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Försäkringskassan 
Roller och ansvar i sjuk- och rehabiliteringsprocessen

Susanne Landin 010 1191109 

susanne.landin@forsakringskassan.se
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Snabbfakta

• Statlig myndighet.

• Betalar ut omkring 231 miljarder kronor per år.

• Fattar cirka 21 miljoner beslut om bidrag och 

ersättningar varje år.

• Verksamhet på ca 75 orter. 

• Huvudkontor i Stockholm.

• Cirka 14 200 anställda.

• Generaldirektör Nils Öberg.
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Vårt uppdrag

• Är att utreda, besluta om och betala ut bidrag och 

ersättningar i socialförsäkringen. 

• Att samordna resurser för att hjälpa den som är 

sjukskriven att komma tillbaka till arbetslivet. 

.
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Några av våra bidrag och ersättningar

Till barnfamiljer

• Adoptionsbidrag

• Föräldrapenning

• Tillfällig föräldrapenning

• Barnbidrag och flerbarnstillägg

• Bostadsbidrag till barnfamiljer

• Familjebidrag till rekryter

• Underhållsstöd

• EU-familjeförmåner

Till nyanlända och arbetslösa

• Aktivitetsstöd

• Utvecklingsersättning

• Etableringsersättning

• Etableringstillägg

• Bostadsersättning

Till sjuka samt personer med 

funktionsnedsättning

• Sjukpenning

• Smittbärarpenning

• Arbetsskadeersättning

• Aktivitetsersättning

• Sjukersättning

• Vård utomlands

• Merkostnadsersättning

• Omvårdnadsbidrag

• Assistansersättning

• Bilstöd

Tandvård

• Statligt tandvårdsstöd
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Mer än 99 miljoner interaktioner

Kundcenter

• 5,4 miljoner besvarade samtal via Kundcenter, 0771-nummer

• 520 000 mail medborgare och partner via forsakringskassan.se

• 12 olika språk via bokade samtal

• 170 000 följare i sociala medier (Facebook, Twitter, LinkedIn, och Youtube) 

• 22 800 personliga webbmöten

• 9 000 webbokningar

IT-arbetsplats

• 16,3 miljoner telefonsamtal via 010-nummer och 070-nummer 

• 23,3 miljoner sms-aviseringar

• 33 miljoner mail 

• 21 miljoner chattar 

• 300 000 digitala konferenser



Elektronisk informationsöverföring och nya medicinska underlag 2017-2018

Sjukpenning
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Personer med Sjukpenning

602 000 personer fick sjukpenning någon gång under 

året, varav 64% var kvinnor och 36% män

Under den enskilda månaden december hade 198 500 

personer sjukpenning, av dessa hade 47% psykisk en 

sjukdom
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Bedöma behov av vård 

och behandling

Beskriva vad patienten 

inte klarar av till följd av 

sjukdom i olika intyg

Ansvarar för att 

utreda och bedöma 

arbetsförmågans 

nedsättning 

Klarlägga behov av 

arbetslivsinriktad 

rehabilitering

Samordnar vid behov av 

arbetslivsinriktad 

rehabilitering

Ansvarar för att ta fram 

arbetsgivarens plan för 

återgång

Vid behov, vidta 

åtgärder för 

arbetsanpassning 

Vid behov, genomföra 

arbetslivsinriktad 

rehabilitering

Företagshälsovård

Skyddsombud 

Fackliga representanter

Ansvarar för att lämna 

de upplysningar som 

behövs för att bedöma 

arbetsförmåga och 

klarlägga behov av 

arbetslivsinriktad 

rehabilitering

Efter bästa förmåga ta 

egna initiativ och aktivt 

medverkar i sin 

rehabilitering

Sjukvården Försäkringskassan
Medarbetaren/

patienten/försäkrade

Arbetsgivaren/

Arbetsförmedlingen 

Roller och ansvar i sjuk- och rehabiliteringsprocessen
ur sjukförsäkringsperspektiv

Kommunen

Ansvarar för den sociala 

rehabiliteringen
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Vad förväntar sig Försäkringskassan av arbetsgivaren?

• Gör riskanalyser, uppmärksammar tidiga signaler och 

vidtar åtgärder - arbetar förebyggande för att förhindra

sjukfrånvaro 

• Är aktiv inom sitt rehabiliteringsansvar - skapar 

förutsättningar för återgång i arbete

• Lämnar information till Försäkringskassan

 Arbetsuppgifter och krav i arbetet, vad gör en tex denna 

sjuksköterska?

 Från dag 1 - möjligheter till anpassning av arbetet eller andra 

tillfälliga arbetsuppgifter, från dag 90 - kan annat arbete 

erbjudas

 Skickar in Arbetsgivarens plan för återgång när FK begär det

Bedöma arbetsförmågans 

nedsättning

Se till att ansvarig aktör vidtar 

rätt åtgärder i rätt tid, samordna 

vid arbetslivsinriktad rehab 

Klargöra förutsättningar för 

återgång i arbete – behov av 

åtgärder?
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Arbetsgivarens plan för återgång i arbete 30 kap. 6 § SFB

Plan för återgång i arbete

Försäkringskassan kan begära in planen 110 kap. 31 § SFB 

- Tillsyn

- Underlag för bedömning och/eller planering 

När: 

• Arbetsgivaren ska senast dag 30 ha upprättat en plan för återgång i 

arbete (dokumenterat) om arbetsförmågan antas nedsatt minst 60 dagar

Syfte: 

• Stödja arbetet med anpassning och rehabilitering på arbetsplatsen för 

att göra det möjligt för arbetstagaren att återgå i arbete hos 

arbetsgivaren

• Stärka arbetstagarens ställning på arbetsplatsen genom att riktiga 

prövningar av möjligheterna att återgå i arbete görs tidigt och löpande

https://www.forsakringskassan.se/!ut/p/z0/VcwxDsIwDAXQszBkDAliY6sQF4Cl6lI5NA0mrRM5bhG3J6q6sPl_vW_TmdZ0BCsGEEwEU83t5zlfMshLnc6NstdE4kket_7uS05UcPXKAjsvJeAKXNOY2LtvCLq8lzgyUK1TrRlLrEDPftgG-60XSRFEOxwYgrJ5AtL1hwbxHICCRr15L8oWHIBKz4tjjMd_ipXu0OTYHH6mNRjz/


Elektronisk informationsöverföring och nya medicinska underlag 2017-2018

Försäkringskassans förväntningar på 

vården  i sjuk- och 

rehabiliteringsprocessen
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• Ställa diagnos, ge behandling och rehabilitering – det medicinska uppdraget

- Inkluderar ställningstagande till om sjukskrivning rätt åtgärd

• I läkarintyg beskriva vad som konstaterats vid undersökning, och den bedömning 

läkaren gjort av hur sjukdomen och dess konsekvenser påverkar individens 

förmåga till arbete – det försäkringsmedicinska uppdraget

Läkarintyget är ett tungt vägande underlag vid handläggarnas arbete att

- bedöma arbetsförmågans nedsättning – sjukpenningrätten

- klargöra behov av arbetslivsinriktad rehabilitering

- verka för att ansvariga parter vidtar rehabiliteringsåtgärder och vid behov samordna dessa

Försäkringskassans förväntningar på vården
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Beskriver och graderar 

konsekvenser av den 

funktionsnedsättning som 

sjukdomen ger på individnivå
(Fält 5 i MU)

Diagnos Funktionsnedsättning Aktivitetsbegränsning 

Diagnos
(Fält 2 i MU)

Anger vilken funktion som 

är nedsatt av sjukdomen
(Fält 4 i MU)

Depression Koncentrationssvårigheter, 

minnessvårigheter, trötthet, nedsatt 

uthållighet.

En deprimerad person kan ha mer eller 

mindre svårt att vara uppmärksam, lära 

nytt och förstå instruktioner. Eller 

påbörja, genomföra och avsluta en 

uppgift, hantera stress, förändring och 

andra psykologiska krav.

Lumbago Nedsatt rörlighet i ländryggen eller 

smärtande rörlighet i ländryggen.

Vid lumbago kan det vara att ändra 

kroppsställning, att behålla en 

kroppsställning, lyfta, stå framåtböjd 

eller sitta.

Exempel:

Källa: SOU 2009:89 Arbetsförmågeutredningen, Artikel i Socialmedicinsk tidskrift 6/2009, s 529-537, ICF s193
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Försäkringskassans uppdrag i 
sjukförsäkringen
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Sjukpenning

En försäkring mot inkomstbortfall vid sjukdom som medför tillfälligt nedsatt 

arbetsförmåga

• Försäkrad i Sverige för arbetsbaserade förmåner - Sjukpenninggrundande 

inkomst, inkomst av arbete

• Arbetsförmågan är tillfälligt nedsatt minst en fjärdedel på grund av sjukdom eller 

med sjukdom jämställt tillstånd

- Rehabiliteringsinsatser kan behövas

• Arbetsförmågan bedöms utifrån rehabiliteringskedjan

• Arbetsoförmågan ska  styrkas med läkarintyg

 Endast medicinska orsaker till arbetsoförmåga, dvs hänsyn kan inte tas till 

arbetsmarknadsmässiga, ekonomiska, sociala och liknande förhållanden
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Att utreda och bedöma 

rätt till ersättning från 

sjukförsäkringen

Försäkringskassans uppdrag inom sjukförsäkringen

Att vid behov av

arbetslivsinriktad 

rehabilitering samordna 

denna

Att utreda individens 

förutsättningar för 

återgång i arbete, tex  

behov av 

arbetslivsinriktad 

rehabilitering



Stöd i Försäkringskassans bedömning

• Läkarintyg 

• Försäkringsmedicinskt beslutsstöd

• Stöd från försäkringsmedicinska rådgivare

• Försäkringsmedicinska utredningar 

• SASSAM

• Plan för återgång i arbete (begärs in från AG vid behov)

• Avstämningsmöte och Omställningsmöte

• Förstärkta samarbetet med Arbetsförmedlingen GK
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Alternativ till sjukskrivning

• Deltidssjukskrivning

• Arbetsresor

• Tillfälliga arbetsuppgifter

• Ändrade arbetstider

• Arbetshjälpmedel

• Förebyggande sjukpenning

• Allmänt och särskilt högriskskydd
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Försäkringskassans uppdrag vid rehabilitering
Försäkringskassans utredning

- Nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom?

- Behov av arbetslivsinriktad rehabilitering för att kunna börja arbeta?

• Kontakt med andra aktörer kan behövs i denna utredning, tex 

 Avstämningsmöte med arbetsgivare och/eller vården

 Gemensam kartläggning med Arbetsförmedlingen 

Försäkringskassans rehabiliteringsplan

• Vid arbetslivsinriktad insats som kan ge rätt till rehabiliteringsersättning 

 Insats hos egna arbetsgivaren

 Insats inom förstärkta samarbetet AFFK

 Insats inom annan samverkan, tex Samordningsförbund ESF

Försäkringskassan samordnar och utövar tillsyn 

• Försäkringskassan ska se till att rätt åtgärder görs i rätt tid av den som har ansvar 

för det, men utför inte några rehabiliterande insatser
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Förstärkt samarbete AF-FK
Rehabiliteringssamverkan 

När individen bedöms behöva arbetslivsinriktad rehabilitering för att inträda/återinträda i arbetslivet

• Gemensam kartläggning: Handläggare från myndigheterna träffar individen för att göra en kartläggning och 

gemensam planering

- Syftar till att identifiera individen förutsättningar och behov utifrån ett medicinskt och arbetslivsinriktat perspektiv

- Ska bidra till att öka individens delaktighet i att hitta vägar för återgång eller inträde på arbetsmarknaden

• Aktiva insatser: Arbetsförberedande och arbetslivsinriktade insatser

- I de aktiva insatserna kan Arbetsförmedlingens samlade utbud av tjänster och program komma ifråga

- Insatserna utformas och anpassas utifrån kundens behov och förutsättningar

Samverkan vid övergång från sjukförsäkring till att söka arbete

- Syftar till en mjuk övergång från sjukpenning/anställning till att hitta nya vägar i arbetslivet

• Omställningsmöten: Person med sjukpenning som bedöms ha arbetsförmåga i ett normalt förekommande 

arbete. Syftar till att den som är sjukskriven får den information som behövs från Arbetsförmedlingen för att 

omställningen till arbetslivet ska bli så smidig som möjligt
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Ansvarsfördelning ur ett 
sjukförsäkringsperspektiv

Försäkringskassan 

Arbetsgivaren

Kommunen

Hälso- och 

sjukvården

Arbets-

förmedlingen 

FHV

Samordningsansvar

Insatsansvar

Medicinsk rehabilitering

Social rehabilitering

Arbetslivsinriktad 

rehabilitering

Arbetslivsinriktad 

rehabilitering

Individen

Skyldighet att lämna upplysningar

Ta egna initiativ

Aktivt medverka i sin rehabilitering

Observera: 

Försäkringskassan har 

inget rehabiliteringsansvar
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Digitala tjänster

• Mina sidor självbetjäning dygnet runt

• Kassakollen

• Föräldrakollen

• Ersättningskollen

• Guide för blivande föräldrar

• Guide för funktionshindrade

• Flera beräkningsverktyg

• Appen Mina sidor

• Appen Bostadsbidrag

• Beställa blanketter, intyg, EU-kort
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• Den information som inte finns på webbplatsen 

kan arbetsgivare och vårdgivare få hjälp med 

via telefon

• Specialister på frågor från vårdgivare

• Öppettider vardagar:
– måndag-torsdag 7-18

– fredag 7-16

Kundcenter för partner

0771-17 90 00
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• http://rehab.prevent.se/rehabverktyget

• https://www.youtube.com/watch?v=dLqGvTzrf-c

Film Omställningsmötet

Forsakringskassan.se

http://rehab.prevent.se/rehabverktyget
https://www.youtube.com/watch?v=dLqGvTzrf-c

