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Kryddgårdenmodellen

Samverkan Sjukvård och Kommun

Malmöborna i fokus

Försörjningsstödstagare i arbetsför ålder med nedsatt hälsa
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Projektgruppen

Åsa Nordh Ahlgren asa.nordhahlgren@malmo.se

Arbetsmarknadsavdelningen AMA, Malmö Stad

Gerda Johansson gerda.johansson@malmo.se

Ekonomienheten, Malmö Stad

Karina Mattsson karina.mattsson@skane.se

Primärvården, Malmö 
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Bakgrund till projektet
• VC Kryddgården 

- Förbättringsarbete internt och extern

- Teamarbete

- Rehabkoordinator arbetsuppgift

• Konsekvensdialog primärvård och Socialtjänst utifrån Malmöbons 

perspektiv 

- Möter olika insatser 

- Otillräckliga underlag för aktivering

- Saknas samverkan och smidiga informationskanaler

- Fokus läkare informant ineffektivt

- Faller mellan stolarna

- Passiviseras
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Projektperiod sept 2021- aug 2024

• Bättre stöd för Malmöborna i kontakten med kommun och sjukvård

• Försörjningsstödstagare i arbetsför ålder med nedsatt hälsa

• Malmös 17 offentliga vårdcentraler, Malmö Stads 5 ekonomienheter 

och arbetsmarknadsavdelningen (AMA)

• Samverkan och rutiner

• Arbetssätt Kryddgården

• Rehabkoordinatorfunktionen
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• Att verka för tidiga insatser och ge individen/patient stöd så att nästa 
steg ska vara känt.

• Att främja samverkan dels i vården, men också med andra aktörer som på 
olika sätt är involverade i patientens vård och rehabiliteringsprocess.

• Alla sjukskrivande enheter ska ha tillgång till en koordinatorfunktion

Försäkringsmedicin - Vårdgivare Skåne (skane.se)

Rehabkoordinator - REKO

https://vardgivare.skane.se/vardriktlinjer/forsakringsmedicin
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VC Kryddgården – REKO

• Leg hälso-/sjukvårdskurator/Kliniskt verksam 

• 100  %

• Sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess

• Sjukskrivningspolicy/rutiner

• Stödfunktion till patient och enhet

• Bedömning/Rådgivning

• Planering/Samordning

• Avstämningsmöten, SIP, Rehabmöten

• Kontaktperson externt 

• Läkarutlåtanden FK/AF, intygs-/arbetsrelaterade frågor 
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Insats - arbetssätt Kryddgården

Malmöbor med försörjningsstöd         

• Kontaktperson 

- Reko

• SIP – Samordnad individuell planering 

- Gemensam rehabplan med uppföljning av planen 

- Reko processansvar/deltar SIP, indirekt läkare

• Hälsoinformationsförfrågan som informationsmedel

- Skriftlig begäran från soc.sekr med samtycke från patienten

- Utfärdas av annan legitimerad personal än läkare

- Reko processansvar/besvarar, indirekt läkare
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”Samverkan med Dr Hussein Abbasi i samband med hälsofrågan från 

Socialtjänsten tema hälsa, ekonomi och arbete. 

Patienten har välreglerad diabetes och hypertoni samt smärtproblematik och 

ångest med stressorer i social situation. Har avslutat behandlingsperiod hos 

fysioterapeut utifrån muskelsmärta med rekommenderad fortsatt träning i 

friskvården. Besvären är behandlingsbara. Föreligger inga hinder för 

arbetsförberedande insatser. Rekommenderas uppstart på 50 %, undvika tyngre 

lyft och variera arbetsställning. Kan erbjudas samtalskontakt vid vårdcentralen.”

Bertil 53, Hälsoförfrågan 7/8-21
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Samordnad plan SIP Mia Persson 45   27/7-21

Aktuell situation/Mål: Mina hälsobesvär gör att jag inte klarar ett arbete, vill få 

sjukersättning och egen ekonomi. Avslag på sjukersättning för 2 år sedan. VC-

läkare tror att jag har arbetsförmåga. Sjukskriven via privat psykiatrimottagning.

Delmål: Parallella insatser via socialtjänsten och sjukvården

Aktiviteter:

Kommun: Soc förbereda AMA-inskrivning genom ok sjukskrivande läkare alt LOH 

sjukersättning. 

Sjukvård: Psykologbedömning VC

Mia: Fortsätta gå på Handkraft 2 ggr/v, dagliga promenader, lämna in avslag 

sjukersättning till VC

Uppföljning: Mia samtycker till att soc.sekr/reko har tfn.uppföljning 2 månader.
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Vinster Patienten/Malmöbon

• Vårdkontakt

• Enhetligt stöd

• Tydlig information

• Ökad delaktighet

• Samordnat stöd BIP-indikatorer-och-jobbsannolikhet_WEB.pdf (vaeksthusets-forskningscenter.dk)

• Rätt insats i rätt tid

• Att komma vidare med stöd av Kommunen

• Ökad hälsa

https://vaeksthusets-forskningscenter.dk/wp-content/uploads/2020/09/BIP-indikatorer-och-jobbsannolikhet_WEB.pdf
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Dagsläget…

• Informations- och utbildningsinsatser 

• Rekonätverk Malmö

• Kontaktpersoner/Konsult

• Uppstart juni

• Kommunen

- Statistik
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Statistik januari-maj 2022
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Statistik januari – maj 2022
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Utmaningar

• Handlingsutrymme
- Rekos 20 %, kombinationstjänster, prio sjukskrivna med SGI

->  Fokusera på arbetssätt

->  Impulser och konsult

• Tydliggöra/utveckla REKO-rollen


