
 
 

Tratten 
 

Bakgrund/problemformulering 
I oktober hade försäkringskassan 154 sjukfall som pågått längre än ett år och av dessa bedöms 
nu 82 sjukfall, de äldsta, behöva en individuell bedömning och planering för aktiva åtgärder 
under extra stöd. 
 
Syfte 
Under hösten 2007 – oktober 2008 har försäkringskassan haft ett nära samarbete med 
Stenbergska hälsocentralerna i Lycksele och Arbetsförmedlingen i det s.k. Samverkan i 
sjukskrivningsprocessen .  Försäkringskassans och Stenbergska Hälsocentralens insatser har 
finansierats med stöd från Samordningsförbundet. Arbetsförmedlingen har deltagit vid 
avstämningsmöten utan finansiering från Samordningsförbundet. 
Försäkringskassan och Hälsocentralen avser att utveckla detta arbete under 2009 för att på ett 
effektivt sätt avsluta arbetet med de långa sjukfallen. Syftet är att de sjukskrivna genom 
insatser i samverkan med vårdcentralen, tidigare ska återfå sin arbetsförmåga på hel- eller 
deltid. Personer som varit långtidssjukskrivna ska få en mer samlad och systematiskt 
genomförd rehabilitering mot återgång i arbete. Den sjukskrivne ska tillsammans med 
parterna utforma och följa upp den egna rehabiliteringsplanen. 
Den sjukskrivne skall aktivt arbeta med sin egen rehabilitering mot återgång till arbete och får 
under rehabiliteringsprocessen extra stöd från hälsocentralens koordinator.  
 
För en effektiv övergång från sjukskrivning till återgång i arbete eller att vara arbetssökande 
ska deltidssjukskrivning användas som ett verktyg i rehabiliteringen.  
 
Genom en bedömnings- och planeringsprocess tillsammans med den sjukskrivne och 
vårdgivaren får försäkringskassan ett bättre underlag för att kunna bedöma arbetsförmågan 
och den sjukskrivne får ett effektivare stöd för att återfå arbetsförmågan. 
 
Sjukskrivningskostnaderna för deltagarna i projektet ska minska tack vare ett effektivt 
nyttjande av parternas specifika kompetenser. Förutom minskade sjukskrivningskostnader 
bedöms antalet läkarbesök för förlängda sjuskrivningar blir färre.  
 
Mål 
Huvudmålet med samverkansaktiviteten är att minska den totala sjukförsäkringskostnaden.  
Färre antal långtidssjukskrivna får som konsekvens att läkare på vårdcentralen får färre besök 
för förlängd sjukskrivning. Som en del i detta finns också målsättningen att öka individens 
möjlighet att snabbare åter komma i arbete och egen försörjning. 
 
 



Målgrupp 
Långtidssjukskrivna anställda samt arbetslösa som har sin sjukskrivande 
läkare på hälsocentralen i Lycksele och 1 januari 2009 har en sjukskrivningstid på mer än ett 
år. Målgruppen består totalt av 82 personer. 
 
 
Genomförande/ Samverkan 
Ingående aktörer 
Primärvårdens hälsocentral och Försäkringskassan i Lycksele. 
 
Projektansvarig 
Enhetschefen för Sjukförmåner vid Försäkringskassan i Lycksele är operativt ansvarig för 
projektet. Områdeschefen för Försäkringskassan i Lycksele är projektansvarig. Styrgrupp för 
projektet är den operativa samverkansgruppen i Lycksele (kommun, landsting, Af och Fk). 
Kontaktperson på Försäkringskassan är samverkansansvarig Gunilla Pettersson. 
 
Åtagande från respektive part 

• Uppgifter som lämnas mellan hälsocentralen och Försäkringskassan skall, när det 
gäller enskild person, hanteras varsamt och följa sekretesslagstiftningen.  

 
• För att kunna samverka, med andra aktörer, i rehabiliteringen för den sjukskrivne 

kräver Försäkringskassan ett samtycke från den sjukskrivne. 
 

• Försäkringskassans handläggare i projektet skall utreda och dokumentera, ta ställning 
till sjukdomens konsekvenser för arbetsförmågan och samordna de insatser som krävs 
för återgång till arbete/söka arbete. 

 
• Försäkringskassan har även möjlighet att avropa försäkringsmedicinska eller 

arbetslivsinriktade utredningar. Hälsocentralerna kan köpa kompletterande 
utredningar. 
Dessa underlag ska tillsammans med den medicinska informationen i form av 
läkarintyg, medicinsk prognos från beredningsmötet eller läkarutlåtande visa på vilka 
insatser som krävs för att återfå arbetsförmågan. 

 
• Den sjukskrivnes egen uppfattning om hur återgången till arbete skall planeras och 

genomföras, skall inom ramen för regelverket, tillmätas stor betydelse. 
Försäkringskassan ska upprätta en plan för återgång till arbete tillsammans med den 
sjukskrivne. Planen upprättas under avstämningsmötet. Försäkringskassan ansvarar för 
att planen följs samt att adekvata åtgärder vidtas om avsteg från planen sker. 
Hälsocentralens koordinator är vårdens stöd till den sjukskrivne under hela 
genomförandet av planen.  

 
I Försäkringskassans utredningsarbete skall ENSA-metodiken för sjukpenning och 
samordning av rehabilitering följas 
 
Tid och aktivitetsplan 

• De personliga handläggarna på Försäkringskassan ska, inom ramen för sitt 
projektuppdrag Finsam, i nära samarbete med vårdcentralerna utreda och samordna 



rehabilitering för de personer som den 1 januari 2009 varit sjukskrivna ett år och 
längre.  

 
• Vårdcentralerna förstärker sitt samarbete med Försäkringskassan genom att under 

2009 ha koordinatorer anställda som arbetar tillsammans med vårdcentralens läkare 
för samordning av sjukvårdens rehabilitering och extra stöd till patienten för återgång i 
arbete. Hälsocentralens läkare, koordinatören och försäkringskassans handläggare 
utgör det team som ska stödja den sjukskrivne under hela rehabiliteringsprocessen. 
 

• I projektet arbetar Försäkringskassans personliga handläggare tillsammans med 
sjukskrivande läkare och hälsocentralens koordinator. Försäkringskassans handläggare 
eller sjukskrivande läkare initierar ärenden till beredningsmöten. Det går till så att en 
koordinator på hälsocentral tar emot meddelande från Fk eller sjukskrivande läkare om 
vilka ärenden som ska tas upp på beredningsmötet. Koordinatorn för upp dem på lista 
och meddelar parterna att de skall uppdatera sig i ärendena. De ärenden som skall tas 
upp på beredningsmötet måste vara uppförda på listan senast 7 vardagar före mötet. 
Möten genomförs på hälsocentralen utifrån ett fast schema. Minst ett beredningsmöte 
bör genomföras per månad. Behovet av beredningsmöten styrs av hur många 
långtidssjukskrivna det finns vid hälsocentralen.  

 
• Den samlade bedömningen ska ligga till grund för att stödja den sjukskrivne att 

tillvarata sina resurser för att avveckla sjukskrivningen. Den personlige handläggaren 
ska journalföra den medicinska prognosen och dess konsekvenser för arbetsförmågan. 

 
• Processen med sjukfallen i projektet startar med att personliga handläggaren och 

sjukskrivande läkare träffas i beredningsmöte för genomgång av ett antal långa 
sjukfall. Tillsammans fastställer man en medicinsk prognos och dess konsekvenser för 
arbetsförmågan. Ingen planering av åtgärder sker i detta möte. Planeringen av åtgärder 
sker alltid tillsammans med den försäkrade i ett avstämningsmöte.  

 
• Försäkringskassan ansvarar för att ett avstämningsmöte genomförs tillsammans med 

den sjukskrivne. Avstämningsmötet sker i nära anslutning till beredningsmötet 
tillsammans med den sjukskrivne och sjukskrivande läkare. Där kan också 
arbetsgivare eller arbetsförmedling m.fl. delta. Inför alla avstämningsmöten har 
Försäkringskassans handläggare vidtagit förberedande åtgärder och ansvarar för 
genomförandet utifrån Försäkringskassans uppdrag.   

 
• Försäkringskassans handläggare ansvarar för att samordning sker av de åtgärder som 

behövs för att den sjukskrivne skall återfå arbetsförmågan. 
 
• Under projekttiden genomförs gemensamma kompetensutvecklings- och 

informationsinsatser för parterna i projektet.  
 
 

Projektet skall pågå under 2009. 
 
Jämställdhet 
Med denna projektsamverkan avser vi att finna åtgärder som är mer ändamålsenliga utifrån 
kvinnors och mäns olika önskemål, behov och förutsättningar. 



Anledning till ersättningens upphörande skall redovisas per kön. 
 
Utvärdering och resultatspridning 
Verksamheten kommer att följas upp kontinuerligt och de resultat som uppnås kommer att 
stämmas av mot de mål som är uppsatta för projektet. 
 
En övergripande sammanställning av resultaten kommer att göras per 2009-12-31. 
 
Sjukfallen registreras i speciell excelfil på Försäkringskassan. Åtgärder i sjukfallet registreras 
löpande av berörd personlig handläggare.  
 
Försäkringskassan ansvarar för att relevanta uppgifter registreras i SUS  
(www.susam.se), så att resultaten av samverkansaktiviteten kan följas upp. 
 
Förväntat resultat för organisationen/organisationerna 
Minskade kostnader i sjukförsäkringen. Ohälsotalet per 31/12 2009 ska inte överstiga 47,5 
dagar. 
Minskad belastning på sjukvården genom färre läkarbesök för förlängd sjukskrivning. 
 
Förväntat resultat för den enskilde 
Den sjukskrivnes egen uppfattning om hur återgången till arbete skall planeras och 
genomföras, skall inom ramen för regelverket, tillmätas stor betydelse. 
Den sjukskrivne skall aktivt arbeta med sin egen rehabilitering mot återgång till arbete och får 
i projektet extra stöd under rehabiliteringsprocessen, vilket torde öka möjligheten till att åter 
komma i arbete. 
 
Hur ska projektet bli en del av verksamheten 
Under projektperioden kommer vi att vidareutveckla effektiva samverkansmetoder mellan 
parterna. 
 

http://www.susam.se/

