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Idag: dialog/erfarenhetsutbyte – vi tänker att vi checkar av 
var vi står idag och om förbättringar behövs?

Vilka är med på mötet?

namn, funktion och arbetsplats



Målet för alla personer som uppbär ekonomiskt bistånd från 

socialtjänsten är att de ska bli självförsörjande. 

Grundregeln för att erhålla ekonomiskt bistånd är att personen ska delta 

i planerade aktiviteter via socialtjänsten. 

Rätt stöd – rätt försörjning 

Syftet är att ge dessa individer möjlighet till rätt rehabilitering/insatser 

via rätt bedömning i alla led och via samverkan mellan aktuella aktörer.



Rätt stöd – rätt försörjning
Hur började det?

• 2012-2014 metodutvecklingsprojekt i Halmstad och Laholm 
mellan FK och socialtjänsten

• Långvariga biståndsmottagare utan SGI (nollplacerade) och 
nedsatt arbetsförmåga p.g.a sjukdom 

• Slutrapport ”På rätt väg!”  

• Viljeinriktning juni 2016 (AF, FK och SKL)  



I Halmstadrapporten såg man följande: 

• Nollplacerade ofta hade en lägre kvalitet på läkarintygen och 
därmed inte kunde få det stöd som man behövde via socialtjänst 
eller FK. 

• Läkare sjukskrev ibland inte alls, eller sjukskrev på heltid med 
bristfällig information om vilken plan/insatser som socialtjänsten 
planerader för individen. 

• Socialtjänsten behöver vara drivande i ärendet. 

• Att socialsekreteraren har förutsättningar att samarbeta med FK 
och vården.



Jönköpings län

Via medel från samordningsförbundet Södra Vätterbygden 
och Finnvedens samordningsförbund tillsattes två 
projektledare och referensgrupp. Höglandet tillsatte en 
arbetsgrupp efteråt som Susanne Leander var 
sammankallande till. 

En arbetsflöde för socialtjänsten + en blankett till vården 
arbetades fram 2016 som reviderades 2019 



Fallgropar som 
uppmärksammats

• Fokus på sjukskrivning istället för om det finns 
aktivitetsbegränsningar som gör att man kan anpassa aktiviteten 
istället eller om det finns medicinska risker för att delta i aktivitet

• Socialtjänsten efterfrågar läkarintyg om sjukskrivning när det 
ibland kanske bara behövs ett medicinskt underlag om 
aktivitetsbegränsningar för att lägga upp plan och anpassningar



Mönster vi ser -

organisation och individ

● Långa, upprepade sjukskrivningar (inlåsningseffekt) 

● Invanda beteenden som är svåra att bryta och som leder till anpassningssvårigheter 

● Vid sjukskrivningar är kärnan ofta social problematik (inte medicinsk). Personen tenderar att inte 

få den hjälp som hen egentligen behöver vilket sin tur leder till inaktivitet och ökad risk för 

ytterligare sjukdomstillstånd (diabetes, högt blodtryck, depression). 

● Komplexiteten i flera ärenden är så pass stor att de inte klarar av att anpassa sig till ramar/krav i 

programmen som erbjuds inom AMA. 

● Deltagarna har prövats i ett ”otal” verksamheter men ändå har ingen progression skett. 



Flödesschema 
för socialtjänsten

Finns på samordnings-
förbundens hemsidor



Här nämns bara ”sjukskrivning”….vilket direkt kan bli 
inlåsningseffekt. 



När en individ har svårt att delta i planerade insatser eller uppger 
att han/hon på grund av sjukdom/skada har svårigheter att 
påbörja planerade aktiviteter via socialtjänsten

Varför använda blanketten?

• för att underlätta kommunikationen mellan socialtjänsten och 
sjukvården

• för att ge ett bättre underlag för medicinsk bedömning

• för att förbättra möjligheterna till adekvata insatser men även 
anpassningar i aktiviteter via socialtjänsten eller 
arbetsförmedlingen

Blankett: Underlag från socialtjänsten till läkare vid 
svårigheter att delta i aktivitet



Om fungerande Arena eller Samverk finns bör socialsekreteraren i 
första hand lyfta ärendet där. Samrådet i Arena kan mynna ut i att ex 
trepartsmöte eller SIP behövs eller att en medicinsk bedömning av 
läkare behöver göras för att utreda sjukskrivningsbehov.

Det rekommenderas att blanketten delges berörd rehabkoordinator på 
vårdenhet alternativt skickas med personen till läkarbesöket. 

Personer som behöver hjälp med bokning bör får det av 
socialsekreteraren.

Blankett: Underlag från socialtjänsten till läkare vid 
svårigheter att delta i aktivitet



Original-mall, sid 1



Original-mall, sid 2

Fokus här blir 
tyvärr enbart 
sjukskrivning

Inte att man 
faktiskt kan 
delta men 
med vissa 
anpassningar 



Bara ett exempel annan typ 
av blankett

Borde vi ändra blanketten 
”Underlag från socialtjänst 
till läkare vid svårigheter att 
delta i aktivitet”?

….för att kunna ge rätt stöd 
och inte ”låsa” in med 
sjukskrivning



Vad är det för information socialtjänsten behöver 
från vården och i vilka situationer?

Är det alltid nödvändigt med sjukskrivning eller är 
det bättre att intyga?

Skriv i chatten



Vetlandas exempel, sid 2

Läkaren utgår från 
timmar/vecka och planerad 
aktivitet. Om inte 
sjukskrivning är motiverat så 
kanske Soc prova 
aktivitetsförmågan.

Vården ska bedöma om 
sjukdom/skada finns som 
nedsätter arbetsförmågan alt 
planering inom socialtjänst 
och beskriva konsekvenserna 
dvs funktionsnedsättningar 
och aktivitetsbegränsningar 
om sjukskrivning blir aktuellt. 

Aktivitetsförmåga har vården 
inte till uppgift att bedöma 
och har heller inte verktyg för. 
Då måste man vara i en reell 
miljö.

Däremot kan läkaren uttala sig 
om det finns något som 
patienten bör undvika för att 
inte bli försämrad.



Arbetsgrupp?

Vilka kan vara med 

The end



Följande bilder är för 
kännedom om FKs uppdrag 
inom samordnad 
rehabilitering



Rehabilitering, samverkan och samordning

• Sjukvården ansvarar för den medicinska behandlingen och 

rehabiliteringen. 

• Arbetsgivaren eller Arbetsförmedlingen har ansvaret för de 

arbetslivsinriktade åtgärderna

• Kommunen ansvarar för de sociala åtgärderna.

• Försäkringskassan har ett samordningsuppdrag men inget 

rehabiliteringsuppdrag 

• ALLA aktörer har ett samverkansansvar



• Försäkrad genom bosättning (eller arbete)

• Nedsatt arbetsförmåga pga. sjukdom (ej någon viss omfattning)

• Behov av arbetslivsinriktade rehabiliteringsinsatser för att återfå 

sin arbetsförmåga

Förutsättningar för att få samordnad rehabilitering 



• Mål – återgå i arbete, sysselsättning

• När samordnar Försäkringskassan inte

- Arbetsförmåga ej nedsatt pga sjukdom

- Individen för sjuk just nu

- Finns ingen rehabpotential – arbetsförmågan stadigvarande 

nedsatt arbetsförmåga pga sjukdom (helt/delvis)

Försäkringskassans samordningsansvar
-vad betyder det?



Ansökan - samordning av rehabiliteringsinsatser

• För att kunna få samordning av rehabiliteringsinsatser 

krävs en ansökan

• Finns på www.forsakringskassan.se

 ”Meny” 

 ”E-tjänster, blanketter och informationsmaterial” 

 ”E-tjänster och blanketter på svenska” 

 ”Rehabilitering”

 ”Ansökan samordning av rehabiliteringsinsatser 7434”

http://www.forsakringskassan.se/



