
Föräskringskassa

Sjukvårdsaktör A

Patient

Sjukvårdsaktör B

Patientens sjukskrivningsresa

Arbetsgivare
/Arbetsförmedling

Sjukvårdsaktör C, D, E....

Patientens eget ansvar i 
dagsläget

Ja

Nej

Om Ok 
för patient

Patienten sök-
er vård

- Beskriver 
situation

Livet

Hälsotillstånd

Patienten beskriver situation för vårdaktör
- T ex 1177

Möte bokas för 
patient

Patient bokar 
in möte

Eventuell förbere-
delse för möte med 

sjukvårdsaktör

Arbetsgivare 
meddelas om 

läkarintyg

Försäkringskassan 
meddelas om 

läkarintyg

läkarintyg 
skrivs

Arbetsgivare 
informeras om 

situation av 
patienten

Kontakt med 
Försäkringskassa ang 

sjukpenning och samord-
ning av rehabilitering

Patient och FK i kontakt med 
varandra

- Samordning av rehabiliter-
ingsåtgärder

- Administrativ fråga

FK svarar om 
sjukpenning

Mottar svar om 
sjukpenning från FK

Möte med sjukvårdsaktör och patient
- Patient beskriver situation

- Vårdaktör ger instruktioner och 
information om sjukskrivning 

– Vårdaktör ger en plan för patienten

Fungerar 
Vårdåtgärd?

Behov av sjukskrivning 
upphört, därmed avslutad

Patient startar 
vårdåtgärd

Ny tid läkartid 
bestäms

 

Vårdåtgärd 
definieras

Samma sys-
tem, men an-
dra personer/

kontakter/
åtgärder /

vårdnivå för 
patienten

Bedömning av FK kan 
förändras över tid 

(kopplat till t ex re-

Arbetsförmedlingen kan 
ersätta/kopplas på istället för 

Arbetsgivare (kopplat till 
rehabkedjan eller  hur pa-
tientsituationen förändras)

Olika typer av myndighets-
besked (t ex från 

Försäkringskassan) kan 
påverka patienten i hög grad. 

Speciellt när det gäller 
psykiskohälsa 

Gemensam 
bedömning och 

sjukskrivningsplan

Gemensam 
bedömning och 

sjukskrivningsplan

Behöver kompletteras/
administrativa frågor

Samverkansbehov med 
andra vårdaktörer

T ex specialister

Patientjournal

Information om/från andra 
vårdaktörer om t ex tidigare 
hälsoproblematik och/eller 

vårdkontakter

Patient tar Ev. Kontakt med FK 
och/eller vårdaktör

Frågor om 
sjukpenning/

läkarintyg

Sjukvårdsaktör frågar om Rehab 
koordinator ska kopplas på och 

frågar om det är ok att koppla på 
externa parter

Patient lämnar samtycke/ej 
samtycke att vården får ta 
kontakt med externa parter

Dialog om plan 
med arbetsgivare

Dialog med 
arbetsgivare 

om plan

Dialog med Patient om plan

Ev. Läkarbesök

 

 

Får läkarintyg

Brev om komplet-
tering av intyg

Patient kontaktar 
arbetsgivare

Eventuell stresspåslag 
för patient

Digital fråga/svar 
till läkare

Svarar på 
Försäkringskassans 

fråga

Frågor om 
sjukpenning/

läkarintyg


