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Om Försäkringskassan
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Försäkringskassans uppdrag från riksdag 
och regering
• Är att utreda, besluta om och betala ut bidrag och 

ersättningar i socialförsäkringen. 

• Att samordna resurser för att hjälpa den som är 

sjukskriven att komma tillbaka till arbetslivet. 

.
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Vår etiska kod

Den statliga värdegrunden är utgångspunkt för vår 

etiska kod:

• Vi är sakliga och opartiska. 

• Vi skyddar förtroendet för Försäkringskassan. 

• Vi är medvetna om att vi hanterar skattemedel. 

• Vi hanterar uppgifter med integritet. 

• Vi rapporterar missförhållanden. 
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Snabbfakta

• Statlig myndighet.

• Betalar ut omkring 229 miljarder kronor per år.

• Fattar cirka 21 miljoner beslut om bidrag och 

ersättningar varje år.

• Verksamhet på ca 60 orter. 

• Huvudkontor i Stockholm.

• Cirka 14 300 anställda.

• Generaldirektör Nils Öberg.

• Överdirektör Maria Rydbeck.
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Några av våra bidrag och ersättningar

Till barnfamiljer

• Adoptionsbidrag

• Föräldrapenning

• Tillfällig föräldrapenning

• Barnbidrag och flerbarnstillägg

• Bostadsbidrag till barnfamiljer

• Familjebidrag till rekryter

• Underhållsstöd

• EU-familjeförmåner

Till nyanlända och arbetslösa

• Aktivitetsstöd

• Utvecklingsersättning

• Etableringsersättning

• Etableringstillägg

• Bostadsersättning

Till sjuka samt personer med 

funktionsnedsättning

• Sjukpenning

• Smittbärarpenning

• Arbetsskadeersättning

• Aktivitetsersättning

• Sjukersättning

• Vård utomlands

• Merkostnadsersättning

• Omvårdnadsbidrag

• Assistansersättning

• Bilstöd

Tandvård

• Statligt tandvårdsstöd
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Försäkringskassans organisation

Generaldirektör (GD)

Överdirektör 

Styrelse Internrevision (IR)

Allmänt ombud

Avdelningen för Barn 

och familj 
Avdelningen för 

funktionsnedsättning

och varaktig nedsatt

arbetsförmåga
Avdelningen för 

nationell tandvård, 

internationell vård 

och 

arbetsmarknadsstöd

Avdelningen för 

analys och prognos

Kommunikations-

avdelningen

Avdelningen för 

ledningsstöd

Rättsavdelningen

Avdelningen för 

verksamhetsstöd
HR-avdelningen

Dataskyddsombud

Avdelningen för 

gemensamma 

försäkringsfrågor

Avdelningen för 

sjukförsäkring

IT-avdelningen
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Digitala tjänster

• Mina sidor självbetjäning dygnet runt

• Kassakollen

• Föräldrakollen

• Ersättningskollen

• Guide för blivande föräldrar

• Guide för funktionshindrade

• Flera beräkningsverktyg

• Appen Mina sidor

• Appen Bostadsbidrag

• Beställa blanketter, intyg, EU-kort



Elektronisk informationsöverföring och nya medicinska underlag 2017-2018

Försäkringskassans förväntningar på 

vården  i sjuk- och 

rehabiliteringsprocessen
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• Ställa diagnos, ge behandling och rehabilitering – det medicinska uppdraget

- Inkluderar ställningstagande till om sjukskrivning rätt åtgärd

• I läkarintyg beskriva vad som konstaterats vid undersökning, och den bedömning 

läkaren gjort av hur sjukdomen och dess konsekvenser påverkar individens 

förmåga till arbete – det försäkringsmedicinska uppdraget

➢Läkarintyget är ett tungt vägande underlag vid handläggarnas arbete att

- bedöma arbetsförmågans nedsättning – sjukpenningrätten

- klargöra behov av arbetslivsinriktad rehabilitering

- verka för att ansvariga parter vidtar rehabiliteringsåtgärder och vid behov samordna dessa

Försäkringskassans förväntningar på vården
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Försäkringskassans uppdrag i 
sjukförsäkringen
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Sjukpenning

En försäkring mot inkomstbortfall vid sjukdom som medför tillfälligt nedsatt 

arbetsförmåga

• Försäkrad i Sverige för arbetsbaserade förmåner - Sjukpenninggrundande 

inkomst, inkomst av arbete

• Arbetsförmågan är tillfälligt nedsatt minst en fjärdedel på grund av sjukdom 

• Rehabiliteringsinsatser kan behövas

• Arbetsoförmågan ska styrkas med läkarintyg

➢ Endast medicinska orsaker till arbetsoförmåga, dvs hänsyn kan inte tas till 

arbetsmarknadsmässiga, ekonomiska, sociala och liknande förhållanden
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Att utreda och bedöma 

rätt till ersättning från 

sjukförsäkringen

Försäkringskassans uppdrag inom sjukförsäkringen

Att vid behov av

arbetslivsinriktad 

rehabilitering samordna 

denna

Att utreda individens 

förutsättningar för 

återgång i arbete, tex  

behov av 

arbetslivsinriktad 

rehabilitering



Stöd i Försäkringskassans bedömning

• Läkarintyg 

• Försäkringsmedicinskt beslutsstöd

• Stöd från försäkringsmedicinska rådgivare

• Försäkringsmedicinska utredningar 

• Plan för återgång i arbete (begärs in vid behov)

• Avstämningsmöte, Omställningsmöte

• Förstärkta samarbetet med Arbetsförmedlingen GK
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Alternativ till sjukskrivning

• Deltidssjukskrivning

• Arbetsresor

• Tillfälliga arbetsuppgifter

• Ändrade arbetstider

• Arbetshjälpmedel

• Förebyggande sjukpenning

• Allmänt och särskilt högriskskydd
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Rehabiliteringskedjan

Möjlighet till 

fortsatt arbete hos 

arbetsgivaren

FK utreder och bedömer:  

• rätten till ersättning

• förutsättningar för återgång i arbete

Möjlighet till 

annat arbete hos 

arbetsgivaren

Möjliggöra en väg 

tillbaka till ett 

hållbart arbetsliv

Arbeta deltid

Andra arbetstider

Utföra delar av 

arbetet

Andra 

arbetsuppgifter 

under en 

begränsad tid

Anpassad 

arbetsmiljö

Möte med 

Arbetsförmedlingen

Möjlighet att vara 

tjänstledig för att 

söka och pröva 

annat arbete

Tillvarata förmågor

Kompetenspåfyllnad 

(intern eller extern)

Byte av arbete
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Försäkringskassans uppdrag vid rehabilitering
Försäkringskassans utredning

- Nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom?

- Behov av arbetslivsinriktad rehabilitering för att kunna börja arbeta?

- Förutsättning att klara arbetslivsinriktad rehabilitering på 1/4 omfattning?

• Kontakt med andra aktörer kan behövs i denna utredning, tex 

➢ Avstämningsmöte med arbetsgivare och/eller vården

➢ Gemensam kartläggning med Arbetsförmedlingen 

Försäkringskassans rehabiliteringsplan

• Vid arbetslivsinriktad insats som kan ge rätt till rehabiliteringsersättning 

➢ Insats hos egna arbetsgivaren

➢ Insats inom förstärkta samarbetet AFFK

➢ Insats inom annan samverkan, tex Samordningsförbund

Försäkringskassan samordnar och utövar tillsyn 

• Försäkringskassan ska se till att rätt åtgärder görs i rätt tid av den som har ansvar 

för det, men utför inte några rehabiliterande insatser
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Förstärkt samarbete AF-FK
Rehabiliteringssamverkan 

När individen bedöms behöva arbetslivsinriktad rehabilitering för att inträda/återinträda i arbetslivet

• Gemensam kartläggning: Handläggare från myndigheterna träffar individen för att göra en kartläggning och 

gemensam planering

- Syftar till att identifiera individen förutsättningar och behov utifrån ett medicinskt och arbetslivsinriktat perspektiv

- Ska bidra till att öka individens delaktighet i att hitta vägar för återgång eller inträde på arbetsmarknaden

• Aktiva insatser: Arbetsförberedande och arbetslivsinriktade insatser

- I de aktiva insatserna kan Arbetsförmedlingens samlade utbud av tjänster och program komma ifråga

- Insatserna utformas och anpassas utifrån kundens behov och förutsättningar

Samverkan vid övergång från sjukförsäkring till att söka arbete

• Kontaktmöten: Aktuellt när FK bedömt att en anställd personen sannolikt inte kommer kunna återgå i arbete 

hos arbetsgivaren och inte har en nedsatt arbetsförmåga i ett normalt förekommande arbete, dag 91-180 i 

rehabkedjan

- Syftar till en mjuk övergång från sjukpenning/anställning till att hitta nya vägar i arbetslivet

• Omställningsmöten: Person med sjukpenning som bedöms ha arbetsförmåga i ett normalt förekommande 

arbete

- Syftar till att den som är sjukskriven få den information som behövs från Arbetsförmedlingen för att 

omställningen till arbetslivet ska bli så smidig som möjligt
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Ansvarsfördelning ur ett 
sjukförsäkringsperspektiv

Försäkringskassan 

Arbetsgivaren

Kommunen

Hälso- och 

sjukvården

Arbets-

förmedlingen 

FHV

Samordningsansvar

Insatsansvar

Medicinsk rehabilitering

Social rehabilitering

Arbetslivsinriktad 

rehabilitering

Arbetslivsinriktad 

rehabilitering

Individen

Skyldighet att lämna upplysningar

Ta egna initiativ

Aktivt medverka i sin rehabilitering

Observera: 

Försäkringskassan har 

inget rehabiliteringsansvar


