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Bakgrund  

Hösten 2016 identifierade Hälso- och sjukvårdsförvaltningen tillsammans med Försäkringskassan och 

Försörjningsstöd i Södertälje kommun ett behov av en generell kompetenshöjning på sjukskrivningsområdet hos 

Samordningsförbundets samtliga parter (Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Stockholms Läns Landsting och 

Södertälje kommun). Även de större arbetsgivarna i Södertälje bjöds in. Övergripande mål är att berörd personal 

hos respektive part ska ha god kännedom om respektive parts ansvar och roll på sjukskrivningsområdet. 

Långsiktigt vill vi skapa en fungerande modell för samverkan och kunskapshöjning i Södertälje. Respektive part 

förväntas formulera mål kopplade till den egna verksamheten.  

Som start i arbetet ansåg vi det viktigt att skapa en gemensam bild av sjukskrivningsområdet samt inventera 

behoven hos varje part. Med utgångspunkt i samverkansdagen den 10 mars påbörjade vi i Södertälje arbetet 

med att förbättra samarbetet i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen. Utifrån förslagen som framkom från 

Er alla på samverkansdagen identifierades tre block med olika delar att arbeta vidare utifrån. Vidare behöver vi 

arbeta för gemensam kunskapshöjning och upprätta strukturer för lokal samverkan på området.  

Omvärldsbevakning 

Det är viktigt att vi lär av tidigare erfarenheter. Till exempel projektet Din rehabilitering (slutrapport finns hos 

Samordningsförbundet) där man bland annat kom fram till behovet av funktionen Rehabkoordinator för att ge 

förutsättningar för samverkan och samordning i sjukskrivningsärenden. Andra slutsatser var behovet av enkla 

och snabba kommunikationsvägar mellan vårdcentralerna, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och 

kommunen via givna kontaktpersoner i respektive organisation. Tidiga insatser i sjukskrivningsprocessen visade 

sig viktiga samt en för vårdcentralerna gemensam sjukskrivningspolicy skulle kunna vara ett sätt att ge 

förutsättning för tidiga och adekvata rehabiliteringsinsatser i framtiden. 

URBAN (slutrapport finns hos Samordningsförbundet) är ytterligare ett exempel på projekt inom 

sjukskrivningsområdet med syfte att bland annat utveckla en effektiv samverkansmetod mellan fyra 

myndigheter. Metoden innebar informationsinsatser och utarbetande av nätverk av kontaktpersoner. I URBAN 

såg man tydligt att sociala, ekonomiska, arbetsmarknadsmässiga orsaker ofta var skäl till sjukskrivning i högre 

grad än medicinska. 

TRIS (klicka på länken) som står för Tidig Rehabilitering i Samverkan är ett annat exempel på insats (i Sörmland) 

som vi kan dra lärdomar av samt få inspiration till möjliga arbetssätt i Södertälje. 

Samordningsförbundet Samspelet har en variant på SIP (Samordnad individuell plan) som kan vara intressant att 

arbeta vidare utifrån. Den kallas SAMSIP och handlar om en SIP som flera parter kan initiera för samplanering 

(mer information finns hos Samordningsförbundet i Södertälje). 

 

 

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


 
 

                                                                                                           

                                             

Vad har hänt 

En arbetsgrupp bestående av representanter från: 

Arbetsförmedlingen Roland.gustafsson@arbetsformedlingen.se  

Försäkringskassan Susanne.landin@forsakringskassan.se  och ida.m.gustafsson@forsakringskassan.se  

Försörjningsstöd Anna.Flink@sodertalje.se 

MIA (Mobilisering inför arbete) Lena.Rogeland@sodertalje.se 

Scania charlotte.dahlberg.ohlin@scania.com  

Stockholms Läns Landsting theo.wilson@tvetahc.se och anne.henningsson@tvetahc.se  

Samordningsförbundet i Södertälje kjell.sjundemark@sfris.se och micaela.magnusson@sfris.se  

har träffats vid fyra tillfällen efter samverkansdagen för att arbeta vidare med förslagen som framkom. 

Arbetsgruppen har som ni vet bearbetat och sammanställt dokumentationen från Samverkansdagen och skickat 

ut den till er. Tre block identifierades utifrån förslagen, se nedan. 

 

 

Som ett första steg startade arbetet med att rita upp flödet för individens sjukskrivning- och 

rehabiliteringsprocess. I förlängningen är tanken att skapa en gemensam process att ha i Södertälje för att 

tydliggöra roller och ansvar. Arbetsgruppen började med att rita upp två processer, en för anställda och en för 

Södertäljesättet

• Flödesschema och process

• Förenklade kontaktvägar och 
kommunikation

• Tydlig struktur av samverkan

• Gemensam samverkansplattform

• Utveckling av SIP

• Inrättande av samordnare/koordinatorer

• Medgivande

Kunskap

• Kunskapspåfyllnad hos oss parter lokalt 

• Kunskapshöjning hos befolkningen

Omvärldsbevakning

• Rehabkoordinatorer – får vi några till 
Södertälje?

• Regeringsförslag och Europeiska 
socialfonden (ESF) 

”Södertäljesättet” – ny gemensam metod/process/arbetssätt som blir en överenskommelse mellan oss parter gällande hur vi arbetar med sjukskrivnings- 

och rehabiliteringsprocessen här i Södertälje. Målet är att skapa en överblick, få kunskap om varandra, tydlighet i ansvar och uppdrag utgör grunden.  

Flödesschema och process där vi lägger kartan för hela Södertälje när det gäller sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen. På detta sätt kommer vi tydliggöra 

ansvar, roller, vilka kontakter som ska tas i vilket läge, tydliggöra kontaktvägar och identifiera kontaktpersoner.   

Förenklade kontaktvägar och kommunikation utifrån mottot att det ska vara lätt att få kontakt med varandra; korta vägar, snabba beslutsvägar, 

informationsöverföring. 

Tydlig struktur av samverkan mellan oss parter med strukturerade mötesformer där vi alla kan mötas och bjuda in till, ex. rehabiliteringsmöten, 

samverkansmöte, flerpartssamtal, videomöten.  

Gemensam samverkansplattform/arena 

Utveckling av SIP – gemensam utbildning, utveckla så att alla parter har möjlighet att initiera ett samverkansmöte för tidig vårdplanering och rehabilitering.  

Inrättande av samordnare/koordinatorer: Inom vården: rehab-koordinatorer för att fånga upp läkarintyg och identifiera patienter där sjukskrivningen verkar 

bli längre än två veckor, och för kontakt med Försäkringskassan och andra parter. Utanför vården: för att lyfta ett ärende och hålla ihop. 

Medgivande – hur kan vi jobba med medgivande för att hantera sekretesshinder?  

Kunskap 

Kunskapspåfyllnad hos oss parter lokalt – hur fortsätter vi kunskapspåfyllnaden hos oss parter gällande t.ex. våra uppdrag, roller, ”Södertäljesättet”. 

Utmaning bl.a. med anledning av att personal börjar och slutar.  

Kunskapshöjning hos befolkningen – behov av att höja kunskapen gällande sjukskrivning hos befolkningen. Vad innebär en sjukskrivning? Vad syftar den till? 

Vilka är friskfaktorerna (ex. sömn, kost, motion)? Bipacksedel sjukskrivning från Stockholm läns landsting kan användas.  

Omvärldsbevakning 

Ett långsiktigt block. Eftersom det kommer nya direktiv och mycket händer på området så är det viktigt att vi aktivt håller oss uppdaterade och följer 

utvecklingen.  Exempel på områden att bevaka: Rehabkoordinatorer samt Regeringsförslag och Europeiska socialfonden (ESF) 
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arbetslösa. Processerna innehåller aktiviteter och möten som äger rum, beslutspunkter, behov och brister. 

Materialet är fortfarande under arbete då vårdens perspektiv behöver kompletteras. Målet är en gemensam 

sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess illustrerad för att alla parter enkelt ska kunna få en överblick gällande 

var individen befinner sig, viktiga brytpunkter och ansvar o.s.v. 

Beträffande arbetet under första blocket med förenklade kontaktvägar och kommunikation så planeras en 

mindre workshop med det temat den 13 oktober men fram tills dess ger vi här några förslag på kontaktvägar: 

Arbetsförmedlingen: Kundtjänst 0771 – 416 416, för myndighet knappval 3. 

Försäkringskassan: www.forsakringskassan.se , kundcenter för partner 0771 – 179 000, Susanne Landin 

010 119 11 09 

Försörjningsstöd: 08 -523 038 10 

Kontaktcenter i kommunen: 08 523 010 00 kontaktcenter@sodertalje.se   

 

Ytterligare lösning för kontakt är att be personen själv lämna uppgifter till sin handläggare och/eller arbetsgivare 

samt ta in medgivande om att kontakta andra berörda parter. När det gäller att kontakt med arbetsgivaren är 

enda lösningen, i dagsläget, att fråga personen själv. Vårdgivarna i Södertälje har för närvarande ingen enhetlig 

kontaktväg. 

Arbetet med att hitta ett sätt att hantera medgivande har påbörjats. Arbetsgruppen har börjat bearbeta ett 

utkast till gemensamt medgivande för alla att använda. Tanken är att medgivandet ska finnas tillgängligt bl.a. på 

Samordningsförbundets hemsida samt eventuellt i journalsystemet ”take care”.  

Arbetsgruppen har omformulerats till styrgrupp men saknar utsedd representant från Stockholms läns landsting 

(SLL). SLL, Hälso- och Sjukvårdsförvaltningen representerar sjukvårdens intressen i Samordningsförbundet i 

Södertälje men saknas i styrgruppen. Tanken är att det fortsatta arbetet organiseras genom att arbetsgrupper 

arbetar vidare med olika delaktiviteter. Detta för att modellen och arbetssätt just ska vara förankrat och 

genomarbetat i verksamheterna. Vi är därför i behov av intresserade representanter från samtliga 

parter.  

När det gäller kunskapsblocket arbetar en grupp med att utveckla den myndighetsgemensamma introduktionen 
i kommunen. Denna introduktion handlar kort om att alla nyanställda personer hos parterna får information om 
vad som finns beträffande insatser, aktiviteter och aktörer i Södertälje. En representant från Stockholms läns 
landsting behövs här. 

Några exempel på insatser, samarbeten och stöd som redan finns 

Länkningar, blåmarkerade, finns i texten för mer information. 

Projektet MIA, mobilisering inför arbete, har startat och riktar sig till personer som inte kvalificerar sig för 

ordinarie arbetsförberedande insatser samt med behov av samordning och förrehabilitering. Insatsen bygger på 

att deltagarna genom olika stödinsatser ska kunna närma sig arbetsmarknaden och få möjlighet till arbete eller 

börja studera. För mer information kontakta Lena Rogeland, projektledare, Lena.Rogeland@sodertalje.se , 

08 523 029 34 

http://www.sodertalje.se/
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Rehabarenan på Torekällberget är arenan för arbetslivsinriktad rehabilitering med möjligheter att anpassa 

uppgifter och arbetstakt efter behov vilket gör att personer med oklar arbetsförmåga kan prövas på arenan. 

Målet är ökad inkludering i samhället, minskat utanförskap och förbättrad hälsa. Kontaktperson Pia Karlsson 

Rantanen, samordnare, pia.rantanen@sodertalje.se , 076-648 16 27 

IOGT-NTO IoU Garden Café – ett arbetsintegrerande socialt företag (ASF) är en plattform för arbetsträning riktad 

mot målgruppen som kan ha någon form av begränsning i arbetsutbudet eller med behov av att prova sin 

arbetsförmåga innan de går vidare till annat. En variation av sysselsättning och uppgifter kan erbjudas och 

anpassas efter individens förmåga och behov. För mer information kontakta Göran Stolt, projektledare, 072-720 

02 64. 

Vägledningen: Psykiatricentrum, Försäkringskassan, Försörjningsstöd och Arbetsförmedlingen. Chefer och 

ansvariga från respektive organisation möts för att hitta vägar för samverkan i specifika ärenden samt ha dialog 

och ta lärdom av fall där vi ej lyckats att samordna våra resurser kring individen. 

En påbörjad begreppslista finns för gemensam grund och bild som ni fick på samverkansdagen. 

På gång 

Ytterligare Rehabkoordinator är enligt Hälso- och sjukvårdsförvaltningens avtalshandläggare på gång i 
Södertälje, vilket innebär att fyra vårdcentraler i Södertälje kommer ha funktionen på plats. I dagsläget ska 
vårdcentralerna Lina hage och Wasa ha en Rehabkoordinator gemensamt, utökning med en tjänst fördelad på 
Luna och Tallhöjdens vårdcentraler sker alltså nu. 

En arbetsgrupp som ansvarar och arbetar vidare med medgivandeblanketten. Anmäl ert intresse att medverka. 

En mindre workshop, som tidigare nämnts, planeras förmiddagen den 13 oktober på temat kommunikation och 

kontaktvägar. Inbjudan till några av er kommer. Planeringstillfälle är inbokat den 29 juni där fler representanter 

från Stockholms läns landsting önskas medverka då kurator från en hälsocentral har svårt att föra hela SLL´s 

talan. Vid intresse att delta i planering hör av er till Samordningsförbundet (Micaela Magnusson) 

Insatskatalogen https://insatskatalogen.samordning.org/ kommer under sommaren uppdateras med insatser i 

Södertälje och kommer därefter att finnas tillgänglig för er alla att använda. Denna digitala katalog kan användas 

för att enkelt hitta insatser och aktiviteter som komplement eller alternativ till sjukskrivning.  

Utökat användande av E-intyg kommer underlätta kommunikationen mellan vård och Försäkringskassan. 

Nästa steg 

Vi behöver Er som arbetar ute i de olika verksamheterna! 

Ni, samtliga parter (Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommunen och våden) behöver utse representanter 

till arbetsgrupper samt hitta sina egna mål med insatsen för att göra detta arbete effektivt och hållbart.  

Inom vilket eller vilka områden vill ni engagera er? Hör av er till Samordningsförbundet i Södertälje, Micaela 

Magnusson, telefon 070 363 85 30,  micaela.magnusson@sfris.se  

http://www.sodertalje.se/
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