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1. SAMMANFATTNING 
 
Beskriv kort ändamål, vilken målgrupp ni vänder er till samt en sammanfattande text 
över vad som hänt under projektet. Sammanfattning kommer att användas i 
Samordningsförbundets årsredovisning.  
Gruppen långa sjukfall har ökat markant mellan 2016 och 2017. Antal sjukfall över 2 
år har i regionen ökat från 118 till 236 personer. Vi har åtgärder för de sjukskrivna 
som framåt i tid riskerar att bli långtidssjukskrivna men för den grupp som redan 
befinner sig i en långtidssjukskrivning saknas det däremot stödinsatser. Vi har under 
projekttiden gjort en genomlysning av alla som varit sjukskrivna i mer än två år och 
identifierat vilket behov av stödinsats som kan vara aktuellt. Av de 236 ärendena 
identifierade vi personer som var i behov av aktiv insats via arbetsgivare eller 
Arbetsförmedlingen, vi identifierade personer där utbyte till sjukersättning ska 
prövas, samt personer där rätt till sjukpenning inter längre finns. 
Inom projektet har vi framförallt arbetat med gruppen utbyte från sjukpenning till 
sjukersättning och gruppen där rätt sjukpenning inte längre finns men där vi håller 
överlämningsmöte med Arbetsförmedlingen för vidare stöd i detta projekt.  
 
 
2. DELTAGARNA 
 
Beskriv er målgrupp, vad som kännetecknar målgruppen, hur deltagarna 
identifierats, hur deltagarna valts ut. Om ni behövt vidta särskilda åtgärder beskriv 
detta. Arbetar ni med den målgrupp som angavs i ansökan eller har det skett 
förändringar? Om det förändrats varför har det gjort det? Jobbar ni med det antal 
individer som angetts eller finns det avvikelser?  
 
Deltagarna har valts ut via en genomlysning av ärenden som haft sjukpenning mer än 
två år. Vidare har dessa deltagare kategoriserats genom fyra olika lämpliga åtgärder. 
Aktiv insats, inga insatser alls aktuella, utredning för sjukersättning och inte längre 
rätt till ersättning men behov av vidare stöd från Arbetsförmedlingen. Vi har arbetat 
med den målgrupp som beskrivits i ansökan men sett avvikelse att ett antal utgått 
från projektet utan att vi gjort någon insats. Dessa personer har återgått i arbete eller 
som arbetssökande.  
Vi haft en större avvikelse på deltagare som vi kunnat genomföra överlämningsmöte 
med Arbetsförmedlingen med. Det har varit dels pga att flera av personerna har 
tackat nej till överlämningsmöte. Vi har också sett att det krävts en mer omfattande 
utredning som tagit längre tid än beräknat för att utreda de ärenden där det visat sig 
att personen inte har rätt till sjukpenning, varför innan projekttidens slut. I dessa 
ärenden kommer överlämningsmöte att genomföras under första kvartalet 2018.   



3. BESKRIVNING AV INSATSER 
 
Beskriv sammanfattande hur ni arbetat med målgruppen. Stämmer det överens med 
er ansökan eller har det skett avvikelser, varför är det så? Har det hänt något 
särskilt som ni vill lyfta fram. Tänk på att inte vara allt för detaljerade, alltså inga 
ingående metodbeskrivningar utan texten ska vara av övergripande karaktär.  
 
Vi har i gruppen för de med behov av aktiv insats gjort djupare utredning av vilket 
behov personen har och vilket stöd som vi kan behöva ge i en omställning till nytt 
yrke. 
För gruppen där personer som har sjukpenning och aktiv insats inte bedömts som 
aktuell har vi gjort en djupare utredning av de medicinska förutsättningarna och 
säkerställa att inte ens anpassat arbetet är möjligt utan att det är ett beslut om 
sjukersättning som är aktuellt. 
För gruppen som inte har rätt till sjukpenning av vi gjort liknande utredning som 
ovan men funnit att personerna med stöd av Arbetsförmedlingen kan finna nytt 
arbete. Dessa personer har vi träffats kring ett överlämningsmöte (om de tackat ja) 
och Arbetsförmedlingen arbetar sedan vidare med personen. I projektet avser 
Arbetsförmedlingen att djupare granska de som kommer till Arbetsförmedlingen 
efter att inte längre har rätt till ersättning från Försäkringskassan. 
 
 
4. UPPFÖLJNING AV DELTAGARE 
 
Bifoga statistik i form av könsfördelad statistik. Av statistiken ska framgå 
deltagarantal under projektet samt vad insatsen gett för resultat på individnivå. 
Samordningsförbundet kompletterar er redovisning med statistik från SUS.  
Se punkten 6. 
 
5. KOMMENTAR TILL UPPFÖLJNING AV DELTAGARE 
 
Kommentera sammanfattande vad som hänt med deltagarna. Avviker resultatet från 
uppsatta mål? Om ja, varför? Finns det omständigheter som påverkar resultatet 
kommentera då det.  
Sammanfattningsvis kan vi se att de flesta i projektet för Långa sjukfall är i behov av 
fortsatt utredning och samordningsinsats t.ex. via det förstärkta samarbetet med 
Arbetsförmedlingen. Några av deltagarna har med eller utan insats kunnat återgå i 
ordinarie arbete eller som arbetssökande efter två år med sjukpenning. Några av 
ärendena har inte varit aktuella för insats då det pågår medicinsk behandling som är 
av den omfattningen att det inte under hösten varit aktuellt med någon insats av 
något slag via projektet. 
Ett antal har också visat att de har vissa begränsningar pga sjukdom men att det inte 
begränsar i alla arbeten och att de på så sätt på egen hand eller med stöd av 
Arbetsförmedlingen kan söka sådana lämpliga arbeten utan behov av att träna upp en 
förmåga vid rehabinsats. 
 
6. Övrigt 
 



Under den här rubriken kan ni skriva sådant som ni inte tycker att ni fått med 
tidigare i rapporten. Vi vill också ha feedback på rapportmallen utifrån era behov.  
 
Inget övrigt att rapportera. Bra om mallen hade delgetts vid starten av samarbete. 
 
6. Statistik 
 
  Kvinnor Män Totalt % 
Antal deltagare  143  93  236   
          
Totalt avslutade tom 17-12-20      

• Åter arbete 27  23 
  
50   

• Studier  ---  ----  -----   
      

• Ej rätt till sjukpenning och  
erbjudits överlämningsmöte 
med AF. 

7 5 12 

  
• Utbyte från sjukpenning till 

sjukersättning.           
7 6 13 

 
 
Ärenden som pågår 17-12-20: Kvinnor Män Totalt  

• Insats ej aktuell 9 2 29  

• Fortsatt rehab  68  35 
  
104 

 

     
• Ej rätt till sjukpenning men ej 

avslutats i år. 10 6 16 
 

• Utbyte från sjukpenning till 
sjukersättning planerat ej 
avslutat i år. 7 6 12 

 

 
 
 
 


