Dialog om tidig samverkan mellan vård och
arbetsgivare för att förhindra och förkorta
sjukskrivningar

Pernilla Mellin, rehabiliteringskoordinator Visby Söder
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Syftet med kunskapsdialogen
• att öka kunskapen om villkoren i sjukförsäkringen
• att sprida kunskap om rehabiliteringskoordinatorns roll och uppdrag
• att sprida kunskap om hur arbetsgivare, med stöd av
rehabiliteringskoordinatorn, kan samverka med vården kring
medarbetare med ohälsa, i syfte att förhindra och förkorta
sjukskrivningar

Agenda
• Utvecklingen av sjukskrivningar på Gotland
• Villkoren i sjukförsäkringen – vad är viktigt för mig som arbetsgivare att känna
till

• Rehabiliteringskoordinatorns roll och uppdrag
• Hur arbetsgivare kan samverka med vården kring medarbetare med ohälsa
med stöd av rehabiliteringskoordinatorn.
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Roller och ansvar i sjuk- och rehabiliteringsprocessen
ur sjukförsäkringsperspektiv

Medarbetaren/
patienten/försäkrade

Arbetsgivaren/
Arbetsförmedlingen

Ansvarar för att lämna
de upplysningar som
behövs för att bedöma
arbetsförmåga och
klarlägga behov av
arbetslivsinriktad
rehabilitering

Ansvarar för att ta fram
arbetsgivarens plan för
återgång

Efter bästa förmåga ta
egna initiativ och aktivt
medverkar i sin
rehabilitering

Vid behov, genomföra
arbetslivsinriktad
rehabilitering
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Vid behov, vidta
åtgärder för
arbetsanpassning

Regleras i
Arbetsmiljölagen

Sjukvården

Bedöma behov av vård
och behandling
Beskriva vad patienten
inte klarar av till följd av
sjukdom i olika intyg

Försäkringskassan

Ansvarar för att
utreda och bedöma
arbetsförmågans
nedsättning

Vid behov klarlägga
behov av
arbetslivsinriktad
rehabilitering
Samordnar vid behov
av arbetslivsinriktad
rehabilitering

Kommunen

Ansvarar för den
sociala rehabiliteringen

Försäkringsvillkor
En person som är anställd kan få ersättning från
sjukförsäkringen i 180 dagar om hens arbetsförmåga är
nedsatt på grund av sjukdom i de arbeten som
arbetsgivaren kan erbjuda.
Efter 180 dagar ser villkoren i sjukförsäkringen annorlunda
ut vilket innebär att många personer inte längre kan få
sjukpenning.
Vad är viktigt för
mig som individ att
göra och agera på
utifrån de här
villkoren? Vad kan
konsekvensen bli
om jag är passiv?
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Vad är viktigt för mig som
läkare att göra och agera på
utifrån de här villkoren? Vad
kan konsekvensen bli för
individen om jag är passiv?

Vad är viktigt för mig
som arbetsgivare att
göra och agera på
utifrån de här villkoren?
Vad kan konsekvensen
bli om jag är passiv?

Alternativ till sjukskrivning

• Deltidssjukskrivning
• Arbetsresor
• Tillfälliga arbetsuppgifter
• Ändrade arbetstider
• Arbetshjälpmedel
• Förebyggande sjukpenning
• Allmänt och särskilt högriskskydd
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Arbetsgivararens plan för återgång i arbete
• Vad:
Arbetsgivare är skyldiga att ta fram en plan som innehåller de åtgärder
som behövs för att möjliggöra sjukskrivna medarbetares återgång i
ordinarie eller anpassat arbete hos arbetsgivaren så snart det är möjligt.
När:

• nedsatt arbetsförmåga 30 dagar
• nedsatt arbetsförmåga antas under minst 60 dagar
Varför:

• Stödja arbetet med anpassning och rehabilitering på arbetsplatsen för
att göra det möjligt för arbetstagaren att återgå i arbete hos
arbetsgivaren

• Stärka arbetstagarens ställning på arbetsplatsen genom att riktiga
prövningar av möjligheterna att återgå i arbete görs tidigt och löpande
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Rehabiliteringskoordinator i
vården
Finns på alla vårdcentraler och inom psykiatrin på Gotland

Rehabkoordinatorns uppdrag
•

Att stödja patienten i sjukskrivnings- och
rehabiliteringsprocessen.

•

Att koordinera insatser: utreda, samordna, koppla ihop och
underlätta att flera samarbetar.

•

Underlätta och stimulera återgång i arbete.

Mål för Rehabkoordinatorns insats

• Minskad längd och grad på sjukskrivning

• Snabbare återgång i arbete
• Förebygga sjukskrivning

Samtycke
Rehabkoordinatorn behöver skriftligt samtycke av patienten för att
kunna koordinera med:
• Arbetsgivaren
• Arbetsförmedlingen
• Försäkringskassan
• Företagshälsovården
• Socialtjänsten

Hur arbetar rehabkoordinatorn med patienten?
•

Tidig kontakt med patienten

•

Kartlägger orsaker

•

Bedömer rehabiliteringsbehov

•

Upprättar förslag på rehabilitering och åtgärder till arbete

•

Kallar till möten

•

Följer upp och koordinerar

•
•

Ger individuellt stöd och information.
Vid behov, håller kontakten i externa kontakter som tex FK, AF och arbetsgivare.

Internt stöd
• Rehabkoordinatoren samverkar på vårdcentral med läkare,
psykosociala-teamet, arbetsterapeuter och sjukgymnaster
• Remisser till stresskola, sömnskola, kurs om ångest.

Externt stöd
•

Samverkar med externa aktörer av betydelse för patientens
rehabilitering:
o
o
o
o
o
o
o
o

•

Arbetsgivare,
HR-specialist
Fackförening
Försäkringskassan,
Företagshälsovård,
Arbetsförmedlingen,
Kommun,
Socialtjänst

Kontaktperson in till vårdcentralen

Majoriteten av
sjukskrivna
patienter har en
arbetsgivare

Rehabkoordinatorn involverar arbetsgivaren för:
• att kontakt med arbetsgivaren förebygger/förkortar
sjukskrivning.
• att det blir lättare för arbetsgivaren att veta vilka krav de kan
ställa på personen när de vet hur de medicinska
förutsättningarna ser ut.

• att minska risken att patienten/medarbetaren står utan
sjukpenning vid dag 180 utan att ha kommit så långt i sin
rehabilitering åter i arbete.

Patientfall Maria
Maria arbetar som sjuksköterska
Sjukskriven i 8 månader pga utmattningssyndrom, depressiva episoder samt ångest.

Problem vid arbetsåtergång. Psykiska hälsan försämrades när patienten var tillbaka på 50% vilket
resulterad i en 100% sjukskrivning pga akut stressreaktion 4 veckor. Därefter åter 25% i några veckor.
Rehabiliteringsplan med mål att patienten skall återgå till arbete 100%.
• Medicinsk rehab: sjukskrivning, antidepressiv medicinering.
• Psykosocial rehab: patienten har deltagit i ångest och stresskola. Psykologsamtal.
• Fysisk Rehab: Att träna lagom och lära sig lyssna på kroppen.
• Arbetslivsinriktad rehab: Tidig arbetsgivarkontakt, möte med arbetsgivare där även HR och
vårdförbundet varit med.
Resultat: Arbetsanpassning med arbetstider, begränsade arbetsuppgifter, en coach på jobbet att fråga
vid knepiga sjukdomstillstånd. Patienten kände att hon inte kommer bli frisk trots
arbetsanpassningarna som gjorts. Maria bad att få bli förflyttad till en annan avdelning på jobbet.
Nytt arbete och nya arbetsuppgifter har gjort att patienten är 100% åter i tjänst.

Patientfall Thomas
Thomas arbetar på en bilverkstad

Sjukskriven 5 månader för utmattning
Vid rehabiliteringsmöte på arbetsplatsen deltog Patienten, arbetsgivare samt en facklig
representant. Det har under sjukskrivningen framkommit mobbing på arbetsplatsen.
Rehabiliteringsplan
• Medicinsk rehab: Sjukskrivning.
• Psykologisk rehab: Stresskola.
• Fysisk rehab: Komma igång med dagliga promenader.
• Arbetslivsinriktad rehab: Möte med arbetsgivare. Arbetsplatsen har tag i tag i mobbingen på
arbetsplatsen med hjälp av facket.
Resultat: Tillbaka på jobbet. Har till en början haft begränsade arbetsuppgifter som utvärderas
tillsammans med chefen var 14 dag. Chefen har informerat de övriga anställda om patientens
arbetsuppgifter under hans rehabilitering.

Patientfall Susanne
Susanne arbetar som undersköterska på ett äldreboende
Sjukskrivning 100% för en frusen skuldra. När det har gått ca 6 månader och skuldran blivit lite
bättre börjar patienten att arbeta 25%.
Problem vid återgång då arbetsgivaren ej vill ha en anställd på jobbet som inte kan arbeta fullt ut.
Rehabkoordinator kallar till möte med arbetsgivare. Försäkringskassans handläggare ringer även till
arbetsgivaren om en rehabiliteringsplan.
Rehabiliteringsplan
• Medicinsk rehab: Sjukskrivning och kortison sprutor i axel x flera.
• Psykosocial rehab: Ingen
• Fysisk rehab: Sjukgymnast samt övningar att göra flera gånger om dagen.
• Arbetslivsinriktad Rehab: Efter kontakt med arbetsgivare har patienten fått anpassade
arbetsuppgifter. Försäkringskassan har fått in rehabiliteringsplan av arbetsgivaren.
Resultat: Patienten är nu åter 100% i tjänst även om hon inte kan arbeta med vanliga
undersköterskejobb pga skuldran som ej är läkt helt.

Patientfall Lotta
Lotta arbetar som lärare på mellanstadiet.
Sjukskriven 6 månader för utmattning.

Rehabilitering
• Medicinsk Rehabilitering: Sjukskrivning med successiv upptrappning tillbaka i arbete
• Psykosocial rehab: Stresskola
• Fysisk rehab: Dagliga promenader
• Arbetsinriktat Rehab: Rehabkoordinator hade ej kontakt med arbetsgivaren. En
rehabiliteringsplan hade gjorts med arbetsgivare. Arbetsgivaren följde upp sin anställde en
gång i veckan. Fick begränsade arbetsuppgifter och sakta ta sig tillbaka till undervisning.
Rehabkoordinatorn hade stödjande samtal i telefonen med patienten.
Resultat: patienten var helt åter i arbete efter 8 månaders sjukskrivning.

Sammanfattning
• Ökande trend av sjukskrivna
• Arbetsgivare och vårdgivare arbetar med rehabilitering
• En medarbetare är sjukförsäkrad för arbeta hos arbetsgivaren
i 180 dagar

• Det finns alternativ till sjukskrivning
• Viktigt att arbetsgivaren upprättar en plan tillsammans med
medarbetare som innehåller de insatser som behövs för att
underlätta och påskynda medarbetarens återgång i arbete

• Rehabiliteringskoordinatorer finns inom vården på Gotland.
o Uppdraget är att stötta patienten under rehabprocessen för att förebygga och
o
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förkorta sjukskrivning.
En ingång för arbetsgivaren till vården för samplanering av
rehabiliteringsinsatser

