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Rehabiliteringskoordinatorer har att hantera olika aspekter av koordineringsinsatser i
sjukskrivningsärenden. Den här kursen syftar till att ge ökad kompetens och professionalitet i de
uppgifterna. Kursen ger fördjupande försäkringsmedicinsk kunskap med fokus på sjukskrivning. Ett
särskilt fokus i kursen är samarbete och samverkan med olika professioner och aktörer i
sjukskrivningsärenden och hur dessas uppdrag, kompetens och ansvar relaterar till varandra.
Syfte

Kursledning

Kursen syftar till att fördjupa deltagarens försäkringsmedicinska
kompetens med fokus på sjukskrivning och koordineringsinsatser
i sjukskrivningsärenden samt samarbete och samverkan med
olika professioner och aktörer i sjukskrivningsärenden.

Emilie Friberg, docent i epidemiologi, kursansvarig, Institutionen
för klinisk neurovetenskap, Avd försäkringsmedicin

Kursinnehåll
I kursen behandlas aktuell kunskap och aktuella frågeställningar
inom ämnesområdet försäkringsmedicin med fokus på området
sjukskrivning. En översikt ges över gällande lagstiftning och
regelverk vid hantering av sjukskrivningsärenden samt andra
försäkringar inom det försäkringsmedicinska området. Vidare
behandlas funktionen som rehabiliteringskoordinator och
koordineringsinsatser i sjukskrivningsärenden. Ett särskilt fokus i
kursen ges frågor kring samarbete och samverkan med olika
professioner och aktörer i sjukskrivningsärenden såväl internt
inom hälso- och sjukvården, som externt och hur olika uppdrag,
kompetenser och ansvar relaterar till varandra.

Målgrupp
Rehabiliteringskoordinatorer. Företräde till kursen har
rehabiliteringskoordinatorer som arbetar i Stockholms län.
Därefter i mån av plats, rehabiliteringskoordinatorer som arbetar i
andra delar av landet.

www.ki.se/uppdragsutbildning

Kristina Alexanderson, professor i försäkringsmedicin,
Institutionen för klinisk neurovetenskap, Avd försäkringsmedicin
Carin Nyman, med dr, Institutionen för klinisk neurovetenskap,
Avd försäkringsmedicin
Per Lytsy, docent, läkare, specialist i socialmedicin, Institutionen
för klinisk neurovetenskap, Avd försäkringsmedicin

Varför ska man gå kursen?
Kursen kommer ge dig bättre kompetens att hantera
koordineringsfunktionen, bl.a. mer kunskap om eget och andra
professioners uppdrag och ansvar i sjukskrivningsärenden, såväl
internt inom hälso- och sjukvården som externt i relation till andra
aktörers uppdrag, skyldigheter och möjligheter.
Kursen ges av Institutionen för klinisk neurovetenskap, Avd. för
försäkringsmedicin, som är ledande vad gäller
försäkringsmedicinsk forskning i Sverige. Ett särskilt fokus i
kursen är samarbete mellan professioner vilket även kommer till
uttryck i kursens upplägg, inklusive en gemensam kursdag med
en motsvarande kurs för läkare.
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Kursupplägg

Mer information

Kursen ges under fem heldagar, varav en dag sker i hybridform,
dvs. du kan välja att delta på plats eller digitalt och en dag är helt
digital. Övriga dagar sker på campus.

Vid frågor om kursens innehåll:
Emilie Friberg, kursansvarig
Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk
neurovetenskap, Avd försäkringsmedicin
E-post:emilie.friberg@ki.se

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarium,
diskussioner och uppgifter som genomförs både i grupp och
individuellt. En av undervisningsdagarna på campus samordnas
med motsvarande kurs i försäkringsmedicin för läkare.

Behörighet

Vid administrativa frågor:

Av Socialstyrelsen utfärdad legitimationsgrundande
vårdutbildning, socionomutbildning, beteendevetenskaplig
utbildning eller annan högskoleutbildning som bedöms
motsvarande, samt genomgått kursen Koordineringsinsatser att koordinera sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen 7,5
hp eller motsvarande.

Kristoffer Mörtsjö, projektkoordinator
Karolinska Institutet Uppdragsutbildning
E-post: kristoffer.mortsjo@ki.se

Datum: Kursdagar är 17 och 18 (hybrid), 30
(digital) och 31 mars samt 7 april 2022. Mellan
kursträffarna sker självstudier.

Anmälan

Plats: Utbildningen (förutom en kursdag, som
ges i hybridform och en som ges digitalt) kommer
ges på Karolinska Institutets campus. Mer
information om kurslokal skickas i samband med
välkomstbrevet.

Sista anmälningsdag är 2022-02-14

Pris: 7 900 SEK, exkl. moms. Kursavgiften
faktureras i samband med kursstart. Kurslitteratur
ingår inte i priset utan bekostas av deltagaren
själv.
Företräde till kursen har
rehabiliteringskoordinatorer som arbetar i
Stockholms län. Därefter i mån av plats,
rehabiliteringskoordinatorer som arbetar i andra
delar av landet.

Anmälan görs på www.ki.se/uppdragsutbildning

Karolinska Institutet förbehåller sig rätten att ställa in
kursomgång vid för få sökande.
Anmälan är bindande. Vid avbokning senare än sex (6) veckor innan utbildningens
start debiteras 50 procent av kurskostnaden och vid avbokning senare än tre (3)
veckor innan utbildningens start debiteras hela kurskostnaden. Deltagare antas till
kursen efter principen ’’först till kvarn’’. Tidpunkt för anmälan registreras när
anmälningsbekräftelse signerat av ansvarig chef kommit in till KI
Uppdragsutbildning. För fullständiga villkor se våra allmänna avtalsvillkor:
www.ki.se/uppdragsutbildning.

Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet.
I Sverige står Karolinska Institutet för drygt 40 procent av den medicinska
akademiska forskningen och har det största utbudet av medicinska utbildningar.
Sedan 1901 utser Nobel-församlingen vid Karolinska Institutet mottagare av
Nobelpriset i fysiologi eller medicin.
Karolinska Institutet Uppdragsutbildning levererar kompetensutveckling för
landsting, kommun och företag – framför allt inom vård, omsorg och hälsa –
och verkar för utveckling i hälso- och sjukvården samt för ett friskare samhälle.

Karolinska Institutet Uppdragsutbildning, Berzelius väg 3,
171 77 Stockholm
e-post: uppdragsutbildning@ki.se
ki.se/uppdragsutbildning

