
 

       

 

Kort checklista inför Alternativ till sjukskrivning 
De ärenden som är aktuella är de ärenden där man 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.  

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. 

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

 Om du och individen under 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! 

Samtycken och intresseanmälan skickas till följande adress;                                                                                          

Alternativ till sjukskrivning                                                                                                                                          
Samordningsförbundet Södertälje                                                                                         
Ängsgatan 1A                                                                                                                                                
151 34 Södertälje                                                                                                                         

Alternativ till sjukskrivning; koordinator Ylva Hilmertz, 070-363 01 81, Ylva.hilmertz@sfris.se                                                                                         

 


