
 
 

      

Samverkan och informationsutbyte inom Alternativ 
till sjukskrivning i Södertälje 
  
Alternativ till sjukskrivning är en insats i Samordningsförbundets regi vars avsikt är att skapa 
en förbättrad samverkan mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, landstinget, 
Södertälje kommun och övriga berörda aktörer vad gäller rehabilitering. Syftet är att se över 
möjligheterna att tillsammans med dig, innan eller tidigt i en sjukskrivning, kunna göra en 
god planering i syfte att undvika eller förkorta en sjukskrivning. 

Vi behöver ditt samtycke för att hjälpa dig på bästa sätt 
För att vi ska kunna hjälpa dig behöver vi kunna utbyta information om dig och din situation.  
Vi behöver därför ett skriftligt samtycke från dig om att vi får dela nödvändiga uppgifter 
mellan oss.   
 
Nödvändig information är till exempel uppgifter om:   

 hälsotillstånd  
 arbetsförhållanden  
 tidigare rehabiliteringsinsatser 
 sociala och ekonomiska förhållanden  
 tidigare utredningar  
 expertutlåtanden, till exempel medicinska utlåtanden  

   
Hur länge gäller samtycket?  
Samtycket gäller från den dag du skriver under blanketten till dess att din rehabilitering och 
dina insatser i samband med Alternativ till sjukskrivning är klara, dock max ett år.  
 
Du kan när som helst ta tillbaka ditt samtycke. Det gör du genom att antingen kontakta din 
handläggare hos myndigheterna, din behandlande läkare eller din rehabiliteringskoordinator 
på din vårdcentral eller klinik. Du kan även ta kontakt med koordinatorn för Alternativ till 
sjukskrivning. 
  
Har du frågor?  
Om du har frågor eller funderingar är du välkommen att ta kontakt med mig. 
  
Med vänlig hälsning  
  
Ylva Hilmertz 
Metodutvecklare/koordinator Alternativ till sjukskrivning 
Samordningsförbudet i Södertälje 
Ylva.hilmertz@sfris.se 
070-363 01 81 
  
  
 

 
 



 
 

      

SAMTYCKE till samverkan och informationsutbyte inom 
Alternativ till sjukskrivning 
 
Namn 
 

 
Personnummer 
 

 
Gatuadress 
 

 
Postnummer och ort 

 
Telefon Mobil 

 
Vårdenhet 

 
Jag samtycker till att berörda på den vårdcentral eller den klinik där jag har vårdkontakt och 
berörda handläggare på Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Samordningsförbundet samt 
socialtjänsten i min kommun, får utbyta den information om mig som de finner nödvändig för 
att genom Alternativ till sjukskrivning kunna planera aktiva och samordnade insatser. 
 
Samtycket avser även följande aktör/er; 
_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
 
Jag lämnar fullmakt åt följande person i mitt ärende; 
_________________________________________________________________________ 
 
 
Underskrift Datum 

 
Jag vet att jag kan ta tillbaka mitt samtycke när jag vill 
 
Skyddad identitet/skyddade personuppgifter 
Du ska inte skriva under samtyckesblanketten om du har skyddad identitet/skyddade 
personuppgifter.  
  
Dina personuppgifter kommer enbart att sparas så länge ditt ärende är aktuellt för 
Alternativ till sjukskrivning.  



 
 

      

 


