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SAMS  
- samverkan om sjukvårdsförsäkrade 
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• Start: maj 2012 

• Parter: AF, Försäkringskassan och socialtjänsten 

• Bakgrund: många sjukskrivna utan SGI får inte 

det stöd gällande arbetslivsinriktad rehabilitering 

som personen har rätt till vilket bidrar till att 

individen lätt hamnar i en passiv sjukskrivning 

• Syfte: öppna upp de samordnande insatserna 

lokalt för gruppen och att personerna ska få rätt 

stöd och ersättning vid rätt tidpunkt. 

• Mål: Den yttersta målsättningen är egen 

försörjning. 

 

SAMS 
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• Startade med kartläggning och framtagande av en HUR-

process inom socialtjänsten som dockar mot den 

gemensamma kartläggningsprocessen (AF och FKs 

överenskommelse) 

• Under 2013 var fokus på metodutveckling och 

implementering bl.a. infördes SAMS-konsultationerna, vilket 

har hållits två gånger i månaden. SAMS har velat att 

socialsekreterarna i större utsträckning får processa igenom 

ärenden själva under handledning.  

• Personlig handläggare bedömer samordningsbehovet lokalt 

för sjukskrivna utan SGI, koordinator hos socialtjänsten 

koordinerar HUR-processen, båda arbetar 25 % vardera 

med SAMS.  

 

SAMS 
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• socialsekreterarna på försörjningsstöd är motorn i 

sjukskrivningsärendet och personlig handläggare på FK 

stödjer processen.  

• fortbildningsinsatser till alla handläggarna på 

försörjningsstöd i form av försäkringsmedicinska 

gruppkonsultationer (FMR) på Försäkringskassan.  

• viktigt att socialsekreterarna lyfter ärendet gentemot 

vården för att följa upp planeringen från vården och om 

det är aktuellt med arbetslivsinriktad rehabilitering. 

Detta kan ske i NAFS. Det är även viktigt att ställa 

frågan om det kan vara aktuellt att ansöka om aktivitets- 

alternativt sjukersättning. 

 

SAMS 
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Social-

tjänsten 

FK Ärenden 

aktuella för 

SAMS  

Rådgivning/förfrågningar på 

initiativ av socialtjänsten via 

SAMS-konsultation   

Övrig 

rådgivning på 

initiativ av 

socialtjänsten 

(utanför 

konsultation) 

Uppföljning 

av ärenden på initiativ av 

socialtjänsten via SAMS-

konsultation 

19 

  

6 

  

Totalt: 25 

  

69 32 16 

För 19 personer har FK tagit 

ställning till om det är aktuellt med 

arbetslivsinriktad rehabilitering på 

initiativ av socialsekreterare via 

SAMS-konsultation.  

För 6 personer har FK tagit initiativ 

till att följa upp om det är aktuellt 

med arbetslivsinriktad rehabilitering 

via socialsekreterare 

69 + 32 = 101 personer har varit aktuella för rådgivning 

(kortare frågor/svar) 

För 16 personer har det varit 

aktuellt med uppföljning 

Totalt 142 personer 

Resultat 2014 
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Totalt 25  
Ålder  Man  Kvinna Annan 

etnicitet 

Sysselsättning/ 

aktivitet inom 

kommunen alt. 

annan aktör t.ex. 

psykiatrin 

GK via 

AF 

Redan 

etablerad 

kontakt med 

AF ej via GK 

Gemensamma 

insatser 

avslutade 

börjat studera 

ej sjukskriven  

Anställning 

med 

partiellt 

lönestöd 

Följa upp 

arb-

rehab 

Ej 

aktuellt 

med 

arb- 

rehab 

Sjukskriv

en -

visade 

sig att 

personen 

har SGI 

20-24 1               1     

25-29 5 1   3     1   2     

30-39 5 4   4 1 1   1   1 1 

40-49 2 3 2 1 1         3   

50-59 1 2   2             1 

60- 1                 1   

15 10 2 10 2 1 1 1 3 5 2 

Resultat 2014 
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• Arbetat aktivt med 64 personer, varav 30 personer är 

män och 34 personer är kvinnor.  

• Av dessa personer är 34 personer (53 %) ute i 

sysselsättning, arbetslivsinriktad rehabilitering, studier 

eller har fått/är aktuellt med en anställning.  

• För 28 personer har det inte varit aktuellt med 

arbetslivsinriktad rehabilitering, varav 9 personer 

hittills har blivit beviljade sjuk- alternativt 

aktivitetsersättning.  

• Av de personer vi har börjat arbeta med idag är 15 

personer(23 %) inte beroende av försörjningsstöd.  

Slutresultat 
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• Vad är det och hur går det till idag?  

• Vilka frågor brukar komma upp? 

SAMS-konsultation 
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1. Socialtjänsten 
följer  upp om det 

är aktuellt med 
arbetslivsinriktad 

rehabilitering i 
NAFS/vården 

2. NAFS/Vården 

Planering? 

Arbetslivs-
inriktad 

rehabilitering? 

Sysselsättning? 

Övrigt? 

3. SAMS-
konsultation 

Socialsekreterare 
ger en signal till 

FK att det ev. 
finns ett 

samordnings-
behov 

4. FK och 
socialtjänsten 

Har vid behov en 
gemensam 

avstämning med 
den sjukskrivne  

5. AF (gemensam 

kartläggning)   

Hur- processen 

Vuxen och 

ungdoms-

torget 
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Per-Erik Björk, enhetschef  

Försäkringskassan Umeå 

Tina Eriksson, personlig handläggare 

Försäkringskassan Umeå 


