
 
 

Samverkan i sjukskrivningsprocessen 
 

Bakgrund/Problemformulering  
 
 
Landstinget, försäkringskassan samt arbetsförmedlingen har länge haft en önskan 
angående förbättring av samverkansarbetet.  Detta för att på ett snabbare sätt planera för 
personer så att de snabbare kommer ut i egen försörjning samt minska vårdbehovet. 

Behov finns därför hos dessa aktörer att hitta nya sätt att arbeta för tidig selektering av 
sjukärenden samt hitta samverkansformer för snabbare planering samtidigt som detta 
också innebär att personer från de olika myndigheterna finns på samma plats fysiskt och 
det underlättar gemensam planering för personer i Lycksele kommun som har ett behov 
av flera aktörers samverkan och information.. 

Syfte 
 
- Hitta samverkansformer för att bättre tillgodose kundens behov i samband med 

rehabilitering och för att effektivare nyttja samhällets resurser. 
- Utarbeta gemensam handlingsplan och rutiner kring sjukskrivningsprocessen för 

patient/försäkrad/sökande. 
- Använda handlingsplanen och samordna de eventuella åtgärder som behövs för att 

personen så snart som möjligt ska återgå till egen försörjning där detta är möjligt.  
- Med gemensam utbildning/information öka kompetensen hos varandra och genom detta 

underlätta selekteringen av ärenden.  
- Att vi ska finnas mer tillgängliga för varandra som stöd  i funderingar kring planeringen i 

enskilda ärenden 
 

Mål 
 
- Utarbeta gemensam handlingsplan för personer 18-35 år i första hand där medverkan 

behövs av minst två aktörer. 
- Snabba upp sjukskrivningsprocessen för återgång i arbete/utbildning samt minska 

vårdbehovet 
 
 
 
 



Målgrupp 
 
Alla personer i första hand i åldern 18-35 år där man kan förvänta 
sig en längre periods sjukskrivning ska senast inom 4 veckor haft 
möjlighet att träffa någon ur det nya teamet.  

 

Genomförande/Samverkan 
 
 
En handläggare från FK kommer att finnas nere på vårdcentralen 5 dagar/vecka . Detta för att  
bereda möjlighet för personalen på vårdcentralen att snabbt kunna söka stöd i 
selekteringsdiskussioner, gemensamma möten  samt för frågor från de sjukskrivna i samband 
med deras besök på vårdcentralen .Bokningsbara tider för samverkansträffar utifrån behov 
både från försäkringskassan samt personalen från Stenbergska vårdcentralen.  . 
Personal bestående av kurator, läkare och sjukgymnaster från vårdcentralen 
kommer att ställa upp med den tid som behövs i dessa ärenden. 
En styrgrupp för projektet finns. I den styrgruppen finns Astrid Karlsson (FK), Per 
Rehnström (AF) samt Elisabeth Hedlund (landstinget). Styrgruppen träffas idag vid 
behov men kommer framöver att ha planerade träffar för att följa resultatet i 
projektet. 
 

Tids och aktivitetsplan 
 
.   
 

Aktivitet 

 

Från  Till  

Förberedelser 
070801 070831 

Planering för gemensamma tider m.m. 
070815 070930 

Genomförande av aktivitet 
071001 081231 

 
  

 
  

 
 
 



 

Utvärdering och resultatspridning 
 
Redovisning sker utifrån antal ärenden, handlingsplaner, ålder, kön, sjukskrivningstid, antal 
läkarbesök eller andra besök på vårdcentral samt resultat efter 6 mån enligt följande: 
 
1 Frisk helt eller delvis 
2 Arbete helt eller delvis 
3 Studier heltid eller deltid 
4 Ersättning före och efter 
 
 
 
 
 

Förväntat resultat för organisationen/organisationerna 
 
Bättre samverkan mellan myndigheterna som ger större möjlighet till snabbare hantering av 
alla behov kring individer med ohälsa. Möjligheter öppnas för dessa individer att snabbare 
komma ut i en egen försörjning.  
Det innebär färre sjukskrivna fler i arbete. 
 
 
 

Förväntat resultat för individerna 
 
 
Förväntat antal deltagande individer (målgruppen) 
 Män Kvinnor Totalt 

18-35    
    

 
 
Förväntat antal individer som erhåller arbete (med eller utan samhällsstöd) 
 Män Kvinnor Totalt 

18-35    
    

 
 
Förväntat antal individer som går till studier  
 Män Kvinnor Totalt 

18-35    
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