter 

från andra landsting legat till grund för förslag.  

 

I utredningen av MMR är det endast MMR1 i primärvården som inkluderats. De mer 

omfattande MMR2-program som utförs av Smärtcentrum vid Akademiska sjukhuset 

har inte omfattats av denna utredning. Även annan eventuell behandling av långvarig 

smärta i primärvården har exkluderats.  

  

Då dokumentation av insatser och utfall varit mycket begränsad för både reko och 

MMR1 har ingen djupare analys av behandlingsinnehåll eller resultat genomförts. 

Den kvantitativa analys som gjorts har i första hand kartlagt dagens reko och MMR1 

utifrån ett deskriptivt perspektiv.  
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Endast reko och MMR1 i Region Uppsala har utretts. Det gör att utredningen har 

begränsad generaliserbarhet. Dock framkommer i den genomförda 

omvärldsbevakningen att de utmaningar som finns i Region Uppsala ofta är 

desamma som i andra landsting. Därför kan delar av rapporten troligtvis vara av 

värde även för aktörer utanför Region Uppsala.  

RAPPORTENS DISPOSITION 

I denna rapport redovisas resultaten av utredningen för reko och MMR1 i två 

separata delar. Varje del inleds med en sammanfattning av den genomgångna 

evidensen (en detaljerad evidensgenomgång återfinns i Appendix 6.2 och 6.3). 

Därefter beskrivs förutsättningar och nuläge för insatsen inom Region Uppsala. 

Vidare presenteras det förslag på framtida modell som utredningen har kommit fram 

till. I slutet av rapporten presenteras rekommenderade nästa steg för reko och MMR1 

samlat.  

 



fa 

   

 

 

19 

3 Utredning av reko inom 
Region Uppsala 

I kapitel tre redovisas utredningen av reko inom Region Uppsala. I avsnitt 3.1 

presenteras en sammanfattning av evidens och vetenskapliga studier inom området. 

Avsnitt 3.2 beskriver bakgrund, utveckling och nuläge för reko i Region Uppsala 

inklusive effekter och utmaningar. Slutligen presenteras de utmaningar som 

utredningen funnit i dagens modell. I avsnitt 3.3 presenteras den nya modell för reko 

som föreslås implementeras efter 2018.  

 Genomgång av evidens 
 

Nedan följer en sammanfattning av evidens för reko. En detaljerad genomgång av 

relevanta studier och rapporter går att finna i Appendix 6.2.  

Det finns begränsat med studier av reko och de som finns är mestadels 

kvalitativa 

De utvärderingar som har gjorts av reko-funktionen har i princip varit uteslutande 

kvalitativa och fokuserat på patienters och medarbetares upplevelser av stödet från 

reko. Endast en undersökning som kvantitativt utvärderar effekten på arbetsåtergång 

och sjukskrivning har publicerats. Även om reko har introducerats på flera håll i 

landet idag så är de studier och utvärderingar som gjorts av reko har först och främst 

fokuserade på reko i primärvården. Endast en studie som specifikt utvärderar reko 

på sjukhus har publicerats.  

De utredningar som gjorts är överlag positiva till reko, både utifrån effekter på 

sjukskrivningens längd men även utifrån patient- och medarbetarnöjdhet 

De kvalitativa utvärderingarna visar generellt att medarbetare och patienter är nöjda 

med reko och upplever att funktionen har en positiv effekt på 

sjukskrivningsprocessen, både i primär- och specialistvård. Enligt patienterna har 
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stöd från reko medfört en smidigare sjukskrivningsprocess. Läkare och andra 

medarbetare lyfter rekos avlastande effekt som medför frigjord tid. Detta ledde enligt 

vårdpersonal utöver ett effektiviserat arbete till mer arbetsro och bättre arbetsmiljö. 

Ett starkt chefsstöd, relevant kompetens hos rekos samt tillräckligt med avsatt tid för 

rekos att utföra uppdraget är centrala framgångsfaktorer som återkommer i flera av 

rapporterna. Bland utvecklingsområdena nämns att kontakter med externa aktörer, 

framförallt arbetsgivare, behöver förbättras och intensifieras (Hansen Falkdal & 

Hörnqvist Bylund, 2015) (Hansen Falkdal, Hörnqwist Bylund, Edlund, Janlert, & 

Bernspång, 2013) (Elrud & Alexanderson, 2015).  

 

Den kvantitativa utredningen visar på att reko-stödet har visat på effekt i form 

av minskat behov sjukskrivning  

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Stockholm inledde 2013, i samarbete med 

Health Navigator, en kontrollerad randomiserad studie av 

rehabiliteringskoordinatorers effekt på sjukskrivning, vårdkonsumtion och 

livskvalitet. Resultaten visar att de patienter som erbjudits stöd från 

rehabiliteringskoordinator under sin sjukskrivning har en lägre genomsnittlig 

sjukskrivningsgrad över tid jämfört med kontrollgrupp. Patienter med stöd av 

rehabiliteringskoordinator återgår också snabbare i arbete och har en stabilare 

arbetsåtergång med färre återsjukskrivningar.  

 

Effekten på arbetsåtergång är dock olika för olika patientgrupper. Rapporten 

sammanfattar dessa skillnader på följande sätt, rehabkoordinatorn har (s. 4): 

 

• Bäst effekt för de med historisk sjukskrivning och diagnoser inom 

lätt/medelsvår psykisk ohälsa  

• Bäst effekt för de med historisk sjukskrivning och diagnoser med risk för 

långvarig smärta  

• Begränsad effekt på sjukskrivningen för de patienter som har en stor 

omfattning av historisk sjukskrivning och hög vårdkonsumtion  

• Ingen effekt på sjukskrivning för patienter som har diagnos inom både 

psykisk ohälsa och långvarig smärta  

• Ingen effekt på sjukskrivning för patienter som tidigare inte har någon 

sjukskrivning och har låg vårdkonsumtion eller för de som har en låg 

sjukskrivningsgrad. Denna grupp klarar sin arbetsåtergång utan extra stöd 

av rehabiliteringskoordinator. 

 

Vårdkonsumtionen hos patienter med stöd av reko visade sig oförändrad eller i något 

minskad för vissa patientgrupper.  (Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, 2017). 
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En strukturerad genomgång av liknande funktioner i andra länder visar inte på 

någon effekt 

I mars 2017 publicerade forskningsorganisationen Cochrane en internationell 

systematisk litteraturgenomgång över effekten av så kallade ”Return-to-work 

(RTW)”-koordinatorer. Genomgången visade att inga signifikanta skillnader i 

arbetsåtergång fanns för patienter som fått stöd av en RTW-koordinator, vare sig på 

kort eller lång sikt (Vogel, o.a., 2017). Dock skiljer sig uppdraget för en RTW-

koordinator från den svenska rehabiliteringskoordinator-funktionen, då fokus ligger 

på en arbetslivsinriktad rehabilitering. SKL valde därför att inte inkludera studier om 

RTW-koordinatorers i deras litteraturgenomgång för rehabiliteringskoordinatorer 

(Hansen Falkdal & Hörnqvist Bylund, 2015).  
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 Förutsättningar och nuläge för 
reko i Region Uppsala 

 

3.2.1 DAGENS REKO-MODELL I REGION UPPSALA 

I och med ett omtag 2015 genomförde Region Uppsala ett nytt projekt med 

reko på fem vårdcentraler 

Baserat på rekommendationerna i sjukskrivningsmiljarden om införande av en 

koordinatorfunktion valde Region Uppsala att pilottesta reko-uppdraget i ny form 

2015 genom att introducera tjänsten på fem vårdcentraler. De valda vårdcentralerna 

fick en egen reko med tjänsteutrymme finansierat från sjukskrivningsmiljarden 

motsvarande 40 procent av en heltid. En landstingsgemensam uppdragsbeskrivning 

utarbetades med stöd av resultatet från Rekoord-projektet. Varje reko tog fram en 

handlingsplan för sin arbetsplats som förankrades med respektive verksamhetschef. 

Utvärdering av projektet visade att vårdpersonal var nöjda med reko 

I en kvalitativ utvärdering av projektet framkom att vårdpersonal, 

verksamhetschefer, patienter och externa parter var mycket nöjda med 

arbetsmodellen. Flertalet lyfte värdet av att ha en kunnig ”spindeln i nätet”-funktion 

för det försäkringsmedicinska området. Bland effekterna av stödet lyftes att läkare 

avlastades genom färre problem med patient vid bedömningar av arbetsförmåga, att 

aktiva insatser såsom samordning med externa aktörer underlättade för medarbetare 

och patient, samt att nya rutiner och arbetssätt skapades som gav en mer effektiv 

sjukskrivningsprocess och som gynnande alla parter.  

I maj 2016 beslutades att succesivt införa reko på samtliga vårdcentraler i 

Region Uppsala  

Baserat på resultaten från 2015 beslutade vårdstyrelsen i maj 2016 att succesivt 

införa reko på länets samtliga vårdcentraler. Erbjudande om ersättning för att 

rekrytera en reko i linje med den gemensamma uppdragsbeskrivningen på 20 – 40 

procent av en heltidstjänst gick då ut till alla vårdcentraler med avtal med landstinget. 

Först ut prioriterades vårdcentraler med över 4 000 listade personer i arbetsför ålder.  

 

Idag finns reko på 30 av länets 45 sjukskrivande vårdcentraler (alla filialer 

inkluderade). Under 2018 planerar det försäkringsmedicinska teamet på 
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Regionkontoret att erbjuda fem till sju av de större vårdcentralerna utökat 

tjänsteutrymme på upp till 80 procent av en heltidstjänst.  

Inom psykiatrin finns en begränsad reko-funktion  

Utöver reko inom primärvården finns sedan flera år tillbaka en reko-funktion inom 

psykiatrins verksamhetsområde vid Akademiska sjukhuset och andra 

öppenvårdsmottagningar. Denna reko-funktion befinner sig dock lägre ner på den så 

kallade stegmodellen (se Figur 2) än den reko som finns i primärvården och fungerar 

mer som en kontaktperson. 

 

Det finns idag nio stycken rekos inom den psykiatriska öppenvården och varje 

öppenvårdsmottagning ska ha tillgång till funktionen.4 Samtliga anställda rekos är i 

grunden socionomer och delar rekouppdraget med sin kuratorstjänst. Utöver reko-

funktionen inom psykiatrin finns idag inga reko på Akademiska sjukhuset eller inom 

övrig specialistvård. 

Ett succesivt införande av reko på sjukhus planeras för 2018 

Under 2018 planerar Regionkontoret att succesivt påbörja införandet av reko på 

sjukskrivningsintensiva verksamhetsområden på Akademiska sjukhuset. Fyra 

verksamhetsområden (affektiv mottagning inom psykiatrin, ortopedmottagning, 

reumatologmottagning och onkologmottagning), har valts ut som områden att starta 

med. Reko på dessa mottagningar kommer att ges utbildning och processtöd efter 

behov samt ges möjlighet att delta i kunskapsnätverk tillsammans med 

primärvårdens reko. Dessa mottagningar har valts då de alla är 

sjukskrivningsintensiva verksamhetsområden. Då verksamheterna skiljer sig åt 

kommer behov och uppdrag anpassas efter varje avdelning. Team 

Försäkringsmedicin planerar att tillsammans med Uppsala Universitet genomföra en 

forskningsutvärdering av reko på sjukhus i samband med införandet.  

Reko har tre funktioner – stöd till patient, intern samordning, och extern 

samverkan 

Enligt Region Uppsala ska det stöd som erbjuds av Reko idag befinna sig på minst 

steg fem i den så kallade stegmodellen för Reko (se Figur 2). En 

uppdragsbeskrivning för funktionen Reko har tagits fram av regionkontoret och i den 

listas de arbetsuppgifter som reko ska utföra på vårdenheten (se Appendix 6.4 för 

                                                      

 

 
4 I november 2017 var en reko-tjänst vakant, totalt ska det finnas tio rekos inom psykiatrins öppenvård. 
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full uppdragsbeskrivning). Arbetsuppgifterna faller inom de tre huvudfunktioner 

som definierats av SKL och illustreras i Figur 5. Utgångspunkten för stödet till 

patient är att det bör vara anpassat efter patientens unika behov.  

Figur 5. Rekos tre funktioner 

  
Källa: SKL:s metodbok för koordinering. 

 

Innehållet i stödet, det vill säga vilka insatser som ska ges är inte preciserat i detalj 

från regionalt håll men det regionala processtödet ger exempel på patientrelaterade 

arbetsuppgifter som Reko kan utgå ifrån. Dessa innefattar exempelvis 

kartläggningssamtal, teambedömning, screening utifrån föreslagna verktyg och 

upprättande av rehabplan. Utöver detta hänvisas reko till metodstöd i form av SKL:s 

Metodbok för koordinering i hälso- och sjukvården (alla reko får ett exemplar när de 

startar), Vårdhandbokens information om koordinering vid sjukskrivning och 

rehabilitering samt de studier och utvärderingar som gjorts av reko-funktionen 

(Sveriges Kommuner och Landsting, 2016) (Vårdhandboken, 2017) (Hansen Falkdal 

& Hörnqvist Bylund, 2015). (Hansen Falkdal, Hörnqvist Bylund, Edlund, Janlert, & 

Bernspång , 2013).  

 

Enligt Region Uppsalas uppdragsbeskrivning för rehabiliteringskoordinatorer är 

målgruppen för reko-stödet patienter med ”psykisk ohälsa och sjukdom, smärta och 

annan multikomplex problematik som har risk för en längre sjukskrivning”. Då inte 

alla patienter med psykisk ohälsa eller smärta är i behov av det stöd reko kan ge, 

samt då rekos resurser är begränsade, måste reko prioritera sina insatser och göra ett 

urval.  

 

För att identifiera patienter i behov av stöd har reko tillgång till Ineras 

webbapplikation Rehabstöd. Tjänsten är specifikt utformad för att stödja de som 

arbetar med att koordinera rehabiliteringsinsatser för sjukskrivna patienter. 

Rehabstöd är en del av samma intygstjänster som Statistiktjänsten och samlar också 

data från läkarintyg men visar data på patientnivå. För varje sjukfall kan reko se 
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patientens personuppgifter, diagnos, sjukskrivningens längd och grad, antal 

läkarintyg samt sjukskrivande läkare.  

 

För att komma igång med arbetet och prioritera bland patienter rekommenderar det 

regionala processtödet i Region Uppsala att reko göra följande filtrering i Rehabstöd:  

 

• F- och M-diagnoser 

• Upp till 40 år  

• Sjukskriven upp till 60 dagar  

 

Denna filtrering ska enligt Team Försäkringsmedicin ses som ett arbetsverktyg för 

att underlätta prioritering snarare än en definition av målgrupp och reko kan även 

erbjuda stöd till patienter som faller utanför dessa kriterier. Identifiering av patienter 

kan även ske i samråd med läkare och övrig vårdpersonal.  

 

Stödet till patient är idag i hög grad är anpassat efter individens behov. Reko gör en 

behovsbedömning och prioriterar vilka insatser som ges till respektive patient. 

Denna bedömning gäller både den direkta kontakten med patienten och samordning 

med övriga aktörer.  I sin lägsta omfattning innebär stödet från reko en 

telefonkontakt. Ett mer omfattande stöd kan innebära möte för upprättande av 

rehabplan, kontakt med flera externa aktörer (inkl. arbetsgivare), interna teammöten 

med ansvariga behandlare, och uppföljningsmöten med patient.  

 

 
 

Intern samordning av vårdenhetens insatser sker enligt överenskommelse mellan 

reko, verksamhetschef och övrig vårdpersonal. I dagsläget finns inga riktlinjer för 

hur detta ska gå till eller vad det interna stödet ska bestå i. I intervjuer framkommer 

att hur väl utvecklad denna funktion är varierar mellan vårdcentralerna. På vissa 

vårdcentraler har reko etablerat tydliga rutiner för intern samordning och 

kompetensutveckling medan denna del av rekos uppdrag inte utvecklats alls på 

andra.  

 

Extern samverkan är även det behovsstyrt och varierar beroende på patient. Utöver 

riktlinjer för riktlinjer för samtycke för kontakt med exempelvis arbetsgivare och 

Försäkringskassan är det i dagsläget inte preciserat hur samverkan med externa 

aktörer ska ske. Dock uppmuntras reko att aktivt kontakta och samordna med andra 

aktörer och särskild vikt har lagts vid kontakt med arbetsgivare. Det finns fall där 

reko också arbetat proaktivt och tagit kontakt med de stora arbetsgivarna i 

upptagningsområdet för att etablera ett samarbete.  

”Stödet ser väldigt olika ut beroende på patientens behov” 

– Reko, Region Uppsala 
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Under hur lång tid stöd från reko ges till patienterna varierar och beror på hur stort 

behov Reko bedömer att individen har av fortsatt stöd. I de flesta fall behåller reko 

kontakt med patienten tills denna nått hel eller delvis arbetsåtergång.  

De reko som finns inom psykiatrin har ett mindre omfattande uppdrag  

Den internt finansierade reko-funktionen som finns inom psykiatrin idag mindre 

omfattande än i primärvården. I stället utgör reko inom psykiatrin en påbyggnad till 

kuratorsfunktionen med fokus på intern kompetensutveckling och extern samverkan. 

I uppdragsbeskrivningen specificeras tiden som kuratorn ska lägga på reko-

uppdraget till omkring en timme i veckan. Utöver detta tillkommer två gemensamma 

möten inom verksamhetsområden per termin och en halvdag gemensam 

kompetensutveckling tillsammans med landstinget. Reko ska också närvara på de 

nätverksträffar som regionkontoret anordnar för reko inom primärvården. 

Reko förväntas ha kunskap och kompetens inom försäkringsmedicin  

I uppdragsbeskrivningen beskrivs den kompetens Reko bör ha på följande vis: ”En 

Reko bör ha kunskap om försäkringsmedicin, ha organisationsförmåga, 

samarbetsförmåga och handlingskraft samt kunna ta ansvar för de olika 

processerna, ha kunskap i samtalsmetodik och kommunikation för att leda team och 

ta tillvara patientens förmåga.” 

 

Kompetenskraven för reko kan mötas av flera yrkesprofessioner. Rekommendation 

från det försäkringsmedicinska teamet i Region Uppsala är att uppdraget som Reko 

innehas av en kliniskt verksam medarbetare med kunskap om rehabilitering, såsom 

fysioterapeut. Idag arbetar 29 personer som Reko inom Region Uppsalas primärvård. 

Av dessa är fyra kuratorer, två psykologer och resterande 23 fysioterapeuter. Inom 

psykiatrin anses kuratorer vara speciellt lämpade att arbeta som reko och samtliga 

rekos inom psykiatrin har denna yrkesprofession.  

 

I andra landsting är arbetsterapeut en vanlig yrkesbakgrund hos reko. Inom Region 

Uppsalas primärvård arbetar dock i nuläget inga arbetsterapeuter varför heller inte 

några reko är arbetsterapeuter i grunden.  

 

För att säkerställa kompetens hos reko ges en kortare grundutbildning och 

kontinuerlig kompetensutveckling samt processtöd av det försäkringsmedicinska 

teamet.  

 

Efter förslag från befintliga reko introducerades i september 2017 en 

introduktionsträff på cirka tre timmar för alla nya reko. Där går det 
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försäkringsmedicinska teamet på regionkontoret igenom bakgrund till uppdraget, 

viktiga patientrelaterade arbetsuppgifter och hur man använder Rehabstöd och 

Statistiktjänsten. Man ger även råd om hur man kommer igång med arbetet på 

vårdcentralen samt ger tips på arbetsverktyg och metodstöd. För att få grundläggande 

kompetens i försäkringsmedicin rekommenderas alla nya reko att läsa e-kursen 

Grundläggande Försäkringsmedicin online på Region Uppsalas lärplattform PING 

PONG. Kursen består av tre kortare filmer och omfattar totalt cirka 80 minuter. 

Utbildningen är inte framtagen speciellt för reko utan fokuserar på klinisk 

försäkringsmedicin med läkare som främsta målgrupp.  

 

Den kontinuerliga kompetensutvecklingen består av sex stycken obligatoriska 

nätverksträffar per år. Fokus för nätverksträffarna har historiskt legat mer på 

information från inblandade aktörer såsom Arbetsförmedling, kommun och 

Försäkringskassan och mindre på diskussion och erfarenhetsutbyte. 

Nätverksträffarna fungerar därför också som ett forum för samverkan mellan olika 

aktörer. Från 2018 planeras uppstart av lokala nätverk i länets olika delar för ett tätare 

samarbete mellan reko och möjlighet för handlett erfarenhetsutbyte. 

 

Alla reko får utöver detta individuellt stöd och handledning i det praktiska arbetet av 

processledare samt ansvarig för Ineras verktyg Rehabstöd och Statistiktjänsten. Den 

sistnämnda har ett specifikt ansvar för att stötta alla reko i framtagande och analys 

av könsuppdelad statistik från Ineras båda verktyg. Processledarna gör besök hos 

alla reko med särskilt fokus på de som nyligen tillträtt. Utöver det är det 

försäkringsmedicinska teamet tillgängliga via telefon och mail.   

Roller och ansvar för reko specificeras i uppdragsbeskrivningen 

 

För att underlätta implementeringen av reko ute på vårdcentralerna har Team 

Försäkringsmedicin specificeras roller och ansvar för regionkontoret, 

verksamhetschef samt reko (se Tabell 1Tabell 1). 

Tabell 1. Roller och ansvar inom Reko-funktionen 

Roll Ansvarsområde 

Regionkontoret • Revidera uppdrag och rutin  

• Erbjuda kontinuerligt stöd för arbetsmetoder och 

kompetensutveckling 

• Tillhandahålla en lista med kontaktuppgifter till 

regionens Reko 

Verksamhetschefen

/Avdelningschefen 
• Skapa förutsättningar för uppdraget Reko  

• Ge tydliga mandat för uppdraget Reko 
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• Tillsammans med Reko underteckna en skriftlig 

överenskommelse om detta 

kvalitetssäkringsuppdrag  

• Stödja Reko i uppdrag och arbete  

• Återkoppla till Regionkontoret vid förändring av 

utsedd Reko eller uppdragets omfattning 

Reko • Arbeta enligt uppdragsbeskrivning 

• Delta i obligatorisk kompetensutveckling 

Källa: Region Uppsala.  

För 2018 är 13,4 miljoner kronor budgeterat för reko 

Ersättning till vårdcentralerna utgår med ett schablonbelopp utifrån faktiskt 

tjänstgöringsutrymme på 20–40 procent av en kurators medellön i Region Uppsala.5 

Fram till november 2017 var maxersättningen som erbjöds 40 procent av en heltid.  

 

År 2016 arbetade cirka 25 personer som reko varav 15 hade ersatt tjänsteutrymme 

på i snitt 30 procent. Detta innebar cirka 4,5 heltidstjänster och en ungefärlig kostnad 

på 2,6 miljoner för 2016. Utöver detta tillkom kostnad före regionalt processtöd och 

kostnader för utbildning. Kostnaden för 2017 beräknas bli högre då det i september 

2017 fanns 30 reko med tjänsteutrymme motsvarande 8,5 heltidstjänster.  

 

För 2018 är 11,7 miljoner kronor budgeterat varav 10 miljoner är avsatta för 

primärvården och omkring 1,7 miljoner kronor för fyra stycken 75 procentstjänster 

på sjukhus. Utöver det tillkommer kostnad för regionalt processtöd på 1,6 miljoner 

kronor och 100 000 kronor i övriga kostnader. Total kostnad för reko 2018 förväntas 

bli 13,4 miljoner kronor.  

3.2.2 EFFEKTER OCH RESULTAT AV DAGENS REKO-
MODELL 

Den övergripande inställningen till reko är positiv i Region Uppsala  

Det framkommer i intervjuer att både vårdpersonal och beslutsfattare inom Region 

Uppsala är positiva till reko-funktionen i sin helhet. Efterfrågan av rekos insatser är 

stort och reko uppfattas fylla ett tomrum inom ett annars tungrott område inom 

                                                      

 

 
5  Lönekostnad baseras på uppgifter från Region Uppsalas ekonomiavdelning och beräknas på 

månadslön 33 000 kr, lönekostnad (inkl. soc avg. etc.) 586 000 kr/år för reko. 
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vården. Utöver stödet till patient och extern samverkan lyfts rekos roll som intern 

resurs som viktig och något som potentiellt kan ha stor effekt i framtiden.  

 

 
 

 
 

Intervjuad vårdpersonal upplever att reko även har effekt på patienters upplevelse av 

sjukskrivningsprocessen samt på återgång i arbete. Både rekos själva och 

verksamhetschefer på vårdcentralerna rapporterar att en välfungerande reko-

funktion med ett tydligt uppdrag och etablerat arbetssätt kan ha stor betydelse både 

för patienten och vårdgivarna.  

 

 

Effekter av rekos insatser i Region Uppsala går inte att utvärdera i nuläget 

Fram till september 2017 har ingen kontinuerlig dokumentering eller uppföljning av 

reko-funktionen gjorts på individnivå. Därför finns det inte registrerat hur många 

patienter som tagit del av reko-stöd inom Region Uppsala, eller vad som ingått i 

stödet. Inte heller effekter av stödet har följts upp eller utvärderats systematiskt.  

 

Det försäkringsmedicinska teamet har vidtagit åtgärder för att möjliggöra 

utvärdering. Sedan september 2017 använder reko åtgärdskoder ut Klassifikation av 

vårdåtgärder (KVÅ-koder) för att registrera de insatser som görs i journalsystemet. 

Dock visar de första analyserna att kvaliteten på data är för låg för att kunna dra 

några slutsatser. En journalmall specifik för reko-funktionen är under utveckling och 

”Idag sitter läkarna ensamma med de här svåra frågorna. Vården kan bara ’sitt’ 

område och har begränsade kunskaper om sin omvärld. Därför är rekon viktig!” 

- Anställd, Region Uppsala 

”Det är viktigt med en brygga mellan sjukvård, kassa och arbetsförmedling. Idag finns 

det en tendens att skjuta ifrån sig de svåra fallen och säga att ’det här ligger inte på 

mitt bord’. Men i de här fallen behöver individen hjälp med styrning och att haka fast 

processen hos någon. Där har reko en tydlig roll!” 

- Läkare, Region Uppsala 

”När vi tittar på statistiken själva så ser vi ju resultat! Där man koncentrerar insatsen 

så ser vi en förbättring i sjukskrivning. Vi har bara jobbat så här ett år men vi är på 

rätt väg!” 

- Verksamhetschef primärvården, Region Uppsala 
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beräknas vara klar i början av 2018. Detta förväntas göra det enklare att koppla 

KVÅ-koder till respektive sökord och därigenom skapa mer enhetlighet i kodningen 

vilket i sin tur väntas ge ökade möjligheter till dokumentation och uppföljning.  

 

En ny årsredovisning för reko har också introducerats. I denna ska reko redovisa data 

från Statistiktjänsten för att följa utvecklingen av antalet sjukfall samt 

sjukskrivningsgrad för F- och M-diagnoser i olika åldersgrupper. I redovisningen 

ska reko också beskriva utvecklingen och lämna egna reflektioner kring denna. 

Vidare ska antalet kartläggningssamtal med patienter redovisas. Redovisningen ska 

skickas till Team Försäkringsmedicin på Regionkontoret vid årets slut.  

3.2.3 UTMANINGAR MED DAGENS REKO-MODELL 

Sedan beslutet om succesivt införande av reko i Region Uppsalas primärvård 2016 

har utvecklingen gått snabbt framåt och idag finns reko på omkring två tredjedelar 

av Region Uppsalas vårdcentraler. Ett aktivt processtöd och engagerade reko har 

bidragit till att funktionen idag är mer väletablerad inom primärvården.  

 

Föreliggande utredning visar dock att det finns ett antal utmaningar och 

förbättringsmöjligheter med reko-modellen som den ser ut idag, både vad det gäller 

strukturella förutsättningar och arbetssätt. Alla vårdcentraler har inte tillgång till 

reko idag och bland de som har är resurserna ojämnt fördelade. Vidare saknas det 

fortfarande tydlighet i rekos uppdrag och arbetssätt varierar mellan vårdcentralerna. 

Reko upplever även ett behov av stärkt kunskap och ett mer praktiskt inriktat 

metodstöd. Slutligen leder brister i dokumentation till begränsade möjligheter till 

uppföljning och vidareutveckling.   

Rekos tjänsteutrymme är inte anpassat efter det behov av stöd som finns hos 

vårdcentralerna 

Fram till november 2017 har samtliga vårdcentraler blivit erbjudna ersättning upp 

till 40 procent oavsett antal listade personer i arbetsför ålder och antal sjukfall. Ingen 

anpassning av rekos kapacitet görs efter det behov som finns vid vårdcentralerna. 

Som Figur 6 visar har detta lett till en ojämn fördelning av resurser över regionens 

vårdcentraler och vissa saknar fortfarande reko. Reko på större vårdcentraler lyfter i 

intervjuer också tidsbrist som en begränsande faktor i arbetet.  

 



fa 

   

 

 

31 

Figur 6. Fördelning av Reko inom Region Uppsala, december 2016 

 
Anm.: Uppsala län, Totalt 4 655 sjukfall på 196 745 listade i arbetsför ålder, dec 2016. Antalet 

vårdenheter med tillgänglig data för perioden var 39. Totalt finns 45 sjukskrivande vårdcentraler i 

Region Uppsala idag (filialer räknade).  

Källa: Statistiktjänsten, datauttag 2017-10-26. 

 

I utredningens intervjuer har också framkommit att ett lågt tjänsteutrymme gör att 

det tar lång tid att komma igång med uppdraget och att utföra arbetet på ett effektivt 

sätt.  

 

 

 
 

De vårdcentraler som saknar reko idag uppger ofta att problem med rekrytering i en 

redan pressad miljö är en av orsakerna. De mindre motiverade verksamhetscheferna 

har valt att inte prioritera reko när det är mycket annat som ska göras. Vidare har 

reko införts i projektform med finansiering säkrad för ett eller två år i taget vilket 

uppges försvårat långsiktighet i verksamhetschefernas planering för funktionen. 

Uppdraget som reko uppfattas som otydligt och enhetligt arbetssätt saknas 

Intervjupersoner framhåller att trots att det finns en uppdragsbeskrivning och ett stöd 

i form av SKL:s metodbok och andra verktyg kan vara svårt att veta vad man faktiskt 

”20 procent räcker inte för att göra något vettigt av tiden. Det har tagit mig över tre 

månader bara att komma igång med rutiner och arbetssätt”  

- Reko, Region Uppsala 

”Idag hinner jag bara med en bråkdel av patienterna. Man skulle kunna hjälpa många 

fler – behovet är enormt och resurserna knappa.”  

- Reko, Region Uppsala 
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ska göra som reko. Detta gäller både vilka patienter man ska prioritera och vad för 

typ av insatser som ska ges.  

 

I intervjuer framkommer att rekos fortfarande är osäkra på hur prioritering ska ske 

och att den filtrering som rekommenderas från regionalt håll inte resulterar i ett 

ändamålsenligt urval. Utredningen visar också att processen för urval och 

prioritering varierar mycket mellan vårdcentralerna vilket kan resultera i ojämlik 

vård.  

 

 
 

 
 

Rekos och läkare upplevs idag sakna samsyn kring målgrupp för stödet från reko. 

Reko upplever att de kommer in för sent i sjukskrivningsprocessen och att de ofta 

får hjälpa läkarna med de mest komplicerade fallen. I stället för att arbeta proaktivt 

med personer med risk för längre sjukskrivning fokuserar man på de redan 

långtidssjukskrivna. Intervjuade läkare påpekar i stället att det är just med de mest 

komplexa fallen som pågått länge som man upplever att man behöver stöd från reko 

– det är där man ofta kör fast.  

 

Detta är inte något unikt för Region Uppsala utan kartläggningen visar att även andra 

landsting har utmaningar med att hitta en enhetlig urvalsprocess och i många fall är 

det upp till reko själva att sätta upp ett system som funkar på deras vårdcentral.  

 

 
 

”Majoriteten av de jag hjälper ryms inte i den prioriteringsgrupp som rekommenderas 

– det urvalet fungerar inte så bra i praktiken”  

- Reko, Region Uppsala 

Skulle vara bra med någon form av hjälp för att identifiera personer som ligger i 

riskzonen för långvarig sjukskrivning. Vilka riskzoner finns? Det hade varit bra med 

enkla frågor som läkaren kunde ställa som var mer allmänna och inte riktade till viss 

diagnosgrupp (exempelvis smärta). 

- Reko, Region Uppsala 

”Jag har inte tid att göra eget urval - jag får bara släcka bränder” 

- Reko, Region Uppsala 
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Avseende stöd till patient visar utredningen att arbetssätt och innehåll varierar mellan 

vårdcentralerna. Intervjupersoner uppger att SKL:s metodbok och de andra 

verktygen som erbjuds visserligen ger en grund att utgå ifrån men att det fortfarande 

råder osäkerhet kring vad arbetet som reko faktiskt betyder i praktiken. Denna bild 

bekräftas också i intervjuer med verksamhetschefer på vårdcentralerna.  

 

Även i de medarbetarenkäter som genomförts lyfts osäkerhet kring uppdraget som 

en utmaning för reko. För att utvärdera det processtöd som Team 

Försäkringsmedicin erbjuder regionens rekos har två enkätundersökningar 

genomförts, en i maj och en i november 2017. Det framgår av enkäten att uppdraget 

saknade struktur vid starten 2016 och att det tar tid att arbeta upp rutiner. Även om 

detta har förbättrats så kan uppdrag och processtöd förbättras. 

 

 
 

 
 

Intervjupersoner betonar att innehållet i insatsen till patient ofta är och bör vara 

individanpassat men att det borde finnas mer klarhet i vad som ryms inom ramen för 

uppdraget och hur själva processen ska gå till. Vissa reko utrycker även att de inte 

vet hur långt uppdraget sträcker sig i förhållande till andra involverade aktörer och 

vilket mandat de har i kontakt med dessa.  

 

Vidare uttrycker ett antal intervjupersoner att de ibland har svårt att skilja på rollen 

som reko och rollen som behandlare. Detta lyfts särskilt av fysioterapeuter som i 

vissa fall uttrycker att det finns en potentiell intressekonflikt mellan att å ena sidan 

vara en trygg behandlare och å andra sidan en utmanande och coachande reko. Flera 

reko uppger att de ofta undviker att vara reko och behandlare åt samma patient. 

Kuratorer å andra sidan uppfattar inte någon intressekonflikt mellan reko-uppdraget 

”Läkarna tror att de svåraste patienterna som varit sjukskrivna länge är vår målgrupp, 

de har inte förstått att vi ska komma in tidigt” 

- Reko, Region Uppsala 

 

”Reko-uppdraget är luddigt – jag har arbetat som reko i ett år och vet fortfarande inte 

vad jag ska göra. Vi har fått en uppdragsbeskrivning på två A4 men inga instruktioner i 

hur vi faktiskt ska gå till väga.” 

- Reko, Region Uppsala 

”Idag är det som ett stort smörgåsbord av insatser som vi plockar ifrån – alla väljer 

olika och gör på sitt eget sätt” 

- Reko, Region Uppsala 
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och kurators-uppdraget utan framhåller att de ofta går in i varandra utan större 

problem.  

Reko upplever behov av kompetensutveckling och mer praktiskt inriktat 

processtöd  

För att säkerställa kompetens och kunskap hos reko erbjuder Team 

Försäkringsmedicin en kortare grundläggande utbildning samt ett kontinuerligt 

processtöd. Utredningen visar dock att det finns förbättringspotential i båda dessa.  

 

I intervjuer framkommer att den utbildning som reko får idag inte upplevs tillräcklig 

för att leva upp till de kompetenskrav som är ställda. Som tidigare studier och 

utvärderingar visat så krävs, utöver en relevant grundprofession, kunskaper i 

försäkringsmedicin samt god omvärldskunskap (inkl. viss arbetsrätt) för att utföra 

reko-uppdraget. Utöver detta krävs också relevant kunskap om rehabilitering och 

coachning. Intervjuer med reko samt de enkätundersökningar som gjorts visar dock 

att reko själva upplever att deras kunskap är otillräcklig, framförallt vid starten av 

uppdraget.  

 

För att säkerställa relevant kompetens och kunskap efterfrågar många reko en 

gemensam grundutbildning, något som inte finns idag. Reko samt andra medarbetare 

betonar att det blir extra viktigt med tanke på att rekos kan ha olika grundprofession. 

Det är framförallt stärkt kunskap inom försäkringsmedicin och arbetsrätt, kunskap 

som inte finns i exempelvis fysioterapeuters grundkompetens, som efterfrågas. 

Många menar att den kurs i försäkringsmedicin som erbjuds i PING PONG samt den 

halvdags introduktionskurs som erbjuds nya reko inte är tillräckligt.  

 

Bristen på gemensam grundutbildning skapar enligt intervjupersoner osäkerhet samt 

gör att det tar lång tid att komma igång. Det gör också att arbetssätt och innehåll i 

stödet blir av lägre kvalitet samt varierar mellan vårdcentraler. 

 

 
 

Gällande det kontinuerliga processtödet framkommer i utredningen att det är för 

teoretiskt inriktat och att forum för praktiskt erfarenhetsutbyte saknas. Dagens reko-

nätverksträffar uppskattas, men borde enligt intervjuade flertalet reko vara mer 

inriktat på att diskutera arbetssätt, verktyg och strategier. I intervjuer, 

gruppdiskussioner samt enkätundersökningar lyfts ett behov av att få lära av 

”Att vi har olika bakgrund spelar inte så stor roll – det viktigaste är att vi får samma 

grundutbildning så att vi arbetar på ett enhetligt sätt” 

- Reko, Region Uppsala 



fa 

   

 

 

35 

varandra i större utsträckning. Detta menas vara extra viktigt då funktionen 

fortfarande är ny inom vården och man är den enda rekon på vårdenheten.  

 

 

Rekos roll och mandat är inte fullt etablerat i verksamheterna 

Precis som i tidigare utvärderingar så lyfts chefstöd och tydligt mandat som två 

viktiga framgångsfaktorer av både reko och verksamhetschefer i Region Uppsala. I 

det fall detta brister så har reko svårt att utföra sina arbetsuppgifter på ett 

ändamålsenligt sätt. De reko inom Region Uppsala som inte upplever stöd från sin 

chef lyfter detta som den största utmaningen i deras arbete.  

 

 
 

Att verksamhetscheferna har samsyn om syfte, målgrupp, innehåll och långsiktiga 

mål för stödet framhålls som väldigt viktigt för att reko ska få med sig övrig personal 

i verksamheten Verksamhetschefer själva framhåller dock att de ibland har dålig 

kunskap om vad uppdraget innebär. 

 

 

Trots etablerat samarbete med externa parter saknas tydliga kanaler för 

samverkan  

Regionkontoret har arbetat med att etablera ett samarbete mellan reko och externa 

parter, bland annat genom att bjuda in Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och 

representanter från kommuner till nätverksmöten. Både reko och externa aktörer 

uppger att samverkan har förbättrats men att det fortfarande finns utmaningar.  

 

”Det hade varit jättebra att prata med andra i samma situation och dela kunskap. 

Kanske till och med utveckla gemensamma rutiner och arbetssätt – just nu känns det 

som att vi alla uppfinner hjulet ” 

- Reko, Region Uppsala 

”Jag har inte stöd från min verksamhetschef vilket gör arbetet svårt för mig. Värdet av 

reko för patient och vad jag kan tillföra till vårdcentraler verkar inte framgå.” 

- Reko, Region Uppsala 

”Reko kan tillföra mycket till det interna arbetet och det kan verkligen göra skillnad - 

alla läkare kan faktiskt inte de här frågorna så bra. Men då måste man utbilda 

cheferna så att de förstår uppdraget” 

- Verksamhetschef, Region Uppsala 
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I intervjuer med reko framkommer att det fortfarande är svårt att få tag på externa 

aktörer på telefon och att få till fysiska möten i de fall det bedöms behövas. Några 

uppfattar det som att reko har blivit en kontaktväg in i primärvården men att det 

fortfarande är svårt att etablera motsvarande kanaler in i andra verksamheter.  

 

I utredningen framkommer vidare att samverkan med externa aktörer ofta försvåras 

av sekretessregler som hindrar samtal om patienten. Från flera håll framhålls att 

systemet för att inhämta samtycke från patient är ineffektivt och orsakar onödiga 

förseningar i stödet till patient.  

 

 
 

 
 

I de fall den externa samverkan brister upplever såväl reko som externa aktörer att 

det får konsekvenser för patienten. Dessutom är ineffektiv samverkan något som 

tar väldigt mycket tid från reko samt skapar frustration.   

”Samverkan med Försäkringskassan fungerar relativt bra men det är svårare att få tag 

på Arbetsförmedlingen – där är vi i stort behov av en kontaktväg in.” 

- Reko, Region Uppsala 

” Det kan inte vara så enkelt att komma i kontakt med rätt person inom kommunen då 

det är en sån jätteorganisation – därför är det viktigt att vi får ett system med 

upparbetade kontaktvägar” 

- Anställd, Uppsala Kommun 
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 Förslag på framtida modell för 
reko i Region Uppsala 

3.3.1 UTREDNINGENS FÖRSLAG 

 

Utifrån genomförd utredning kan konstateras att det är tydligt att det finns ett behov 

av en koordinerande funktion för sjukskrivning inom hälso- och sjukvården. 

Utvärderingar och uppföljningar visar att en samordnande roll i 

sjukskrivningsprocessen är efterfrågad och leder till en mer välfungerande 

sjukskrivningsprocess. De senaste resultaten från tidigare nämnd studie inom 

Stockholm läns landsting visar att reko även kan minska sjukskrivningar långsiktigt.  

 

Inom Region Uppsala är stödet för funktionen utbrett och efterfrågan efter rekos 

insatser stort. Som konstaterat i avsnitt 3.2.3 finns det dock utmaningar med dagens 

reko-modell. En ojämn resursfördelning och oenhetlig urvalsprocess för stödet leder 

till ett ojämlikt stöd över regionen. När uppdraget uppfattas som otydligt leder det 

till ett varierande och ineffektivt arbetssätt.  Vidare känner reko ett behov av stärkt 

kunskap och processtöd samt mer effektiva rutiner för extern samverkan. Slutligen 

saknas kontinuerlig dokumentation av både insatser till patient samt av 

implementering av funktionen i verksamheterna. Detta hindrar uppföljning av 

resultat och effekter samt vidareutveckling av verksamheten.  

 

Den föreslagna modellen vidareutvecklar den redan existerande genom att adressera 

ovan nämnda utmaningar. Dessutom föreslås reko etableras som en permanent 

funktion i vårdens reguljära utbud genom en inkludering i vårdvalet för 

primärvårdens verksamheter. För att garantera kvalitet och effektivitet i stödet bör 

rekos tjänsteutrymme inte ligga på en lägre nivå en 30 procent per vårdcentral.   

 

Tillgång till reko bör även införas på sjukskrivningsintensiva verksamhetsområden 

på sjukhus (som planerat) då det är något som efterfrågas inom regionen samt finns 

goda erfarenheter av från andra delar av landet.  

Syfte med ny modell  

Utredningen föreslår att den nuvarande modellen för reko i Region Uppsala 

utvecklas med syfte att säkerställa en kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och 

rehabiliteringsprocess som erbjuds jämlikt till specificerade målgrupper och som 

minskar behovet av sjukskrivning.  
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Målsättning med ny modell 

Utifrån befintlig evidens, rekos tre funktioner, samt intervjuer med kliniskt aktiva 

och experter på nationell nivå har ett antal målsättningar för den nya modellen tagits 

fram.  

 

• Ökad återgång i arbete vid sjukskrivning (minskad sjukskrivningsgrad och 

sjukskrivningslängd) samt minskat antal återsjukskrivningar för patienter i 

den specificerade målgruppen  

• I väsentligt oförändrat och på sikt minskad vårdkonsumtion för patienter i 

den specificerade målgruppen 

• Mer effektivt nyttjande av kompetenser inom vården (enligt BEON-

principen6) 

• Ökad kompetens inom försäkringsmedicinska frågor inom vården  

• Förbättrad samverkan med externa parter såsom arbetsgivare, 

Försäkringskassa, Arbetsförmedling och kommun 

 

Målsättningarna beskriver de förväntade effekterna av rekos arbete och bör följas 

upp kontinuerligt för att utvärdera och sedan vidareutveckla modellen. 

Uppdrag 

Rekos uppdrag föreslås även i fortsättningen baseras på de tre huvudfunktioner 

definierade av SKL: 1) individuellt anpassat stöd till patient, 2) intern samverkan 

runt sjukskrivning- och rehabiliteringsfrågor, 3) extern samverkan med andra parter. 

För att säkerställa effektiv och enhetlig implementering föreslås 

uppdragsbeskrivning förtydligas och processtödet göras mer praktiskt inriktat.  

 

Stödet bör även i fortsättningen riktas mot patienter med psykisk ohälsa och 

sjukdom, smärta och annan multikomplex problematik som har risk för en längre 

sjukskrivning. Rutiner för urval och prioritering bör upprättas i samarbete med reko 

och bör baseras på den evidens som finns om rekos effekt för olika målgrupper. 

Rekos tjänsteutrymme föreslås uppskattas efter vårdcentralens behov  

En förutsättning för den föreslagna nya modellen är att den ersättning som utgår till 

vårdcentralerna är baserat på det behov av reko som finns. Som tidigare nämnts har 

vårdcentralerna erbjudits samma ersättning för reko, oavsett vårdcentralernas storlek 

eller behov. Detta har lett till en ojämn fördelning av resurser inom länet. Då det har 

                                                      

 

 
6 BEON = Bästa Effektiva Omhändertagandenivå  
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varit frivilligt för vårdcentralerna att rekrytera reko har det också lett till att patienter 

vid omkring en tredjedel av vårdcentralerna inte haft tillgång till reko.  

 

I den föreslagna modellen blir reko obligatoriskt för samtliga vårdcentraler. Behov 

av reko per vårdcentral uppskattas efter antal listade i arbetsför ålder samt antal 

sjukfall (F- och M-diagnos). Vårdcentraler med högt antal listade i arbetsför ålder 

och högt antal sjukfall (F- och M-diagnos) uppskattas ha ett större behov av reko än 

vårdcentraler med lågt antal listade i arbetsför ålder och lågt antal sjukfall (F- och 

M-diagnos).  

 

En uträkningsmodell för behovsuppskattning har tagits fram i samband med 

utredningen. Modellen räknar ut behovet av reko-stöd per vårdcentral utifrån de 

variabler som är beskrivna i Tabell 2. Antagande för värde på varje variabel grundar 

sig information som har framkommit under utredningen. I den framtagna 

uträkningsmodellen kan användaren justera nivå på samt prioritering mellan 

variablerna.   

Tabell 2 Variabler i behovsuppskattning enligt utredningens förslag 

Variabel Antagande Rational 

Antal listade i arbetsför 

ålder som en 100 procent 

reko kan täcka 

16 000 I tidigare utvärdering av reko 

rekommenderas en heltid per  

16 000–18 000 listade patienter i 

arbetsför ålder (Rekoord, 2013) 

Hur många patienter en 

100 procent reko kan 

täcka 

 

50 patienter 

Ansvariga för reko-studien i 

SLL uppskattar att varje reko 

hanterade 50 patienter per 

månad 

Hur stor andel av sjukfall 

med F och M diagnos 

som förväntas vara 

aktuella för reko  

30 % Baserat på intervjuer uppskattas 

30 procent av sjukfallen vara 

aktuella för reko-stöd 

Miniminivå reko per 

vårdcentral 

30 % Enligt intervjuer uppskattas ett 

tjänsteutrymme på 30 procent 

vara nödvändigt för att kunna 

följa uppdragsbeskrivningen 

Maximal nivå reko per 

vårdcentral 

100 % Varje vårdcentral får ersättning 

för max en heltidstjänst 

Extra förstärkning reko 

för de vårdcentraler med 

allra flest sjukfall 

20 % Vårdcentraler med över 200 

sjukfall per månad (F och M 

diagnos) uppskattas behöva extra 

förstärkning 

 

Om ovan nämnda antaganden för variablerna används för Region Uppsalas 

vårdcentraler resulterar behovsuppskattningen i totalt 18,6 heltidstjänster fördelade 

över 40 sjukskrivande vårdcentraler varav fem har filialer kopplade till sig. Idag 
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finns totalt 8,5 heltidstjänster fördelade över samma vårdcentraler. Uppskattat behov 

av reko per vårdcentral varierar mellan 30 procent för de vårdcentraler som har lägst 

behov, upp till 100 procent för de vårdcentraler med högst behov.  

 

I de fall vårdcentralen har en filial föreslås en individuell bedömning göras för att 

uppskatta om ytterligare tjänsteutrymme är nödvändigt. Se Figur 7 för illustration av 

behovsuppskattning enligt föreslagen modell.  

Figur 7. Fördelning av reko på Region Uppsalas vårdcentraler utifrån 

behovsuppskattning i utredningens förslag 

 

Anm.: Uppsala län, september 2017. Antalet vårdenheter med tillgänglig data för perioden var 40 

varav 5 har underfilialer. Totalt finns 45 sjukskrivande vårdcentraler i Region Uppsala idag. 

Källa: Statistiktjänsten, datauttag 2017-10-26. 

Reko föreslås införas på sjukhus utifrån lärdomar från 2018 års pilot 

I intervjuer med landsting där reko redan införts på sjukhus lyfts de positiva 

effekterna av reko även inom specialistvården. Region Uppsala bör därför som 

planerat påbörja införandet av reko på sjukhus på fyra verksamhetsområden i början 

på 2018. Dock visar utredningen att uppdrag och dimensionering kan skilja sig 

mellan primärvård och sjukhus. Även om syftet med reko är detsamma på sjukhus 

som på vårdcentral så kan själva utformningen av uppdraget variera. En reko som 

arbetar inom psykiatrin kan till exempel ha ett större fokus på coachning och 

koordinering med externa aktörer medan reko inom ortopedi kan fokusera mer på 

själva rehabiliteringsprocessen. Detta gör också att olika kompetens och 

yrkesbakgrund efterfrågas beroende på specialitet.  
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Då behovet ser olika ut mellan verksamhetsområdena bör uppdragsbeskrivning 

formuleras av Regionkontoret tillsammans med de berörda verksamheterna och 

anpassa efter specialitet. 

 

Då uppdraget skiljer sig från primärvårdens och varierar mellan 

verksamhetsområdena kan man inte heller använda samma metod för 

behovsuppskattning. Principer att utgå ifrån i denna behovsuppskattning finns 

beskrivna i Tabell 3. 

Tabell 3 Principer för behovsuppskattning av reko på sjukhus 

Behovsuppskattning av reko på sjukhus bör utgå ifrån: 

Intensitet (antal sjukfall per verksamhet) 
Data för sjukfall finns i Statistiktjänsten 

Komplexitet (hur stort behovet av stöd är hos sjukfallen) 
Tas fram genom samtal med verksamhetsområden samt Försäkringskassan 

Uppdragets utformning (nivå på reko enligt stegmodellen) 

Behov uppskattas av Regionkontoret tillsammans med verksamhetsområdena och därefter tas 

uppdragsbeskrivning fram  

Tiden som verksamheten följer sina sjukskrivningar 
Uppskattas av Regionkontoret tillsammans med verksamhetsområdena 

Miniminivå på tjänsteutrymme 
Utgår ifrån uppdragsbeskrivning och nivå av tjänsteutrymme som krävs för att utföra arbetet 

 

Vägledande för både utformning dimensionering av reko på sjukhus bör dock först 

och främst vara resultat från det arbete som påbörjas redan 2018. Uppföljning och 

utvärdering av det stöd som införs ska göras, och bör ligga till grund för beslut om 

fördelning, innehåll och utformning av stödet inför 2019.  

Ett vidareutvecklat processtöd för både reko och verksamhetschefer med 

etablerade rapporteringsvägar  

Som en del av vårdenhetens personalstyrka rapporterar reko som anställd till dess 

verksamhetschef. För att vidareutveckla reko-funktionen i Region Uppsala bör det 

formella kravet på reko på alla vårdcentraler fortsätta att kompletteras med ett aktivt 

processtöd från Regionkontoret. För att säkra verksamhetschefernas engagemang 

och involvering bör processtödet i fortsättningen även riktas till dessa. För förbättrad 

insyn och uppföljning av implementeringen av reko ska reko och verksamhetschef 

vara ansvariga för att kartlägga vårdcentralens reko-arbete och rapportera utveckling 

av reko-funktionen till Regionkontoret. I Figur 8 illustreras processtödets 

organisation i förhållande till vårdenheten där reko arbetar.  
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Ett starkt processtöd och tydliga rapporteringssystem som komplement till de 

formella kraven på reko-stöd blir extra viktigt de första åren med den nya modellen 

då det är under denna period som arbetssätt utvecklas och funktionen etableras på 

samtliga vårdcentraler.  

 

Under Praktisk utformning ges en mer detaljerad beskrivning av föreslaget 

processtöd och rapporteringssystem.  

 

Figur 8. Illustration över processtödets föreslagna organisation i förhållande till 

vårdenheten 

 

Fördelar, nackdelar och risker med den föreslagna modellen  

I Figur 9 sammanfattas för- och nackdelar med den föreslagna modellen jämfört med 

den nuvarande. I och med det att reko införs som krav med en inkludering i vårdvalet 

kommer samtliga vårdcentraler behöva rekrytera reko på minst 30 procent av en 

heltid. En kravbaserad modell jämfört med en frivillig har de fördelarna att den 

säkrar jämlik tillgång till reko för alla patienter inom Region Uppsala, oavsett var de 

är listade. Det ger också en mer jämlik tillgång på extra försäkringsmedicinsk 

kompetens i primärvårdens verksamheter. Vidare leder ett inkluderande av reko i 

vårdvalet till en långsiktighet vilket underlättar planering för verksamhetschefer. En 

frivillig modell riskerar att de vårdcentraler som idag inte prioriterar reko fortsätter 

på samma sätt, trots ökad ersättning och stärkt processtöd.  

 

Den föreslagna modellen innebär en ökad detaljstyrning av vårdcentralerna och ett 

ökat rapporteringskrav för verksamhetschefer vilket kan innebära en administrativ 

börda på redan pressade verksamheter. Utredningens resultat tyder dock på att detta 

är nödvändigt under en utvecklingsperiod då det kommer vara viktigt att säkra 
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chefsstöd, skapa samsyn inom verksamheterna samt öka insynen i 

implementeringen. För att säkerställa att detta även gagnar verksamheterna bör detta 

kombineras med ett stärkt processtöd samt kontinuerlig återkoppling från det 

försäkringsmedicinska teamet.  

Figur 9. Fördelar och nackdelar med den föreslagna modellen för reko 

 

3.3.2 KOSTNAD OCH FÖRVÄNTADE EFFEKTER  

Kostnad för reko uppskattas uppgå till 15,2 miljoner kronor årligen 

Det aktuella förslaget uppskattar behovet av reko inom primärvården till 18,6 

heltidstjänster fördelat över länets sjukskrivande vårdcentraler. Fem av dessa 

vårdcentraler har underliggande filialer vilket kan resultera i behov av ytterligare 

tjänsteutrymme. För att kompensera för detta i kostnadsberäkningar uppskattas det 

totala behovet av reko till 20 heltidstjänster vilket motsvarar en kostnad på 11,7 

miljoner kronor7.  

 

Då dimensionering för reko på sjukhus bygger på resultat från 2018 års pilot kan 

ingen exakt kostnadsuppskattning göras men baserat på 2018 års plan med en 75 

procents tjänst per verksamhetsområde samt en implementering i fyra 

verksamhetsområden uppskattas kostnaden till omkring 1,8 miljoner kronor.  

                                                      

 

 
7  Lönekostnad baseras på uppgifter från Region Uppsalas ekonomiavdelning och beräknas på 

månadslön 33 000 kr, lönekostnad (inkl. soc avg. etc.) 586 000 kr/år för reko och månadslön 44 000 kr, 

lönekostnad (inkl. soc avg. etc.) 782 000 kr för processtöd på regionkontoret. 
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Utöver detta tillkommer kostnader för två heltidstjänster för regionalt processtöd på 

1,6 miljoner kronor och 100 000 kronor för övriga kostnader såsom utbildning, 

material, konferensavgifter etc.  

 

Total kostnad för reko på samtliga vårdcentraler i Region Uppsala samt på fyra 

verksamhetsområden på sjukhus (inklusive regionalt processtöd och övriga 

kostnader) uppskattas till 15,2 miljoner kr årligen.  

Ett effektivt reko-stöd förväntas ha flera positiva effekter, för såväl 

patientupplevd kvalitet som ekonomi 

 

Reko förväntas ha flera positiva effekter, både utifrån ett patient- och 

kvalitetsperspektiv men även utifrån ett ekonomiskt perspektiv. I Tabell 4 

sammanfattas de ekonomiska effekter som den föreslagna modellen förväntas ha för 

olika berörda aktörer och uppskattade värden på dessa. En detaljerad beskrivning av 

bakomliggande antaganden och uträkningar finns i Appendix 6.5.  

Tabell 4. Underlag för effektuppskattning för reko i Region Uppsala 

  
Källa: Lumells beräkningar. 

 

Ökad återgång i arbete för sjukskrivna patienter samt minskade antal 

återsjukskrivningar har positiva ekonomiska effekter för Försäkringskassan, 

artbergivare samt för patienten. För Försäkringskassan innebär minskad 

sjukskrivning minskat antal dagar med sjukpenningersättning som betalas ut. 

Försäkringskassan betalade år 2016 ut 1,2 miljarder kronor i sjukpenning i Uppsala 
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län. En effektiv reko-funktion som minskar antal dagar med sjukpenning för F och 

M diagnos med mellan 2 och 5 procent skulle leda till mellan 14 och 49,5 miljoner 

kronor.  

 

För arbetsgivare innebär sjukfrånvaro ofta en stor kostnad. Utredningen uppskattar 

att Region Uppsala som arbetsgivare med sina 11 500 anställda har en årlig kostnad 

för sjukfrånvaro på omkring 200 miljoner kronor. En minskning av sjukfrånvaro för 

F och M diagnos med mellan 2 och 5 procent skulle kunna medföra besparingar på 

2,5 till 8,4 miljoner kronor.  

 

Vidare leder en minskning av sjukfrånvaro till minskat inkomstbortfall för patient. 

Detta i sin tur kan leda till samhällsekonomiska vinster i form av exempelvis ökat 

skatteunderlag.  

 

Den studie som pågår i Stockholm läns landsting visar att stöd från reko inte leder 

till ökad vårdkonsumtion kortsiktigt, tvärtom observeras något minskat antal 

öppenvårdsbesök när vissa patientgrupper får reko-stöd. Långsiktigt kan minskad 

sjukskrivning och stabilare arbetsåtergång leda till minskad vårdkonsumtion – något 

som innebär minskade kostnader för hälso- och sjukvården.  

s 

Genom intern kompetensutveckling och förbättrad extern samverkan kan ett 

effektivt reko-stöd leda till mer kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och 

rehabiliteringsprocess. Detta kan i sin tur leda till frigjord tid för vårdpersonal. En 

minskad andel sjukintyg där Försäkringskassan kräver kompletteringar från läkare 

uppskattas exempelvis leda till tre läkartjänster utspridda över primärvården under 

ett år. Utöver detta leder ett bättre sjukskrivningsarbete till förbättrad arbetsmiljö för 

vårdpersonal samt till förbättrad patientupplevelse.  

3.3.3 PRAKTISK UTFORMNING 

För att den föreslagna modellen ska fungera i praktiken krävs funktionella system, 

rutiner och verktyg. I den föreslagna modellen delas dessa upp i fem områden där 

varje område innehåller delar som bedöms behöva vara på plats för att uppnå en 

kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess som erbjuds 

jämlikt till specificerade grupper (se Figur 10).  

 

Inom vissa områden finns idag redan etablerade rutiner och verktyg som modellen 

kan bygga på medan det inom vissa områden krävs mer vidareutveckling.  
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Figur 10. Förslag på framtida modell för reko inom Region Uppsala 

 
 

Nedan beskrivs respektive område från Figur 10 mer ingående, med en beskrivning 

av modellens olika delar under varje.  

 

MÅLGRUPP OCH URVAL FÖR STÖDET  

För att säkerställa att reko erbjuds jämlikt inom Region Uppsala föreslås att Team 

Försäkringsteam i samarbete med reko tar fram mer detaljerade rutiner och verktyg 

för prioritering och urval.  

Målgruppen bör definieras och kommuniceras till både reko och övrig 

vårdpersonal 

Den definierade målgruppen bör diskuteras i reko-nätverk för att förtydliga vilka 

patienter som är aktuella för reko-stöd. Baserat på en sådan diskussion bör det 

regionala processtödet ta fram en definition av målgruppen som ligger i linje med 

behov och målsättningar för stödet. Detta bör sedan kommuniceras aktivt till 

verksamhetschefer och övrig vårdpersonal så att det finns en samsyn runt vilka 

patienter som är målgrupp för stödet.  

Rutin och verktyg för urval bör tas fram i samarbete med reko 

Då vårdcentralerna arbetar på olika sätt och har olika organisation är det viktigt att 

rutiner för urval utgår ifrån vårdcentralens förutsättningar. Dock bör det regionala 

processtödet i samarbete med reko ta fram verktyg som hjälper reko att identifiera 

rätt patienter samt definiera en process för urval som reko kan applicera i praktiken. 

Verktyg kan exempelvis vara informationsblad till läkare, frågeformulär som läkare 
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kan använda till patient och andra. I utvecklande av verktyg rekommenderas Team 

Försäkringsmedicin identifiera de reko som redan idag har etablerat välfungerande 

rutiner och lära av dessa.  

 

  
 

UPPDRAGETS UTFORMNING OCH INNEHÅLL  

Uppdraget bör definieras tydligare och den praktiska tillämpningen diskuteras 

och vidareutvecklas i nätverk 

Den nuvarande uppdragsbeskrivningen fungerar bra som övergripande 

sammanfattning av reko-tjänsten. Däremot bör det praktiska arbetet – framförallt det 

som riktar sig till patient göras tydligare. Ett bra verktyg i detta kan vara att ta fram 

ett så kallat maxutbud där alla insatser som kan ingå definieras. Här tydliggörs vilka 

insatser som är obligatoriska för samtliga patienter och vilka som är valbara samt 

vilka steg som ingår.  

 

I Stockholms läns landsting inleds exempelvis stöd från reko med en 

kartläggningsintervju där reko tillsammans med patient utreder patientens nuvarande 

och önskade arbetsförmåga, riskfaktorer för sjukskrivning, samt upprättar en 

behandling- och rehabiliteringsplan. Därefter upprättas en individuell plan 

tillsammans med patient (och ofta läkare). I den ingår innehåll i det fortsatta stödet 

från reko samt planering av fortsatta vård- och rehabiliteringskontakter. Den 

individanpassade coachningen och koordineringen utgår sedan från detta. Patienter 

med mindre omfattande behov för ett mindre omfattande stöd från reko medan 

patienter med större behov får mer coachning och koordinering. Se Figur 11 för 

illustration.  

Faktaruta 1.1 Gula flaggor för att identifiera patienter med risk för 

komplicerad sjukskrivning 

 

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) har i ett projekt 

för ryggsmärta tagit sammanfattat ett system med varningsflaggor för att 

identifiera psykosociala faktorer för komplicerad sjukskrivning (SBU, 2000).  

 

Genom att leta efter ”gula flaggor” hos sjukskrivna patienter skulle läkaren 

kunna identifiera faktorer som inte har med diagnos att göra men som ökar 

risken för komplicerad sjukskrivning och därmed behovet av reko-stöd. 
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Figur 11. Rekos anpassning av grad av koordinering och coachning i Stockholms 

läns landsting 

  
Källa: Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Stockholm (2017).  

 

För att säkra en enhetlig implementering av uppdraget är det av stor vikt att reko får 

möjlighet att kontinuerligt diskutera uppdragets utförande och utbyta erfarenheter i 

nätverk.  

Reko-rollen bör renodlas från andra behandlande roller och överlapp bör i 

största utsträckning undvikas 

Då det i utredningen framkommer att reko i vissa fall har svårt skilja mellan sin 

ursprungliga profession och sitt reko-uppdrag rekommenderas att reko-uppdraget i 

största möjliga mån renodlas. I de fall där personen arbetar deltid som reko ska 

överlapp mellan behandlare och reko undvikas i största möjliga utsträckning.  

Funktionella verktyg och metodstöd bör göras lättillgängliga för reko 

Det finns idag en mängd relevanta verktyg att tillgå för reko, inte minst i SKL:s 

metodbok. Dock visar utredningen att reko i vissa fall känner att det är svårt att 

navigera det ibland överväldigande metodstödet och att det är svårt att hitta allt 

material. Team Försäkringsmedicin bör därför ansvara för att samla det urval av 

verktyg och metodstöd som bäst matchar uppdrag och maxutbud av insatser på en 

lämplig plattform.  
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UTBILDNING OCH KOMPETENS HOS REKO  

Gemensam grundutbildning bör upprättas efter definierade kompetenskrav  

För att säkerställa att samtliga reko har den kompetens som krävs samt arbetar 

enhetligt rekommenderas att en gemensam grundutbildning för reko upprättas. 

Innehållet i utbildningen bör utgå ifrån tydliga kompetenskrav som tas fram av Team 

Försäkringsmedicin. Dessa bör ligga i linje med den förtydligade 

uppdragsbeskrivningen. Då intervjupersoner framhåller att de för tillfället saknar 

tillräcklig kunskap i försäkringsmedicin och omvärldskunskap såsom arbetsrätt, bör 

dessa områden ges särskilt fokus.  

 

Upplägg för grundutbildning bör beslutas av Team Försäkringsmedicin. Om möjligt 

bör Uppsala universitet vara med och ta fram innehåll för utbildningen.  

 

Faktaruta 1.2 Västerbottens rehabunderlag vid sjukskrivning 

 

Västerbottens läns landsting har utvecklat en blankett kallad ”rehabunderlag” 

som de rekommenderar att patienter får fylla i vid sjukskrivning. Det är sedan 

denna som ligger till grund för rekos fortsatta insatser.  

 

Blanketten kartlägger information om patientens besvär, eventuella 

funktionsnedsättningar, arbetssituation och arbetsuppgifter samt andra 

omständigheter som kan påverka rehabiliteringsprocessen såsom 

familjesituation, eventuellt hot eller våld och behov av stöd. Blanketten 

innehåller även en sektion där patient får ge samtycke till kontakt med externa 

aktörer, såsom arbetsgivare och Försäkringskassa (Se Appendix 6.7 för  

utförligare beskrivning av Västerbottens reko-arbete).  
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Ett mentorsprogram föreslås upprättas för nya reko 

För att underlätta för nya rekos att snabbt komma in i arbetet rekommenderas att 

Region Uppsala upprättar en mentorsfunktion där mer erfarna rekos utses till 

mentorer för nya. Dessa bör om möjligt arbeta i samma geografiska område för att 

kunna introducera nya rekos till lokala nätverk med externa aktörer.  

 

Faktaruta 1.3 Utbildningsmodeller – exempel från tre landsting 

 

Region Skåne har idag över 200 rekos och nu satsar regionen på 

kompetensutveckling med en mer omfattande utbildning som sträcker sig över ett 

helt år. Det första halvåret består av en kurs om 7,5 högskolepoäng berör bland 

annat följande områden: riskfaktorer, evidensbaserade bedömningsmetoder och 

interventioner i samband med nedsatt arbetsförmåga samt lagar, regler och 

riktlinjer och professionellt förhållningssätt. Utbildningen är upphandlad och 

utförs av Lunds universitet. Det andra halvåret består av en processinriktad 

utbildning med djupdykning i fem moduler under handledning över ett halvår. 

Fokusområden för denna verksamhetsnära del är genus, hot och våld; 

organisatoriska förutsättningar; att leda sig själv; patientsäkerhet och 

verksamhetsutveckling.  

 

Västerbottens läns landsting utbildar idag rekos enligt en körkortsmodell 

bestående av fem olika moduler utöver en introduktion om rollen som 

rehabiliteringskoordinator: försäkringsmedicin, teknik och styrdokument, 

jämställd sjukskrivning, rollen, team och förhållningssätt samt rehabilitering 

och samverkan. Varje modul är mellan en halv och en hel dag. Modulerna går 

över ett år och som reko kan man påbörja utbildningen när som under året. 

 

Region Jönköpings län ger samtliga nya rekos en grundutbildning i 

försäkringsmedicin som omfattar totalt tre dagar. Utbildningen är samma som 

ges AT och ST läkare i regionen. När rekos har arbetat ett tag och fått mer 

erfarenhet erbjuds de som är intresserade att läsa den kurs om 7,5 

högskolepoäng som ges vid Karolinska Institutet i Stockholm.  

 

(se Omvärldsbevakning i Appendix 6.7 för utförligare beskrivning av andra 

landstings reko-arbete). 
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LEDNING, PROCESSTÖD OCH SAMVERKAN  

Lokala nätverk för vidareutbildning, utbyte av erfarenheter och stöd bör 

upprättas 

Utöver det regionala nätverksträffarna bör Region Uppsala som planerat upprätta 

lokala reko-nätverk för kompetensutveckling. Dessa bör ske med tätare mellanrum 

och ha ett mer praktiskt fokus byggt på problemlösning utifrån verkliga patientfall. 

Dessa nätverk kan också verka som forum för extern samverkan då lokala 

kontaktpersoner kan bjudas in.  

Rapporteringssystem för verksamhetschefer föreslås införas under en 

utvecklingsperiod 

För att säkra chefsstöd för reko-funktionen, skapa samsyn inom verksamheterna 

samt öka insynen i implementeringen rekommenderas Region Uppsala att upprätta 

rapporteringssystem. I dessa rapporter föreslås verksamhetschefen följa 

implementeringen av reko och det interna försäkringsmedicinska arbetet och 

rapportera tillbaka till Team Försäkringsmedicin på halvårs- eller helårsbasis. Team 

Försäkringsmedicin kan på så sätt följa implementeringen, återkoppla och ge ett mer 

riktat processtöd i de fall det behövs.  

 

För att minska administrativ belastning på vårdcentralerna kan 

rapporteringssystemet, om regionen vill, avvecklas då reko-funktionen är stabilt 

implementerad i verksamheten. 

 

 
 

Faktaruta 1.4 Västerbottens ledningssystem för kvalitetssäker och effektiv 

sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess 

 

För att följa implementeringen av reko-funktionen på länets vårdcentraler har 

Västerbotten utvecklat ett så kallat ledningssystem med tydliga mål för 

sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen. Som en del av detta system ska 

verksamhetschefen kartlägga enhetens arbete och skatta var verksamheten 

befinner sig i relation till målen. Syftet är förbättrad insyn och uppföljning av 

det försäkringsmedicinska arbetet ute i verksamheterna (se Appendix 6.7 för 

utförligare beskrivning av Västerbottens reko-arbete).  
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Kanaler för extern samverkan bör tydliggöras och upprättas i de fall det saknas 

Reko är idag en viktig ingång för externa aktörer in i vården men i vissa fall saknas 

motsvarighet på andra sidan. För att göra den externa samverkan mer effektiv bör 

Region Uppsala tillsammans med externa aktörer upprätta tydliga kanaler för extern 

samverkan i form av kontaktpersoner eller liknande.  

 

Systemet för samtycke bör ses över och alternativa digitala lösningar undersökas.  

 

DOKUMENTATION OCH UPPFÖLJNING 

Arbetet med specifik journalmall för Reko och enhetlig KVÅ-kodning bör 

fortsätta och plan för uppföljning och utvärdering tas fram 

Det arbete med införande av KVÅ-kodning som påbörjats under hösten 2017 bör 

fortsätta under 2018 för att vara fullt utvecklat 2019. Detta för att kunna följa upp de 

insatser som reko ger till patient. Det är viktigt att kodningen implementeras på ett 

enhetligt sätt samt att man dokumenterar den information som behövs för att kunna 

följa upp effekten av stödet enligt funktionens målsättningar (se Tabell 4. Underlag 

för effektuppskattning för reko i Region Uppsala). 

 

Utöver KVÅ-kodning bör ovan nämnda rapporteringssystem för chefer samt den 

nyligen introducerade årsredovisningen för reko användas för att följa upp 

implementeringen och utvecklandet av reko-funktionen.  

En plan för löpande uppföljning och systematisk verksamhetsutveckling bör 

upprättas  

En plan för kontinuerliga datauttag, analys, uppföljning och utvärdering bör tas fram 

av Team Försäkringsmedicin. Uppföljning rekommenderas ske kvartalsvis med 

återkoppling i reko-nätverk samt till verksamhetschefer och regionens tjänstemän.  

Faktaruta 1.5 Att leda funktion for koordinering – SKL:s stöd för 

verksamhetschefer och landstingsledning 

 

I december 2017 publicerade SKL ett metodstöd för chefer som arbetar med 

rehabkoordinatorer. Syftet med boken är att ge chefer och vårdgivare/beställare 

verktyg så att de kan ge stöd, mandat och rätt förutsättningar för 

koordinatorsuppdraget.  
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4 Utredning av MMR1 inom 
Region Uppsala 

I kapitel fyra redovisas utredningen av MMR1 inom Region Uppsala. I avsnitt 4.1 

presenteras en sammanfattning av evidens och vetenskapliga studier inom området. 

Avsnitt 4.2 beskriver bakgrund, utveckling och nuläge för MMR1 i Region Uppsala 

inklusive effekter och utmaningar. Slutligen presenteras de utmaningar som 

utredningen funnit i dagens modell. I avsnitt 4.3 presenteras den nya modell för 

MMR1 som föreslås implementeras efter 2018.  

 

 Genomgång av evidens 
 

Nedan följer en sammanfattning av evidens för MMR. De systematiska 

litteraturöversikter och utvärderingar som publicerats skiljer inte mellan MMR1 och 

MMR2 varför endast evidens för MMR som en typ av behandling beskrivs nedan. 

En detaljerad genomgång av relevanta studier och rapporter går att finna i Appendix 

6.3.  

Än så länge begränsad evidens för MMR då många studier är av låg kvalitet 

och inte jämförbara  

De systematiska översikter som genomförts inom området betonar den låga 

kvaliteten på studierna av MMR. I en översikt från 2015 bedömdes endast 13 av 41 

studier vara av hög kvalitet. Vidare konstaterades att ge behandlingsprogrammen 

varierade påtagligt i intensitet och innehåll vilket försvårar jämförbarhet.  
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De studier som finns ger en varierande men lovande bild av effekt på 

smärtlindring 

Det har sedan 2006 publicerats fyra systematiska översikter av effekten av MMR på 

långvarig smärta och arbetsåtergång. Den konstaterade effekten på smärtlindring och 

arbetsåtergång varierar mellan översikterna och i SBU:s rapport från 2010 kan inte 

någon smärtlindringseffekt påvisas. I senare översikter konstateras dock att MMR 

har bättre effekt på minskning av smärta respektive arbetsbegränsning jämfört med 

standardvård (exempelvis behandling av endast allmänläkare) och jämfört med 

enbart unimodala fysiska behandlingar (exempelvis träningsprogram). Effekten är 

måttlig men skattas ändå som betydande för patientgruppen (Statens beredning för 

medicinsk utvärdering (SBU), 2006) (Statens beredning för medicinsk utvärdering 

(SBU), 2010) (Kamper, o.a., 2014) (Statens beredning för medicinsk utvärdering 

(SBU), 2015) (Marin, o.a., 2017).  

MMR har i dagsläget ingen påvisad effekt på återgång i arbete 

De utvärderingar av rehabiliteringsgarantin som publicerats visar på ett antal brister 

och utvecklingsområden i de MMR-behandlingar som införts i och med de statliga 

stimulansmedlen. Då dessa analyserat resultatet av MMR inom ramen för 

rehabiliteringsgarantin har de framförallt fokuserat på behandlingarnas resultat vad 

gäller återgång i arbete. Samtliga utvärderingar pekar på svaga och i vissa fall till 

och med negativa resultat i denna aspekt.  (Hellman, o.a., 2014) (Inspektionen för 

Socialförsäkringen, 2014) (Riksrevisionen, 2015). 

Samverkan mellan vård och arbetsgivare behöver förbättras  

I flera utvärderingar lyfts bristande fokus på arbetsåtergång och begränsad kontakt 

med arbetsgivare som de huvudsakliga utmaningarna. För att ge resultat anses 

MMR-programmen behöva ha ett tydligare fokus på arbetsrelaterade insatser och 

dessa föreslås ha mer konkreta inslag. Vidare rekommenderas kompetensen inom 

arbetshälsa förstärkas. Utvärderingarna visar också att brister i systematisk 

dokumentation och uppföljning av patientens resultat resulterar i svårigheter att 

uppskatta effekt av behandling (Hellman, o.a., 2014) (Inspektionen för 

Socialförsäkringen, 2014) (Riksrevisionen, 2015). 

Ökad kunskap om långvarig smärta inom primärvården samt en högre grad av 

centralisering av multiprofessionella team lyfts fram som viktigt för framtiden 

I november 2016 publicerade en expertgrupp på uppdrag av Nationell 

Samverkansgrupp för Kunskapsstyrning (NSK) en kartläggning av smärtvården i 

Sverige. Kartläggningen visar på brister och omotiverade skillnader i vård och 

behandling av smärtpatienter. För primärvården konstaterades att det ofta saknas 



fa 

   

 

 

55 

kompetens och strukturer för handläggning av patienter med långvarig smärta. 

Vidare fann kartläggningen att långsiktighet, stabilitet och organiserat samarbete 

mellan vårdnivåer saknas. Primärvården rekommenderas därför upprätta 

resurspersoner med uppdrag att identifiera smärtpatienter på vårdcentralerna. 

Multimodal rehabilitering bör finnas inom primärvården för att arbeta med patienter 

som kräver samordnade insatser men dessa bör centraliseras till ett mindre antal 

enheter (Rivano-Fischer, o.a., 2016).  
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 Förutsättningar och nuläge för 
MMR1 i Region Uppsala 

4.2.1 DAGENS MMR1-MODELL I REGION UPPSALA 

Sedan 2010 har vårdcentraler i Region Uppsala erbjudits ersättning för att 

leverera MMR1  

I och med införandet av rehabiliteringsgarantin har de vårdcentraler som uppfyllt 

Region Uppsalas kriterier kunnat få ersättning för MMR-behandling för patienter 

med långvarig smärta. År 2012 delades behandlingen upp i MMR1 och MMR2, där 

MMR1 sedan uppdelningen utförts i primärvården och MMR2 i specialistvården. De 

första åren efter införandet av rehabiliteringsgarantin var fokus för MMR framförallt 

medicinskt med minskad smärtupplevelse som främsta mål. De senaste åren har 

fokus på arbetsförmåga och arbetsåtergång ökat från nationellt håll och Region 

Uppsala har anpassat MMR1-kriterierna efter detta.   

 

Sedan 2012 har antalet vårdcentraler som valt att leverera varierat från som mest 18 

vårdcentraler 2014 till som minst 12 vårdcentraler 2016 (se Figur 12). Totalt har 

antalet patienter som behandlats i MMR1-program legat på ungefär 200 per år. 

Patienter som genomgått MMR2-program har varit strax över 100 stycken per år.  

Figur 12. Antal patienter som genomgått MMR-behandling (2012-2016) 
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Vissa vårdcentraler har endast levererat MMR1 något enstaka år medan ett antal 

vårdcentraler, exempelvis Bålstadoktorn, har behandlat ett stort antal patienter över 

åren. Som Figur 13 illustrerar varierar antalet behandlade patienter mellan 

vårdcentralerna. Exempelvis behandlade Bålstadoktorn 69 patienter 2016 medan 

Tierps vårdcentral behandlade tre stycken. Endast 4 av 18 vårdcentraler behandlade 

mer än 20 patienter. Detta trots att ett patientunderlag på minst 20 rekommenderas i 

kriterierna.  

Figur 13. Antal MMR1-behandlingar per vårdcentral 2016 

 
Källa: Region Uppsala. 

 

Den geografiska spridningen av MMR1-behandlingen i regionen illustreras i Figur 

14. Majoriteten av behandlarna sker i Uppsala och i Bålsta. En vårdcentral i 

Enköping erbjöd MMR1 i något större skala år 2016. I Tierp, Gimo och Östhammar 

valde vårdcentraler att leverera MMR1 men i en mycket begränsad omfattning. 

 

Patienter med mer komplex problematik som bedöms behöva mer specialiserad vård 

kan genomgå MMR2 vid Smärtcentrum vid Akademiska sjukhuset i Uppsala.  
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Figur 14. Geografisk placering av vårdcentraler som levererade MMR1 2016 

 
Källa: Region Uppsala. 

Region Uppsalas kriterier för MMR1 specificerar målgrupp, omfattning och 

innehåll  

För att kravställa innehåll i MMR1 har Region Uppsala utvecklat kriterier för 

vårdgivare. Dessa utgår dels ifrån nuvarande överenskommelse och dels från de 

nationella medicinska indikationerna för MMR. Kriterierna har anpassats succesivt 

och på senare år fått ett ökat fokus på arbetsförmåga. Kriterier för 2017 går att finna 

i helhet i Appendix 6.4.   

 

Enligt kriterierna är målgrupp för multimodal rehabilitering av team (MMR1 och 

MMR2) är personer med ihållande eller intermittent långvarig smärta i rygg nacke 

och axlar samt icke specificerad generaliserad smärta som pågått längre än tre 

månader. Personerna ska vara i åldern 16–67 år och sjukskrivning är inte ett krav. I 

kriterierna specificeras 18 diagnoser inom sjukdomsgruppen som får ingå:  

Tabell 5. Diagnoser inom sjukdomsgruppen långvarig smärtproblematik aktuella för 

MMR1 

F45.4  Kroniskt somatoformt smärtsyndrom 

M53.0  Cervikokraniellt syndrom (Nackhuvudvärk) 

M53.1  Cervicobrachiellt syndrom (Nack/skuldervärk) 

M54.2  Cervikalgi (Nacksmärta) 

M54.4  Lumbago med ischias (Ländryggssmärta med ischias) 

M54.5  Lumbago (Ländryggssmärta) 

M54.6  Thoracalgi (Smärtor i bröstryggen) 

M54.9  Ryggvärk 

M75.1  Rotator cuff-syndrom i skulderled 

M75.9  Sjukdomstillstånd i skulderled, ospecificerad 

M77.9  Smärta i muskelfästen/senor/bindväv kring axelled 
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M 79.1  Myalgi (muskelsmärta nacke, axlar, rygg) 

M 79.7  Fibromyalgi 

R52.2A  Nociceptiv smärta 

R52.2C  Smärta utan känd orsak 

R52.9  Generaliserad smärta (uppfyller ej kriterierna för fibromyalgi) 

S13.4  Sen-effekter av Whiplash-skada (nack-skulder värk) 

T91.8  Sena besvär efter WAD 

 

I kriterierna betonas att rehabilitering med MMR ska föregås av en medicinsk 

utredning och bedömning. Inga detaljerade krav finns för hur denna bedömning ska 

gå till men vårdgivarna rekommenderas att använda det flaggsystem som också 

specificeras i de nationella medicinska indikationerna (Nationella medicinska 

indikationer, 2011).   

 

Gällande behandlingens innehåll definierar Region Uppsala MMR i detta 

sammanhang som ”ett antal välplanerade och synkroniserade evidensbaserade 

komponenter under en längre tid”. Personalen ska arbeta i ett integrerat team samt 

vara tränade på att arbeta patientcentrerat och i nära samarbete med andra aktörer. 

Behandlingen får gärna ske i grupp om ca 6–10 patienter men bör ha ett individuellt 

synsätt.  

 

Alla behandlingsprogram ska innehålla undervisning om smärta och dess 

konsekvenser samt egna hanteringsstrategier och hemuppgifter, fysisk träning 

och/eller gradvis ökad fysisk aktivitet i kombination med aktiv återhämtning. Några 

detaljerade krav på behandlingsprogrammets upplägg och innehåll finns ej.  Om 

programupplägget är 2–3 gånger per vecka ska programmet pågå 6–8 veckor. Om 

programmet är mer intensivt såsom 4–5 gånger per vecka räcker det enligt kriterierna 

med 4–5 veckor av behandling. Figur 15 visar en illustration av upplägg och innehåll 

enligt Region Uppsalas kriterier.  

 



fa 

   

 

 

60 

Figur 15. Illustration av de delar som bör ingå i ett MMR1-program enligt Region 

Uppsalas kriterier 

 
Källa: Region Uppsala. 

 

I enlighet med den nationella överenskommelsen utgår en särskild ersättning i de fall 

som vårdgivaren ”verkligen har etablerat en kontakt med patientens arbetsgivare 

eller handläggare vid arbetsförmedlingen”. För detta ska reell kontakt ha etablerats 

med involverade parter, ett brev eller ett telefonsamtal räcker inte. Syftet med detta 

är att alla involverade ska vidta åtgärder för att på bästa sätt stötta patienten att återgå 

i arbete.  

 

Innan uppstart av behandling ska den enhet som vill leverera MMR se till at 

regionkontoret har en uppdaterad beskrivning av behandlingsteam och 

programupplägg.  

 

Målet med behandlingen är att patienten ska bedöms kunna återgå i arbete eller 

stanna kvar i arbete efter avslutat program.  

 

Särskilda kriterier finns för innehåll och utformning av MMR1 och MMR2 samt för 

vilka patienter som bör behandlas på vilken nivå (se Tabell 6).  

Tabell 6. Region Uppsalas kriterier för MMR1 och MMR2 

 MMR1 MMR2 

Målgrupp Patienter med komplex 

smärtproblematik 

Patienter med mycket 

komplex smärtproblematik 

Professioner Läkare, sjukgymnast och 

psykolog/socionom/motsva

rande 

Läkare, sjukgymnast, 

psykolog, arbetsterapeut och 

socionom 

Frekvens för 

teamkonferens 

Minst tre gånger under det 

sammanhållna programmet 

Minst en gång per vecka 

under det sammanhållna 

programmet 



fa 

   

 

 

61 

Minsta 

patientunderlag 

20 patienter per år 40 patienter per år 

Programmets 

omfattning i 

timmar 

Minst 40 timmar Minst 75 timmar 

Dokumentering 

och rapportering 

Teamet ska använda 

validerade instrument för 

att registrera 

smärtintensitet, psykologisk 

belastning och för 

hälsoupplevelse. Inget krav 

på rapportering till 

nationellt kvalitetsregister 

Enheten ska rapportera till 

Nationella registret över 

smärtrehabilitering (NRS).  

Fortbildning erbjuds i nätverk två gånger per termin  

Enligt Region Uppsalas kriterier åligger det alla vårdgivare som levererar MMR 

inom ramen för statsbidragen att även använda de tilldelade stimulansmedlen för att 

på olika sätt förbättra och förstärka kvaliteten i arbetet. Detta kan exempelvis ske 

genom aktivt deltagande i det smärtnätverk som finns inom regionen. Smärtcentrum 

vid Akademiska sjukhuset har idag ett specifikt ansvar för att bidra med expertstöd 

till primärvårdens arbete och de ansvarar för planering och genomförande av 

smärtnätverksträffarna. Dessa sker två gånger per termin och omfattar cirka en 

halvdag. Innehållet är fokuserat på kunskapsdelning och kompetensutveckling och 

består ofta av föreläsningar av experter inom smärtområdet.  

Kostnad för MMR1 uppgick till cirka 4,4 miljoner kronor år 2016 

 

Som ekonomisk ersättning för MMR1 erbjuder Region Uppsala en fast summa per 

behandlad patient. För år 2017 ligger ersättningen på 20 000 kr per patient för 

MMR1 och 25 000 kr per patient för MMR2. En extra summa om 2000 kr per patient 

utgår i de fall som vårdgivaren har etablerat en kontakt med arbetsgivare eller 

handläggare vid arbetsförmedling i linje med kriterierna.    

 

Ersättning utgår enbart för avslutad behandlingsserie, inte för utredning eller enbart 

separata bedömnings- och/eller motivationssamtal.  

 

Då antal behandlade patienter uppgick till 217 patienter år 2016 var den totala 

kostnaden omkring 4,4 miljoner kronor.  
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4.2.2 EFFEKTER OCH RESULTAT AV DAGENS MMR1-
MODELL  

Behandlare upplever positiv effekt av MMR1  

Den personliga kliniska erfarenheten hos vårdpersonal med koppling till MMR1 i 

Region Uppsala är att behandlingen ofta har en positiv inverkan på patientens liv. 

Både kliniskt verksamma i primärvården och specialister vid Smärtcentrum lyfter att 

de upplever att MMR1 kan leda till minskad smärtupplevelse och bättre livskvalitet. 

Flera av de intervjuade menar att detta är en patientgrupp som ofta blir missförstådd 

och felbehandlad i vården – en koordinerad teaminsats upplevs göra nytta för dessa 

patienter.  

 

 
 

 
 
En behandlare betonar också att MMR1 kan ha en avlastande effekt på vårdcentralen 

då insatserna koordineras mellan yrkesgrupperna. Dessutom kan lyckad behandling 

leda till minskad vårdkonsumtion på lång sikt.  

 

Enligt behandlare och experter är effekten på arbetsåtergång svårare att uttala sig 

om. Alla patienter är inte sjukskrivna utan arbetar redan och de som är sjukskrivna 

kan ibland ha varit det mycket länge. Dock menar intervjuade att man har stor chans 

att få tillbaka patienterna i arbetslivet om man kommer in i rätt tid.  

 

 

MMR1 har varit ett väldigt bra sätt att ta hand om den här svåra och komplexa 

patientgruppen. Som ensam läkare är det ofta tungt och svårt att hantera dessa 

patienter. I MMR1 finns en positiv drivkraft! När alla jobbar ihop så blir det en enad 

front – vi står tillsammans och förmedlar samma budskap. Det underlättar för både 

patient och behandlare.  

- Verksamhetschef, Region Uppsala 

Många i den här patientgruppen blir bättre om man handlägger och behandlar utifrån 

denna rehabprincip – det är min kliniska erfarenhet. 

- Smärtforskare 

För de långtidssjukskrivna är det svårare med arbetsåtergång. Vissa kommer närmre 

men 8 veckor är för lite för de som levt med detta väldigt länge.  

- Psykolog inom MMR1, Region Uppsala 
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Effekter av MMR1 i Region Uppsala går inte att utvärdera i nuläget 

Enligt Region Uppsalas kriterier ska redovisning för MMR1 ske vid tre tillfällen per 

år. Vårdcentralerna ska då rapportera in bland annat kön, ålder, behandlingsform, 

tidpunkt för avslutad behandling, om kontakt etablerats med 

arbetsgivare/arbetsförmedling samt om kontakt tagits med Försäkringskassan eller 

socialtjänst. Rapporteringen ska vara avidentifierad för att skydda patientens 

identitet. Denna data används som underlag för utbetalning av ersättning till 

vårdcentralerna.  

 

Enligt kriterierna ska behandlande team se till att Team Försäkringsmedicin har en 

uppdaterad beskrivning av team och programupplägg.  I intervjuer framkommer 

dock att vissa vårdcentraler brister i att skicka in uppdaterat material. Vidare visar 

granskning av programupplägg att beskrivningarna är generella med lite information 

om faktiska insatser. 

 

Svensk Förening för Rehabiliteringsmedicin har startat ett nationellt kvalitetsregister 

vid namn Nationella Registret över Smärtrehabilitering (NRS). Registret samlar in 

data för beskrivning av patienter i behov av smärtrehabilitering och för beskrivning 

av resultat efter behandling. Region Uppsalas primärvård har ännu inte anslutits till 

NRS utan det är endast MMR2 som rapporterar in data till kvalitetsregistret. Någon 

dokumentation av resultat av MMR1 görs inte i Region Uppsala idag. Denna brist 

på dokumentation och uppföljning av insatser och resultat gör att det idag inte går 

att utvärdera effekterna av Region Uppsalas MMR1-behandlingar.  

4.2.3 UTMANINGAR MED DAGENS MMR1-MODELL 

Patientunderlaget ligger under rekommendation hos majoriteten av 

vårdcentralerna  

Det finns idag professionell konsensus kring att ett relevant minsta patientunderlag 

för MMR1 ligger på 20 patienter per år per behandlingsteam. Enligt en nationell 

expert i smärtbehandling är anledningen till detta att det krävs en viss erfarenhet och 

rutin för att upprätthålla den relativt specialiserade kompetensen som MMR1-

behandlingar kräver. Utöver detta rekommenderas minst 20 patienter då det är ett 

minimum om du vill utvärdera effekten av programmen.  

 

 

Att bara behandla tre till fem patienter är alldeles för lite, då är man ju nybörjare. Man 

måste uppnå en nivå.  

- Tjänsteman, Region Uppsala 
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De analyser som gjorts inom utredningen visar att patientunderlaget legat på mycket 

låga nivåer för majoriteten av vårdgivaren genom åren. Endast fyra vårdcentraler 

behandlade över 20 patienter år 2016. Samtliga intervjupersoner uppger att de låga 

patientnivåerna inte är optimala och vissa menar att detta kan leda till att vården inte 

når önskad kvalitet. Några av de intervjuade upplever att MMR i primärvården byggt 

på ett fåtal entusiaster med stort eget intresse av smärtbehandling. När dessa flyttar 

på sig riskerar behandlingsprogrammen läggas ner vilket leder till avsaknad av 

kontinuitet och rutin i vården.  

 

 

Det saknas etablerade strukturer för screening, utredning och remittering av 

patienter 

I utredningen framkommer att processer för screening och urval för MMR1 ser olika 

ut beroende på vårdcentral. I vissa fall görs mer ingående utredningar enligt det 

flaggsystem som rekommenderas i riktlinjerna. I andra fall görs en mer 

erfarenhetsbaserad bedömning där ansvarig läkare avgör om hen tycker patienten 

passar i ett MMR1-program.  

 

 
 

Bristen på rutinmässig screening och utredning för urval till MMR1 riskerar att leda 

till ojämlik vård inom Region Uppsalas primärvård. Dessutom kan det leda till att 

patienter som inte är i målgrupp placeras i MMR1-program. Detta inkluderar både 

patienter med mindre komplex problematik som hade kunnat behandlas med 

standardvård och patienter med mycket komplex problematik som är i behov av mer 

specialiserad vård på exempelvis Smärtcentrum. Vissa intervjupersoner uttrycker 

vidare en osäkerhet gällande när patienter ska behandlas i MMR1 respektive MMR2 

och har svårt att avgöra vad skillnaden är mellan de båda nivåerna.  

 

MMR1 har till stor del varit byggt på, och beroende, av entusiaster 

- Smärtläkare, Region Uppsala 

De här behandlingarna är dåligt förankrade hos primärvårdsläkarna. Smärtpatienter 

måste få en ordentlig utredning och dokumentation innan de går in i dessa program. 

Idag saknas ett tydligt avstamp – man behöver en medicinsk grund innan man sätter 

igång.  

- Smärtläkare, Region Uppsala 
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Enligt experter är en av orsakerna till bristen på screening och urval brist på kunskap 

om smärtpatienter och om de behandlingsalternativ som finns inom primärvården. 

Dessutom finns inga etablerade system för remittering av smärtpatienter mellan 

vårdcentraler. Bland de vårdcentraler som inte själva erbjuder MMR1-behandling 

görs mycket sällan en utredning för MMR1 utan patienten behandlas utifrån de 

behandlingar som erbjuds på vårdcentralen.  

 

 

Upplägg och innehåll varierar mellan behandlingsprogrammen och 

Smärtcentrums kompetens är underutnyttjad 

I dagens kriterier från Region Uppsala definieras krav på programinnehåll endast på 

ett mycket generellt plan. Någon beskrivning på vad som bör ingå i föreläsningar 

och annat programinnehåll finns inte utan det har varit upp till vårdcentralerna själva 

att utforma sina behandlingsprogram.  

 

En granskning av de programupplägg som skickats in till Team Försäkringsmedicin 

de senaste åren visar 1) att innehåll och upplägg är dåligt beskrivet vilket gör att det 

är svårt att veta vad behandlingarna faktiskt har bestått i samt att 2) i de fall det finns 

närmare beskrivning av innehåll är variationerna i mellan vårdcentralerna stora. 

Exempel från två vårdcentraler illustreras i Figur 16.  

 

Min erfarenhet när jag började var att det inte alltid var de patienter som borde vara i 

smärtgrupp som var där. Jag var tvungen att på egen hand göra snävare kriterier så 

att detta inte bara blev en slasktratt för knepiga patienter   

- Psykolog, Region Uppsala 

Om det här ska finnas i primärvården måste det finnas rakt över men inte överallt. För 

denna patientgrupp behövs klara remitteringsvägar inom primärvården – man ska 

kunna remittera till ett antal utvalda vårdcentraler. Annars blir det bara ett uttryck för 

någons personliga intresse.  

- Smärtläkare, Region Uppsala 
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Figur 16. Exempel: två MMR1-program i Region Uppsala 

 
Källa: Region Uppsala. 

 

Som Figur 16 visar så varierar MMR1-programmen även i vilka professioner som är 

involverade samt i omfattning. Programmen varierar även när det kommer till i 

vilken mån innehållet är evidensbaserat. Detta trots att det enligt experter idag finns 

konsensus för vilka insatser som bör ingå utifrån ett evidensperspektiv.  

 

 
 

Behandlare på vissa vårdcentraler uttrycker i intervjuer att de gärna hade fått mer 

stöd i utformning av behandlingsprogrammen. Idag delas inte material mellan 

vårdcentralerna i större utsträckning utan de flesta vårdcentraler arbetar fram sina 

egna program.  

 

 
 

Det är väldigt dåligt definierat från regionalt innehåll om vad som ska ingå och vad 

komponenterna består. Vi vet att evidensen finns hos KBT-inriktad rehab. Där borde 

man haft mycket mer samverkan och samsyn och sen borde man utvärdera. 

- Smärtläkare, Region Uppsala 

Det har varit ett dilemma för oss som behandlare att det inte finns så mycket framtaget 

innehåll för programmen. Vi hade önskat att det fanns mer från nationellt och regionalt 

håll som man kan basera programmen på. 

- Sjukgymnast, Region Uppsala 
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I intervjuer framkommer också att den kompetens som finns på Smärtcentrum i hög 

grad är outnyttjad inom primärvården. Utöver nätverksträffar två gånger per termin 

finns inga kanaler för kunskapsutbyte och samverkan. Detta trots att Smärtcentrum 

själva ser stor potential i ett större utbyte.  

 

 
 

 
 

  

Riktlinjerna bör vara jättetydliga med förslag på hur man uppnår den kompetens som 

behövs! Problemet med rehabgarantin var att det ploppade upp smärtteam överallt 

men få kunde något om smärta egentligen. 

- Smärtforskare 

De som arbetar med MMR1 får gärna komma med förslag på hur de vill ha hjälp från 

oss på Smärtcentrum. Idag är vi en underutnyttjad resurs – jag har jobbat i 35 år och 

jag har fått tre samtal. Vi hjälper väldigt gärna till med exempelvis 

programutformning! 

- Behandlare Smärtcentrum, Region Uppsala 

”Vi är ett ledande smärtcentrum och skulle kunna vara med och hjälpa till i större 

utsträckning! En högre samordning av det som görs i primärvården skulle öka 

möjligheterna till detta.” 

- Smärtläkare, Region Uppsala 
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4.2.4 INKLUDERING AV ARBETSTERAPEUTISK 
KOMPETENS I MMR1  

I Region Uppsalas reguljära primärvård finns idag ingen tillgång till 

arbetsterapeutisk kompetens 

Region Uppsala skiljer sig från majoriteten av andra landsting i det att det inom den 

reguljära primärvården inte arbetar några arbetsterapeuter idag. Bortsett från ett antal 

arbetsterapeuter inom handrehabilitering finns tillgång till arbetsterapeutisk 

kompetens endast inom specialiserad vård samt kommunal verksamhet.  

 

Att utreda eventuellt krav på arbetsterapeutisk kompetens i MMR1 var ett specifikt 

mål för denna utredning. Idag är arbetsterapeutisk kompetens inget krav inom 

MMR1, vare sig från SKL eller Region Uppsalas egna kriterier. För MMR2 krävs 

dock tillgång till arbetsterapeut som en del av behandlingsprogrammen.  

Arbetsterapeuter kan bidra med en unik kompetens inom smärtbehandling 

Även om det idag inte är ett krav är SKL tydliga med att arbetsterapeuter fyller en 

viktig och unik roll även i MMR1 teamet. I sin beskrivning av kompetenser och 

uppgifter inom MMR tillför arbetsterapeuter följande kompetens (Sveriges 

Kommuner och Landsting , 2013):  

 

• Kunskap om arbetsterapeutiska grundantaganden av samband mellan 

aktivitetsutförande och hälsa/ohälsa, och färdighet att använda dem i arbete 

med personer med smärtproblematik 

• Förmåga att självständigt analysera och dra slutsatser om innebörd och 

konsekvenser av smärta som ett komplext fenomen samt att utgå från dem i 

behandling av aktivitetshinder  

• Kunskap och erfarenhet av formaliserad bedömning av aktivitetsförmåga, 

aktivitetsutförande, färdigheter och aktivitetsmönster 

• Kunskap och erfarenhet av ergonomiska principer och aktivitetsträning vid 

långvarig smärta 

 

Även i de intervjuer som genomförts lyfts arbetsterapeutens unika fokus på 

patientens vardag och aktivitetsutförande. Jämfört med fysioterapeuter har 

arbetsterapeuter enligt vissa intervjupersoner också ett vidare perspektiv på arbete 

där även den psykiska och kognitiva aspekten är inkluderas. Intervjupersoner lyfter 

också att arbetsterapeutens roll och kompetens har förändrats över tid. Om 

arbetsterapeuter förut hade ett väldigt stort fokus på hjälpmedel arbetar de idag med 

beteendeförändring utifrån aktiva tekniker.  

 



fa 

   

 

 

69 

 
 

 

Studerad evidens visar att arbetsterapeutisk kompetens kan bidra till lägre 

smärtupplevelse  

En strukturerad litteraturgenomgång av evidensen för de olika insatserna inom MMR 

visar att det finns måttlig evidens för att arbetsterapeutiska interventioner bidrar till 

lägre smärta och bättre funktionell status. Detta stärks av studier av 

arbetsterapeutiska interventioner för patienter med långvarig smärta. Däremot finns 

idag inte tillräckligt vetenskapligt underlag för att kunna bedöma om 

arbetsterapeutiska interventioner minskar antal sjukdagar. Det finns inte heller 

tillräckligt vetenskapligt underlag för att bedöma huruvida specifika 

arbetsterapeutiska interventioner (t.ex. empowerment, lärande genom egen 

tillämpning, samspel med fysisk och psykosocial miljö och vardagsrevidering) 

bidrar till lägre smärta eller snabbare arbetsåtergång (Gerdle, o.a., 2015) 

(Hesselstrand, Samuelsson , & Liedberg, 2015).  

 

I de utvärderingar som gjort av MMR inom ramen för rehabiliteringsgarantin 

påtalas vidare att behandlingsprogrammen bör ha ett tydligare fokus på 

arbetsåtergång och stärka arbetsplatsnära insatser med mer konkreta inslag 

(Riksrevisionen, 2015) (Hellman , o.a., 2014).  

Inom Region Uppsala finns idag en okunskap om vad arbetsterapeutisk 

kompetens innebär och en skepsis kring vad de kan bidra med inom MMR1 

I intervjuer uppger många som arbetar med MMR inom primärvården att de inte har 

tillräcklig kunskap om vad arbetsterapeuter faktiskt gör. De flesta har en bristande 

uppfattning om arbetsterapeutisk kompetens innebär och har ofta svårt att skilja den 

från fysioterapeutens. I intervjuer framkommer att det finns en skepsis kring vad 

arbetsterapeuter kan bidra med i själva MMR1-teamet. En expert framhåller att 

"Arbetsterapeuten har ett unikt fokus på vardag, hem och arbete. Man kopplar 

patientens problem till den vardagliga situationen – exempelvis det arbete du ska 

utföra.”  

- Arbetsterapeut, Region Uppsala 

"Arbetsterapeuten tillför ett aktivitetsperspektiv till smärtbehandlingen. 

Fysioterapeuterna förbereder kroppen och arbetsterapeuten kopplar ihop det med 

aktivitet i exempelvis hemmet eller på arbetsplatsen. Det kan göra att man faktiskt 

ändrar sitt beteende i vardagen så att man inte vidmakthåller smärta.” 

- Arbetsterapeut, Region Uppsala 
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arbetsterapeutisk kompetens är viktigt för de mest komplexa patienterna men att 

behovet inom primärvården inte nödvändigtvis är så stort.  

 

 

 
 

Arbetsterapeuter själva framhåller att de länge varit en dold yrkesgrupp som inte 

lyckats marknadsföra sin kompetens särskilt effektivt. Då inga arbetsterapeuter 

arbetar inom Region Uppsalas primärvård kan de ha blivit än mer bortglömda.  

 

 

De med erfarenhet av att arbeta med arbetsterapeuter ser dock ett behov och 

ett värde i ett krav på kompetensen inom MMR1  

Många intervjupersoner ställer sig dock positiva till en inkludering av 

arbetsterapeutisk kompetens. De framhåller framförallt arbetsterapeuters koppling 

till själva arbetsplatsen och arbetet med vardagsaktiviteter som något av stort värde 

för smärtrehabilitering i team.  

 

 
 

"Jag har inte arbetat nära en arbetsterapeut så jag har inte koll på professionen. Jag 

tycker sjukgymnasterna är väldigt duktiga idag så jag vet inte vad en arbetsterapeut 

skulle tillföra.”  

- Psykolog MMR1, Region Uppsala 

"Jag har svårt att se vad en arbetsterapeut skulle tillföra. Kan inte se att ett sådant 

krav behövs. För att öka fokus på arbete bör man i stället utveckla kontakten med 

arbetsgivare och företagshälsovård.”  

- Verksamhetschef, Region Uppsala 

"När man inte finns i en verksamhet så blir man osynlig och folk vet inte vad man ska 

användas till. På kommunen har man använt arbetsterapeuter oerhört smalt - man tar 

det tydligaste och jobbar med det, som hjälpmedel. Man har inte använt själva 

rehabiliteringsbiten.  

- Arbetsterapeut, Region Uppsala 

"Det saknas idag en brygga från terapirummet till arbetsplatsen. Våra insatser tappar 

så mycket effektivitet på vägen när vi inte vet hur vi ska stötta upp runt arbetet. Där 

kan arbetsterapeuter bidra med sin unika förmåga!  

- Sjukgymnast, Region Uppsala 
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Behandlare inom MMR i landsting där arbetsterapeuter ingår som en del av teamet 

framhåller den kompetens de bidrar med i rehabilitering.  

 

 
 

  

"Fattar inte hur man klarar sig utan en arbetsterapeut i MMR. Vi sjukgymnaster är så 

kroppsligt och anatomiskt fokuserade. Men de med långvarig smärta får ju också en 

viss kognitiv påverkan, och det är arbetsterapeuten som kan kartlägga sådant. 

Arbetsterapeuten är ovärderlig - så man inte bara stirrar sig blind på den där 

ländryggen.” 

- Sjukgymnast, Stockholms läns landsting 
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 Förslag på framtida modell för 
MMR1 i Region Uppsala 

 

4.3.1 UTREDNINGENS FÖRSLAG 

Den genomförda utredningen visar att det finns god personlig klinisk erfarenhet av 

MMR1, både inom Region Uppsala och i andra delar av landet. Behandlare uppger 

att när MMR1 ges i välplanerade program och till rätt patienter så har behandlingen 

effekt och leder ofta till ett mer välfungerande liv för patienten. Studier visar också 

att MMR1 leder till minskad smärtupplevelse men då de flesta studier är av låg 

kvalitet är evidensen fortfarande måttlig. Det är dessutom en metod för vården att 

hantera en komplex och patientgrupp som ofta uppfattas som tung.  

 

Som konstateras i avsnitt 4.2.3. finns det dock utmaningar inom dagens MMR1-

modell i Region Uppsala. Trots att det finns en rekommendation från nationellt och 

regionalt håll att behandla minimum 20 patienter per år och vårdenhet så behandlar 

majoriteten av vårdcentralerna färre patienter än så. Det försvårar för behandlarna 

att uppnå nödvändig kompetens samt gör det svårt att följa upp resultat. Det saknas 

även etablerade rutiner och strukturer för screening, utredning, urval och remittering 

av smärtpatienter vilket kan leda till ojämlik vård och ett urval som inte passar 

behandlingsformen. Vidare visar kartläggningen att det är stor grad av variation på 

behandlingsprogrammens utformning och innehåll.  

 

Den föreslagna modellen bygger vidare på den redan existerande men adresserar 

ovan nämnda utmaningar. I den nya modellen föreslås en koncentration av MMR1 

till ett färre antal behandlingsenheter samt en högre grad av samordning där 

Smärtcentrum för ett utökat uppdrag. Tydliga rutiner för screening, utredning och 

urval införs med tydliga remitteringskanaler till de vårdcentraler som erbjuder 

behandlingen. Den nya modellen bör börja i mindre skala och följas upp 

kontinuerligt för att säkerställa kvalitet och resultat.  

Syfte med ny modell  

Utredningen föreslår att den nuvarande modellen för MMR1 i Region Uppsala 

utvecklas med syfte att hjälpa patienter med komplex smärtproblematik till ökad 

livskvalitet och arbetsförmåga genom en kvalitetssäkrad modell som erbjuds jämlikt 

till specificerade målgrupper. 
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Målsättning med ny modell 

Utifrån befintlig evidens samt intervjuer med kliniskt aktiva och experter föreslås 

följande målsättningar för den nya modellen: 

 

• Ett mer välfungerande liv för patienten 

- Minskad smärtupplevelse 

- Hållbar aktivitetsnivå 

• Ökad återgång i arbete vid sjukskrivning (sjukskrivningslängd och 

sjukskrivningsgrad) 

• Långsiktigt minskad vårdkonsumtion för behandlade patienter 

 

Målsättningarna beskriver de förväntade effekterna av MMR1 och bör följas upp 

kontinuerligt för att utvärdera och sedan vidareutveckla modellen. Dokumentation, 

uppföljning och utvärdering bör ske genom anslutning till det nationella 

kvalitetsregistret NRS.  

Uppdrag 

MMR1 bör även i fortsättningen ges till patienter med förhållandevis komplex 

smärtproblematik och där unimodal eller intermediär behandling inte bedöms 

fungera. Behandlingsprogrammens utformning och innehåll föreslås samordnas 

inom regionen och bör vara grundade i evidensbaserade metoder. Enligt 

rekommendation från nationella utvärderingar föreslås arbetsåtergång och 

arbetslivsinriktade insatser få ett utökat fokus i de fall det är aktuellt.  

 

För att garantera att MMR1 ges jämlikt över regionen och till patienter i rätt 

målgrupp föreslås screening ske på samtliga vårdcentraler, och utredning och urval 

av behandlande vårdcentraler.  

En ökad koncentration av MMR1-program med tydliga remitteringsvägar 

föreslås införas 

Studerad litteratur samt intervjuer med experter inom MMR gör tydligt att ett visst 

patientunderlag och enhetligt utförande är nödvändigt för att säkerställa kvalitet och 

utvärdera effekter. Idag är det endast ett fåtal vårdcentraler inom Region Uppsala 

som levererar MMR1 på tillräcklig nivå. Den föreslagna modellen medför därför en 

omstrukturering som innebär en högre koncentration och ökad grad av samordning 

av MMR1-behandlingar. På så sätt kan också kompetens och resurser koncentreras 

och samordnas. En sådan koncentration inom primärvården ligger även i linje med 

rekommendationerna från den senaste kartläggningen av Sveriges smärtvård. 

(Rivano-Fischer, o.a., 2016).  
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I den nya modellen föreslås ett mindre antal vårdcentraler inom RU få i uppdrag att 

erbjuda MMR1 till patienter inom ett visst upptagningsområde. Dessa vårdcentraler 

rekommenderas få ett så kallat tilläggsuppdrag från Region Uppsala liknande det 

som finns för exempelvis ungdomsmottagningar. Med det aktuella förslaget 

koncentreras MMR1 till tre stycken utvalda vårdcentraler. 

 

För att välja vilka vårdcentraler som får i uppdrag att utföra MMR1 föreslås följande 

kriterier: 

 

• kapacitet och kompetens för MMR1 på godkänd nivå  

• strategisk geografisk placering  

• intresse från vårdcentral att ansvara för en utökad MMR1-verksamhet 

 

I Figur 17 illustreras hur en koncentrerad modell skulle kunna se ut geografiskt.  

Figur 17. Förslag på ny fördelning av MMR1 inom Region Uppsala 

 
 

För att säkerställa att MMR1 erbjuds jämlikt inom området och till rätt patienter 

föreslås att förbättrade rutiner för screening av smärtpatienter införs på samtliga 

vårdcentraler. För de vårdcentraler som inte erbjuder MMR1 bör tydliga 

remitteringsvägar utarbetas (se Praktisk utformning för en detaljerad beskrivning av 

screening, utredning och remittering av patienter).   

Antalet behandlade patienter föreslås till en början fortsätta vara omkring 200 

per år 

Då urval till MMR1 kräver en individuell utredning av patienten är det svårt att 

uppskatta storlek på faktisk målgrupp för behandlingen inom Region Uppsala idag. 

En behovsuppskattning av MMR1 föreslås därför utgå ifrån följande principer:  
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• Antal patienter som genomgått MMR1 har legat på cirka 200 årligen sedan 

2012 

• Studerad litteratur samt intervjuer med experter inom MMR gör tydligt att 

ett visst patientunderlag och enhetligt utförande är nödvändigt för att 

säkerställa kvalitet och utvärdera effekter 

• En ny modell för MMR1 bör börja i mindre skala för att säkerställa kvalitet 

och resultat  

 

Enligt dessa principer föreslås det totala antalet patienter som ska behandlas med 

MMR1 inom regionen till mellan 180 och 240 patienter årligen. Med det aktuella 

förslaget koncentreras MMR1 till tre stycken utvalda vårdcentraler. Var och en av 

de tre vårdcentralerna skulle leverera MMR1 till 60–80 personer per år (exempelvis 

genom 6–8 grupper à 10 personer). Om modellen i uppföljningar och utvärderingar 

visar sig ha resultat enligt fastställda målsättningar kan den i framtiden skalas upp 

genom att antingen tillföra mer resurser till de vårdcentraler som redan har ett 

MMR1-uppdrag alternativt ytterligare vårdcentraler samma uppdrag.  

Digitala lösningar och mobila team föreslås användas som komplement för att 

öka tillgänglighet 

I komplement till de fysiska mötena kan exempelvis digitala lösningar utvecklas som 

möjliggör distanslösningar för vissa delar av behandlingen (t.ex. utbildningar). Det 

finns redan idag ett flertal digitala behandlingsprogram som används av 

Smärtcentrum. Möjligheten att implementera dessa i primärvården som komplement 

till fysisk behandling bör undersökas.  

 

I tillägg föreslås mobila team finnas tillgängliga, för de patienter som av olika skäl 

inte har möjlighet att ta sig till vårdcentralen. De mobila teamen bör vara baserade 

på vårdcentraler med MMR1-uppdrag men ska kunna besöka andra vårdcentraler för 

behandlingsprogram.  

Smärtcentrum får ett utökad uppdrag i att samordna 

behandlingsprogrammens utformning och innehåll  

Utredningen visar att innehållet i behandlingsprogrammen varierar mellan 

vårdcentralerna. Vidare framkommer att graden av evidensbaserade insatser skiljer 

sig mellan programmen. Dessutom efterfrågar vissa vårdcentraler stöd från regionalt 

håll i framtagande av utformning, innehåll och material.  

 

För att säkerställa kvalitetssäker vård föreslås därför en samordning av 

behandlingsprogrammens innehåll. Smärtcentrum bör få ett utökat uppdrag i att ta 

fram och samordna MMR1-programmen tillsammans med primärvårdens 
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behandlare. Team Försäkringsmedicin föreslås ansvara för att följa upp att de 

program som utarbetas sedan implementeras på ett enhetligt sätt som möjliggör 

utvärdering.  

 

Smärtcentrum föreslås också få ett större ansvar i att bidra med kontinuerlig 

kompetensutveckling för primärvården genom utbildning och nätverk. 

Arbetsterapeutisk kompetens föreslås införas som krav i MMR1-team 

Utredningen visar att arbetsterapeuter kan bidra med en unik kompetens inom MMR 

och att de tillför ett ökat fokus på vardag och arbete. Den befintliga vetenskapliga 

evidensen visar vidare att arbetsterapeutiska insatser kan minska smärta för patienter 

med långvarig smärta. Även om det idag finns en viss skepsis inom regionen så är 

majoriteten av behandlare positiva till ett införande inom MMR1.  

 

Därför föreslås att arbetsterapeutisk kompetens införs i behandlingsteamen på de 

vårdcentraler som tilldelas ett MMR1-uppdrag i den nya modellen.  

Fördelar, nackdelar och risker med den föreslagna modellen  

I Figur 18 sammanfattas för- och nackdelar med den föreslagna modellen jämfört 

med den nuvarande. De risker som finns med den nya modellen utgörs framförallt 

av längre resväg för patienter långt ifrån de utvalda vårdcentralerna samt svårigheter 

med införande av remittering mellan vårdcentraler. För att det senare ska fungera 

behövs att aktivt arbete från Team Försäkringsmedicin och ansvariga för 

primärvården inom Region Uppsala med att etablera nya rutiner och strukturer. En 

viktig del i detta arbete är att se till att ersättningsystemens incitamentsstruktur är i 

linje med de mål man har för arbetet. Att få med både privata och offentliga 

vårdgivare inom primärvården kommer också vara av vikt. I detta arbete föreslås 

Region Uppsala granska andra, liknande modeller, exempelvis 

rökavvänjningsgrupper samt KOL- och diabetesbehandling inom primärvården. På 

så sätt kan man lära sig av framgångsfaktorer innan man sjösätter ett nytt 

remitteringssystem.   
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Figur 18. Fördelar och nackdelar med den föreslagna modellen för MMR1 

 

4.3.2 KOSTNAD OCH FÖRVÄNTADE EFFEKTER 

Kostnad för den nya MMR1-modellen beräknas uppgå till 4,2–5,5 miljoner 

kronor årligen  

I och med att den föreslagna modellen beräknas behandla ungefär samma antal 

patienter som den nuvarande sker inga större förändringar i total kostnad för Region 

Uppsala.  

 

Ersättning per fullt behandlad patient föreslås till 22 000 kronor. Med mellan 180 

och 240 behandlade patienter per år beräknas kostnaden för MMR1-behandlingar till 

mellan 4 miljoner kronor och 5,3 miljoner kronor årligen.  

 

Utöver detta föreslås att Smärtcentrum med sitt utökade uppdrag får en ersättning 

per patient på 1000 kronor.  

 

Utöver detta tillkommer kostnader för en halvtidstjänst för regionalt processtöd på 

400 000 kronor.  

 

Detta ger en uppskattat total kostnad för MMR1 inom Region Uppsala på mellan 4,6 

miljoner kronor och 5,9 miljoner kronor årligen beroende på antal behandlade 

patienter.   
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Uppdelade fasta ersättningar föreslås införas  

Nuvarande ersättningsmodell för MMR1 bygger på en fast ersättning på 20 000 

kronor per patient vid slutförd behandling. En extra ersättning på 2000 kronor 

tillkommer om kontakt har etablerats med patientens arbetsgivare alternativt 

arbetsförmedling.  

 

I den framtida modellen föreslås att en fast ersättning utgår till de vårdcentraler som 

utför behandlingarna. Ersättningen bibehålls på 22 000 kronor totalt men delas upp 

och betalas ut efter det att olika delar av behandlingen är avslutade. Ersättningen kan 

exempelvis delas upp på följande sätt:  

Tabell 7. Förslag på uppdelning av ersättning efter insats i MMR1 

Insats Ersättning 

Utredning 1000 kronor 

Första halvan av behandling 7000 kronor 

Andra halvan av behandling 7000 kronor 

Kontakt med 

arbetsgivare/arbetsförmedlingen 
2000 kronor 

Uppföljning 3000 kronor 

 

Genom att ge en specifik ersättning för utredning finns det incitament för de utvalda 

vårdcentralerna att utreda patienters lämplighet för MMR1 samt att säga nej i de fall 

patienten inte bedöms lämplig för behandlingen. Genom att dela upp ersättning för 

behandling ger man också vårdcentralerna ett skydd från utebliven ersättning i de 

fall där patienten inte fullföljer behandlingsprogrammen. Uppdelad ersättning har 

införts med goda resultat ibland annat Region Skåne.  

Väl utförda MMR1-behandlinagr förväntas ha flera positiva effekter, för såväl 

patienter som samhälle 

 

En effektiv och evidensbaserad MMR1-modell kan ha flera positiva effekter för både 

patient och samhälle. I Figur 19 sammanfattas de effekter som den föreslagna 

modellen förväntas ha för olika berörda aktörer. Hittills har dokumentation av 

insatser och resultat varit mycket begränsad, både inom Region Uppsala och 

nationellt. Det gör det svårt att uppskatta några ekonomiska värden på dessa effekter 

idag. För att möjliggöra uppföljning och utvärdering enligt definierade variabler blir 

dokumentation en viktig del av ny modell.   
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Figur 19 Underlag för effektuppskattning för MMR1 i Region Uppsala 

 
 

Ett mer välfungerande liv för patienten bör innebära effekter på de 

utvärderingsvariabler som NRS satt upp. Dessa innefattar bland annat smärta, 

ångest, depression och arbetsförmåga.  

 

I de fall patienten är sjukskriven från arbete kan MMR1 ha effekt på arbetsåtergång. 

Detta skulle leda till kostnadsbesparingar för Försäkringskassan i form av minskat 

antal dagar med sjukpenning. För arbetsgivare innebär minskad sjukfrånvaro 

minskade kostnader i form av exempelvis sjuklön. Vidare leder ökad återgång i 

arbete till ett minskat inkomstbortfall för patient.  

 

För hälso- och sjukvården skulle en långsiktigt minskad vårdkonsumtion för 

behandlade patienter innebära en minskad kostnad.  

4.3.3 PRAKTISK UTFORMNING 

För att den föreslagna modellen ska fungera i praktiken krävs funktionella system, 

rutiner och verktyg. I den föreslagna modellen delas dessa upp i fyra områden där 

varje område innehåller delar som bedöms behöva vara på plats för att uppnå en 

modell som jämlikt erbjuder patienter med långvarig, komplex smärtproblematik ett 

behandlingsprogram som fokuserar på att bryta mönster som orsakar och 

vidmakthåller smärta (se Figur 20).  
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Inom vissa områden finns idag redan etablerade rutiner och verktyg som modellen 

kan bygga på medan det inom vissa områden krävs mer vidareutveckling.  

Figur 20. Förslag på framtida modell för MMR1 inom Region Uppsala 

 
 

Nedan beskrivs respektive område från Figur 20 mer ingående, med en beskrivning 

av modellens olika delar under varje.  

MÅLGRUPP OCH URVAL FÖR BEHANDLINGEN 

Målgrupp bör definieras och screeningverktyg implementeras på samtliga 

vårdcentraler 

För att MMR1 ska erbjudas jämlikt inom regionen föreslås att rutiner för screening 

av smärtpatienter införs på samtliga vårdcentraler. De patienter som ligger i riskzon 

för långvariga smärtproblem bör identifieras för att sedan kunna utredas av de 

vårdcentraler som har ett MMR1-uppdrag. Team Försäkringsmedicin föreslås i 

samarbete med Smärtcentrum arbeta fram rutiner och verktyg för sådan screening.  
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Utredning och urval av patienter föreslås utföras av vårdcentraler med 

uppdrag att leverera MMR1 

I utredningen framkommer att inte alla smärtpatienter passar för en MMR1 

behandling. Anledningar till detta kan exempelvis vara att personen skulle kunna 

behandlas med en enklare form av behandling, att patienten inte gör sig bra i ett 

gruppsammanhang eller att patienten har problematik som ännu inte är färdigutredd. 

Det kan också vara att patientens problematik är så pass komplex att behandling på 

specialiserad nivå krävs. Baserat på detta är det viktigt att en utförlig utredning ligger 

till grund för varje patients MMR1-behandling. En sådan utredning ger också 

möjlighet att anpassa behandlingen efter individens behov.  

 

I de nationella medicinska indikationerna ges exempel på bedömningar och verktyg 

som kan inkluderas i den utredning som föregår MMR1. Där beskrivs bland annat 

den bedömningsalgoritm som finns illustrerad i Figur 21.  

 

När vårdcentralerna identifierar en patient som kan vara aktuell för MMR1 föreslås 

de kunna rekommendera patienten för utredning hos någon av de vårdcentraler med 

MMR1-uppdrag. Dessa föreslås sedan utföra en grundläggande utredning i linje med 

de nationella indikationerna vartefter de avgör om patienten ska behandlas i MMR1, 

i MMR2 eller genom annan behandling. För att etablera enhetliga rutiner och för att 

skapa samsyn angående vilka patienter som ska behandlas var bör Smärtcentrum 

vara med och utforma praxis för utredningarna.  

Faktaruta 2.1 Lintons smärtenkät – ett exempel på screeningverktyg vid 

smärtproblematik 

 

Lintons frågeformulär är ett hjälpmedel framtaget för att tidigt identifiera 

patienter som riskerar att utveckla långvarig funktionsnedsättning eller 

sjukfrånvaro relaterad till smärta.  

 

Metoden är vetenskapligt testad med goda resultat vad gäller identifiering av 

riskpatienter. Formuläret finns idag i en lång version med 25 frågor och en kort 

version med 10 frågor. Den korta versionen rekommenderas vid exempelvis 

kartläggande samtal (Region Jönköpings Län, 2016).  
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Figur 21 Bedömningsalgoritm för MMR1 och MMR2 

 
Källa: Nationella medicinska indikationer för multimodal rehabilitering vid långvarig smärta (2011).  

BEHANDLINGSPROGRAMMENS UTFORMNING OCH 

INNEHÅLL 

Standardiserade behandlingsprogram bör tas fram i samarbete med 

Smärtcentrum och tydligare riktlinjer sättas upp av Region Uppsala 

Smärtcentrum föreslås som tidigare nämnts ansvara för att tillsammans med 

vårdcentralerna arbeta fram evidensbaserade MMR1-program med tillhörande 

material. I detta arbete är det viktigt att ta tillvara på den kunskap som finns i de 

redan etablerade smärtteamen i primärvården. De vårdcentraler som haft högre 

volymer av MMR1-patienter genom åren har arbetat fram arbetssätt och material 

som kan användas i framtida standardiserade program.  

 



fa 

   

 

 

83 

Då MMR1 ska vara anpassat efter patients behov är det viktigt att dessa program 

tillåter viss flexibilitet. Enligt intervjuade experter bör det dock vara möjligt att sätta 

upp tydligare riktlinjer för utformning och innehåll än de som finns idag.  

 

Utöver riktlinjer för utformning och innehåll föreslås Region Uppsala tydligare 

definiera vilka professioner som bör ingå i ett smärtrehabiliteringsteam samt vad 

deras specifika roll är. Som nämnts tidigare bör krav på arbetsterapeutisk kompetens 

införas som en del av detta.  

 

Team Försäkringsmedicin föreslås ansvara för att följa upp att dessa riktlinjer 

efterlevs genom de rapporterings- och ersättningsystem som etableras.  

 

 

LEDNING, PROCESSTÖD OCH SAMVERKAN  

Rapporteringssystem för verksamhetschefer och behandlare föreslås införas 

För att skapa samsyn inom och mellan de verksamheter som ska leverera MMR1 

samt för att öka insyn i implementering och utförande rekommenderas Region 

Uppsala att upprätta ett rapporteringssystem för verksamhetschefer och behandlare. 

De vårdenheter som fått uppdrag att leverera MMR1 blir ansvariga att varje halvår 

eller helår rapportera till Team Försäkringsmedicin i linje med de uppsatta 

kriterierna.  

Smärtnätverk och vidareutbildning förstärks 

I och med Smärtcentrums utökade uppdrag i att mer aktivt stödja vårdcentralerna 

med MMR1 bör de också få ett utökat ansvar för nätverk och kompetensutveckling. 

Idag ansvarar Smärtcentrum för arrangerandet av nätverk två gånger per termin. I 

framtiden föreslås Smärtcentrum vidareutveckla dessa nätverk utifrån det behov som 

finns inom regionen. Vidare föreslås Smärtcentrum tillsammans med Team 

Faktaruta 2.2 Region Skånes ackreditering och avtal för multimodal 

smärtbehandling 

 

Region Skåne har tagit fram krav för det avtal som ligger till grund för uppdrag 

inom MMR1. Dokumentet som specificerar 2017 års ackreditering och avtal 

omfattar totalt 49 sidor. I det definieras kriterier för bland annat 

remissförfarande, vårdinnehåll, bemanning och kompetens, ersättning samt 

rutiner och indikatorer för uppföljning. Om kriterier inte uppfylls kan avtalet 

sägas upp.  
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Försäkringsmedicin ansvara för specifik kompetensutveckling för primärvården 

inom smärtområdet genom exempelvis fortbildning eller metodstöd.  

Kanaler för extern samverkan bör tydliggöras och upprättas i de fall det saknas 

Precis som för reko bör kanaler för extern samverkan tydliggöras för behandlare 

inom MMR1. Då utvärderingar visar att kontakt med arbetsgivare och 

arbetsplatsinriktade insatser bör stärkas för att öka fokus på arbetsåtergång är det 

viktigt att sådan samverkan kan ske på ett effektivt sätt. Reko på de utvalda 

vårdcentralerna skulle kunna utgöra en viktig resurs för MMR1-teamets samverkan 

med externa aktörer.  

DOKUMENTATION OCH UPPFÖLJNING 

System för registrering av insatser bör upprättas  

För att Region Uppsala ska få ökad insyn i den utförda vården föreslås att ett nytt 

mer detaljerat system för registrering ingår i de rapporteringssystem för 

verksamhetschefer och behandlare som införs. Detta bör sedan ligga till grund för 

utbetalning av ersättningar. Exempel på data som kan ingå i ett sådant system är 

följande:  

 

• Antal patienter som utretts 

• Antal patienter som startat behandling 

• Antal patienter som fullföljt behandling  

• Kontakter per patienter som genomförts  

• Väntetid till behandling 

• Diagnos för de som fått behandling 

• Eventuell sjukskrivning vid behandling 

• Antal uppföljningar som genomförts  

Behandlande vårdcentraler bör anslutas till det nationella kvalitetsregistret 

Hittills har ingen specifik dokumentation av patienter, insatser och resultat gjorts för 

MMR1 i Region Uppsala. Detta har lett till svårigheter att följa verksamheternas 

arbete samt utvärdera eventuella effekter av behandlingarna. Då det finns ett 

etablerat nationellt kvalitetsregister för MMR1 i primärvården – NRSlight – 

rekommenderas Region Uppsalas behandlare ansluta sig till detta (se Faktaruta 2.3 

för detaljer).  
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En plan för löpande uppföljning och systematisk verksamhetsutveckling bör 

upprättas  

En plan för kontinuerliga datauttag, analys, uppföljning och utvärdering bör tas fram 

av Team Försäkringsmedicin. Uppföljning rekommenderas ske kvartalsvis med 

återkoppling till behandlande team, verksamhetschefer, ansvariga på regionkontoret 

samt i Smärtnätverket.   
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Faktaruta 2.2 NRSlight – nationellt kvalitetsregister för MMR1 inom 

primärvården 

 

Svensk Förening för Rehabiliteringsmedicin (SFRM) startade 1998 NRS 

registret för insamling av data, för beskrivning av patienter i behov av 

smärtrehabilitering och för beskrivning av resultat efter rehabilitering. 

Registerhållare är Marcelo Rivano Fischer, verksamhetschef för 

Smärtrehabilitering och Kunskapscentrum smärta vid Skånes 

universitetssjukhus. På NRS hemsida (http://www.ucr.uu.se/nrs/) beskrivs 

registret på följande vis: 

 

NRS samlar in data för både specialistvård och primärvård. 

Primärvårdsregistret går under namnet NRSlight och har idag 34 anslutna 

smärtenheter. De viktigaste måtten består av resultat från standardiserade 

patientenkäter med demografiska data, utbildningsnivå, arbetsstatus och 

framtidstro, smärtintensitet, psykologiska faktorer, mått om aktivitet/delaktighet 

samt hälsorelaterad livskvalité. Data om sjukfrånvaro hämtas från 

Försäkringskassans centrala databas före, samt ett år och två år efter 

rehabilitering med jämna mellanrum (ca var 4–5 år).  

 

Registret är webbaserat och inrapporteringen från enheterna sker kontinuerligt. 

Resultaten för varje patient presenteras i en sammanfattande 

självskattningsprofil, i en individrapport samt värdena från vissa enskilda 

mätinstrument (t ex HADS och PCS) presenteras. Detta ger möjlighet att ge 

patienter och personal feedback och kan användas som samtalsunderlag och 

som underlag för en fördjupad planering vid smärtteambedömning och 

rehabilitering. 

 

Uppföljande data inrapporteras vid avslut av rehabilitering och ett år efter 

avslutad rehabilitering. Varje enhet kan ta ut grupprapporter på enhetsnivå där 

man kan jämföra sina egna resultat med övriga enheter i Sverige (som deltar i 

NRS). 

 

Representanter från enheterna träffas regelbundet för tolkning och jämförelse 

av resultaten, erfarenhetsutbyte och diskussion om vidare kvalitetsutveckling för 

deltagande enheter. Årsrapporter publiceras på NRS registrets hemsida i form 

av delrapporter. Delrapporterna är dels beskrivande (avslut och ett års 

uppföljning) och dels analyserande med specifika fokus. En årlig nationell 

konferens ordnas där resultaten presenteras och diskuteras. 

 

 

 

http://www.ucr.uu.se/nrs/
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Appendix 

 Förteckning över 
intervjupersoner 

 

Nedan följer en förteckning av de 59 personer som intervjuats som en del av 

utredningen.  

 

INTERVJUPERSON ROLL ORGANISATION 

Birgitta Pleijel Strateg och Teamledare, 

Försäkringsmedicin 

Region Uppsala 

Birgitta Rosberg Processledare, 

Försäkringsmedicin 

Region Uppsala 

Birgitta Ohlson Processledare, 

Försäkringsmedicin 

Region Uppsala 

Stephan Wilbrand Försäkringsmedicinskt sakkunnig Region Uppsala 

Ingela Hedman 

Karlsson 

Handläggare IT, 

Försäkringsmedicin 

Region Uppsala 

Inge Bruce Chefläkare Region Uppsala 

Annelie Gauffin Reko Region Uppsala 

Eva Toreberg Reko Region Uppsala 

Reine Svensson Reko Region Uppsala 

Maria Widlert Reko  Region Uppsala 

Åsa Jansson Reko, Kurator MMR1 Region Uppsala 

Ingrid Nylund Olsson Reko, Kurator MMR1 Region Uppsala 

David Zehlertz Reko, Fysioterapeut Region Uppsala 

John Egan Fysioterapeut MMR1 Region Uppsala 

Helena Söderström Fysioterapeut MMR1 Region Uppsala 

Nina Melén Psykolog, MMR1 Region Uppsala 

Ylva Karlsson Arbetsterapeut, MMR2 Region Uppsala 
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INTERVJUPERSON ROLL ORGANISATION 

Guirong Du Reko, Psykiatri Akademiska 

Sjukhuset 

Region Uppsala 

Maria Josefsson Reko, Ortopediska 

verksamhetsområdet 

Skaraborgs 

sjukhus 

Helena Millkvist Reko, Handkirurgiska 

verksamhetsområdet 

Norrlands 

universitetssjukhu

s 

Eva Lena Sjöö Chefläkare offentlig primärvård Region Uppsala 

Monica Jonsson Samordningschef primärvård Region Uppsala 

Monica Cornefjord Utvecklingschef primärvård Region Uppsala 

Sofia Kialt Utvecklingsstrateg Region Uppsala 

Eva Wikström HR-direktör Region Uppsala 

Mariette Veideskog HR-strateg Region Uppsala 

Maria Wijkström HR-chef primärvård  

Carina Bäckström Chef vårdavtal Region Uppsala 

Christianne Simson Ansvarig anhörigstöd Region Uppsala 

Ingrid Meissner Verksamhetschef habilitering Region Uppsala 

Björn Larsson Enhetschef ekonomi- och 

beslutsstöd 

Region Uppsala 

Marie Johansson  Ekonomiansvarig vårdstyrelsen Region Uppsala 

Jill Boman  Verksamhetschef Bålstadoktorn 

vårdcentral  

Katarina Dahlgren Verksamhetschef Årsta vårdcentral 

Monica Ulfsdotter 

Pettersson 

Verksamhetschef Tierp vårdcentral 

Karolina Eriksson Samverkansansvarig Uppsala Försäkringskassan 

Kjell-Åke Gårdh Strateg samverkanslösningar Uppsala Kommun 

Monica Berger Specialist Arbetsförmedling

en  

Ruth-Kusec 

Fredriksson 

Samverkanskoordinator Knivsta Kommun 

Anna Östbom Ansvarig sjukskrivning- och 

rehabilitering 

SKL 

Britt Arrelöv Medicinskt sakkunnig 

försäkringsmedicin 

SKL/SLL 

Hannele Björksell Reko utbildare Health Navigator 

Sofia Landström F.d. VD  Health Navigator 

Kristina Alexanderson Professor försäkringsmedicin Karolinska 

Institutet 
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INTERVJUPERSON ROLL ORGANISATION 

Annie Hansen Falkdal Dr. leg. Arbetsterapeut Västerbottens 

Läns Landsting 

Marcelo Rivano 

Fischer 

Registerhållare NRS, 

Verksamhetschef 

Smärtrehabilitering och 

Kunskapscentrum smärta  

Skånes 

Universitetssjukh

us 

Ida Kåhlin Ordförande Sveriges 

Arbetsterapeuter 

Katarina Rydberg Representant Uppsala Sveriges 

Arbetsterapeuter 

Päivi Piispanen Sjukgymnast APC, Stockholm 

Per Lytsy Medicinskt sakkunnig SBU, 

Forskare försäkringsmedicin. F.d. 

fortbildningsansvarig 

försäkringsmedicin Region 

Uppsala 

SBU, Karolinska 

Institutet 

Monica Buhrman  Psykolog, forskare  Uppsala 

universitet 

Solveig Hällgren Chefläkare, Enheten kvalitet och 

säkerhet 

Västerbottens läns 

landsting 

Marine Sturesson Verksamhetsutvecklare 

Försäkringsmedicin och 

Folkhälsoenheten 

Västerbottens läns 

landsting 

Anja Nyberg Projektledare/Strateg 

Avdelningen för hälso- och 

sjukvårdsstyrning 

Region Skåne 

Karin Lövgren-

Karlsson 

Samordnare sjukskrivnings- och 

rehabiliteringsprocessen 

 

Landstinget 

Sörmland 

Ann-Britt Ekvall Processledare sjukskrivning och 

rehabilitering 

Region 

Jönköpings län 

Ann-Marie Norén Processledare rehabilitering och 

sjukskrivning 

Stockholms läns 

landsting 

Jens Bengtner Enheten för rehabilitering, 

habilitering och hjälpmedel 

Stockholms läns 

landsting 

Susanne Lindström Enheten för rehabilitering, 

habilitering och hjälpmedel 

Stockholms läns 

landsting 
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 Detaljerad genomgång av 
evidens för reko  

Rekoord-projektet – Nationell utvärdering av koordinatorsfunktionen inom 

sjukskrivnings- och rehabiliteringsområdet (Hansen Falkdal m. fl. 2013) 

Denna utvärdering pågick 2012–2013 och är den första omfattande utvärdering av 

reko som har genomförts. Vid tiden för studien hade 19 av 21 landsting infört någon 

form av reko-funktion inom hälso- och sjukvården och antalet reko uppskattades till 

500. Underlag för utvärderingen är intervjuer och fokusgrupper med medarbetare 

från hälso- och sjukvården samt informanter från samverkande organisationer. 

Antalet informanter från landstingen uppgick till 320 personer. Utöver detta gjordes 

även en enkätundersökning med omkring 200 patienter.  

 

Utvärderingens huvudsakliga resultat är att reko har positiva effekter för 

medarbetare, patienter och chefer. Reko beskrivs av patienter och vårdpersonal som 

en ”spindel i nätet” och externa aktörer beskriver funktionen som en ”väg in i 

vården”. Reko uppfattas ha bidragit till en förbättrad arbetsmiljö inom vården samt 

en fördjupad samverkan med externa aktörer. Utvärderingen menar också att 

sjukskrivningsprocessen i och med stöd från reko har effektiviserats och blivit mer 

kvalitetssäker, vilket i sin tur ökar förutsättningarna för en förkortad 

sjukskrivningstid.  

 

Utvärderingen visade även att rekos uppdragsbeskrivningar inte sällan är otydliga, 

vilket leder till att reko har svårigheter i att prioritera i sitt arbete. Dokumentation 

och uppföljning av rekos insatser till patient och av verksamhetens utveckling i stort 

visade sig vara bristfällig.  

 

Stöd från ansvarig verksamhetschef samt processtöd i kombination med ett tydligt 

mandat lyftes som viktiga framgångsfaktorer i rekos arbete. Vidare konstaterades att 

omfattande kunskaper, inom framförallt försäkringsmedicin och omvärldskunskap 

samt inom medicin och rehabilitering, krävs för att utföra uppdraget (Hansen 

Falkdal, Hörnqvist Bylund, Edlund, Janlert, & Bernspång , 2013).  

Hälso- och sjukvårdens funktion för koordinering i sjukskrivnings- och 

rehabiliteringsprocessen – en litteraturstudie (SKL, 2015) 

I en litteraturstudie gjord av SKL 2015 sammanfattas evidens för reko från forskning, 

utvärderingar, rapporter samt universitetsuppsatser. Litteraturstudien syftade till att 

fördjupa kunskaperna från den nationella utvärderingen Rekoord från 2013 och ge 

en uppdaterad beskrivning av det vetenskapliga stödet för reko. Totalt ingår 80 
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dokument i studien, varav ungefär hälften är vetenskapliga artiklar. I princip alla 

inkluderade studier och utvärderingar är av kvalitativ karaktär och Rekoord-

projektets utvärdering från 2013 är den mest omfattande.   

Studien bekräftar behovet av koordinering för sjukskrivning och rehabilitering inom 

hälso- och sjukvården, både för patienter, medarbetare och externa aktörer. Studien 

visar vidare att den funktion för koordinering som utvecklats i Sverige inte går att 

finna motsvarighet till i andra länder, utan är unik för svenska hälso- och sjukvården. 

Sammanställningen av landstingens redovisningar visar att samtliga län har infört en 

reko-funktion i någon form och att majoriteten strävar emot det tredelade uppdraget 

som SKL har formulerat.  

De studerade utvärderingarna visar att för att rekos uppdrag ska utföras på ett 

tillfredställande sätt krävs omfattande kunskaper och lämpliga personliga 

egenskaper. Stöd från verksamhetschef lyfts fram som en särskild framgångsfaktor 

för funktionen.  

Själva effekterna av reko upplevs som mycket positiva av såväl profession som 

patient. Koordinatorn upplevs som ett bollplank för patienten och fungerar som en 

”spindel i nätet” under en ibland komplex process. Enligt patienterna har stöd från 

reko medfört en smidigare sjukskrivningsprocess. Läkare och andra medarbetare 

lyfter rekos avlastande effekt som medför frigjord tid. Detta ledde enligt 

vårdpersonal utöver ett effektiviserat arbete till mer arbetsro och bättre arbetsmiljö.  

Då majoriteten av de studerade utvärderingarna var kvalitativa saknas data som 

kvantitativt visar på effekter på rehabilitering, arbetsåtergång och ekonomiska 

resursbehov. (Hansen Falkdal & Hörnqvist Bylund, 2015) 

Utvärdering av ett ettårigt projekt (2014–2015) med rehabkoordinatorer vid 

Verksamhetsområde Ortopedi, Södersjukhuset Stockholm (R. Elrud och K. 

Alexanderson 2015) 

Under året 2014–2015 genomfördes ett försök med rekos på ortopeden på 

Södersjukhuset i Stockholm. I utvärderingen undersöktes läkares och annan 

personals upplevelse av projektet.  

 

Utvärderingen fann att läkare och andra professioner ställde sig mycket positiva till 

projektet. Majoriteten av läkarna (70 procent) svarade att information och annat stöd 

från reko hade stor betydelse för hög kvalitet i deras arbete med sjukskrivningar samt 

att rekos arbete hade underlättat kontakten med andra aktörer involverade i 

sjukskrivningsprocessen. Vidare menade personalen att projektet ledde till mer 

effektiva rutiner i hanteringen av sjukskrivningsärenden och till tidsbesparingar för 

läkarna.  
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Jämfört med reko i primärvården tycks de reko som anställdes i projektet ha tagit en 

administrativ och avlastande roll motsvarande cirka steg två till fyra i den så kallade 

stegmodellen. Faktisk arbetsåtergång och effekt på sjukskrivning undersöktes inte i 

studien (Elrud & Alexanderson, 2015).  

Lägre sjukskriving med rehabkoordinatorer – Utvärdering av 

rehabkoordinatorer för patienter med långvarig smärta och/eller lätt medelsvår 

psykisk ohälsa i Stockholms läns landsting (Hälso- och 

sjukvårdsförvaltningen SLL, 2017) 

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Stockholm inledde 2013, i samarbete med 

Health Navigator, en kontrollerad randomiserad studie av 

rehabiliteringskoordinatorers effekt på sjukskrivning, vårdkonsumtion och 

livskvalitet. Studien genomförs vid 7 vårdcentraler inom Stockholms läns landsting 

(SLL) och omfattar totalt 1033 studiedeltagare. Två delrapporter har utkommit varav 

den senaste publicerades i september 2017 och innehåller vård- och 

sjukförsäkringsdata fram till januari 2017.  

 

Resultaten visar att de patienter som erbjudits stöd från rehabiliteringskoordinator 

under sin sjukskrivning har en lägre genomsnittlig sjukskrivningsgrad över tid 

jämfört med kontrollgrupp. Patienter med stöd av rehabiliteringskoordinator återgår 

också snabbare i arbete och har en stabilare arbetsåtergång med färre 

återsjukskrivningar. Vidare visar studien att effekten av rehabiliteringskoordinatorn 

skiljer sig mellan diagnosgrupper och omfattning på historisk sjukskrivning och 

vårdkonsumtion. Rapporten sammanfattar dessa skillnader på följande sätt, 

rehabkoordinatorn har (s. 4): 

• Bäst effekt för de med historisk sjukskrivning och diagnoser inom 

lätt/medelsvår psykisk ohälsa  

• Bäst effekt för de med historisk sjukskrivning och diagnoser med risk för 

långvarig smärta  

• Begränsad effekt på sjukskrivningen för de patienter som har en stor 

omfattning av historisk sjukskrivning och hög vårdkonsumtion  

• Ingen effekt på sjukskrivning för patienter som har diagnos inom både 

psykisk ohälsa och långvarig smärta  

• Ingen effekt på sjukskrivning för patienter som tidigare inte har någon 

sjukskrivning och har låg vårdkonsumtion eller för de som har en låg 

sjukskrivningsgrad. Denna grupp klarar sin arbetsåtergång utan extra stöd 

av rehabiliteringskoordinator. 

 

Utöver effekter på arbetsåtergång visar studien att stöd av rehabiliteringskoordinator 

har små, men minskande, effekter på vårdkonsumtion. Patienter rapporterar stor 

nöjdhet med stödet från reko, framförallt vad det gäller kunskap om 
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sjukskrivningsprocessen, stöd med att sätta upp mål och plan för arbetsåtergång samt 

för hjälp med kontakter. Patienter rapporterar även förbättrad livskvalitet (SF-63). 

Läkarna upplever rehabiliteringskoordinatorn som en värdefull resurs och 

kompetensförstärkning på vårdenheten och uppger att denne leder till förbättrad vård 

för patient (Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, 2017).   

Return-to-work coordination programmes for improving return to work in 

workers on sick leave (Review), (Vogel et al, 2017) 

I mars 2017 publicerade forskningsorganisationen Cochrane en internationell 

systematisk litteraturgenomgång över effekten av så kallade ”Return-to-work 

(RTW)”-koordinatorer. Genomgången undersökte randomiserade, kontrollerade 

studier av RTW-koordinatorer och deras effekt på arbetsåtergång. Totalt undersöktes 

14 studier från nio länder. Genomgången visade att inga signifikanta skillnader i 

arbetsåtergång fanns för patienter som fått stöd av en RTW-koordinator, vare sig på 

kort eller lång sikt (Vogel, o.a., 2017) 

 

Det är viktigt att poängtera att uppdraget för en RTW-koordinator skiljer sig något 

från den svenska rehabiliteringskoordinator-funktionen, då fokus ligger på en 

arbetslivsinriktad rehabilitering. De har som uppgift att koordinera den 

arbetsrelaterade processen åter i arbete. I detta ingår ett stöd till individ/arbetstagare, 

men också till arbetsgivare och andra involverade aktörer. SKL valde därför att inte 

inkludera studier om RTW-koordinatorers i deras litteraturgenomgång för 

rehabiliteringskoordinatorer (Hansen Falkdal & Hörnqvist Bylund, 2015).  
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 Detaljerad genomgång av 
evidens för MMR1 

Metoder för behandling av långvarig smärta (SBU, 2006) 

I den översikt som publicerades av SBU 2006 konstaterades att det fanns hög evidens 

för att MMR långsiktigt leder till att smärta minskar, att fler människor återgår till 

arbete och att sjuk-skrivningstiderna blir kortare. Vidare drog slutsatsen att det fanns 

måttlig evidens för att MMR vid fibromyalgi ger bättre långtidseffekt på 

funktionsförmågan jämfört med ”passiv kontroll” och jämfört med enskilda, mindre 

omfattande insatser (Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU), 2006). 

Rehabilitering vid långvarig smärta (SBU, 2010) 

I den litteraturgenomgång som SBU publicerade 2010 kvarstod inte den 

smärtlindrande effekt som beskrivits i SBU-sammanställningen 2006. Detta då 

studier av hög kvalitet som undersöker effekterna av MMR hade tillkommit sedan 

den tidigare SBU-rapporten. I och med detta ändrades det vetenskapliga underlaget 

från att ge stöd för effekt till att inte visa någon skillnad på långvariga smärtor i 

nacke, skuldror och ländrygg jämfört med inga eller mindre omfattande insatser. 

 

Gällande återgång i arbete konstaterades att MMR förbättrar förutsättningarna för att 

patienten ska kunna återgå till arbete, jämfört med inga eller mindre omfattande 

insatser (Måttlig evidens). Underlaget var dock otillräckligt för att bedöma vilken 

typ av MMR som är bäst i dessa avseenden (Statens beredning för medicinsk 

utvärdering (SBU), 2010). 

Multimodal rehabilitering vid långvarig ländryggsmärta – SBU kommentar 

(SBU, 2015) 

SBU konstaterade 2015 att den senaste evidensen visar att MMR har bättre effekt på 

minskning av smärta respektive arbetsbegränsning jämfört med vård utan MMR 

(t.ex. allmänläkare) och jämfört med enbart fysiska och/eller fysikaliska åtgärder 

(t.ex. träningsprogram eller andra fysioterapeutiska åtgärder). Skillnaden är måttlig 

men troligtvis av klinisk betydelse för denna patientgrupp (Statens beredning för 

medicinsk utvärdering (SBU), 2015).  
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En processutvärdering av multimodala team inom ramen för 

rehabiliteringsgarantin (Hellman o. a. 2014) 

Karolinska Institutet fick i juni 2012 uppdraget av regeringen att kartlägga vad som 

kännetecknar de multimodala rehabiliteringsteam som bedriver en framgångsrik 

rehabilitering utifrån rehabiliteringens effekt på sjukfrånvaro. Utvärderingen 

genomfördes i Region Skåne, Västra Götalandsregionen och i landstinget i 

Jönköpings län och baserades på enkätdata, registerdata och intervjudata.  

 

Resultaten identifierar några faktorer med stark påverkan på rehabiliteringsutfallet: 

 

• Patienternas sjukfrånvaro kvartalet före rehabilitering –längden på 

sjukfrånvaron kvartalet efter rehabiliteringen ökar med 0,7 dagar för varje 

sjukfrånvarodag kvartalet före rehabilitering  

• Rehabiliteringens längd – en lågintensiv rehabilitering över längre tid är 

bättre för personer som har mer än 14 registrerade sjukfrånvarodagar 

kvartalet före rehabiliteringen  

• Teamens inställning till hur viktigt det är att patienten återfår hälsa  

• Huruvida teamen diskuterar evidens på sin arbetsplats  

 

Rapporten visade på ett antal övergripande områden som behöver stärkas för att 

förbättra effekterna av insatserna: 

 

• Insatserna bör (i högre grad än idag) ha ett tydligt fokus på arbetsrelaterade 

insatser och bör sättas in tidigt i sjukskrivningen 

• Arbetsplatsnära insatser bör stärkas med konkreta inslag i behandlingen. 

Kompetensförstärkning inom arbetshälsa, attitydförändring samt 

organisatoriska möjligheter att arbeta ansågs avgörande 

• Ersättningssystemen behöver kopplas tydligare till behandlings- och 

rehabiliteringsmålen gällande återgång i arbetet 

• Kontakt med externa aktörer (Försäkringskassa, Arbetsförmedling etc.) bör 

ske mer kontinuerligt (Hellman , et al., 2014) 

Rehabiliteringsgarantins effekter på hälsa och sjukfrånvaro (Inspektionen för 

socialförsäkringen, 2014) 

I rapporten analyseras vilka effekter KBT- och MMR-behandlingar inom ramen för 

rehabiliteringsgarantin har haft på sjukfrånvaro, vårdbesök och 

läkemedelsförskrivningar i Skåne län. Analysen är gjord genom s.k. matchning, 

vilket innebär att varje person som får behandling matchas med en jämförelseperson 

som inte får behandling. Rapporten är en uppföljning på tidigare rapport från ISF 

2012, och bekräftar till stor del samma resultat – vilka delvis går emot tidigare 

evidens rörande MMR:s effekt:  
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• Sjukfrånvaron bland MMR-patienterna, till följd av behandlingen, ökar i 

jämförelse med jämförelsepatienterna och ökningen kvarstår under hela 

uppföljningsperioden. Effekten uppgår till ca 5 sjukfrånvarodagar per 

kvartal 

• MMR-behandling leder även till ett ökat antal vårdbesök (ca 10 besök) – 

detta då MMR behandlingen i sig är mycket intensiv 

• MMR-behandlingen hade ingen effekt på läkemedelsförskrivningen 

 

Flera orsaker till MMR:s negativa effekt på sjukfrånvaro diskuteras i rapporten:  

 

• En intensiv behandling kan befästa individens identitet som sjuk och därmed 

förlänga sjukfrånvaro 

• Väntetider kan uppstå mellan olika behandlingsmoment vilket fördröjer 

arbetsåtergång 

• Den negativa effekten är ett resultat av att behandlingen i sig är krävande 

och inte låter sig kombineras med heltidsarbete. Behandlingen har därför 

haft en inlåsande effekt i sjukskrivning som sedan blivit permanent 

(Inspektionen för Socialförsäkringen, 2014) 

Rehabiliteringsgarantin fungerar inte – tänk om eller lägg ner (Riksrevisionen, 

2015) 

Riksrevisionen publicerade 2015 en granskning av vad det är i utformningen och 

genomförandet av rehabiliteringsgarantin som hindrar att målet om arbetsåtergång 

för personer med psykisk ohälsa uppfylls. Granskningen byggde på en 

dokumentanalys av publicerade utvärderingar och utredningar av 

rehabiliteringsgarantin, en kvalitativ intervjustudie med behandlare i primärvården 

och en kvantitativ genomgång av hur landstingen fördelat rehabiliteringsgarantins 

medel. 

 

Granskningen visade på ett antal faktorer som försvårat uppfyllandet av målet med 

arbetsåtergång:  

 

• Allt för stort fokus har riktats mot behandlingsmetoderna och regeringen har 

inte kontinuerligt utvecklat överenskommelserna utifrån rådande 

kunskapsläge samt utifrån vad som framkommit i beställda utvärderingar 

• En kvalificerad bedömning och utredning av patienten innan påbörjad 

behandling är viktig men saknas ofta 

• I många fall saknas systematisk uppföljning av patienten  

• Det förekommer ofta långa väntetider till behandlingar 

• Det saknas fokus på att aktivt främja arbetsåtergång   

• Landstinget har hanterat medlen olika (Riksrevisionen, 2015) 
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Nationellt uppdrag: Smärta (Rivano-Fischer o. a. 2016) 

I november 2016 publicerade en expertgrupp på uppdrag av Nationell 

Samverkansgrupp för Kunskapsstyrning (NSK) en kartläggning av smärtvården i 

Sverige. Kartläggningen visar på brister och omotiverade skillnader i vård och 

behandling av smärtpatienter. För primärvården konstaterades att det ofta saknas 

kompetens och strukturer för handläggning av patienter med långvarig smärta. 

Vidare fann kartläggningen att långsiktighet, stabilitet och organiserat samarbete 

mellan vårdnivåer saknas. Primärvården rekommenderas därför upprätta 

resurspersoner med uppdrag att identifiera smärtpatienter på vårdcentralerna. 

Multimodal rehabilitering bör finnas inom primärvården för att arbeta med patienter 

som kräver samordnade insatser men dessa bör centraliseras till ett mindre antal 

enheter (Rivano-Fischer, o.a., 2016).  

Cochrane 2017 

År 2015 publicerade forskningsorganisationen Cochrane en systematisk översikt av 

effekten av multimodal rehabilitering vid långvarig längdryggsmärta. Där 

konstateras att MMR har bättre effekt på minskning av smärta respektive 

arbetsbegränsning jämfört med standardvård (exempelvis behandling av endast 

allmänläkare) och jämfört med enbart unimodala fysiska behandlingar (exempelvis 

träningsprogram).  

 

Personer behandlade med MMR hade efter 12 månader mindre smärta, mindre 

rörelsebegränsning, större sannolikhet av återgång i arbete samt färre sjukdagar 

jämfört med personer som fick standardvård. Det kunde dock inte konstateras att 

effekten av MMR är större än effekten av någon annan typ av 

rehabiliteringsbehandling. De studier som inkluderades klassades med låg till väldigt 

låg evidens.  
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 Uppdragsbeskrivningar och 
kriterier 

 

På följande sidor finns Region Uppsalas uppdragsbeskrivning för reko samt kriterier 

för MMR1.  
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REGION UPPSALAS UPPDRAGSBESKRIVNING FÖR REKO 

 

Rehabiliteringskoordinator, uppdragsbeskrivning Sidan 1 av 2 

DocPlus-ID: DocPlusSTYR-14360 

Version: 3.0 

Handlingstyp: Instruktion/Rutin 

 

Rehabiliteringskoordinator, uppdragsbeskrivning 
 

Syfte och omfattning 
Detta är en rutin som beskriver uppdraget som rehabiliteringskoordinator (Reko) inom Region Uppsalas 

primärvård. Uppdraget ska innehas av kliniskt verksam medarbetare med kunskap om rehabilitering. 

 

Bakgrund 
Regeringen vill att hälso- och sjukvården ska inrätta en funktion för koordinering. En vetenskaplig 

randomiserad kontrollerad studie har genomförts i Stockholms läns landsting som visar på att 

sjukskrivningsperioden för patienter kan förkortas genom ett strukturerat arbete med hjälp av en Reko. 

En politisk viljeinriktning för koordinering av sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen har antagits för 

ett successivt breddinförande med start på länets vårdcentraler. 

En Reko bör ha kunskap om försäkringsmedicin, ha organisationsförmåga, samarbetsförmåga och 

handlingskraft samt kunna ta ansvar för de olika processerna, ha kunskap i samtalsmetodik och 

kommunikation för att leda team och ta tillvara patientens arbetsförmåga. 

 

Beskrivning av uppdraget 
Reko ska: 

- tillsammans med verksamhetschefen skapa rutiner och struktur så att enheten bedriver en 
aktiv, effektiv, jämställd och kvalitetssäker sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess med 
patienten i centrum 

- initiera och organisera tidig samverkan i arbetet kring patienter med psykisk ohälsa och 
sjukdom, smärta och annan multikomplex problematik 

- ha fokus på individuell rehabiliteringsplan och adekvata rehabiliteringsinsatser i samråd med 
patienten så att arbetsförmågan tas tillvara 

- ge individuellt anpassat stöd till patienter så att en plan för återgång i arbete stimuleras 
- stödja patienten i tidig kontakt med arbetsgivare/Arbetsförmedling 

- följa och reflektera över enhetens sjukskrivningsstatistik tillsammans med verksamhetschefen 
- aktivt föra en dialog på enheten kring användning av regionens rekommenderade 

arbetsverktyg i patientarbetet 
- vara en resurs i försäkringsmedicinska frågor och erbjuda stöd till läkare och andra 

professioner i sjukskrivningsarbetet kring patienter vars arbetsförmåga sviktar 
- förmedla kunskap i tvärprofessionell teamutredning, bedömning och evidensbaserad 

rehabilitering 
- samverka och samordna internt på enheten och med vårdgrannar 
- samverka externt genom att vara samarbetspartner och kontaktperson för externa aktörer 

såsom arbetsgivare/företagshälsovård, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, kommunens 
socialtjänst med flera 
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Roller och ansvar 
Regionkontorets ansvar är att: 

• revidera uppdrag och rutin 

• erbjuda kontinuerligt stöd för arbetsmetoder och kompetensutveckling 

• tillhandahålla en lista med kontaktuppgifter till regionens Reko 

Verksamhetschefens/avdelningschefens/chefen för enhetens ansvar är att: 

• skapa förutsättningar för uppdraget Reko 

• ge tydliga mandat för uppdraget Reko 

• tillsammans med Reko underteckna en skriftlig överenskommelse om detta 

kvalitetssäkringsuppdrag 

• stödja Reko i uppdrag och arbete 

• återkoppla till Regionkontoret vid förändring av utsedd Reko eller uppdragets omfattning 

Reko´s ansvar är att: 

• arbeta enligt uppdragsbeskrivning 

• delta i obligatorisk kompetensutveckling 

 

Referenser 
Koordinering vid sjukskrivning och rehabilitering, vårdhandboken.se 

 

Metodbok för koordinering i hälso- och sjukvården, SKL 2016 
 

Ökad arbetsförmåga genom modell med rehabiliteringskoordinator, rapport, SLL 2016 
 

Hälso- och sjukvårdens funktion för koordinering, litteraturstudie, SKL 2015 
 

Nationell utvärdering av koordinatorfunktionen inom sjukskrivnings- och rehabiliteringsområdet, 2013 
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REGION UPPSALAS KRITERIER FÖR VÅRDGIVARE FÖR MMR1 

  

1 
 

 

 
 
 

2017-01-02 

Birgitta Pleijel, strateg 

Hälso- och sjukvårdsavdelningen 

Regionkontoret Uppsala 

birgitta.pleijel@lul.se 

tel 018 - 611 33 92 

 
 

Rehabiliteringsgarantin 2017 

= 

En kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess, villkor 3 

Information om kriterier till vårdgivare 

 

Dessa kriterier gäller för hälso- och sjukvården i Region Uppsala. De har tagits fram i samråd 

med regionråd och utgår från regeringens överenskommelse med Sveriges kommuner och 

landsting december 2016. Den nationella överenskommelsen är två-årig men dessa lokala 

kriterier gäller för 2017. De nationella direktiven återfinns på www.skl.se/sjukskrivningar. 

Vårdgivaren ansvarar för att ta del av och följa dokument från Region Uppsala, SKL och 

socialdepartementet som beskriver krav och kriterier. Vårdgivarens insatser inom området ska 

gå i linje med socialstyrelsen nationella riktlinjer och SBU’s rapporter om evidens. 

 
 

1. Detta är statliga stimulansmedel med syfte att ge kvinnor och män evidensbaserad 

rehabilitering för att insatta åtgärder ska bidra till att en patient kan återgå i arbete eller 

underlätta för patienten att fortsätta arbeta, samt förhindra och förebygga 

sjukskrivning. 

 

2. Offentliga och privata vårdcentraler i länet som har avtal med regionkontoret i 

Uppsala samt smärtcentrum vid Akademiska sjukhuset är välkomna att rapportera och 

redovisa i enlighet med krav och kriterier i detta dokument. För att få leverera och ta 

del av rehabiliteringsgarantin krävs att vårdgivaren är godkänd av regionkontoret. 

Kontakt för godkännande sker med regionkontorets strateg på Hälso- och 

sjukvårdsavdelningen. Varje verksamhetschef är ansvarig för sin verksamhets 

rapportering och hantering. Stimulansmedlen tillkommer utöver anslagsfinansierad 

respektive avtalsfinansierad budget. För Smärtcentrum och Primärvården i egen regi 

betalas summan ut sammanhållet till respektive av de två områdena. Privata 

vårdcentraler erhåller utbetalning till varje enskild vårdcentral. 

 

3. Rehabiliteringen ska för alla patienter inom rehabiliteringsgarantin ha fokus på 

arbetsförmåga och återgång i arbete efter sjukskrivning eller på att kvinnor och män 

delvis kan stanna kvar i arbete trots nedsatt arbetsförmåga. Vården ska därför ha 

rutiner för att inhämta och journalföra patientens samtycke till samordning och 

samverkan med andra aktörer när det bedöms värdefullt såsom arbetsgivare, 

Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, företagshälsovård och socialtjänsten 

(kommunen). Detta görs med fördel i samband med att en rehabiliteringsplan utarbetas 
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inför eller i början av en behandling eller rehabilitering. Se punkt 12 om extra 

stimulansmedel om kontakt etableras med arbetsgivare/Arbetsförmedling. 

 

1. Målgrupp är kvinnor och män inom två sjukdomsgrupper: 

a) Ihållande eller intermittent långvarig smärta >3 mån i rygg, nacke och axlar 

samt icke specificerad generaliserad smärta, se punkt 5 

b) Lindrig till medelsvår depression, ångestsyndrom och stress 

 

2. Följande 18 diagnoser inom sjukdomsgruppen långvarig smärtproblematik får ingå: 

 
F45.4 Kroniskt somatoformt smärtsyndrom 

M53.0 Cervikokraniellt syndrom (Nackhuvudvärk) 

M53.1 Cervicobrachiellt syndrom (Nack/skuldervärk) 

M54.2 Cervikalgi (Nacksmärta) 

M54.4 Lumbago med ischias (Ländryggssmärta med ischias) 

M54.5 Lumbago (Ländryggssmärta) 

M54.6 Thoracalgi (Smärtor i bröstryggen) 

M54.9 Ryggvärk 

M75.1 Rotator cuff-syndrom i skulderled 

M75.9 Sjukdomstillstånd i skulderled, ospecificerad 

M77.9 Smärta i muskelfästen/senor/bindväv kring axelled 

M 79.1 Myalgi (muskelsmärta nacke, axlar, rygg) 

M 79.7 Fibromyalgi 

R52.2A Nociceptiv smärta 

R52.2C Smärta utan känd orsak 

R52.9 Generaliserad smärta (uppfyller ej kriterierna för fibromyalgi) 

S13.4 Sen-effekter av Whiplash-skada (nack-skulder värk) 

T91.8 Sena besvär efter WAD 

 
 

3. Behandling som ger stimulansmedel är: 

a) Multimodal rehabilitering (MMR1 och MMR2) av team för 

smärtproblematiken 

b) Kognitiv beteendeterapi (KBT), interpersonell terapi (IPT) och psykodynamisk 

terapi (PDT) för den psykiska ohälsan 

 

4. Patienterna ska vara i åldern 16-67 år och behöver inte vara sjukskrivna. 

 

5. Det är viktigt att arbetet med rehabiliteringsgarantin inte medför att andra typer av 

insatser som ingår i hälso- och sjukvårdens uppdrag undanträngs eller uteblir. 

 

6. Vårdgivaren ska tillfråga alla patienter inom rehabiliteringsgarantin om våldsutsatthet 

i nära relation, inte enbart på indikation utan som en rutin. Frågan kan ställas under 

utredning före påbörjad behandling, under behandlingsperioden eller precis vid 

rehabiliteringsperiodens avslut. Om patienten behandlas av team gör teamet en 

överenskommelse om vem i teamet som lämpligast ska fråga och när. Dokumentation 

sker genom att journalföra på gemensamt sökord i cosmic. Vid behov av att lägga till 

sökordet i mallar tas kontakt med Enheten för elektronisk patientjournal (EPJ), 018- 

611 30 20. Om vårdgivaren önskar fördjupad kunskap inom området våld hänvisas till 

Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK), www.nck.uu.se, ing 17 Akademiska 

sjukhuset, 018-611 27 93. 
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1. MMR i detta sammanhang 

Med MMR avses ett antal välplanerade och synkroniserade evidensbaserade komponenter 

under en längre tid. Personalen ska arbeta i ett integrerat team, vara tränade på att arbeta 

patientcentrerat och i nära samarbete med andra aktörer. Rehabiliteringen ska präglas av 

ett biopsykosocialt synsätt och ett psykologiskt förhållningssätt. Programmet ska innehålla 

undervisning om smärta och dess konsekvenser samt egna hanteringsstrategier och 

hemuppgifter, fysisk träning och/eller gradvis ökad fysisk aktivitet i kombination med 

olika form av aktiv återhämtning för att åstadkomma en balans. Patienten ska bedömas 

kunna återgå i arbete eller stanna kvar i arbete efter genomgånget multimodalt 

rehabiliteringsprogram. Patienten ska få såväl muntlig som skriftlig information om 

MMR. Den skriftliga får vårdgivaren själv ta fram. 

 

Om programupplägget är 2-3 ggr/vecka ska programmet pågå längre tid, 6-8 veckor. Är 

programmet mer intensivt såsom 4-5 ggr/vecka kan programmet löpa över kortare tid, 4-5 

veckor. Det är effektivt och även uppskattat av patienter att denna rehabilitering sker 

individualiserat i ett gruppkoncept om cirka 6-10 patienter, men rehabiliteringen kan även 

ske individuellt. 

 

Varje team ska tillse att regionkontorets strateg har en uppdaterad beskrivning av teamet 

och programupplägget. Denna mall får man vid mejlkontakt med landstingets strateg. 

 

För att få leverera MMR ska teamet vara representerat vid varje nätverksträff då alla team 

i Uppsala län möts för kompetensutveckling. Träffarna äger rum en halvdag cirka 2 

gånger per termin. Eventuellt förhinder ska prövas av regionkontorets strateg. 

 

Det finns två nivåer av MMR. Indelningen handlar bland annat om smärtsjukdomens 

komplexitet samt teamens kompetens och kapacitet. Skillnaden på MMR1 och MMR2 är i 

detta sammanhang inte lika med vårdnivå, primärvård respektive sjukhusanknuten vård, 

men oftast avses primärvård när man talar om MMR1. Se beskrivning i de mediciniska 

indikationerna (2011), www.skl.se/sjukskrivningar. 
 

MMR1 = Patientens problematik ska, efter individuell utredning och bedömning i linje 

med de medicinska indikationerna, klassas som komplex. Professioner i teamet ska minst 

vara läkare, sjukgymnast och psykolog/socionom/motsvarande. Teamkonferens ska äga 

rum minst 3 gånger under det sammanhållna programmet. Enhetens team bör rehabilitera 

minst 20 patienter per år. Ett sammanhållet program ska omfatta minst 40 timmar. Detta 

inkluderar vårdgivarens tid med patienten, egenträning och tid för teamarbete. Teamet ska 

använda validerade instrument för att registrera smärtintensitet, psykologisk belastning 

och för hälsoupplevelse. Under 2017 kommer Region Uppsala tillse en utredning av en 

eventuell implementering utan statsbidrag från 2018 eller 2019. 

 

MMR2 = Patientens problematik ska, efter individuell utredning och bedömning i linje 

med de medicinska indikationerna, klassas som mycket komplex. Professioner i teamet 

ska minst vara läkare, sjukgymnast, psykolog, arbetsterapeut och socionom. 

Teamkonferens minst 1 gång per vecka under det sammanhållna programmet. Enhetens 

team bör rehabilitera minst 40 patienter per år. Ett sammanhållet program ska omfatta 

minst 75 timmar. Detta inkluderar vårdgivarens tid med patienten, egenträning och tid för 

teamarbete. 
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Enheten ska rapportera till Nationella registret över smärtrehabilitering (NRS). 

Smärtcentrum vid Akademiska sjukhuset räknas i detta sammanhang som en enhet/team. 

 

1. KBT, IPT och PDT i detta sammanhang 

Kognitiv beteendeterapi = KBT. Fokus är på att påverka tankar, känslor och beteenden i 

en positiv riktning bland annat med hjälp av olika övningar och hemuppgifter. 

Interpersonell terapi = IPT. Inriktningen främst på patientens centrala relationer och 

förändringar i livet och en behandling av problem här och nu. 

Psykodymanisk terapi = PDT. Ökad självinsikt med hjälp av ett terapeutiskt arbete utifrån 

spontana associationer. 

 

För att få ta del av garantin krävs att KBT, IPT och PDT genomförs, efter utredning och 

medicinsk och psykologisk bedömning, i en behandlingsserie som ska omfatta minst 6 

ggr. Vidare krävs det av vårdgivaren att man samarbetar med vårdgrannar och vid behov 

med andra aktörer kring patienten. 

 

Behandlingen kan ske individuellt eller i ett gruppkoncept. Behandlaren ska vara leg 

psykolog/psykoterapeut med KBT, IPT eller PDT inriktning, leg psykolog/psykoterapeut 

med annan inriktning men som har kompetens att arbeta med respektive terapi, behandlare 

med adekvat grundläggande utbildning (som t.ex. sjuksköterska, socionom, sjukgymnast, 

arbetsterapeut, läkare med påbyggnadsutbildning i KBT, IPT eller PDT i en omfattning 

som motsvararar steg 1-utbildning). Behandlare under utbildning ska ha handledning. 

 

2. Regionkontoret i Uppsala ger vårdgivaren stimulansmedel som en fast summa utan 

moms enligt följande: 

 

• MMR1, 20 000 kr 

• MMR2, 25 000 kr 

• KBT 8 000 kr 

• IPT 8 000 kr 

• PDT 8 000 kr 

 

• En extra summa utgår med 2000 kr per patient i de fall som vårdgivaren verkligen har 

etablerat en kontakt med patientens arbetsgivare eller handläggare vid 

arbetsförmedlingen. Det räcker inte att ringa/skicka brev utan en reell kontakt ska ha 

etablerats mellan involverade parter. Syftet är att alla involverade vidtar de åtgärder 

och anpassningar som behövs för att på bästa sätt stödja patienten att kunna börja 

arbeta/söka arbete. Vem som tar kontakten är upp till verksamheten själv att avgöra. 

Det kan för vissa patienter vara befogat att etablera kontakt med både arbetsgivare och 

med arbetsförmedling och då utgår 2000 kr x 2 för den patientbehandlingen. Summan 

utbetalas en gång per behandlingsserie. 

 

3. Enligt patientlagen som trädde i kraft 1 januari 2015 kan patienten välja utförare av 

offentlig finansierad primärvård och öppen specialiserad vård i hela landet. Det är den 

medicinska utredningen som ligger till grund för vilken rehabilitering patienten 

bedöms ha nytta av. Vårdgivare i Region Uppsala får stimulansmedel för alla patienter 

oavsett var de är folkbokförda som avslutat sin rehabilitering inom 

rehabiliteringsgarantin enligt detta dokument. Utomlänspatienter får själva stå för 

eventuella resekostnader och ska betala patientavgifter enligt regler i detta landsting. 

Regionkontoret hanterar faktureringar med andra landsting/regioner. 
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1. Om de tilldelade medel som Region Uppsala erhåller mot förmodan inte skulle räcka 

för utbetalning till vårdgivaren kommer den summa vårdgivaren erhåller per avslutad 

rehabilitering sänkas så att budget hålls. Skulle det bli överskjutande medel kommer 

de användas som utvecklingsmedel till gagn för dessa sjukdomsgrupper. 

 

2. Det åligger alla vårdgivare som levererar inom ramen för rehabiliteringsgarantin att 

för dessa stimulansmedel på olika sätt förbättra och förstärka kvaliteten i arbetet till 

gagn för de två sjukdomsgrupperna t.ex. med kompetensförstärkning, utveckling av 

arbetssätt, utveckla utredningarna inför rehabilitering, aktivt delta i nätverk, öka 

produktion och tillgänglighet. 

 

Det åligger specifikt smärtcentrum vid Akademiska sjukhuset att aktivt på olika sätt 

bidra med expertstöd till primärvårdens arbete med MMR1 samt ansvara för all 

planering och genomförande av två halvdagars nätverksträff per termin för 

kompetensutveckling av länets alla team. 

 

På anmodan och minst en gång per år ska vårdgivaren redovisa till landstinget hur 

dessa medel använts. Inget speciellt formulär används för detta, utan det sker i 

kortfattad valfri löpande text. Den rena produktionen, det vill säga antalet patienter, 

rapporteras dock enbart vid tre tillfällen i exceldokument. 

 

3. Rehabilitering ska föregås av medicinsk utredning och bedömning. För en systematisk 

utredning, speciellt för smärtproblematiken, rekommenderas att använda det så kallade 

flaggsystemet med röda (utesluta andra tillstånd som kan orsaka tillståndet), gula 

(screening av psykosociala riskfaktorer), blå och svarta flaggor (arbetsplatsrelaterade 

förutsättningar). Ersättning utgår enbart för avslutad behandlingsserie, inte för 

utredning eller enbart separata bedömnings- och/eller motivationssamtal. 

 

4. Journalplikt och vårdgarantin gäller som vanligt. Patientens avgift för behandling 

påverkas inte av rehabiliteringsgarantin utan gäller som vanligt. 

 

5. Redovisning sker vid tre tillfällen via mejl på för detta avsett exceldokument till 

regionkontorets strateg. Patientens personnummer ska vara kodat/avidentifierat. 

Vårdgivaren ska ha kontroll på kodning så att journaler vid behov kan granskas för att 

se att kriterierna är uppfyllda. Nedan följer de parametrar som ska rapporteras med 

korrekt format (se röd triangel i varje kolumns rubrik i exceldokumentet, ange t.ex. 

med siffran 1 och inte med ett x eller liknande): 

 

• Patientidentifikation 

• Kön 

• Ålder 

• Behandlingsform 

• Tidpunkt för avslutad rehabilitering (exakt datum anges alternativt månadsangivelse) 

• Behandlare/team 

• Arbetsställe 

• Privat eller offentlig vårdgivare 

• Om vårdgivaren efter patientens samtycke har etablerat kontakt med arbetsgivare 

• Om vårdgivaren efter patientens samtycke har etablerat kontakt med 

Arbetsförmedlingen 

• Om vårdgivaren efter patientens samtycke har tagit kontakt med Försäkringskassan 

• Om vårdgivaren efter patientens samtycke har tagit kontakt med socialtjänsten 
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• Sjukskrivningsgrad i fjärdedelar före och efter behandling (med sjukskrivning avses i 

detta sammanhang all form av ersättning från Försäkringskassan i form av t.ex. 

sjukpenning, sjukersättning och aktivitetsersättning). 

• Om patienten varit sjukskriven mer eller mindre än 3 månader i direkt anslutning till 
påbörjad rehabilitering 

 

1. Varje vårdgivare får ombesörja och ansvara för hur man organiserar och administrerar 

sitt sätt att sköta dokumentation, rapporteringar och redovisningar. För de vårdgivare 

som kan och önskar finns en dynamisk mall att tillgå i det elektroniska 

journalsystemet Cosmic. Regionkontorets strateg ansvarar inte för denna mall och inte 

heller för uttag från den. 

 

2. Det är avslutade behandlingar som ska rapporteras och inte påbörjade. För MMR 

innebär avslutad behandling när det samlade programmet är avslutat, inte efter 

eventuella uppföljningstillfällen. I undantagsfall kan en patient behöva ytterligare en 

behandlingsserie under samma år, men för att det ska godkännas ska det röra sig om 

behandlingsserier som är tydligt skilda från varandra tidsmässigt, och framförallt 

genom olika dokumenterade beslut. 

 

3. Behandlingar för patienter som redovisas för 2017 ska vara påbörjade år 2017. 

Avslutade behandlingsserier tillhörande år 2017 som inte tagits med på underlag för 

innevarande kvartal kan tas med på underlaget för nästkommande kvartal 2 och 3+4 år 

2017. Behandlingsserier påbörjade under 2017 ska vara avslutade senast 28 febr 2018. 

 

4. Redovisning sker vid tre tillfällen med ifylld excelfil via mejl till regionkontorets 

strateg. Vårdgivaren ska räkna samman alla kolumner samt någonstans i filen skriva 

vilken totalsumma i kronor som vårdgivaren gör anspråk på. Exceldokumentet ska av 

vårdgivaren döpas med namn på vårdenheten. 

 

Redovisning: 

• Kvartal 1 (jan, febr, mars) senast 10 april 2017 

• kvartal 2 (apr, maj, juni) senast 14 augusti 2017 

• kvartal 3 och kvartal 4 (juli, aug, sept, okt, nov, dec) senast 12 mars 2018 (punkt 21) 

 

5. Vårdgivaren ges klartecken att fakturera efter varje av de tre redovisningarna när 

summan har bekräftats över mejl från landstingets strateg. Detta sker i ett mejlutskick 

till verksamhetscheferna. 

 

6. Fakturaadress: Rehabiliteringsgarantin, villkor 3 

Birgitta Pleijel 

Regionkontoret Uppsala 

Box 6363 

751 35 Uppsala 

FE73 

Ref nr CK 752 00 15 
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 Antaganden för ekonomisk 
effektuppskattning för reko 

Ökad återgång i arbetet minskar antalet utbetalade dagar med sjukpenning för 

Försäkringskassan 

År 2016 betalade Försäkringskassan ut nästan 1,2 miljarder kronor i 

sjukpenningersättning för 2,5 miljoner antal dagar i Uppsala Län 

(Försäkringskassan, 2017). Baserat på fördelning av sjukfall efter diagnos uppskattas 

att omkring 60 procent av dessa var för sjukskrivning för diagnoser som utgör 

målgrupp för reko-stödet.8 

 

Som Figur 22 illustrerar skulle ett reko-stöd som minskar antalet sjukskrivning med 

endast 2–5 procent skulle leda till en kostnadsminskning för Försäkringskassan med 

14,2 – 35,5 miljoner kronor.  

 

Ett effektivt reko-stöd kan även resultera i minskad förekomst av upprepade 

sjukskrivningar vilket innebär en ytterligare potential till minskat antal 

sjukskrivningsdagar. 

 

Figur 22. Antaganden - minskat antal dagar med sjukpenning 

 

                                                      

 

 
8 Andel av alla pågående sjukfall som utgörs av F och M diagnos har legat på omkring 60procent de 

senaste åren. I kvartal fyra december 2016 utgjorde F diagnoser 40,3 procent av alla sjukfall och M 

diagnoser 19,6 procent. (Försäkringskassan, 2017) 



fa 

   

 

 

112 

Minskad sjukfrånvaro leder till kostnadsbesparingar för Region Uppsala som 

arbetsgivare 

Sjukfrånvaro hos anställda medför stora kostnader för arbetsgivare. För Region 

Uppsala med 11 500 anställda uppskattas den direkta kostnaden för sjukfrånvaro till 

omkring 200 miljoner kronor årligen varav sjukfrånvaro för F och M diagnos 

uppskattas uppgå till 123 miljoner kronor (se Figur 23).9 Utöver detta tillkommer 

kostnader för hyrpersonal, ersättning till personer med indragen sjukpenning (utifrån 

kollektivavtal) och kostnad för produktionsbortfall.  

 

Figur 23. Antaganden – Region Uppsalas nuvarande kostnad för sjukfrånvaro 

 
 

Ett reko-stöd kan minska lång sjukfrånvaro genom kortad sjukskrivningslängd och 

minska kort sjukfrånvaro genom att bidra till en stabilare arbetsåtergång och därmed 

minska antalet återsjukskrivningar. Som illustreras i Figur 24 skulle en minskad 

sjukfrånvaro med 2–5 procent leda till mellan 2,5 miljoner kronor och 6,2 miljoner 

kronor i minskade kostnader för Region Uppsala.  

                                                      

 

 
9 För kostnadsberäkning har Försäkringskassans beräkningsmodell som beräknar arbetsgivarens 

direkta kostnader för sjuklön och arbetsgivaravgifter etc. använts. Alla kostnader är baserade på 

genomsnittlig årslön (390 000), LKP 31 procent, semester 12 procent och OH 20 procent. Utöver dessa 

direkta kostnader kan ytterligare kostnader för exempelvis hyrpersonal, ersättning till personer med 

indragen sjukpenning (utifrån kollektivavtal) och produktionsbortfall tillkomma utifrån vilka 

professioner som är sjukfrånvarande. Antal nettodagar per anställd är baserat på analys från andra 

landsting. Antal dagar för F och M diagnos är baserat på andel sjukfall per diagnos enligt 

Försäkringskassan. 
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Figur 24. Antaganden - minskade kostnader för sjukfrånvaro för Region Uppsala 

som arbetsgivare 

 

Mer effektivt utnyttjade av kompetenser inom vården, ökad kompetens inom 

försäkringsmedicin och förbättrad samverkan leder till frigjord tid för 

vårdpersonal 

Idag lägger läkare mycket tid på att skriva sjukintyg för patienter. Försäkringskassan 

uppskattar att de i uppemot 40 procent av fallen behöver skicka tillbaka läkarintygen 

med krav på kompletteringar – något som tar mycket läkartid och orsakar frustration 

hos vårdpersonal (Läkartidningen, 2017). Varje komplettering uppskattas ta cirka 30 

minuter att skriva (Svenska Företagsläkarföreingen, 2016). Genom intern samverkan 

och kompetensutveckling har reko möjlighet att dels minska andelen läkarintyg som 

behöver kompletteras, dels minska den tid det tar att skriva en komplettering. Som 

illustreras i Figur 25 uppskattas detta spara upp emot 5 755 timmar per år vilket 

motsvarar omkring tre heltidstjänster utspridda i primärvården. Minskat antal 

kompletteringar leder utöver frigjord tid som kan läggas på andra arbetsuppgifter, 

till förbättrad arbetsmiljö för vårdpersonal samt förbättrad upplevelse för patienten.  
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Figur 25. Antaganden – frigjord tid genom ökad kompetens och bättre nyttjade 

resurser 
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 Rehabiliteringskedjan och 
inblandade aktörer 

 

 

REHABILITERINGSKEDJAN  

Den så kallade ”Rehabiliteringskedjan” infördes 2008 och innebär bestämda 

tidpunkter för olika bedömningar av en persons arbetsförmåga och huruvida 

personen har rätt till ersättning från Försäkringskassan, s.k. sjukpenning, eller inte. 

Sjukdom i sig ger inte rätt till sjukpenning utan bedömningen görs efter på vilket sätt 

sjukdomen påverkar personens förmåga att utföra ett arbete i relation till de olika 

tidsbegränsningarna beskrivna nedan och i Figur 26 (Försäkringskassan, 

Rehabiliteringskedjan, u.d.). 

 

Rehabiliteringskedjan gäller endast fullt ut för personer med anställning. Den som 

är anställd hos en arbetsgivare kan efter bedömning av arbetsgivaren få ersättning i 

form av sjuklön dag 2 till 14. Från dag åtta måste den anställde uppvisa ett läkarintyg 

för arbetsgivaren. Efter 14 dagar kan den anställde vid fortsatt sjukdom få 

sjukpenning från försäkringskassan. Ansökan görs av patienten till 

Försäkringskassan.   

 

Den som inte har en arbetsgivare kan ansöka om sjukpenning från Försäkringskassan 

från dag 2. Det gäller till exempel den som inte har ett arbete, den som är ledig med 

föräldrapenning och i många fall egenföretagare. (Sveriges Kommuner och 

Landsting, Olika aktörer och ansvarsområden i sjukskrivningsprocessen, 2016) 
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Figur 26. Rehabiliteringskedjan 

 
Källa: Försäkringskassan. 

Dag 1–14  

De första 14 dagarna då en person är sjuk och inte kan arbeta betalar arbetsgivaren 

sjuklön för alla dagar utom den första som är en så kallad karensdag. Efter dag 8 

krävs ett läkarintyg för fortsatt utbetalning av sjuklön. 

Dag 15–90  

Fram till dag 90 av en sjukskrivning ska Försäkringskassan bedöma rätten till 

sjukpenning baserat på arbetsförmåga i relation till den anställdas vanliga arbete. 

Den anställde har rätt till sjukpenning om hen inte kan utföra sitt eget eller något 

tillfälligt arbete som arbetsgivaren kan erbjuda.  

Dag 91–180 

Efter 90 dagar i sjukskrivning ska arbetsförmågan hos den anställde bedömas i 

relation till ett anpassat arbete hos arbetsgivaren. Den anställde har rätt till 

sjukpenning om hen inte kan utföra något arbete alls hos sin arbetsgivare.  

Dag 181–365 

Om den anställde fortfarande inte kan arbeta på grund av sjukdom ska 

arbetsförmågan efter 180 dagar bedömas mot arbeten utanför arbetsgivarens 

verksamhet. Den anställde har rätt till sjukpenning om hen inte kan utföra något 

vanligt förekommande arbete på arbetsmarknaden. Undantag gäller i de fall där det 
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bedöms att den anställde med stor sannolikhet kommer att kunna gå tillbaka till ett 

arbete någonstans i arbetsgivarens verksamhet före dag 365.  

Efter dag 365  

Från och med dag 366 ska arbetsförmågan bedömas i förhållande till vanligt 

förekommande arbeten på arbetsmarknaden. Den bortre gräns för sjukpenning från 

Försäkringskassan som tidigare låg vid dag 914 är borttagen sedan 2006. 

(Försäkringskassan, Rehabiliteringskedjan, u.d.) 

 

AKTÖRER I SJUKSKRIVNINGSPROCESSEN 

Ett flertal aktörer har ansvar för olika områden i sjukskrivningsprocessen. 

Patienten  

Patienten ansvarar för att lämna uppgifter, delta i planeringen och aktivt medverka i 

sin rehabilitering.  

Försäkringskassan 

Försäkringskassan utreder rätten till sjukpenning utifrån aktuellt läkarintyg. Vidare 

har försäkringskassan ansvar för att samordna ”den arbetslivsinriktade 

rehabiliteringen inom sjukförsäkringsområdet” vilket betyder att de ska, om 

personen ger sitt tillstånd, samordna insatserna från arbetsgivare, hälso- och 

sjukvård, socialtjänst, arbetsförmedling och andra myndigheter som kan vara 

berörda. (Försäkringskassan, Samverkan, u.d.) Som en del av detta ansvar kan 

Försäkringskassan vid behov sammankalla till avstämningsmöte. (Sveriges 

Kommuner och Landsting, Olika aktörer och ansvarsområden i 

sjukskrivningsprocessen, 2016) 

Hälso- och sjukvården 

Hälso- och sjukvården ansvarar för utredning, bedömning och behandling av 

sjukdom. Detta inkluderar även rehabilitering och intygsskrivande. Läkaren har som 

ansvar att ställa diagnos och bedöma hur sjukdomen/skadan påverkar 

arbetsförmågan hos patienten. Sjukskrivning av patienten sker vid begränsad 

arbetsförmåga och om sjukskrivningen i sig bedöms ha en positiv effekt på 

hälsotillstånd och arbetsförmåga. Rehabiliteringsteam och övrig medicinsk personal 

bidrar med kunskaper utifrån sina specifika kompetenser genom till exempel 

behandling och rehabilitering. (Sveriges Kommuner och Landsting, Olika aktörer 

och ansvarsområden i sjukskrivningsprocessen, 2016) 
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Arbetsgivare 

Arbetsgivaren betalar sjuklön till anställda dag 2-14. Arbetsgivaren har vidare ett 

rehabiliteringsansvar för sina anställda vilket kan innebära anpassning av 

arbetsuppgifter, arbetslivsinriktad rehabilitering, omplacering och vid behov 

utbildning. Arbetsgivaren bör i de fall det finns företagshälsovård kontakta dem vid 

arbetsrelaterad fysisk/psykisk ohälsa.  

Kommunens socialtjänst  

Om en person inte kan stå till arbetsmarknadens förfogande kan ibland olika former 

av arbetslivsinriktade insatser/aktiviteter från socialtjänsten vara aktuellt för att 

personen ska närma sig självförsörjning. Deltagande i sådana insatser är normalt ett 

krav för att ha rätt till ekonomiskt bistånd från socialtjänsten. Om man på grund av 

sjukdom inte kan stå till arbetsmarknadens förfogande eller delta i arbetslivsinriktad 

aktivitet skall detta styrkas med ett läkarintyg. (Sveriges Kommuner och Landsting, 

Olika aktörer och ansvarsområden i sjukskrivningsprocessen, 2016) 

Arbetsförmedling 

Arbetsförmedlingen har som uppdrag att bedriva insatser för individen med mål att 

finna, få, behålla eller återgå till en anställning. Exempel på sådana insatser är 

arbetsträning, praktik och utbildning. Vidare har arbetsförmedlingen tilldelats 

etableringsuppdraget för personer med uppehållstillstånd. Arbetssökande eller 

individer i etableringen som blir sjuka eller av andra skäl har nedsatt arbetsförmåga 

och därför inte kan ta del av arbetsförmedlingens insatser behöver styrka detta med 

ett läkarintyg för att få sjukpenning eller annan ersättning. (Sveriges Kommuner och 

Landsting, Olika aktörer och ansvarsområden i sjukskrivningsprocessen, 2016) 
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 Omvärldsbevakning 

LANDSTINGET SÖRMLAND 

Reko 

I Sörmland finns idag reko på samtliga vårdcentraler samt på vissa 

verksamhetsområden på sjukhus – totalt arbetar 40 personer som reko. Inom 

psykiatrin finns tre stycken reko på heltid. Majoriteten av reko inom primärvården 

arbetar deltid som reko på 30–50%.  

 

Just nu pågår en pilot med heltidstjänster för reko på tre ställen. Slutgiltig utvärdering 

sker om ett åt men hittills är resultaten mycket positiva. De reko som arbetar heltid 

uppger att de har fått ett tydligare mandat och kunnat arbeta mer integrerat som 

försäkringsmedicinsk kompetens på vårdenheten. Ansvariga framhåller att det har 

varit en stor del att ha reko som enda uppdrag då det annars finns en chans att man 

blandar ihop reko med sitt andra uppdrag och att detta äter upp tiden. Enligt 

intervjupersoner har det varit lätt att fylla heltidsuppdraget – även på de mindre 

vårdcentralerna.  

 

De flesta reko har en bakgrund inom legitimerade vårdyrken men även kuratorer 

arbetar som reko. Samtliga reko genomgår en tredagarsutbildning under första året 

för att tå ett så kallat koordinatorskörkort. En av utbildningsdagarna har fokus på 

samverkan tillsammans med Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. De andra 

två dagarna fokuserar på praktiskt arbete. Utöver grundutbildningen arrangeras även 

nätverksträffar två gånger om året. Ansvariga på regionen ser dock att en mer 

omfattande magisterutbildning eller liknande utvecklas för framtiden. Denna bör 

bygga på nationella riktlinjer och koncept så att inte alla landsting lägger onödig tid 

på att utveckla sina egna utbildningar.   

 

Gällande urval av patienter för reko stöd finns inga regionala riktlinjer idag. 

Enheterna själva hittar de patienter som behöver den här typen av stöd. Man gör en 

teambedömning. Urvalet görs av koordinatorn på vårdenheten med hjälp av rehab-

personal och sjukskrivande läkare.   

 

Från regionalt håll har man arbetat mycket med att koordinatorn ska ta kontakt med 

arbetsgivaren innan sjukskrivning uppstår. Ambitionen är att göra kartläggning 

innan de gått in i sjukskrivning och erbjuda medicinsk förebyggande rehabilitering. 

I praktiken fungerar det ofta så att Reko kommer in när läkaren signalerar att 

sjukskrivningen blev längre än vad som var tänkt. Med tiden har dock läkarna blivit 
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så vana vid att ha koordinator på sin enhet så de flaggar för knepiga patienter tidigare 

och tidigare.  

 

Gällande innehåll i stödet till patient har Sörmland varit väldigt tydliga med att det 

ska finnas ett tydligt och strukturerat arbetssätt. Enligt ansvariga på regionen ska 

reko och patient tillsammans formulera ett tydligt mål och vad som behövs göras för 

att uppnå detta. Inom landstinget har man arbetat aktivt med att förbättra 

patientstödet så att man fokuserar på den faktiska uppgiften.  

 

I det praktiska arbetet har Sörmland haft stor nytta av det etablerade 

samverkanssystemet TRIS (Tidig Rehabilitering i Samverkan). I och med TRIS 

finns etablerade team där externa parter ingår och de besöker vårdenheten enligt rutin 

en till två gånger i månaden. Det gör att reko inte behöver lägga onödig tid på att 

kontakta olika externa aktörer 

REGION JÖNKÖPING 

Reko 

Idag har alla 46 vårdcentraler i region Jönköping reko. Tjänsteutrymme varierar från 

20–100% beroende på storlek på vårdcentralen och en del har satsat egna pengar för 

att få ihop en heltid. Idag är reko ett krav i primärvården som en del av vårdvalet 

vilket har varit framgångsrikt enligt ansvariga. Reko har även införts på sjukhus och 

man har då fokuserat på kliniker med hög sjukskrivningsfrekvens: ortoped, medicin, 

rehabmedicin, onkologi och psykiatrin. 

 

Rekos grundprofession varierar men många är i grunden arbetsterapeuter. Enligt 

ansvariga är dock engagemang och viljan att driva sjukskrivningsfrågan på 

vårdenheten viktigare än yrkesbakgrund.  

 

Samtliga reko får samma tredagars grundutbildning i försäkringsmedicin som AT- 

och ST-läkarna i regionen får. När de reko har arbetat ett tag och fått mer erfarenhet 

erbjuds de som är intresserade att läsa den kurs om 7,5 högskolepoäng som ges vid 

Karolinska Institutet i Stockholm. Utöver utbildningarna erbjuds även 

nätverksträffar tre gånger per termin.  

 

Målgrupp för reko är patienter med psykisk ohälsa och smärta och 

rekommendationen är att komma in tidigt i sjukskrivningen. Enligt ansvariga 

använder reko Rehabstöd i allt större utsträckning och man rekommenderar reko att 

fokusera på de patienter som gått över 30 dagars sjukskrivning. Urval görs även i 

samråd med läkare.  
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Gällande innehåll i stödet är det i hög grad individanpassat och något som reko och 

verksamhetschef arbetar fram tillsammans. Det enda kravet som finns från regionalt 

håll är att reko ska ta kontakt med arbetsgivare i samtliga fall. Enligt ansvariga har 

de arbetat med denna typ av kontakt sedan 2012 och är något de arbetat fram en 

tydlig rutin runt.  

 

För att dokumentera rekos insatser har ansvariga vid regionen ansökt om att få 

specifika KVÅ-koder för reko från Socialstyrelsen och de hoppas att dessa ska 

komma under 2018. Idag är det endast kontakt med arbetsgivare som registreras med 

specifik kod. Sjukskrivnings- och rehabplan läggs in i journalen efter bestämda 

sökord.  

 

Region Jönköping har infört ett ersättningsystem där ersättning för reko baseras på 

uppnådda mål. Om vårdenheten når upp till de förutbestämda målen så tilldels 

vårdcentralerna en viss summa pengar. Målen är i första hand baserade på uppnådda 

arbetssätt och inte på antal patienter eller liknande. Exempelvis så ska minst 70% av 

alla sjukfall på över 30 dagar på vårdcentralen fått en sjukskrivnings- eller rehabplan 

upprättad.  Ersättningen till vårdcentralen baseras sedan på antal listade patienter i 

arbetsför ålder, justerat efter CNI (Care Need Index).  

MMR 

Enligt intervjupersoner så ledde rehabiliteringsgarantin till att varje sjukvårdsområde 

startade upp pilotprojekt med MMR1 vilket ledde till en något rörig modell. Antalet 

vårdcentraler som levererar MMR1 har sedan dess dalat och idag är det endast de 

större vårdcentralerna som erbjuder behandlingsprogram då de har tillräckligt 

patientunderlag och kan upprätthålla nödvändig kompetens.  

 

För att få leverera MMR1 måste man idag ansluta sig till kvalitetsregistret NRSlight. 

Utöver detta sker det dock ingen specifik uppföljning och behandlarna får inget 

processtöd från regionalt håll.  

REGION SKÅNE  

Reko 

Idag finns ungefär 220 stycken reko inom Region Uppsala, majoriteten arbetar på 

länets 152 vårdcentralen men reko finns även på vissa verksamhetsområden på 

sjukhus.  
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Inom Region Skåne finns en tydlig hållning att reko ska vara en permanentfunktion 

inom vården och det är ett krav att varje vårdcentral ska ha en reko och en 

försäkringsmedicinskt ansvarig läkare. Dock är det upp till vårdcentralen att själva 

välja tjänsteutrymme och ingen ersättning för reko erbjuds från regionen. Dock ges 

vårdcentralen ekonomisk ersättning i form av ”stilleståndsbidrag” då reko genomgår 

utbildning.  

 

Hittills har alla reko deltagit i en grundutbildning som omfattat två dagar. Nu görs 

dock ett omtag med en mer omfattande utbildning som sträcker sig över ett helt år. 

Det första halvåret består av en kurs om 7,5 högskolepoäng berör bland annat 

följande områden: riskfaktorer, evidensbaserade bedömningsmetoder och 

interventioner i samband med nedsatt arbetsförmåga samt lagar, regler och riktlinjer 

och professionellt förhållningssätt. Utbildningen är upphandlad och utförs av Lunds 

universitet. Det andra halvåret består av en processinriktad utbildning med 

djupdykning i fem moduler under handledning över ett halvår. Fokusområden för 

denna verksamhetsnära del är genus, hot och våld; organisatoriska förutsättningar; 

att leda sig själv; patientsäkerhet och verksamhetsutveckling. 

 

För att få ta del av utbildningen ska verksamhetschefen försäkra att reko har ett 

uppdrag med avsatt tid. Om reko genomgår den nya utbildningen erbjuds 

verksamheten 80 000 kronor i stilleståndsbidrag.  

 

Inom Region Skåne har ingen specifik målgrupp för reko-stöd definierats utan alla 

patienter som är i behov av samordning kan erbjudas stöd. Urvalsprocessen ser olika 

ut på olika vårdcentraler och det är inget man försöker styra från regionalt håll. 

Detsamma gäller för innehåll i stödet där det ska utgå ifrån de lokala riktlinjerna för 

sjukskrivning och rehabilitering.  

 

I samband med introduktionen av den nya mer omfattande studien görs en studie av 

reko inom Regionen. Syftet är att studera resultatet av de reko som tagit del av den 

nya utbildningen och jämföra med de som genomgått den tidigare utbildningen om 

två dagar.  

MMR 

Region Skåne har tagit fram krav för det avtal som ligger till grund för uppdrag inom 

MMR1. Dokumentet som specificerar 2017 års ackreditering och avtal omfattar 

totalt 49 sidor. I det definieras kriterier för bland annat remissförfarande, 

vårdinnehåll, bemanning och kompetens, ersättning samt rutiner och indikatorer för 

uppföljning. Om kriterier inte uppfylls kan avtalet sägas upp.  
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Just nu diskuteras om det ska genomföras en upphandling för vilka som ska fåt 

leverera MMR1 i framtiden.   

STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING 

Reko  

Reko har funnits i olika former hos olika vårdgivare i Stockholm sedan en längre tid 

tillbaka. Dock var det i och med den första överenskommelsen mellan staten och 

SKL som den nuvarande formen började etableras. I samband med detta 

genomfördes även den kontrollerade studien som finns beskriven i Appendix 6.2.  

 

Parallellt med den pågående studien har SLL påbörjat införande av reko på försök 

inom övrig primärvård, psykiatri och ortopedi. Idag ligger uppdraget med reko hos 

primärvårdsrehabilitering som erbjuder tjänsten som konsult till 

husläkarmottagningarna. Av länets 207 husläkarmottagningar har 53 reko idag.  

 

I största möjliga utsträckning försöker SLL luta sig på studiens resultat vad det gäller 

urval. Därför fokuserar de idag på psykisk ohälsa och smärta men inte samsjuklighet. 

De försöker också basera urval på historik av sjukskrivning och tidigare diagnoser. 

Detta ger ett underlag av faktorer som reko kan utgå ifrån. Urvalet är dock inte 

svartvitt och samrådan med läkare spelar även stor roll. Vidare konstaterar ansvariga 

att urvalsprocessen inte är enhetlig över länets vårdgivare. 

 

Även vad det gäller innehåll i stödet försöker SLL att basera detta på stduoien så 

långt det är möjligt. De utgår ifrån nivå sju och åtta i stegmodellen och har baserat 

uppdragsbeskrivningen utifrån dessa nivåer.  

 

För att säkra ett effektivt och enhetligt arbetssätt har täta nätverksträffar varit en 

viktig del i stöd till reko. Dessa träffar sker ungefär varannan vecka och har ett starkt 

praktiskt fokus. Under träffarna går reko igenom olika patient-case och delar med 

sig av kunskap och erfarenheter. Detta har enligt både reko och ansvariga på 

landstinget varit en mycket viktig del i rekos kompetensutveckling. 

 

Utöver nätverksträffar prövas nu en modell för handledning där en rutinerad reko 

håller i grupphandledning för fem till sex stycken mindre erfarna reko. Varje reko 

har möjlighet att delta en gång under terminen.  

 

Gällande utvärdering och uppföljning utöver den pågående studien skickar SLL ut 

enkäter till verksamhetschefer och reko med jämna mellanrum. Reko dokumenterar 
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dessutom sina insatser med KVÅ-koder under en unik kombika-kod. Ingen analys 

har hittills gjorts av denna utdata. 

MMR 

Stockholm har ett något annorlunda system där rehabiliteringens uppdrag ligger på 

primärvårdsrehab. Primärvårdsrehab erbjuder sedan sina tjänster till 

husläkarmottagningar i närheten. Tidigare erbjöds MMR1 av mellan fem och sex 

vårdenheter men enligt intervjupersoner ändrades ersättningsystemen vilket gjorde 

det mindre lönsamt att leverera MMR1. I praktiken finns det därför idag ingen 

MMR1 inom Stockholms läns landsting.  

 

Idag finns framförallt MMR2 inom länet och denna behandling har utökats för att 

även kunna ta emot de patienter som söker på egen hand.  

VÄSTERBOTTENS LÄNS LANDSTING 

Reko 

Västerbotten har arbetat med rehabkoordinatorer under en längre tid och har även 

medverkat i utvärderingar av koordinatorsmodellen genom exempelvis Rekoord-

projektet. (Hansen Falkdal, Hörnqwist Bylund, Edlund, Janlert, & Bernspång, 2013) 

 

Efter ett pilotprojekt infördes koordinatorer för sjukskrivning och rehabilitering på 

alla hälsocentraler och på 9 kliniker vid länets sjukhus. Arbetet utvärderades i en 

enkätstudie år 2009 med ett positivt resultat där rehabkoordinatorerna uppfattades 

underlätta samverkan och förbättra sjukskrivningsarbetet. (Hörnqwist Bylund, 

Johansson I, & Edlund, 2012) 

 

Idag finns rehabkoordinatorer på samtliga hälsocentraler samt vissa 

sjukskrivningsintensiva verksamhetsområden. Hur långt vårdenheterna har kommit 

i utvecklandet av tjänsten enligt den så kallade stegmodellen varierar enligt 

intervjupersonerna. I de fall där det förekommit frekventa personalbyten har man 

tappat fart och utvecklingen har riskerat att stanna upp något.  

 

Dagens rehabkoordinatorer arbetar i tjänsten på 25–75% av en heltid och 

tilldelningen är baserad på listning. I vissa fall har vårdenheterna själva skjutit till 

finansiering för att öka tjänsteutrymmet men någon exakt kartläggning av detta har 

inte gjorts.  
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Västerbotten utbildar sina rehabkoordinatorer utifrån ett ”körkortssystem” där fem 

stycken utbildningsmoduler ingår. Modulerna består utöver en introduktion om 

rollen som rehabiliteringskoordinator av: försäkringsmedicin, teknik och 

styrdokument, jämställd sjukskrivning, rollen, team och förhållningssätt samt 

rehabilitering och samverkan. Varje modul är mellan en halv och en hel dag.  

Modulerna rullar över ett år och start kan ske när som under året. Utöver körkortet 

erbjuder också Västerbotten Län två stycken inspirationsdagar per år.  

 

Vid starten av uppdraget inkluderades samtliga sjukskrivna bortsett från gravida och 

personer med infektioner i målgruppen men då resurserna är begränsade fokuserar 

man idag på de större grupperna psykisk ohälsa och långvarig smärta. Från 

landstingets håll har man inte satt upp kriterier för urval utan det har varit upp till 

verksamhetschef, rehabkoordinatorn samt läkare att tillsammans hitta ett arbetssätt 

och en rutin. Man rekommenderar dock att använda Rehabstöd för att identifiera 

patienter i behov av stöd. Enligt intervjupersonerna har man på vissa enheter infört 

ett tidsperspektiv där de flaggar alla sjukskrivningar som går över 2–3 veckor.  

 

För utformning av själva uppdraget har processtödet endast kommit med 

rekommendationer på arbetssätt – inga direkta krav har funnits från regionalt håll. 

Från regionalt håll har man dock utvecklat en blankett kallad ”rehabunderlag” som 

de rekommenderar att patienter får fylla i vid sjukskrivning. Blanketten kartlägger 

information om patientens besvär, eventuella funktionsnedsättningar, arbetssituation 

och arbetsuppgifter samt andra omständigheter som kan påverka 

rehabiliteringsprocessen såsom familjesituation, eventuellt hot eller våld och behov 

av stöd. Blanketten innehåller även en sektion där patient får ge samtycke till kontakt 

med externa aktörer, såsom arbetsgivare och Försäkringskassa. Resultatet från 

blanketten ligger sedan till grund för rekos fortsatta insatser. 

 

För de reko som arbetar på sjukhus skiljer sig arbetssättet mellan klinikerna men 

grunden i uppdraget är detsamma, det vill säga att koordinatorn arbetar med 

individuellt stöd, intern samverkan och extern samverkan. Uppdraget utformas dock 

utifrån patientgrupp och i samverkan med enhetschef. Koordinatorerna har också ett 

uppdrag när det gäller kommunikationen mellan specialistvård och primärvård 

framför allt i rehabiliteringsärenden.  

 

Västerbotten har påbörjat ett arbete för att följa upp rekos insatser genom att lägga 

ta fram sökord att använda sig av i journalsystemet. Någon granskning av journalerna 

och uppföljning av insatserna har ännu inte gjorts.  

 

För att följa implementeringen av reko-funktionen på länets vårdcentraler har 

Västerbotten utvecklat ett så kallat ledningssystem med tydliga mål för 

sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen. Som en del av detta system ska 
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verksamhetschefen kartlägga enhetens arbete och skatta var verksamheten befinner 

sig i relation till målen. Syftet är förbättrad insyn och uppföljning av det 

försäkringsmedicinska arbetet ute i verksamheterna. Ledningssystemets 

arbetsdokument är utformat så att det kan passa och anpassas utifrån vilken enhet det 

gäller och kan därför användas i specialist såväl som primärvård. 

MMR 

I nuläget kan de hälsocenter som vill utföra MMR i Västerbotten. Dock är det endast 

ett begränsat antal som valt att leverera. Enligt intervjupersonerna beror detta på att 

patientunderlaget ofta är för litet eller att bemanningen är bristfällig vilket gör ett 

MMR-program omöjligt i praktiken.  

 

Landstinget har inte utfärdat några detaljerade krav på vilka professioner som ska 

ingå i behandlingsteamen. Däremot rekommenderas tillgång till minst sjukgymnast, 

läkare samt personal med psykosocial bakgrund. Enligt intervjupersonerna är det 

tydligt att alla hälsocenter inte har ett stabilt och kompetent behandlingsteam. 

Ansvariga framhåller också att de hälsocenter som har tillgång till arbetsterapeut har 

bättre förutsättningar för att leverera ett MMR-program.  

 

   



 

   

 

 

 
 

 

 

 


