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Riktlinjer för kontakter mellan Företagshälsovården och
Hälso- och sjukvården i Region Sörmland
I Region Sörmland finns flera verksamma Företagshälsovårdar (FHV) både
externa och interna på företag/ kommuner.
Omfattning och form av samarbete mellan Arbetsgivare /FHV regleras i
deras respektive avtal och kan skilja sig avsevärt.
En gemensam målsättning är en jämställd och effektiv sjukskrivnings- och
rehabiliteringsprocess.
Generellt kan man rekommendera följande:
FHV kan inte ta emot remisser från HSV (Hälso- och Sjukvården) då de
arbetar på uppdrag av arbetsgivaren.
Däremot kan de (FHV) skicka remisser till HSV för utredning, uppföljning,
information osv.
Vid arbetsrelaterade besvär hos en patient (tex vid konflikter, mobbing,
kränkande särbehandling eller fysiska problem som kräver ergonomiska
insatser) bör det signaleras till Arbetsgivaren.
HSV bör kontakta arbetsgivare vid upptäckt behov av tidiga insatser.
”Arbetsgivaren ska upprätta en plan för återgång i arbete för arbetstagare
som kan antas ha helt eller delvis nedsatt arbetsförmåga på grund av
sjukdom under minst 60 dagar. ... Planen ska vara klar senast då
arbetstagaren har varit sjukskriven under 30 dagar”. För framgångsrik
rehabilitering bör planen vara känd av alla berörda parter.
Glöm inte att Försäkringskassan fortfarande har samordningsansvar i
samtliga ärenden.
Respektera sekretesslagstiftningen och lämna ej mer information än
situationen kräver och alltid med patientens samtycke.
Vid rekvirering av journalkopior gäller samma regler som för övriga
vårdaktörer.
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Kontakt mellan Hälso- och sjukvården (HSV)
Arbetsgivare/ Företagshälsovården (FHV)
Informationsöverföring från läkare kan ske på olika sätt:
1. Notera på sjukintyget, under rubrik ”Åtgärder för att underlätta
återgång i arbete” (T.ex. arbetsträning, arbetsanpassning, kontakt
med FHV, ergonomisk bedömning mm)
2. Vid behov kan man kontakta chefen genom att ringa vederbörande
i patientens närvaro
3. Skriva kort brev till arbetsgivare angående patienten med info (om
det t.ex. inte finns behov av sjukskrivning) och skicka det via
patienten eller skriv ut en kopia till patienten.
4. Om patienten ska vara budbärare skall informationen vara skriftlig
(tex brev) för att undvika missförstånd.
5. Ta stöd av Rehabkoordinator vid behov.

Kontakt mellan Företagshälsovården (FHV)
sjukvården (HSV)

Hälso- och

-

Både HSV och FHV ( beroende på avtalsutformning) kan ha det
medicinska bedömnings och behandlingsansvaret. Detta betyder att
behandlande läkare tar beslut om lämplighet av sjukskrivning i varje
enskilt fall. Således är det olämpligt att skicka remiss enbart för
sjukskrivning då den ska vara en integrerad del i hela medicinska
bedömningen.

-

Om man önskar kontakt med HSV för gemensam planering kan FHV
(eller arbetsgivare) kontakta Rehabkoordinator på respektive
vårdenhet för vidare handläggning.( t.ex. för bokning av tidigt
flerpartsmöte).

Mer information om samverkande parter och aktuella kontaktuppgifter
t.ex. till Rehabkoordinatorer finns på SamverkanswebbenFörsäkringsmedicin
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