
  

         

 

Tanken med Alternativ till sjukskrivning 
Tanken med Alternativ till sjukskrivning är att fånga upp de individer som riskerar en längre 
tids sjukskrivning och erbjuda en aktiv samordning. Detta genom att samla individen i fråga, 
vården och de myndigheter och aktörer som berörs av ärendet för att tillsammans utifrån de 
ramar och möjligheter som finns erbjuda en handlingsplan med målet att undvika eller 
förkorta en sjukskrivning.   

Alternativ till sjukskrivning kan med sitt erbjudande om tvärprofessionella team komma in i 
ärendet i syfte att klargöra alternativ till sjukskrivningen.  

Målet är att undvika att individer hamnar i en längre sjukskrivning än medicinskt motiverat 
utifrån de biverkningar som finns i form av passivitet, utanförskap, sämre ekonomi och 
sämre fysiskt och psykiskt mående.  

Vilka ärende är aktuella? 

De ärenden som är aktuella är de ärenden där läkaren och/eller rehabiliteringskoordinatorn 
tillsammans med individen identifierar att det finns ett behov av planering av åtgärder 
utöver de rent medicinska för att individen ska kunna återgå i arbete eller aktivitet, och där 
man ser att det finns en risk för fortsatt sjukskrivning om inga åtgärder vidtas.  

För att delta i Alternativ till sjukskrivning spelar försörjningen ingen roll, det kan vara 
individer med en SGI (sjukpenninggrundandeinkomst) eller utan. Individen kan till exempel 
ha ett arbete, ha kontakt med försörjningsstöd eller ha gjort en ansökan om sjukpenning till 
Försäkringskassan. Det viktiga är att du tillsammans med individen gör bedömningen att det 
finns en problematik runt denne som gör att det finns ett behov av en gemensam planering 
för att undvika/förkorta en sjukskrivning.   

Ärenden som kan skickas 

 Individer som är sjukskrivna eller som riskerar att bli sjukskrivna och där det finns ett 
behov av att se över planeringen eller samordningen runt individens rehabilitering.  

 Individer som är i behov av insatser från andra än vården för att undvika/förkorta 
sjukskrivningen. 

Ärenden som inte kan skickas 

 Individer som har skyddad identitet. 
 Individer som utifrån sitt medicinska mående/behandling inte kan tillgodogöra sig en 

planering. 

 

 



  

         

 

Vad kan Alternativ till sjukskrivning bidra med? 

Fördelen med de tvärprofessionella teamen är att den kompetens som finns hos respektive 
myndighet och aktör konkret samlas vid ett möte för att tillsammans med individen ta fram 
en handlingsplan för hens fortsatta rehabilitering. Teamets sammansättning styrs av det 
behov som finns i ärendet och kan bestå av den läkare som mött individen eller individens 
rehabiliteringskoordinator, handläggare från Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och 
kommunen. Andra parter kan till exempel vara arbetsgivare, facket, HR, företagsläkare, 
psykolog, sjukgymnast, och arbetsterapeut.  

Alternativen till sjukskrivning kan till exempel bestå av möjliga anpassningar på 
arbetsplats/aktivitet, information om vilka möjligheter och insatser som finns hos respektive 
part och hur personen kan ta del av dessa och information om olika ersättningar. 
Planeringen kan aldrig vara styrande för någon myndighet eller aktör och 
planeringen/insatsen kan bara vara inom ramarna för ordinarie verksamheter. 

Vilket är målet med mötet? 

Målet med mötet är att tillsammans med individen komma fram till en konkret 
handlingsplan för hur individen ska komma vidare i sin rehabilitering. Detta med syftet att 
undvika eller förkorta en sjukskrivning.  

Hur går jag tillväga för att skicka ärenden till Alternativ till sjukskrivning? 

 Om du och individen tror att Alternativ till sjukskrivning kan vara aktuellt inhämtar du 
skriftligt samtycke. 

 Du fyller i blanketten för intresseanmälan till Alternativ till sjukskrivning och skickar in 
den tillsammans med samtycket till Samordningsförbundet i Södertälje.  

 Bedömer du att individen själv inte kan medverka vid mötet utifrån hens 
förutsättningar är det viktigt att du skickar en impuls om detta. 

 Är det ett ärende där du känner en osäkerhet om du ska skicka en intresseanmälan 
eller inte, ring koordinatorn för Alternativ till sjukskrivning för diskussion om detta! 

Vad händer därefter? 

 En återkoppling sker till dig för att bekräfta att ansökan har inkommit och ger 
möjlighet till kompletterande frågor. 

 Koordinatorn för Alternativ till sjukskrivning tar kontakt med individen för att 
tillsammans med hen diskutera hens aktuella situation och klargöra svårigheter och 
möjlighet. Detta för att skapa en bättre bild av individen och hens situation inför 
kommande planering.  

 Finns en rehabkoordinator eller väl insatt handläggare i ärendet tas kontakt med 
denne för att klargöra behovet av utredning enligt ovan. Har 
rehabiliteringskoordinatorn/handläggaren och individen redan diskuterat och klarlagt 



  

         

ovanstående behöver det inte ske i samma omfattning igen. En kontakt med 
individen i fråga ska dock alltid ske i detta läge. 

 Finns förutsättningar för ett gemensamt möte kallas individen, du och andra berörda 
myndigheter och aktörer. Inför mötet kommer alla berörda få information om vem 
mötet gäller för att kunna förbereda sig.  

 Vid mötet kommer teamet tillsammans med individen se över vilka möjligheter som 
finns och i en handlingsplan lämna förslag på vad som kan ske för att 
undvika/förkorta en sjukskrivning.  

 Handlingsplanen dokumenteras av Alternativ till sjukskrivnings koordinator och 
skickas till individen och utifrån behov även till övriga.  

 Hur uppföljningen av handlingsplanen ska ske planeras vid mötet.   
 I utvecklande syfte kommer utvärdering att ske efter mötet, vad gick bra och vad kan 

bli bättre? 

Vad gäller om vi har en rehabiliteringskoordinator? 

I de fall det finns en rehabiliteringskoordinator hos vårdgivaren och 
rehabiliteringskoordinatorn är, eller kommer att bli, inkopplad i ärendet får en diskussion ske 
mellan läkare, rehabiliteringskoordinator och individen om ärendet är aktuellt för Alternativ 
till sjukskrivning och vem som i sådana fall som ska göra en intresseanmälan. Alternativ till 
sjukskrivning kan i de fall det finns en rehabiliteringskoordinator ses som ett verktyg för 
rehabiliteringskoordinatorn, en hjälp att samla berörda myndigheter/aktörer i syfte att 
tillsammans med personen få till en samsyn och gemensam handlingsplan. Alternativ till 
sjukskrivning kommer inte ta över ärendet eller ersätta rehabiliteringskoordinatorns arbete 
med eller runt personen.  

Vad kan Alternativ till sjukskrivning i övrigt göra? 

 Hjälpa till att ordna kunskapshöjningar om våra myndigheter och aktörers arbete. 
 Hjälpa till att skapa kontaktvägar. 
 Besvara generella frågor om våra myndigheter/parter eller vid behov hänvisa till rätt 

person. 

 

 

 

 

 

 

 



  

         

 

Samtycken och intresseanmälan skickas till följande adress;                                                                                          

Alternativ till sjukskrivning                                                                                                                                          
Samordningsförbundet Södertälje                                                                                                  
Ängsgatan 1A                                                                                                                                                
151 34 Södertälje 

 

Med vänlig hälsning,  

Ylva Hilmertz                                

Metodutvecklare/koordinator Alternativ till sjukskrivning       
Samordningsförbundet i Södertälje           
Ylva.hilmertz@sfris.se                                                                                                                         
070-363 01 81 

Då jag arbetar halvtid med Alternativ till sjukskrivning är jag lättast att komma i kontakt 
med torsdagar och fredagar. Det går alltid bra att mejla mig men ange då inga 
personnummer eller hela namn. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


