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Inledning och bakgrund  

Lägesrapporten som följer beskriver hur arbetet med det förbättrade samarbetet i sjukskrivnings- och 

rehabiliteringsprocessen i Södertälje fortlöper. Vad som hänt sedan senaste lägesrapporten i november 2017 i 

arbetet med att utveckla arbetssätt för Södertälje. 

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 några av de större arbetsgivarna i Södertälje bjöds in att delta.  Med utgångspunkt i 

samverkansdagen den 10 mars 2017 påbörjades arbetet i Södertälje med att förbättra samarbetet i 

sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen. 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.   

Vad har hänt 

Arbetet med förbättrat samarbete i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen i Södertälje har fått namnet 

”Alternativ till sjukskrivning”. Detta för att symbolisera vad vi försöker åstadkomma med den gemensamma 

kunskapshöjningen kring rehabilitering, sjukskrivning, alternativ och komplement till sjukskrivning. 

 

Sedan april 2018 arbetar metodutvecklarna Charlotte Fagerstedt från kommunen och Ylva Hilmertz från 

Försäkringskassan med ”Alternativ till sjukskrivning”. Arbetet har hittills bestått av att läsa in sig på det material 

som tagits fram sedan starten i mars 2017 och samtala med de olika aktörerna för att tydliggöra målgruppen och 

den problematik man vill komma åt med samordning.  

 

Ett studiebesök till Eskilstuna har genomförts där Sörmlands modell för samverkan presenterades, det så kallade 

TRIS samarbetet (Tidig Rehabilitering I Samverkan).  

 

Nya kontaktvägar fortsätter att skapas när vi börjar träffas. Ylva och Charlotte har träffat många av er 

(arbetsgivare, vårdrepresentanter, Arbetsförmedling o.s.v.) och försörjningsstöd fortsätter med sina besök på 

vårdcentraler för att informera om sitt uppdrag och vad som gäller för ekonomiskt bistånd.  

 

Kontaktlistan hålls uppdaterad för att underlätta snabba kontaktvägar och enkel kommunikation. Bifogas i detta 

utskick och finns hos Samordningsförbundet i Södertälje men den publiceras inte på hemsidan då den inte är 

avsedd för allmänheten. Behöver listan uppdateras eller om någon saknar den så är ni välkomna att höra av er 

till micaela.magnusson@sfris.se  

Den digitala insatskatalogen (länk) utvecklas och fylls på kontinuerligt med insatser i Södertälje. Denna digitala 

katalog kan användas för att enkelt hitta insatser och aktiviteter som komplement eller alternativ till 

sjukskrivning. Katalogen finns på förbundets hemsida www.sfris.se (eller i länk ovan). För att få en introduktion 

till katalogen kan du bjuda in Elisabeth Afram Söderström (Tel: 010–4860072), elisabeth.afram-

soderstrom@arbetsformedlingen.se som ansvarar för uppdatering och utveckling. 

http://www.sodertalje.se/
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Nästa steg 

Arbetet framöver kommer att rikta in sig på att hitta en form för samarbete mellan Samordningsförbundets 

medlemmar och de rehab koordinatorer som börjar etablera sig på vissa av kommunens vårdcentraler. 

Utvärderingen av rehab koordinatorerna i Stockholms län visar att de som erhåller stöd av rehab koordinator har 

en lägre genomsnittlig sjukskrivningsgrad över tid än den kontrollgrupp som inte fick stöd av en rehab 

koordinator. Se utvärdering från Stockholms läns landsting om nyttan av rehab koordinatorerna (länk) 

 

Organisering 

Arbetet drivs nu av metodutvecklarna: Ylva Hilmertz ylva.hilmertz1@forsakringskassan.se  och Charlotte 

Fagerstedt charlotte.fagerstedt@sodertalje.se  

Styrgrupp i arbetet består av representanter från: 

Arbetsförmedlingen: Roland Gustafsson, projektsamordnare Roland.gustafsson@arbetsformedlingen.se  

Christer Andersson, sektionschef christer.j.andersson@arbetsformedlingen.se  

Försäkringskassan: Susanne Landin, samverkansansvarig Susanne.landin@forsakringskassan.se  

Södertälje kommun, försörjningsstöd: Anna Flink, områdeschef Anna.Flink@sodertalje.se 

Scania: Tiina Johansson, HR, tiina.johansson@scania.com  

Södertälje kommun: Zara Kvist Lindgren, projektledare hållbar arbetshälsa zara.kvist-lindgren@sodertalje.se  

Stockholms Läns Landsting: Lena Fahlsten, verksamhetschef Lina Hage vc lena.fahlsten@capio.se  

Therese Lindman, avtalshandläggare Hälso- och sjukvårdsförvaltningen therese.lindman@sll.se  

Samordningsförbundet i Södertälje: Kjell Sjundemark, förbundschef kjell.sjundemark@sfris.se Micaela 

Magnusson, utvecklingsledare micaela.magnusson@sfris.se  
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