
 
 

 

Informationsbrev vecka 16 2018 

Nominering av verksamhetsrepresentanter från VVH privat regi till 
processgrupp – Regional process för sjukskrivning som del i vård 
och behandling  

Inom ramen för överenskommelse om en kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- 

och rehabiliteringsprocess 2017 – 2018, som tecknats av SKL och Regeringen, tar 

Region Halland nu fram en Regional process för sjukskrivning som del i vård och 

behandling.  

För att säkerställa en förvaltnings- och verksamhetsspecifik kompetens i 

processgruppen – olika verksamheter kan i praktiken ha olika försäkringsmedicinska 

arbetssätt och behov – vänder vi oss nu direkt till Dig som verksamhetschef i privat 

regi. Processarbetet är i full gång, och det är angeläget med kliniskt 

representantskap i det fortsatta arbetet, för att ytterligare föra in 

verksamhetsperspektivet. 

Samma förfrågan har gått till administrativ chef  Magdalena Barkström i egen regi 

och svar väntas från närsjukvårdens ledning. 

Mer information finns att läsa i bifogat brev. 

 

Digital enkät inför ny lag om koordineringsfunktion i hälso- och 

sjukvården 

Utvecklingen av koordineringsinsatser inom hälso- och sjukvård har pågått sedan 

2007 i Region Halland inom ramen för den nationella överenskommelsen ”En effektiv 

och kvalitetssäker sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess”, tidigare 

Sjukskrivningsmiljarden.  Funktionen har varit en avgörande del i att stödja 

utvecklingen av en kvalitetssäker sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess och finns 

nu på alla vårdcentraler och på vuxenpsykiatrins öppenvårdsmottagningar i regionen. 

Kravet på funktionen finns inskrivet i vårdvalets uppdragsbeskrivning för 

Närsjukvården. Det ligger ett förslag om ny lag om koordineringsfunktion i hälso- och 

sjukvården. Lagen planeras att träda i kraft den 1 januari 2019. 

Vi vill skapa så goda förutsättningar som möjligt för det vidare arbetet och ber er 

därför fylla i enkät i bifogad länk. (Se bifogat dokument) 

 

Vi önskar att både verksamhetschef och rehabkoordinatorfunktion besvarar 

enkäten var för sig senast den 6 maj.  

 

 

 



 
 

 

Rehabsamordnare blir rehabkoordinator 

Vi byter namn på funktionen från rehabsamordnare till rehabkoordinator då det 

kommer att vara den nationella beteckningen på funktionen. Detta är något som sker 

successivt under året i aktuella dokument och i kommunikationen med externa 

aktörer. 

 

Vid frågor kontakta katarina.larborn@regionhalland.se 

 

BCG remisser 

Det har kommit BCG remisser på barn från länder som inte ingår i riskländer, till 

exempel Polen, Serbien och Kroatien är inte riskländer längre. Inte ens Syrien är 

självklart med bland riskländer, men där uttrycker sig myndigheterna lite svävande, 

så det är nog bäst att de vaccineras oavsett.  

 

I remissen vill vi gärna att ni skriver om barnet redan varit utomlands, då det innebär 

att det alltid måste PPD-testas. 

 

Länk till dokument om riskländer tuberkulos: 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/globalassets/smittskydd-

sjukdomar/vaccinationer/vacciner/risklander-tb-enligt-who-rapport-2017-v2.pdf 

 

Vid frågor kontakta gerd.almqvist-tangen@regiobhalland.se 
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     2018-04-16 
Katarina Larborn, hälso- och sjukvårdsstrateg 
katarina.larborn@regionhalland.se 
 
 
 
Till verksamhetschef VVH privat regi 
 
 
 
Nominering av verksamhetsrepresentanter från VVH privat regi till processgrupp – 
Regional process för sjukskrivning som del i vård och behandling 
  
Inom ramen för överenskommelse om en kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och 
rehabiliteringsprocess 2017 – 2018, som tecknats av SKL och Regeringen, tar Region 
Halland nu fram en Regional process för sjukskrivning som del i vård och behandling.  
  
För att säkerställa en förvaltnings- och verksamhetsspecifik kompetens i processgruppen – 
olika verksamheter kan i praktiken ha olika försäkringsmedicinska arbetssätt och behov – 
vänder vi oss nu direkt till Dig som verksamhetschef. Processarbetet är i full gång, och det är 
angeläget med kliniskt representantskap i det fortsatta arbetet, för att ytterligare föra in 
verksamhetsperspektivet. 
  
  
En kort bakgrund till detta arbete 

• Sjukskrivning är jämställd med annan vård och behandling och ska möta samma krav 
på kvalitet. 

• Sjukskrivning är, som del i övrig vård och behandling, specialitetsöverskridande och 
sker på grundval av samma principer och regelsystem oavsett specialitet. 

• En välfungerande sjukskrivningsprocess är av stort värde för individen, men kan 
också avlasta verksamheten i form av undvikbart efterarbete. 

• Många läkare upplever det försäkringsmedicinska uppdraget som problematiskt och 
betungande. 

• Det är relativt vanligt att Försäkringskassan som led i sin utredning behöver begära 
komplettering av utfärdade läkarintyg (ca vart tionde intyg kompletteras nationellt), 
vilket skapar merarbete för verksamheten och ibland bekymmer för patienterna. 

• Det finns därför ett behov av att förtydliga sjukskrivningsprocessen så att den blir 
effektiv, säker och ändamålsenlig för patienten. 

  
Regional process för sjukskrivning som del i vård och behandling – så tas den fram 
  
Den regionala processen kommer att tas fram av en processgrupp med representanter från 
de förvaltningar som har frekvent förekomst av sjukskrivning. Därmed säkerställs en 
förvaltningsspecifik kompetens och medverkan i processgruppen.   
  
Representanterna deltar på respektive förvaltningschefs uppdrag och har också funktionen 
att vara ett kompetensstöd vid implementeringen av processen i linjeorganisationen. 
Regionkontoret Hälso- och sjukvård kommer att vara samordnande och undertecknad leder 
arbetet i processgruppen. 
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Vad innebär det att vara verksamhetsrepresentant i processgruppen? 

• Att ha ett intresse för klinisk försäkringsmedicin och arbete med sjukskrivning och 
rehabilitering 

• Att föra in det kliniskt verksamhetsspecifika perspektivet i processgruppens arbete 
• Att utgöra en referensgrupp för processledningen 
• Att utgöra en resurs vid implementeringen i linjeorganisationen 

  
Nominering till processgruppen och det fortsatta processarbetet 
  
Det försäkringsmedicinska kunskapsområdet kan upplevas som delvis obekant. Jag svarar 
därför gärna på eventuella frågor inför Er nominering av intresserad läkare. 
  
Under försommaren planeras två arbetsmöten om en halvdag vardera. Utifrån detta kommer 
vidare planering att ske. Det kan för processgruppsdeltagarnas del uppskattningsvis handla 
om 2-3 halvdagsmöten under hösten 2018. Processarbetet kommer att slutföras under 
hösten 2018. 
  
Representanter från följande verksamheter med frekvent förekomst av sjukskrivning: 
  
Hallands sjukhus 

• Läkare Ortopedkliniken 
• Läkare Kirurgkliniken  
• Läkare Medicinkliniken inklusive neurologi 
• Läkare Kvinnokliniken 

  
Psykiatri 

• Läkare (MLA psykiatrisk öppenvård) 
• Rehabkoordinator (Frida Lindh, Processansvarig för sjukskrivnings och 

rehabiliteringsprocessen, Vuxenpsykiatrin Öppenvård) 

  
Närsjukvård 

• Distriktsläkare Region Hallands regi 
• Distriktsläkare Vårdvalsenhet/privat regi 
• Rehabkoordinator vårdvalsenhet RH:s regi alternativt Region Hallands regi. 

  
Övriga representanter 
  
FOU 

• Utbildningsansvarig läkare AT/ST 
  
Försäkringskassan 

• Samverkansansvarig 
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Regionkontoret Hälso- och sjukvård 

• Regional processledare (Fredrik Johanson) 
• Hälso- och sjukvårdsstrateg, samordnare (Katarina Larborn) 

  
Jag vore tacksam för Ert svar med namn (kontaktuppgifter) på nominerad läkare från Er 
förvaltning/verksamhet. Från närsjukvården önskas även deltagande av rehabkoordinator 
privat regi. 

• Svar med namn (kontaktuppgifter) på nominerad processgruppdeltagare skickas till 
katarina.larborn@regionhalland.se 

• Sista svarsdatum för nominering: 2018-05-04  
• Som processledare kommer jag sedan att kontakta processgruppdeltagarna för 

närmare information om vad arbetet innebär. Jag kan då också svara på eventuella 
frågor. 

• Vid behov svarar vi gärna på frågor inför Er nominering. Hör i så fall av Er till Katarina 
Larborn på mailadressen ovan. Observera dock sista svarsdatum för nominering 
ovan. 

Datum för kommande uppstart och arbetsmöten 

• Fredagen den 8 juni kl. 09.00 - 12.00. OBS! mötet startar kl. 09.00. Plats: 
Regionkontoret, Södra vägen 9, Halmstad. Lokal meddelas senare. 

• Onsdagen den 13 juni kl. 13.00 – 16.00. OBS! mötet startar kl. 13.00. Plats: 
Regionkontoret, Södra vägen 9, Halmstad. Lokal meddelas senare. 

  
Tack på förhand för Ert svar. 
  
 
Vänliga hälsningar, 
  
Fredrik Johanson 
Fredrik Johanson 
Försäkringsmedicinsk konsult 
Specialist i psykiatri och allmänmedicin 
Kvalitet inom hälso- och sjukvård 
Regionkontoret 
 
   

mailto:katarina.larborn@regionhalland.se


   
     2018-04-16 
Katarina Larborn, hälso- och sjukvårdsstrateg 
katarina.larborn@regionhalland.se 
 
 
 
Enkät inför förslag om ny lag om koordineringsfunktion i hälso- och 
sjukvården 

Bakgrund 
Utvecklingen av koordineringsinsatser inom hälso- och sjukvård har pågått sedan 2007 i 
Region Halland inom ramen för den nationella överenskommelsen ”En effektiv och 
kvalitetssäker sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess”, tidigare Sjukskrivningsmiljarden.  
Funktionen har varit en avgörande del i att stödja utvecklingen av en kvalitetssäker 
sjukskrivning- och rehabiliteringsprocess och finns nu på alla vårdcentraler och på 
vuxenpsykiatrins öppenvårdsmottagningar i regionen. Kravet på funktionen finns inskrivet i 
vårdvalets uppdragsbeskrivning för Närsjukvården 

Det ligger ett förslag om ny lag om koordineringsfunktion i hälso- och sjukvården. Lagen 
planeras att träda i kraft den 1 januari 2019. Det finns dock en del ytterligare påverkande 
lagändringar som sannolikt måste till innan den föreslagna lagen kan träda i kraft. Det gör att 
vi räknar med en ny överenskommelse liknande den vi har nu gällande 
rehabkoordinatorfunktionen för 2019. 

 

Enkäten 
Vi vill skapa så goda förutsättningar som möjligt för det vidare arbetet och ber er därför fylla i 
enkäten i bifogad länk. 

Vi önskar att både verksamhetschef/vårdcentralschef och rehabkoordinatorfunktion 
besvarar enkäten var för sig.  

Svar önskas senast den 6 maj. 

Länken till enkäten kommer att skickas ut separat till rehakoordinatornätverket med önskan 
om svar. 

Enkäten är digital och besvaras via denna länk   
 https://www.esmaker.net/nx2/s.aspx?id=f0eb989ba7a7 
 

 

Hälsningar och tack på förhand. 

Katarina Larborn 
Hälso- och sjukvårdsstrateg 
Regionkontoret 
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