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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 i arbetet beträffande kommunikation och 

kontaktvägar samt utvecklande av arbetssätt och modell 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 i år påbörjades arbetet i Södertälje 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. 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.  

Vad har hänt 

Utifrån blocken som sammanställdes efter samverkansdagen har styrgruppen arbetat vidare med de olika 

delaktiviteterna. Det är ett omfattande och långsiktigt arbete som är påbörjat. Blocken med delaktiviteter finns 

bifogad i detta utskick men finns även på Samordningsförbundets hemsida www.sfris.se . 

Som ett led i arbetet genomförde styrgruppen, i oktober, ett seminarium där vårdgivarna (primärvården och 

psykiatricentrum) i Södertälje bjöds in. Under seminariet definierades patientgrupper där vården ser sig behöva 

hjälp av andra aktörer för att komma vidare. Tjänsten rehabkoordinatorer diskuterades, bl.a. har Lina hage och 

Wasa vårdcentral haft svårigheter i sin rekrytering. Därför deltog Jens Bengtner, handläggare på Hälso- och 

sjukvårdsförvaltningen, med kunskap om rehabkoordinatorerna. För patienter listade på Luna och Tallhöjdens 

vårdcentraler finns en rehabkoordinator (Sophie Eriksson, finns med i kontaktlistan). Vidare kompletterades 

bland annat individens sjukskrivningsprocess med vårdens del samt kontaktlistan under seminariet. 

 

Nya kontaktvägar skapas när vi börjar träffas, t.ex. har försörjningsstöd besökt Lina hage vårdcentral för att 

informera om sitt uppdrag då många läkare upplever att de behöver hantera patienters försörjning. 

Kontaktlistan finns nu 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 förbundet  

En blankett för medgivande har föreslagits vården att använda. Den är framtagen hos Sveriges kommuner och 

landsting (SKL) och finns på Samordningsförbundets hemsida, samt bifogas i detta utskick. 

En utveckling sker av den myndighetsgemensamma introduktionen för nyanställda som hittills innehållit 

information från kommunen, Försäkringskassan, arbetsförmedlingen och psykiatricentrum. En arbetsgrupp 

arbetar med att utveckla denna introduktion för nyanställda och hoppas på att inkludera primärvården. 

http://www.sodertalje.se/
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Digital insatskatalog 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. 

Eftersom behovet av att hitta nya arbetssätt där vi samarbetar, hjälps åt och enkelt når varandra återkommande 

lyfts som gemensamt behov har styrgruppen beslutat att rekrytera en metodutvecklare. Metodutvecklaren 

förväntas driva arbetet med att hitta en modell för samverkan i sjukskrivnings och rehabiliteringsprocessen. 

Uppdragsbeskrivning har skickats till samtliga förbundets parter (Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, 

Stockholms läns landsting och Södertälje kommun). 

Organisering 

Styrgrupp i arbetet med förbättrat samarbete i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen träffas nu 

inledningsvis var 6-8 vecka och 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: Charlotte Dahlberg Öhlin, HR charlotte.dahlberg.ohlin@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  

Anne Henningsson, kurator Tveta vc anne.henningsson@tvetahc.se  

Theo Wilson, allmänläkare Tveta vc theo.wilson@tvetahc.se 

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

Magnusson, utvecklingsledare micaela.magnusson@sfris.se  
 

På gång och nästa steg 

Rekrytering av metodutvecklare pågår och styrgruppen hoppas på att lämplig kandidat börjar under början av 

2018. När metodutvecklaren finns på plats behöver hen sättas in i uppdraget och besöka de olika verksamheterna 

samt ta inspiration från goda exempel och tidigare insatser på området. Därefter fortsätter arbetet med 

delaktiviterna som t.ex. utveckla processerna för att bl.a. tydliggöra kontaktbehov och viktiga brytpunkter, 

definiera målgruppen hos samtliga parter samt framför allt arbeta fram en gemensam modell och arbetssätt.  

Vill du vara med i arbetet? Hör av er till Samordningsförbundet i Södertälje, Micaela Magnusson, telefon 070 363 

85 30,  micaela.magnusson@sfris.se  
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