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Tidig samverkan i rehabiliterings- och sjukskrivningsprocessen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guiden för dokumentation av lokala rutiner för tidig samverkan 

i rehabiliterings- och sjukskrivningsprocessen 

Så här gör vi på vår vårdcentral 

Detta dokument är en struktur för vårdcentralens lokala arbetsrutiner för tidig samverkan i 

rehabiliterings- och sjukskrivningsprocessen. Här skriver ni in era lokala rutiner. 

Strukturen innehåller rekommenderade aktiviteter för de patienter som behöver tidiga och 

samordnade insatser för att vara kvar eller återgå i arbete. 

Aktiviteterna i processbeskrivningen är klickbara. (Håll in Ctrl och klicka på aktuell aktivitet.) 

Arbetsrutinerna gäller för all vårdpersonal som bedömer och behandlar patienter inom 

rehabiliterings- och sjukskrivningsprocessen på vårdcentralen XXXX 

Verksamhetschef XXX ansvarar för upprättade rutiner. 

Eventuell delegering av ansvar anges under aktuell aktivitet. 

 

Upprättade arbetsrutiner gäller från: XXX 

Rutinerna revideras: XXX 
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Söker Vård 

 

Syfte: 

Att beskriva hur individen kommer i kontakt med vårdcentralen och hur individens 

behov identifieras. 

 

 

 

Tillbaka  
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Triagering 

 

Syfte:  

Att erbjuda rätt vårdnivå och rätt vårdgivare till vårdsökande. 

 

 

Tillbaka  
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Bedömning/behandling vårdgivare 

Syfte: 

Att underlätta arbetet med bedömning och behandling av patienter med behov av 

samverkan för att återfå hälsa och vara kvar i arbete alternativt återgå i arbete.  

 

 

Tillbaka 
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Rehabkoordinator/rehabkoordinering 
 

Syfte: 

Att beskriva rehabkoordinator/rehabkoordinering. 

Rehabkoordinatorn är en stödfunktion inom försäkringsmedicin på vårdenheten 

samt har en samordnande funktion i individärenden inom rehabiliterings- och 

sjukskrivningsprocessen. 

 

Tillbaka  
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Rehabiliteringsplan 
 

Syfte: 

Säkerställa att rehabiliteringsplan upprättas, dokumenteras och följs upp. 

Beskrivning av planerad eller pågående behandling eller åtgärd inom hälso- och 

sjukvården med målsättning att återfå/öka arbetsförmågan. 

 
 
Tillbaka  
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Kontakt med arbetsgivare och externa samverkansaktörer 

 

Syfte: 

 

Att kartlägga aktuell arbetsförmåga samt föra en dialog om det finns insatser som 

kan förhindra eller förkorta sjukskrivning.  

 

Kontakten ska bidra till att arbetsgivare eller Arbetsförmedlingen/socialtjänsten får 

kännedom om vilka anpassningar som, utifrån medicinska bedömningar av hälso- 

och sjukvården, behövs för att underlätta återgång i arbete.  

 

Kontakt med Försäkringskassan tas för samordning av arbetslivsinriktade 

rehabiliteringsåtgärder för personer med behov av insatser från flera aktörer.  

 

 

 

Tillbaka  
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Information om medicinska förutsättningar för arbete  

 

Syfte: 

Att synliggöra behovet av strukturerad kommunikation mellan Hälso- och 

sjukvården och Försäkringskassan med fokus på personens medicinska 

förutsättningar för arbete. 

Att beskriva den information som behövs för att Försäkringskassan ska kunna 

utreda och bedöma arbetsförmåga samt behov av samordning av 

arbetslivsinriktade rehabiliteringsinsatser – den samlade bedömningen av 

personens funktionsnedsättning och aktivitetsförmåga utifrån aktuellt 

sjukdomstillstånd och arbete/sysselsättning. 

 

 

Rutiner för komplettering – så här samarbetar vi och FK XXXX 

Dialog och återkoppling angående kvalitet och omfattning på kompletteringar av 

läkarintyg - så här samarbetar vi och FK XXXXXX 

 

 

 

Tillbaka  
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Försäkringskassan utreder ärendet 

 

Syfte: 

Beskrivning av Försäkringskassans behov av information om medicinska 

förutsättningar för återgång i arbete. Beskrivning av den information som behövs för 

att utreda och bedöma arbetsförmåga samt behov av samordning av 

arbetslivsinriktade rehabiliteringsinsatser. 

 

Utredning och bedömning av arbetsförmåga 

En förutsättning för Försäkringskassans uppdrag att samordna arbetslivsinriktade 

rehabiliteringsinsatser är att arbetsförmågan är nedsatt på grund av medicinska 

skäl, detta är även grunden för rätt till sjukpenning. 

För att kunna bedöma om en person har rätt till sjukpenning behöver 

Försäkringskassan ett läkarintyg som ger medicinsk förklaring till varför personen 

inte kan arbeta, en samlad bedömning av personens funktionsnedsättningar och 

aktivitetsbegränsningar utifrån aktuellt sjukdomstillstånd och arbete/sysselsättning. 

Försäkringskassan behöver också information om de medicinska förutsättningarna 

för återgång i arbete.  

Information om vad ett läkarintyg behöver innehålla nås via länken nedan. Så fyller 

du i ett läkarintyg — steg för steg (FK 7263, FK 7804) som finns på 

Försäkringskassans hemsida:  

https://www.forsakringskassan.se/!ut/p/z0/bYm9DoIwEICfxeHGpjVuboTwAroQFnN

CqWflrmmPGt5ejSvb92MH29uBsVJAJWF8fb1_j8s5oT7geGrAtcLqWa_d7eJLEi5U

PbjyXGPFPP1pkgUcsW7BzJLNLyXPTBzA5fWeKZrda1NsDh9Xolxf/ 

 

Samordning av rehabiliteringsinsatser 

För att Försäkringskassan ska kunna bedöma behov av samordning av 

arbetslivsinriktade rehabiliteringsinsatser är det viktigt med uppgifter om vilka 

medicinska åtgärder som krävs för att återfå arbetsförmåga. En begäran om 

komplettering av det medicinska underlaget innebär inte alltid att det medicinska 

underlaget är bristfälligt utan kan också bero på att Försäkringskassan behöver 

ytterligare information pga annan bedömningsgrund. 

Tillbaka 

https://www.forsakringskassan.se/!ut/p/z0/bYm9DoIwEICfxeHGpjVuboTwAroQFnNCqWflrmmPGt5ejSvb92MH29uBsVJAJWF8fb1_j8s5oT7geGrAtcLqWa_d7eJLEi5UPbjyXGPFPP1pkgUcsW7BzJLNLyXPTBzA5fWeKZrda1NsDh9Xolxf/
https://www.forsakringskassan.se/!ut/p/z0/bYm9DoIwEICfxeHGpjVuboTwAroQFnNCqWflrmmPGt5ejSvb92MH29uBsVJAJWF8fb1_j8s5oT7geGrAtcLqWa_d7eJLEi5UPbjyXGPFPP1pkgUcsW7BzJLNLyXPTBzA5fWeKZrda1NsDh9Xolxf/
https://www.forsakringskassan.se/!ut/p/z0/bYm9DoIwEICfxeHGpjVuboTwAroQFnNCqWflrmmPGt5ejSvb92MH29uBsVJAJWF8fb1_j8s5oT7geGrAtcLqWa_d7eJLEi5UPbjyXGPFPP1pkgUcsW7BzJLNLyXPTBzA5fWeKZrda1NsDh9Xolxf/
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Plan för återgång i arbete 

 
Personer med behov av samordnade insatser från flera aktörer. 
När en arbetslös eller föräldraledig person bedöms ha rätt till sjukpenning ska 
Försäkringskassan göra en planering för hur hen så snart som möjligt ska kunna 
återgå i arbete. För en anställd person ansvarar arbetsgivaren för att en plan för 
återgång i arbete tas fram. Om personen inte kan återgå i arbete hos arbetsgivaren 
är det dock Försäkringskassan som ansvarar för att planen tas fram. 
 
Tillsammans med individen sammanställer den personliga handläggaren de 
insatser och aktiviteter som behövs för att personen så snart som möjligt ska kunna 
återgå i arbete och förankrar planen hos berörda aktörer. Planen ska ge överblick 
och göra det möjligt för alla aktörer att vara delaktiga i att personen ska få tillbaka 
arbetsförmågan.  
 
Försäkringskassan följer upp planen och stämmer av med personen och berörda 
aktörer för att säkerställa att de insatser och aktiviteter som ingår i planen 
genomförs. Eventuella avvikelser uppmärksammas och planen revideras vid behov.  
 

Avstämningsmöte 
 

Det kan vara lämpligt att träffa personen tillsammans med andra berörda aktörer på 

ett avstämningsmöte. Det kan till exempel vara Försäkringskassan, behandlande 

läkare och arbetsgivare. Avstämningsmöte syftar bland annat till att utreda 

individens medicinska tillstånd samt behov av och möjligheter till arbetslivsinriktad 

rehabilitering. Det kan också vara aktuellt med ett avstämningsmöte för att kunna 

göra en plan för återgång i arbete. 

Personlig handläggare är den som kallar till mötet och håller i mötet.  

Försäkringskassan ska alltid ge återkoppling på vårdens impulser om att det behövs 
ett tidigt möte - även i de fall då det inte blir något möte. 
 
Förekommer också att vården har möten tillsammans med andra aktörer 
exempelvis patientens arbetsgivare utan att Försäkringskassan deltar. Den typen av 
möten är enligt Försäkringskassans definition inga avstämningsmöten.    
 
Tillbaka 


