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Begrepp i sjuk- och rehabiliteringsprocessen 
 

Rehabiliteringskoordinator i primärvård (Stockholms Läns Landsting) 
Patienter med rehabiliteringsbehov och som är eller riskerar att bli sjukskrivna behöver ofta koordinering av 
sin rehabilitering och stöd i kontakter med berörda aktörer för att undvika långvarig sjukskrivning och ohälsa. 
Rehabiliteringskoordinatorns stöd och samordning fungerar också som en resurs för läkaren och övriga 
vårdprofessioner i rehabiliterings- och sjukskrivningsfrågor. 

För närvarande finns ingen rehabiliteringskoordinator i Södertälje. I en utvidgad försöksverksamhet med 
rehabiliteringskoordinatorer i Stockholm kan nu mottagningar med primärvårdsrehabilitering tillsammans 
med husläkarmottagningar delta. Verksamheter som är intresserade att delta är välkomna att höra av sig till 
jens.bengtner@sll.se, 08-123 133 17.  

Socialdepartementet har påbörjat en utredning om formerna för en permanent rehabiliteringskoordinator-
funktion inom hälso- och sjukvården. Uppdraget ska slutredovisas senast 15 dec 2017. Läs mer på: www.skl.se, 
www.vardgivarguiden.se 

SIP – Samordnad individuell plan (Stockholms Läns Landsting) 
Samordnad individuell plan, SIP, ska upprättas tillsammans med den person som har behov av insatser från 
både socialtjänst och hälso- och sjukvård när insatserna behöver samordnas. Detta gäller oavsett personens 
ålder eller problem. SIP är lagstadgad sedan 2010 i både Hälso- och sjukvårdslagen (3 f §) och Socialtjänstlagen 
(2 kap. 7 §). All anställd personal inom socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens alla delar ska ta initiativ till 
en SIP om de upptäcker att behov av samordning finns. Situationen och personens behov styr vilka som ska 
delta med att upprätta planen. Personen själv ska samtycka till att planen upprättas samt ska vara delaktig och 
ha inflytande i arbetet. Arbetet med planen ska påbörjas utan dröjsmål, dvs. inom några dagar.  

Läs mer på: www.skl.se, www.socialstyrelsen.se, www.vardgivarguiden.se  

Salutogent synsätt och medikalisering (Stockholms Läns Landsting) 
Ett salutogent synsätt innebär en främjande syn på hälsa. Det handlar om att arbeta utifrån varje individs 
enskilda förutsättningar och stimulera till en känsla av egenkontroll. Det handlar om att se till friskfaktorer – 
resurserna och det positiva i en människas liv – för att uppnå en så god hälsosituation som möjligt. Genom ett 
salutogent synsätt kan man undvika medikalisering. Medikalisering innebär, enkelt uttryckt, att sjukförklara 
någon som inte är sjuk. En mer utförlig beskrivning är att medikalisering är en process där sociala och 
psykosociala problem kläds i medicinska termer, beskrivs med ett medicinskt språk och där medicinska 
interventioner används för att försöka lösa problemet. 

http://www.forsakringskassan.se/
http://www.sll.se/
http://www.arbetsformedlingen.se/
http://www.sodertalje.se/
mailto:jens.bengtner@sll.se
http://www.skl.se/
http://www.vardgivarguiden.se/
http://www.skl.se/
http://www.socialstyrelsen.se/
http://www.vardgivarguiden.se/
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Arbetslivsinriktad rehabilitering (Arbetsförmedlingen) 

Med arbetslivsinriktad rehabilitering menas inom Arbetsförmedlingen insatser för arbetssökande 

med nedsatt arbetsförmåga på grund av funktionsnedsättning eller ohälsa. Fokus för insatserna är 

arbete. Utmärkande för insatserna är att de sätts in för att kompensera den nedsatta arbetsförmågan. 

Begreppet rehabilitering betyder i detta sammanhang insatser för att genom anpassade lösningar 

utveckla och ta tillvara den arbetssökandes resurser för arbete.  

Arbetsförutsättningar (Arbetsförmedlingen) 
Bedömning av arbetsförutsättningar innehåller en värdering av individens kapacitet vid utförande av 

arbetsuppgift i relation till ett förväntat resultat. Arbetsförutsättningarna eller resultatet utgörs således av 

individens förmåga, kraven i arbetsuppgiften och den specifika arbetsmiljön i samspel. Individens 

funktionsnedsättning kan innebära behov av anpassningar i arbetsuppgift och/eller arbetsmiljö, men även 

insatser på individnivå genom exempelvis utbildning och annan kompetensutveckling. Insatserna avser att 

påverka och öka förutsättningarna till arbete hos den enskilde.  

Prestationsförmåga inom etableringsuppdraget (Arbetsförmedlingen) 
Prestationsförmåga definieras som den enskildes förmåga att delta i aktiviteter i en etableringsplan.  

Etableringsplanen ska minst innehålla:  

 Svenska för invandrare (SFI)  

 Samhällsorientering och arbetsförberedande insatser  

 De arbetsförberedande insatserna kan även omfatta arbetslivsinriktad, medicinsk och/eller social 

rehabilitering.  

  

http://www.forsakringskassan.se/
http://www.sll.se/
http://www.arbetsformedlingen.se/
http://www.sodertalje.se/
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Rehabiliteringskedjan Arbetsförmåga (Försäkringskassan) 

Din arbetsförmåga bedöms olika beroende på hur länge du har varit sjuk. Detta kallas för 
rehabiliteringskedjan. 

Bedömning i flera steg 
Under de första 90 dagarna som du är sjukskriven har du rätt till sjukpenning om du inte kan utföra 
ditt vanliga arbete, eller ett annat tillfälligt arbete, hos din arbetsgivare. Efter 90 dagar har du bara 
rätt till sjukpenning om du inte kan utföra något arbete alls hos din arbetsgivare. 
 
Efter 180 dagar har du rätt till sjukpenning om du inte kan utföra något arbete på den vanliga 
arbetsmarknaden. Det gäller inte om vi bedömer att du med stor sannolikhet kommer att kunna gå 
tillbaka till ett arbete hos din arbetsgivare före dag 366. Då bedöms din arbetsförmåga i förhållande 
till ett arbete hos din arbetsgivare även efter dag 180. Det gäller inte heller om det kan anses 
oskäligt att bedöma din arbetsförmåga i förhållande till arbete på den vanliga arbetsmarknaden. 

Sysselsättningen avgör 
Rehabiliteringskedjan gäller fullt ut bara för den som har en anställning. Om du är egenföretagare 
bedömer vi din arbetsförmåga i förhållande till dina vanliga arbetsuppgifter fram till och med dag 
180. Efter det bedöms din arbetsförmåga i förhållande till den vanliga arbetsmarknaden. Om du är 
arbetslös bedöms din arbetsförmåga i förhållande till arbeten på den vanliga arbetsmarknaden 
redan från början av sjukperioden. 

Förebyggande sjukpenning (Försäkringskassan) 

Förebyggande sjukpenning kan vara ett alternativ till sjukskrivning, när en patient får medicinsk 
behandling eller medicinsk rehabilitering för att förebygga sjukdom eller förkorta sjukdomstiden. 

För att en patient ska kunna få förebyggande sjukpenning gäller följande: 

 att en läkare har konstaterat att det utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet finns en 
ökad sjukdomsrisk 

 att sjukdomen riskerar att sätta ned patientens arbetsförmåga 

 att en läkare har ordinerat en medicinsk behandling eller rehabilitering som är lämplig för att 
minska sjukdomsrisken och som medför att patienten behöver avstå från arbete  

För att en medicinsk behandling eller medicinsk rehabilitering ska ge rätt till förebyggande 
sjukpenning ska behandlingen eller rehabiliteringen genomföras under överinseende av 
vårdpersonal, som till exempel sjukgymnast, arbetsterapeut eller behandlingsassistent. 

http://www.forsakringskassan.se/
http://www.sll.se/
http://www.arbetsformedlingen.se/
http://www.sodertalje.se/
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Patienten får förebyggande sjukpenning för den tid han eller hon är förhindrad att arbeta på grund 
av behandlingen. Reglerna om karensdag gäller inte förebyggande sjukpenning. Det innebär att 
förebyggande sjukpenning kan betalas ut från och med den första behandlingsdagen 

Avstämningsmöte (Försäkringskassan) 
Avstämningsmötet är en metod som Försäkringskassan använder för att tillsammans med patienten 
utreda och bedöma det medicinska tillståndet, arbetsförmågan och möjligheterna till eventuell 
rehabilitering. 

I ett avstämningsmöte deltar patienten, läkaren och Försäkringskassan. Även andra aktörer kan 
delta, till exempel arbetsgivaren, Arbetsförmedlingen eller anhöriga. Tillsammans ser vi om det 
finns ett behov av rehabilitering och vilka möjligheter som finns. Utifrån behoven och möjligheterna 
kan vi också tillsammans planera vilka insatser som behövs för att din patient ska kunna arbeta igen. 

Du kan ta initiativ till ett avstämningsmöte för en patient genom att kontakta Försäkringskassans 
handläggare eller notera det på läkarintyget. 

Även om du eller någon annan aktör tar initiativ till ett avstämningsmöte så är det ändå 
Försäkringskassan som bedömer om ett möte ska genomföras och vilket syfte det i så fall ska ha. 

Patientens delaktighet är viktig 
Patientens delaktighet i utredningen och planeringen för återgången i arbete är en grundläggande 
förutsättning. Den bidrar till att ansvarsfördelningen blir tydligare för patienten och han eller hon 
får rimliga förväntningar på det egna ansvaret men också möjligheten att ställa krav på andra 
parter.  

Försäkringskassan ska inhämta medgivande till att information om patienten lämnas ut till övriga 
aktörer. Patienten är inte skyldig att lämna medgivande till Försäkringskassan om att uppgifter 
lämnas till annan aktör. Samtycke får inte ha ett så allmänt innehåll att det innebär att patienten 
avstår från allt sekretesskydd hos Försäkringskassan. Det ska tydligt framgå vad sekretessen 
omfattar. 

  

http://www.forsakringskassan.se/
http://www.sll.se/
http://www.arbetsformedlingen.se/
http://www.sodertalje.se/
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Helhetsbild av patientens situation 
Det finns flera syften med ett avstämningsmöte: 

 Alla parter får samma information samtidigt. Det gör att förutsättningarna för att det blir 
rätt från början ökar. 

 Förutsättningarna för en gemensam förståelse av hinder och resurser ökar. Det kan i sin tur 
leda till en effektiv och hållbar planering av de åtgärder som din patient behöver för att 
komma tillbaka till arbetslivet så snart som möjligt. 

 Alla parter kan få en tydligare bild av om det finns andra faktorer än medicinska som 
påverkar patientens oförmåga att arbeta, till exempel sociala, ekonomiska eller 
arbetsmarknadsmässiga. I så fall kan Försäkringskassan behöva samordna de olika 
insatserna. 

 Som behandlande läkare får du en helhetsbild av patientens situation när du ska bedöma 
eventuella behov av åtgärder. 

Plan för återgång i arbete 
Under avstämningsmötet upprättas vanligtvis en plan för återgång i arbete. Planen ska ange ett 
konkret mål för insatserna. Det ska alltid framgå vilken arbetsförmåga patienten förväntas uppnå 
och till vad han eller hon förväntas återgå. 

 

http://www.forsakringskassan.se/
http://www.sll.se/
http://www.arbetsformedlingen.se/
http://www.sodertalje.se/
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