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Rutiner för samverkan med hälso- och sjuk-
vården inom arbetslivsinriktad rehabilitering

Inledning
Samverkan med hälso- och sjukvården kan ingå som en åtgärd inom rehabiliteringsprocessen. 
Syftet med samverkan är att möjliggöra återgång i arbete eller undvika sjukskrivning.

Kontakt mellan arbetsgivare, företagshälsovård och hälso- och sjukvård ska föregås av en telefon-
kontakt. E-post kan användas för att få kontakt mellan parterna. Känslig information i individ-
ärenden får inte skickas med e-post.

1. Medarbetarens samtycke
För att kunna samverka med hälso- och sjukvården och sätta in åtgärder som har betydelse för 
medarbetarens arbetslivsinriktade rehabilitering behöver vi medarbetarens samtycke till att  
sekretesskyddad information får inhämtas och lämnas muntligen/skriftligen.

Samtycket görs med blanketten Samtycke till sekretesslättnad som du hittar på Insidan/Chef/Ar-
betsmiljö/Rehabilitering/Samverkan med vårdgivare.

2. Kontakt med arbetsgivaren
De förvaltningar som deltar är Vård & Omsorg, Individ & Familjeomsorg samt Service.
Kontakt med arbetsgivaren i aktuella ärenden från vårdcentralen går via HR. Om vårdcentralen 
redan har en känd kontakt hos arbetsgivaren i det aktuella ärendet kontaktas denna. 

KONTAKTLISTA HR KUNGSBACKA KOMMUN

Vård & Omsorg
HR generalist Hanna Fälldin hanna.falldin@kungsbacka.se  0300-83 80 49
HR generalist Niklas Skoglund niklas.skoglund@kungsbacka.se  0300-83 49 67
Individ & Familjeomsorg
HR generalist Annika Bodin annika.bodin@kungsbacka.se 0300-83 71 15

0300-83 42 41HR generalist Staffan Boethius staffan.boethius@kungsbacka.se 
Serviceförvaltningen
HR generalist Kerstin Seebass  kerstin.seebass@kungsbacka.se 0300-83 49 77
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3. Kontakt med företagshälsovården
Företagshälsan pe3 kan genom sin expertkompetens stödja arbetsgivaren i enskilda ärenden och 
när samverkan med vårdcentralen kan vara aktuell. 

Kontakt med företagshälsan pe3 går alltid via arbetsgivaren. Vid kontakt med företagshälsovår-
den kontakta rehabsamordnare Karoline Westlöf, telefon: 0706-85 58 44 och e-post:  
karoline.westlof@pe3.se.

4. Arbetsgivarens kontakt med hälso- och sjukvården
På vårdcentralerna i Region Halland finns rehabsamordnare med uppgift att bland annat 
hjälpa sjukskrivna personer att få en bra samordning av sin rehabilitering. 

I bifogad förteckning finns kontaktlista över rehabsamordnare på respektive vårdcentral som 
du som chef kan kontakta efter att din medarbetare lämnat samtycke. 

5. Medarbetarens planering
Medarbetaren ska vara informerad om vad samverkan innebär. Det krävs ett godkännande av 
sekretesslättnad för att samverkan med hälso- och sjukvården ska vara möjlig. På Insidan/Chef/
Arbetsmiljö/Rehabilitering/Samverkan med vårdgivare hittar du blankett för samtycke.

Medarbetaren ska hållas informerad om vilka underlag som skickas till hälso- och sjukvården.

Om du har frågor 
Kontakta HR-generalisterna på din förvaltning enligt listan ovan om du undrar över något.

Birgitta Rein, specialist HR arbetsmiljö 
(samordnar kommungemensamma aktiviteter och åtgärder inom rehabprocessen)
Telefon: 0300-83 44 17
E-post: birgitta.rein@kungsbacka.se




