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Beskrivning av VärNa
Samordningsförbundet VärNa bildades i maj 2016 genom en sammanslagning av
de tidigare förbunden Välfärd i Nacka och VärmSam. Samordningsförbundet
arbetar på uppdrag av dess medlemmar Försäkringskassan, Arbetsförmedling,
Stockholms läns landsting samt Nacka och Värmdö kommuner. Förstudien Rätt
insats – Rätt ersättning genomförs med finansiellt stöd av VärNa och är ett
initiativ av Nacka kommun.
Lagen om finansiell samordning anger ramarna för verksamheten. Behov av
utvecklingsarbete kartläggs lokalt årligen och förbundets styrelse anger
prioriterade målgrupper och inriktningsfrågor. Uppdraget är att bedriva
utvecklingsarbete samt finansiera insatser/projekt, stödja och följa insatserna,
samordna och sprida erfarenheter och resultat och på sikt vara med och påverka
system och strukturer. 1

Beskrivning av utmaningar och bakgrund
Nollklassade
Under åren 2014 - 2016 genomfördes projekt nollklassade av Nacka kommun,
Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen med finansiellt stöd av Välfärd i
Nacka. Via projektet utformades ett arbetssätt för kommunen kring sjukskrivna
individer utan sjukpenninggrundande inkomst (SGI), så kallade nollklassade.
Projektet bestod av en arbetsgrupp bestående av personliga handläggare från
Försäkringskassan samt socialsekreterare och karriärvägledare från kommunen
som tillsammans gjorde bedömningar av de kunder som identifierats hos
kommunen. Arbetsgruppen tog del av befintliga underlag hos Försäkringskassan
och kommunen och tog utifrån det ställning till hur arbetet skulle fortsätta med
kunderna.
Det nya arbetssättet som arbetsgruppen tog fram innebar att kommunen började
arbeta mer aktivt med sjukskrivna. Att arbeta aktivt med kunder som är
sjukskrivna och uppbär ekonomiskt bistånd innebar att kommunen nu tar
ställning till om det finns förutsättningar för att kunden ska kunna rehabiliteras
tillbaka till arbete eller om det är aktuellt att ansöka om sjukersättning. Detta har
möjliggjorts tack vare att Försäkringskassan delat med sig av sina kunskaper om
försäkringsmedicin. Kommunen har lärt sig tolka läkarintyg och har fått en ökad
kunskap i att följa upp den medicinska behandlingen med vården genom att ha
möten och föra diskussioner kring kundens behandlingsplan. Kommunen fick
även kännedom om Försäkringskassans ansvar för samordnad rehabilitering det
vill säga att Försäkringskassan har ansvar att samordna insatser för sjukskrivna
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personer som inte uppbär sjukpenning. Metoder för när det kunde bli aktuellt att
initiera samordnad rehabilitering upparbetades. Kommunen fick även bättre
rutiner för när en kund ska ansöka om sjukersättning. Förut uppmanades många
kunder ansöka om sjukersättning utan att kommunen tog ställning till om det
fanns förutsättningar för att kunna beviljas ersättningen. Nu vet kommunen vilka
krav som ställs och stöttar kund i de fall en ansökan anses befogad.
Under år 2017 har kommunen dock identifierat att det nya arbetssättet inte
fungerat för alla kunder. Det finns fortsatt sjukskrivna som uppbär ekonomiskt
bistånd som saknar planering mot arbete. De kan på grund av sjukdom inte delta
i insatser från varken kommunen, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan eller
vården. Med detta som bakgrund gjorde Nacka kommun en ansökan till
samordningsförbundet VärNa för att få genomföra denna förstudie.

Samhällsekonomisk aspekt
Målgruppen för förstudien försörjer sig mestadels med ekonomiskt bistånd från
Nacka kommun. Ekonomiskt bistånd är samhällets yttersta skydd tänkt som en
kortvarig ersättning där en ny ansökan måste skickas in och även handläggas varje
månad. Detta kräver resurser från kommunen och skapar en otrygg ekonomisk
situation för individen.
Målgruppen har även haft kostsamma insatser hos flera myndigheter och trots
det inte närmat sig arbetsmarknaden. I de fall där samverkan saknas kan samma
insats ha gjorts flera gånger utan att resultatet delgivits alla i personens nätverk.
Att de nollklassade inte får komma till rätt insats eller rätt ersättning är
resurskrävande för samhället men också för individen.

Målgrupp
Målgruppen för förstudien är långtidssjukskrivna som saknar sjukpenninggrundad
inkomst (SGI). De uppbär ekonomiskt bistånd och har medverkat i insatser från
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Stockholms läns landsting och/eller
kommunen utan att ha närmat sig arbetsmarknaden. De har ingen planering idag
som syftar till återgång i arbete och uppfyller inte kriterierna för sjukersättning.
Personer i förstudiens målgrupp benämns olika hos varje aktör. I slutrapporten
benämns dessa som kunder/personer/individer och patienter.
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Omvärldsanalys
För att få insyn i hur samhället ser på målgruppen samt hur andra delar av landet
arbetar så har en omvärldsanalys genomförts. Förhoppningen med
omvärldsanalysen har även varit att få inspiration till nya effektiva arbetssätt inför
arbetet med förstudiens förändringsbeskrivning.

Fokus på nollklassade
Sveriges kommuner och landsting (SKL) har tillsammans med
Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan enats om en viljeinriktning kring
samarbete för att säkerställa möjligheten till rehabilitering för personer som
saknar SGI och har nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom. Genom att titta
på det framgångsrika arbetssätt som Halmstad och Laholm haft vill berörda
parter visa hur förbättrad samverkan mellan myndigheter, kommuner och
landsting kan leda till både förbättrad hälsa och ekonomi hos den enskilde
samtidigt som samhällsekonomin stärks. Samverkan mynnade ut i ett arbetssätt
med ökat samarbete mellan Försäkringskassan och kommunerna med exempelvis
genomgång av läkarintyg.2 Nacka kommuns projekt nollklassade har genomförts
med inspiration av ovan nämnda kommuner med syfte att förbättra arbetssättet
kring sjukskrivna utan SGI.

Samordnad Individuell Plan
Stockholms stad använder sig till stor del av samordnad individuell plan (SIP) i
sitt arbetssätt kring sjukskrivna. I en SIP beskrivs vilka insatser som ska göras och
av vem samt om det är kommunen eller vården som har övergripande ansvar att
följa upp planeringen. Landstinget och kommunen är skyldiga att upprätta en
samordnad individuell plan när de bedömer att det behövs. Däremot kan andra
föreslå att en samordnad individuell plan upprättas och delta i arbetet med
planen. Det kan till exempel vara anhöriga och närstående, skolan eller
Försäkringskassan. 3SIP-samordnare har anställts under 2017 i flera av
Stockholms stadsdelsförvaltningar för att implementera arbetssätt, följa upp
sjukskrivningar och se till att kunder har en aktuell, samordnad planering.4

Översyn av regelverk och satsningar på
sjukskrivna
Antal ansökningar som beviljades sjukersättning de senaste åren är på en
historiskt låg nivå enligt Försäkringskassan och är av uppfattningen att de har för
snäva kriterier för sjukersättning. Försäkringskassan vill utvidga
arbetsförmågebegreppet och överlämnade därför i slutet av november 2017 ett

www.SKL.se
www.SKL.se
4 www.stockholm.se
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förslag på nya regler för sjukersättning till socialdepartementet. “Det här berör de
människor som rimligen inte kommer att kunna återgå i arbete. Deras
förutsättningar för att börja jobba är i praktiken helt uttömda eller mycket
begränsade. Med de här åtgärderna hoppas vi att bedömningen av
arbetsförmågan och nedsättningens inverkan på förvärvsförmågan upplevs som
mer rimlig”, säger Lars-Åke Brattlund, avdelningschef för sjukförsäkringen på
Försäkringskassan.5
Under åren 2018 - 2020 satsar regeringen 2.9 miljarder kronor för att minska
sjukskrivningar genom att införa rehabkoordinatorer och öka
försäkringsmedicinsk kunskap hos läkare. 6

Falkenbergs arbete med nollklassade
Falkenbergs kommun arbetade i ett projekt liknande Nacka kommuns projekt
nollklassade fram till år 2014. Arbetsmetodiken kring målgruppen
implementerades i slutet av 2016. Falkenbergs kommun ser att utmaningen efter
projektet är att bibehålla det nya arbetssättet. Kommunen har därför en anställd
samordningsansvarig som bland annat anordnar workshops med
försäkringsmedicinsk rådgivare från Försäkringskassan två gånger per år för att
arbetssättet ska implementeras hos de nyanställda. Samordningsansvarige på
kommunen har en kontinuerlig kontakt med samverkansansvarig på
Försäkringskassan för att säkerställa att den goda samverkan kvarstår.
Falkenbergs kommun har inte haft något behov av att använda sig av samordnad
rehabilitering via Försäkringskassan utan kan själv erbjuda bra alternativ till de
som har behov av rehabiliterande insatser bland annat via
Individsamverkansteamet.
4.4.1
Individsamverkansteam
Individsamverkansteamet är ett myndighetsgemensamt team med uppdrag att
hjälpa människor till en mer självständig tillvaro och en ökad livskvalitet. De
erbjuder en samordnad rehabilitering där målsättningen är att deltagaren ska
kunna komma ut i arbete eller studier. Handläggarna i teamet kommer från
Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Närsjukvården, Vuxenpsykiatrin samt
kommunen. Målgruppen är personer som står utanför arbetsmarknaden och har
en social, psykisk och/eller fysisk problematik där flera myndigheter behöver
samarbeta kring personens rehabilitering. De kan erbjuda hela det utbud av
insatser som finns hos de samverkande parterna. Individsamverkansteamet
arbetar med hela processen från medicinska utredningar och stöd i vårdkontakter
till arbetsträning och anpassning av arbetssituationer. Efter att någon hos de
aktuella parterna kommit in med en remiss kallas individen till ett första möte
med två handläggare i teamet. Därefter tas ställning till om teamet kan ge rätt
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stöd. För att bli aktuell i teamet ska bedömning göras att individen inom två år
ska kunna vara ute i arbete eller studier. Handläggare kan även skicka
frågeställningar till teamet. Teamet samlar då ihop den information om individen
som finns hos alla parter och lämnar tillbaka till frågeställaren, kanske också med
en rekommendation om fortsatt handläggning.
4.4.2

Grundutbildning i försäkringsmedicin och
rehabiliteringssamordning
För att säkerställa att alla aktörer som arbetar med samordning av sjukskrivna ska
ha god kännedom om rehabiliteringssamordning och försäkringsmedicin
anordnar samordningsförbundet i Halland en utbildning två gånger per år.
Målgruppen är rehabiliteringssamordnare och teampersonal inom hälso- och
sjukvården, handläggare från Arbetsförmedling, Försäkringskassan samt
socialsekreterare från kommuner och andra intresserade.

Värmdös arbete med nollklassade
I Värmdö kommun har samma målgrupp identifierats som i Nacka och
kommunen har ett behov av verktyg kring hur de ska komma vidare med dessa
personer. Värmdö upplever att vissa kunder hamnar i ett biståndsberoende och
en passivitet. Kommunen har börjat arbeta mer aktivt med sjukskrivna genom att
ställa krav på att kunden ska komma på möten och vara delaktig i sin planering.
Värmdös handläggare följer upp behandlingsplaner, fokuserar på kundens
förmåga och deltar i nätverksmöten med läkarna. De är dock osäkra på vilka krav
som kan ställas på vården när läkarna skriver otydliga läkarutlåtanden. “Vi är ju
inga läkare och vill inte trampa varken läkare eller klienten på tårna” säger en
medarbetare i Värmdö kommun.
Kommunen har en Arbetsmarknadsgrupp som på grund av organisatoriska
omständigheter varit mer eller mindre aktiv. Gruppen arbetar med att hitta
arbetsträningsplatser till de som behöver en insats innan de kan söka arbete på
Arbetsförmedlingen. Att arbeta med kunder långt från arbetsmarknaden är mer
resurskrävande och handläggarna tenderar därför att prioritera de som står
närmare arbetsmarknaden. De anser att barriären mellan myndigheter och
förvaltningar är ett problem när exempelvis vårdplaneringar ska göras. Ett annat
problem är att det saknas gemensamma mål kring individerna.
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Mål med förstudien
För att kunna besvara hur bättre samverkan kan ske kring målgruppen är målen
med denna fördjupade analys följande:
1. Identifiera och analysera nuvarande arbetssätt hos berörda aktörer
samt samverkan dem emellan
2. Föreslå förbättringar

Metod och tillvägagångssätt
Projektorganisation
Uppdragsgivare för förstudien är VärNa. Projektledare har varit Ulrika Renström
och Zandra Zbinden (Nacka kommun). Deltagare i projektet har varit
medarbetare från Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Stockholms läns
landsting och Nacka kommun. Dessutom har medarbetare från Värmdö
kommun, Falkenbergs kommun och Arbetsförmedlingen i Falkenberg deltagit i
telefonintervjuer kring arbetssätt för målgruppen.

Tids- och aktivitetsplan
Planerade aktiviteter
Sammanställa projektplan
Skapa informationsbrev
Identifiera kontaktpersoner hos AF, FK, SLL och Nacka
Boka samtliga workshops
Omvärldsanalys
Workshop Försäkringskassan
Workshop Fisksätra VC
Workshop Nacka
Workshop Arbetsförmedlingen
Workshop Capio
Skriva fördjupade analysen
Skriva ev. förändringsbeskrivning
Inlämning

Oktober
Klart
Klart

November December

Januari

Februari

Klart
Klart
Klart
Klart
Klart
Klart
KLart
Klart
Klart
Klart
Klart

Finansiell redovisning
Förstudien tilldelades 100 000 kronor av VärNa och detta har använts för att
bekosta två projektledare om vardera 25 procent under perioden 1 oktober 2017 28 februari 2018.

Uppföljning av resultat för projekt nollklassade
I november 2017, ett år efter att projekt nollklassade avslutades, har personer
som bedömdes aktuella för samordnad rehabilitering och sjuk- eller
aktivitetsersättning följts upp. Genom att kontakta individerna och
Försäkringskassan gavs information om vad som hänt under året.
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Workshops
Under förstudien har fem workshops genomförts:
• Nacka kommun 21/11 - 2017
• Fisksätra vårdcentral 24/11 – 2017
• Arbetsförmedlingen 20/12 – 2017
• Capio (heter numera WeMind) psykiatri 17/1 - 2018
• Försäkringskassan 21/2 - 2018
I dessa workshops har frågor gjorda utifrån förstudiens mål, aktörernas
arbetsområde och samverkan dem emellan diskuterats. Varje workshop har
pågått i cirka 60 minuter. Hos varje aktör har enhetschef alternativt personal med
samordningsansvar och/eller de som arbetar direkt med målgruppen deltagit till
exempel läkare, kurator, arbetsförmedlare, eller karriärvägledare.

Resultat
Ett år efter projektet nollklassades slut har kommunen sett att arbetssättet kring
sjukskrivna inte har fungerat fullt ut. Det finns fortsatt ett antal kunder som
saknar aktuell planering. Kommunen har bedömt att dessa individer saknar
arbetsförmåga och har inte fler insatser att erbjuda och de kommer således inte
vidare mot arbete eller studier. Förstudien har tittat på vad som hänt med de
personer som i projekt nollklassade bedömts ha behov av samordnad
rehabilitering via Försäkringskassan samt de som bedömts kunna ha förutsättning
att beviljas sjukersättning. De bedömningar som gjordes i projektet har inte alltid
överensstämt med de faktiska beslut som sedan fattats. I flera fall där samordnad
rehabilitering initierats hos Försäkringskassan har samordning aldrig kommit till
stånd alternativt inte slutförts (Se diagram 2). Där ansökan om sjukersättning
bedömdes vara planeringen har ansökan i de flesta fall inte beviljats (Se diagram
3). Detta har påvisat att något i samverkan inte fungerar kring målgruppen. Har
kommunen inte tillräckliga insatser? Leder bristerna i samverkan till att
planeringen för kunden inte blir optimal? Uppbär individerna rätt ersättning? I
förstudien har dessa frågor utretts då vi ser att flera personer med ekonomiskt
bistånd från kommunen befinner sig i liknande situation.
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Arbetsgruppens bedömning
25
20
15
10
5
0

21
17

14
10
3

1

Män

3

6
2

2

Kvinnor

Diagram 1. Resultat från bedömningar i arbetsgruppen för projekt nollklassade. För de fyra
kunder som benämns oklara fanns ej tillräckligt medicinskt underlag för att göra en
bedömning. Planering AFE innebär att kunden, vid bedömning, hade en upprättad planering
med Arbets- och företagsenheten i Nacka kommun.

Samordnad rehabilitering
5

5

5
4

3

3
2

1

1
0
Ej träffat
Försäkringskassan

Planering ej fullföljd

Män

Samordning slutförd

Kvinnor

Diagram 2. Uppföljning av ansökan om samordnad rehabilitering ett år efter projekt nollklassades
avslut.
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Sjuk/aktivitetsersättning
2

2

2
1,5
1

1

1
0,5
0
Avslag

Beviljad
Män

Oklar

Kvinnor

Diagram 3. Uppföljning av ansökan om sjuk- eller aktivitetsersättning ett år efter projekt
nollklassades avslut. En person är ”oklar” då denna flyttat från Nacka och vi därmed inte kan se
aktuell planering.

Workshop Capio psykiatri
7.1.1
Arbetssätt
Capio psykiatri uppger att de arbetar med långtidssjukskrivna anpassat utifrån
individen. Om patienten är inne i en sjukskrivningsperiod är det aktuellt med
intygsskrivande och uppföljning med läkaren. Kuratorn hjälper patienten vid
behov med kontakten med Försäkringskassan.
Kuratorn har kontakt både med de som har en sjukpenninggrundad inkomst
(SGI) och de som saknar en SGI. Hon upplever det svårare att göra planeringar
för de som inte har en SGI. Kuratorn har vid ett tillfälle hjälpt en kund att ansöka
om samordnad rehabilitering. Då tyckte hon att det var otydligt vad samordnad
rehabilitering innebar för patienten och efter två månader hade Capio inte hört
något från Försäkringskassan.
Läkaren uppger att det skulle behövas någon som samordnar rehabiliteringen för
dessa personer. När patienten har sjukpenning är det Försäkringskassan som
följer upp och ställer krav på att det ska finnas en behandlingsplan. Då patienten
inte uppbär sjukpenning så är det svårt att veta vem planeringen ska diskuteras
med. Läkaren upplever också att funktionsnivån sänks för de med lång bortavaro
från arbete. Läkaren tycker att hon försöker få kontakt med Försäkringskassan
men får ingen respons. Uppger att hon inte kan göra annat än att sjukskriva
personen och sedan får det lite grann gå som det går. Vill inte ställa patienten helt
utan försörjning genom att upphöra med sjukskrivningen. Läkaren uttrycker att
hon ser en brist på motivation hos patienterna när de inte har någon SGI. Har
patienten bristande motivation och inte något åtagande är det svårt för patienten
att tro att den har förmåga till något. Personen blir ”sjukskrivningssjuk”. Läkaren
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anser att vården då inte kan göra mer för patienten varför det är viktigt att prata
med kommunen för att komma igång med någon aktivitet.
MIA-projektet upplevs positivt och kuratorn har gjort några få remisser dit.
Capio ser där möjligheter för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden att
stegvis kunna arbeta.
7.1.2
Läkarutlåtanden
Capio psykiatri diskuterar inte internt om utfärdande av läkarintyg och
läkarutlåtanden enligt läkaren. Det är upp till varje läkare att utforma intygen och
göra sina egna bedömningar och är därmed ett känsligt område att diskutera för
läkarna. Verksamhetschefen berättar att kvaliteten skiftar, både i bedömningen
och i hur intyg utfärdas och att de inte arbetar strukturerat kring detta idag. Capio
har väldigt sällan samordningsmöten med Försäkringskassan men önskar en
dialog med Försäkringskassan på en högre nivå.
Läkaren menar att det är svårt att göra en bedömning av en persons
arbetsförmåga när de varit borta från arbetsmarknaden under lång tid. Dessutom
kan inte sjukskrivningen relateras till något.
Läkaren säger att hon vid utfärdande av läkarintyg är tydlig med att det finns en
förmåga hos patienten om hon vet att det finns en insats och en planering. Det är
svårt att skriva på intyget att en person är redo att påbörja en rehabilitering när
patienten själv inte vill och det inte finns något stöd från kommunen eller
Försäkringskassan. Läkarna befarar att personen ska bli utan ersättning.
7.1.3
Sjukersättning
Vissa patienter vet att de kan söka om sjukersättning och gör det själv medan
andra behöver hjälp att ansöka. En del får information om sjukersättning på
Capio. Läkarna har fått information från Försäkringskassan att det är mycket
svårt att få hel sjukersättning men större möjlighet vid kronisk obotlig sjukdom
där alla insatser är prövade, ofta samsjuklighet7. När en person ansöker om
sjukersättning följs det upp av läkarna, dock inte på ett strukturerat sätt. Ibland
behöver patienten hjälp att förstå beslutet.
7.1.4
Samverkan
Capio psykiatri upplever att det är ett problem med de patienter som har
ekonomiskt bistånd och saknar motivation. Läkarna tycker det är viktigt att
vården och kommunen samverkar rörande planeringen och sjukskrivning. Detta
då de ser att patienten så snart den får sin sjukskrivning struntar i den
överenskommelse som gjorts med kommunen. Läkaren önskar att kommunen

7

Samsjuklighet innebär att individen har två eller flera sjukdomstillstånd samtidigt.
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skickar en enkel planering för att underlätta arbetet vid sjukskrivning. På detta
sätt kan läkaren villkora sjukskrivningen och anpassa sjukskrivningsperioderna
efter hur planeringen ser ut på kommunen.
Läkarna upplever att det tar tid att kalla till SIP-möten samt att det är svårt att få
tag på Försäkringskassan för att boka dessa möten och det vore därför bra om
det fanns någon på Försäkringskassan som tar emot begäran om SIP.
Försäkringskassan väljer ofta att inte delta vid möten eller så gör de planeringar
som sedan inte fullföljs. Läkarna uppfattar det inte lika svårt att få kontakt med
kommunen.
Verksamhetschefen uttrycker en önskan om ett dokument där de olika aktörernas
ansvarsområde framkommer där det tydligt kan framgå vilka förväntningar
patienten kan ha på respektive aktör. Verksamhetschefen menar att denna
information kommer fram vid SIP-möten och upplever att det ibland finns en
övertro till vad specialistsjukvården kan erbjuda. I vissa fall är det kanske
kommunen som har rätt insats. Över lag uttrycks från Capio psykiatri att mer
kontakt önskas.

Workshop Arbetsförmedlingen
7.2.1
Arbetssätt
På Arbetsförmedlingen kan kunden få hjälp att utreda sin förmåga via olika
insatser exempelvis arbetsträning. De har specialister, såsom socialkonsulent och
arbetspsykolog som stöd för att kartlägga förutsättningarna för arbete och
identifiera behov av anpassningar och/eller arbetshjälpmedel. Arbetspsykologen
erbjuder även motiverande samtal vid behov. För att bli aktuell på
Arbetsförmedlingen ska individen vara motiverad och själv vilja ha stöd då det är
frivilligt att delta i Arbetsförmedlingens insatser. Det ställs även krav på att
personen har förmåga att delta minst 10 timmar/vecka vid en arbetsträning och
den pågår max en månad. Något som Arbetsförmedlingen kan erbjuda personer
som står långt ifrån arbetsmarknaden är ”Introduktion till arbete”. Denna insats
beviljas de som bedöms ha behov av förberedande aktiviteter och insatser innan
de kan tillgodogöra sig Arbetsförmedlingens övriga insatser och program.
Arbetsförmedlingens Team Utreda arbetar med personer som har nedsatt
arbetsförmåga på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning. Det krävs alltid
läkarutlåtanden för att kunna identifiera stödbehovet. Arbetsförmedlingen har
även olika anställningsstöd till arbetsgivare som vill anställa en person som står
långt från arbetsmarknaden.
Arbetsförmedlaren och arbetspsykologen uppger att kravet på aktivitet minst 10
timmar/vecka upplevs som ett hinder då många som varit långtidssjukskrivna
behöver arbetslivsinriktade insatser i mindre omfattning. För att få ersättning från
Arbetsförmedlingen krävs inskrivning i ett program vilket dessa personer, som är
under utredning, inte är och de står således utan ersättning från myndigheten. Det
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finns inte tillgång till någon förrehabilitering vilket är en brist enligt
arbetsförmedlaren.
7.2.2
Samverkan
Framkommer att Arbetsförmedlingen inte har mycket kontakt med vården då
sekretessen och tillgängligheten hos aktörerna försvårar. Arbetsförmedlingen
anser att nätverksmöten är givande men de förekommer ganska sparsamt. De
upplever att läkarutlåtanden många gånger är av bristande kvalitet och saknar en
tydlig beskrivning av individens aktivitetsbegränsning.
Då kommunens målgrupp har ändrats har samarbetet avtagit. Tidigare kunde alla
Nackabor ansöka om stöd via Arbets- och företagsenheten på kommunen men
det är nu endast tillgängligt för de inom den nya målgruppen.
Arbetsförmedlingen tycker att kommunen är bättre på att erbjuda aktiviteter med
lågt ställda krav. Arbetsförmedlingen önskar att initiera en “Gemensam
kartläggning” så som det finns i samverkan mellan Arbetsförmedlingen och
Försäkringskassan. Där kan ärenden gemensamt diskuteras för att se om lämplig
insats kan finnas hos kommunen.
Arbetsförmedlingen kan ansöka om “Gemensam kartläggning” hos
Försäkringskassan. Det används inte särskilt ofta men det görs när
Arbetsförmedlingen identifierat en nedsatt arbetsförmåga hos kunden och vill ha
ett möte med Försäkringskassan för att informera om kundens situation.
Försäkringskassan tar då över ansvaret och hjälper till att utreda om det är
aktuellt att ansöka om sjukersättning eller om annan insats behövs.
Arbetsförmedlingen anser också att kontakten med Försäkringskassan har avtagit
då färre ärenden aktualiseras i det förstärkta samarbetet mellan myndigheterna
och det sker färre överlämningsmöten vid indragen sjukpenning.
Arbetsförmedlingen tycker att nätverksmöten är bra och skulle behöva samarbeta
mer löpande kring målgruppen.
Om en kund får avslag på sin ansökan om sjukersättning kan Arbetsförmedlingen
prova förmågan genom en arbetsträning eller en arbetsförmågeutredning. Då får
kunden veta vad den har för förutsättningar att klara arbete och det är också ett
bra underlag till Försäkringskassan.

Workshop Nacka kommun
7.3.1
Arbetssätt
När kund har omfattande medicinska hinder har kommunen inte någon insats för
kund. När kund har en samsjuklighet är det svårare för kommun att bedöma
arbetsförmåga eller aktuell planering. Utredning eller behandling kan behövas och
detta saknar kommunen idag. Kommunen tar kontakt med läkare för att
diskutera prognos, behandling och lämplig arbetsmarknadsinsats samt för att
utreda om arbetsförmågan anses nedsatt för överskådlig framtid. Samtidigt
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bedöms om ansökan till sjukersättning ska göras. Kommunen har nyligen valt att
organisera sig så att viss personal fokuserar på rehabiliteringsärenden då de mer
effektivt kan följa personers planering och upprätthålla kontakter med andra
myndigheter. Dessutom förväntas detta leda till tydligare rutiner för hur
kommunen ska arbeta med målgruppen.

Efter projekt nollklassade har kommunen inte använt samordnad rehabilitering
som ett verktyg då det upplevs ta för lång tid och kommunen har egna
arbetsmarknadsinsatser som de direkt kan bevilja kund. Tillfälliga
förrehabiliterande insatser startades, exempelvis hos jobb- och
utbildningsexperten MISA, som ett resultat av projekt nollklassade och ett stöd
för de långtidssjukskrivna. Hälsoträdgården är också en förrehabiliterande insats
tillgänglig inom kommunen som ska utökas. Kommunens anställda har blivit
säkrare på att bedöma läkarintyg och göra uppföljningar med vården.
7.3.2
Sjukersättning och samordnad rehabilitering
Försäkringskassan gör inte multidisciplinär utredning till de kunder som inte har
ersättning från Försäkringskassan. Kommunen önskar kunna beställa sådana
utredningar då de tidigare har varit en bra grund för bedömning hos
Försäkringskassan.
Vid flera ansökningar om sjukersättning har kommunen sammanställt resultatet
av flera års arbetsmarknadsinsatser men upplever att Försäkringskassan inte tar
hänsyn till detta vid bedömning av rätten till sjukersättning. Kommunen har som
mål att tillsammans med vården och patienten gå igenom det material som
skickas med en ansökan om sjukersättning. Det är även ett mål att kunna ta del av
beslutet för de som får avslag. Angående resultatet av ansökningar om
sjukersättning är uppfattningen att de med tyngre diagnoser beviljas
sjukersättning i vissa fall medan övriga ansökningar avslås.
Att få en personlig handläggare på Försäkringskassan genom samordnad
rehabilitering har varit bra för de kunder som saknar arbetsförmåga och där
vidare utredning krävs för att avgöra om kunden är aktuell för sjukersättning. För
de som ska rehabiliteras till arbete kan kommunen göra ett liknande arbete som
Försäkringskassan nu när de har mer försäkringsmedicinsk kunskap och har flera
arbetsmarknadsinsatser att erbjuda.
7.3.3
Samverkan
Kommunens samarbete med kommunens socialpsykiatri och LSS-enhet kan
utvecklas och förbättras. Kommunen önskar stöd av andra aktörer för att skapa
en planering för de kunder som har en nedsatt arbetsförmåga. Vid SIP-möten
saknas ofta en personlig handläggare från Försäkringskassan då kunden inte har
ersättning hos Försäkringskassan. Kommunen menar att det är svårare att
samverka om handläggarna inte har en personlig kontakt hos varje aktör.
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Kommunen upplever att vården kan förtydliga en persons medicinska hinder, de
vill säga diagnos, funktionsnedsättning och aktivitetsbegränsning. Vården ska inte
bedöma vilket arbete patienten klarar respektive inte klarar vilket ofta
förekommer på läkarintygen. SIP-möten använder kommunen för de kunder där
arbetsförmågan är svår att bedöma och dialog med vården och andra i nätverket
behövs för att komma framåt i planeringen.

Workshop Fisksätra vårdcentral
7.4.1
Arbetssätt
Rehabkoordinatorn på vårdcentralen arbetar enbart med de som har arbetsgivare
och är sjukskrivna. De personer som inte har jobb hamnar hos Natur understöds
Rehab (NuR) där Nacka hälsoträdgård i Nyckelviken kan användas men de har
tyvärr inte många platser där. Dessa patienter träffar också kuratorn. Läkarna
tycker att insatserna är bra då personerna ofta förbättras men har fortsatt låg
aktivitetsförmåga. Läkarna försöker att hitta något som patienterna är bra på och
på det sättet motivera dem till arbete samt att prata om att få en fungerande
vardag.
Sjukgymnastik, bassängträning och/eller remiss till smärtrehab är de insatser som
används i stor utsträckning vid fysisk ohälsa. Vid psykisk ohälsa kan de vid
svårare fall av sjukdom remittera till psykiatrin men detta gäller inte för
ångestproblematik och social fobi som läkarna tycker är svåra områden att arbeta
med. Läkarna använder sig av det Försäkringsmedicinska beslutsstödet för att
kunna motivera sjukskrivningslängd men de kan också låta patienten “vila” i sin
behandling om läkaren bedömer att behandlingsalternativen är uttömda.
7.4.2
Läkarutlåtanden
Läkarna berättar att de behöver lära sig mer om hur intyg och läkarutlåtanden ska
skrivas för att inte behöva komplettera handlingarna från Försäkringskassan.
Vissa läkare har mer erfarenhet än andra men ingen kompetensöverföring görs
och alla läkare arbetar på olika sätt.
Patienter som behöver läkarintyg har regelbunden kontakt med läkarna vid korta
besök. För läkarutlåtanden ges en längre tid hos läkaren så att denna har
möjlighet att gå igenom journal och inhämta underlag samt skriva utlåtandet.
Läkarna kan även behöva inhämta information från annat land. En av läkarna
rådfrågar rehabkoordinatorn men har även kontakter med specifika handläggare
hos Försäkringskassan.
7.4.3
Sjukersättning
Läkarna får sällan återkoppling om hur det går med ansökan om sjukersättning.
Det är kunderna själva eller Försäkringskassan som begär läkarutlåtanden. När
kunderna vill ha läkarutlåtanden vet läkaren inte om anledning men det skulle
kunna vara för att ansöka om sjukersättning. En läkare berättar att om hen inte
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bedömer att patienten har en nedsatt arbetsförmåga men ändå efterfrågar ett
läkarutlåtande så skriver läkaren vad personen klarar av. Läkarna upplever att det
är patienter med tyngre psykiska och fysiska diagnoser som beviljas
sjukersättning, dessa patienter är dock inte särskilt ofta aktuella på vårdcentralen.
7.4.4
Samverkan
Läkarna upplever att Försäkringskassan bedömer arbetsförmåga mot en
arbetsmarknad som inte riktigt existerar. Läkarna belyser att personerna som är
sjukskrivna också behöver lära sig svenska och i många fall bedömer läkaren att
patient ska kunna gå till skolan några timmar per dag. Det är dock svårt att trappa
ned sjukskrivning efter många år på heltid men läkarna arbetar utifrån målet att
minska sjukskrivningen och upplever att det var fler sjukskrivningar tidigare.
Läkarna menar att det sker för få nätverksmöten. De önskar få information om
kommunens insatser och kunskap om sjukskrivning behövs för att tillgodogöra
sig dessa insatser. Om läkaren sänker sjukskrivningsgraden bör det finnas en
tydligare väg mot arbete. Det bör inte vara samma planering som när personerna
är helt sjukskrivna. Läkarna efterfrågar också handlingsplan från kommun för att
kunna utfärda intyg och skriva en sjukskrivning utifrån plan. Läkarna upplever att
kommunen skapat bättre kommunikation kring patienter och bättre uppföljning
men att det finns utvecklingsområden.

Workshop Försäkringskassan
Hur arbetar ni med målgruppen?
Försäkringskassan anser inte att förstudiens målgrupp är homogen och kan
därmed inte uttala sig om ett enda arbetssätt kring dessa individer.
Försäkringskassan trodde att arbetssättet med det flödesschema som tagits fram
efter projekt nollklassade fungerade och ser inte att de ska kunna arbeta på annat
sätt. Försäkringskassan uppfattade att de skulle arbeta gemensamt med
kommunen kring samordnad rehabilitering för de kunderna med ekonomiskt
bistånd men framhåller att de har huvudansvaret för samordningen. Om det finns
brister i arbetssättet så behövs det ses över internt. Om kommunen anser att
Försäkringskassan inte fullföljt sitt uppdrag i samverkan borde detta
kommuniceras från kommunen. Försäkringskassan saknar att det inte har funnits
någon kontakt mellan kommun och Försäkringskassan efter projektet. De anser
att det är viktigt att föra en diskussion på chefsnivå för att få hållbara flöden
mellan kommunen och Försäkringskassan.
7.6.1
Samordnad rehabilitering
Försäkringskassan påpekar att de inte arbetar med rehabilitering. Deras uppgift är
att samordna insatser hos de aktörer som arbetar med rehabilitering. Ska se till att
det finns ett driv och att aktuella aktörer tar sitt ansvar. Samordningen ser olika ut
beroende på om personen har en anställning eller är arbetslös. Nollklassade
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kunder prioriteras inte och är inget som diskuteras internt utan de behöver
komma in i flödet som alla andra.
7.6.2
Försäkringsmedicinska utredningar
I projekt nollklassade användes försäkringsmedicinska utredningar men den
lokalt samordningsansvarige kan inte svara på om det kan vara aktuellt för
nollklassade idag. Försäkringsmedicinska utredningar kommer inte användas
framöver utan ersätts av arbetsförmågebedömningar.
7.6.3
SIP-möte
Försäkringskassan får förfrågningar om att delta vid SIP-möten men finns dock
ingen lagstadgad skyldighet för handläggare att närvara vid dessa möten. Det ska
vara tydligt formulerat att det finns ett klart syfte med att Försäkringskassan
deltar då handläggare ofta vid dessa möten vill diskutera ersättningsfrågor, något
som Försäkringskassan inte ställer upp på. Försäkringskassans inställning till
möten generellt är att de ska delta i de möten där det verkligen behövs då
handläggarna måste prioritera bland sina arbetsuppgifter.
7.6.4
Sjukersättning
Försäkringskassan upplever att det har blivit svårt att få sjukersättning idag och
har därför lämnat ett förslag till socialdepartementet om att utvidga
arbetsförmågebegreppet. Idag tas ställning till arbetsförmåga i förhållande till väl
anpassat och skyddat arbete vilket gjort att det blivit lite väl snävt tilltaget. 80
procent av ansökningarna om sjukersättning avslås idag. Beslut runt
sjukersättning är myndighetsutövning och då finns en process som
Försäkringskassan arbetar efter. Det måste till en lagändring för att fler ska kunna
bli inkluderade. Försäkringskassan upplever att många chansar och ansöker om
sjukersättning fast det inte finns förutsättningar att beviljas ersättningen. De vill
möjligen ha ett omprövningsbart beslut. Det inkommer fortfarande ansökningar
från personer som uppbär ekonomiskt bistånd där ansökan anses obefogad.
Försäkringskassan har mängder av sjukfall som de, likt kunderna i förstudiens
målgrupp, inte kan komma vidare med. Det är återigen endast en lagstiftning som
kan ändra detta så att dessa personer kan beviljas sjukersättning. Det är även
belastande för sjukvården att skriva intyg för dessa individer. Regeringen har
skapat ett åtgärdsprogram som ska se över Försäkringskassans förfrågan.
Försäkringskassan har ett systematiskt kvalitetsarbete rörande sjukersättning.
Kvalitetsgranskningar görs vilket visat att bedömningarna snarare varit för
frikostiga än vad gällande lagstiftning föreskriver. Försäkringskassan menar vidare
att det är individuella bedömningar som görs och att handläggarna har bra stöd av
försäkringsmedicinsk rådgivare. De får även utbildning i utredningsmetodik och i
förvaltningslagen.
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7.6.5
Samverkan
Vården
Samverkan med vården är reglerat på olika sätt. Försäkringskassan menar att de
tar ett stort ansvar och har speciella yrkesroller som arbetar med detta vilket inte
förekommer på andra myndigheter. Inom vården har den nya rollen
rehabiliteringskoordinatorer skapats som ska ta ansvar för försäkringsmedicinska
frågor. Deras huvuduppgift är att bygga en bro mellan vården och arbetsgivaren.
Försäkringskassan tycker att de har ett bra samarbete med vården och upplever
att den blivit bättre även på handläggarnivå. Med hjälp av elektroniska läkarintyg
kan handläggarna lättare kommunicera med läkarna för att begära
kompletteringar och söka kontakt. Frustrationen mellan Försäkringskassans
handläggare och läkarna har avtagit med anledning av detta. Kvaliteten på intygen
är dock fortfarande ett problem. Försäkringskassan anser att vården själv måste ta
ansvar för att ta kontakt med Försäkringskassan om vården tycker att de behöver
stöd i försäkringsmedicin. Finns väldigt litet utbud av utbildningar i
försäkringsmedicin internt inom landstinget. Det ska finnas riktlinjer för hur
läkarna sjukskriver och det ska även finnas en medicinsk ansvarig på varje
mottagning som är ansvarig för dessa frågor. Försäkringskassan har i försök att
stötta läkarna haft möten och talat om läkarintyg, haft temadagar samt möten
med försäkringsmedicinsk rådgivare.
Arbetsförmedlingen
Det finns en nationell och lokal överenskommelse med Arbetsförmedlingen och
en stark struktur för hur det ska fungera. Speciella handläggare arbetar nu med
Gemensam kartläggning. Ju färre kontaktytor desto bättre samarbete. Problemet
som uppmärksammas är att personer efter en gemensam kartläggning ofta
kommer tillbaka till Försäkringskassan då de inte kommer ut i arbete.
Kommunen
Försäkringskassan anser att aktörerna behöver backa bandet och se över
samarbetet efter projekt nollklassade. Efterfrågar gemensamma dagar där alla
aktörer medverkar för att informera om sitt uppdrag och sina insatser. Detta då
omvärldskunskapen kan vara bristfällig hos handläggarna till följd av stor
personalomsättning. En insatskatalog är på väg att skapas där respektive
myndighet presenterar sina insatser. Det är samordningsförbundet i Östergötland
som skapat detta och sedan kan andra förbund köpa en licens för att sedan kunna
föra in de lokala aktörernas insatser i katalogen.
7.6.6
Individsamverkansteam
Försäkringskassan anser att “Professionella bordet”, där flera olika myndigheter
samverkade kring individärenden, inte fungerade. Det går inte att utföra
myndighetsutövning i ett sådant forum vilket förväntades av deltagarna enligt
Försäkringskassan. Aktuella parter började utreda ärenden där de gick över
gränsen till myndighetsutövning och det blev ofta diskussion om
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ersättningsfrågor. Försäkringskassan menar att medborgare for illa av detta då de
inte visste vilken myndighet de skulle tro på. Försäkringskassan anser dock att
samverkan i MIA-projektets LOTS-team används på ett bra sätt. Där arbetet
fokuserar på att hjälpa personer tillbaka i arbete. Ingen myndighetsutövning sker i
LOTS-teamet och varje myndighet har sitt eget utredningsansvar. Så länge inte
kund lovas något om ersättning kan ett samarbete av denna typ fungera enligt
Försäkringskassan.

Analys
I förstudien har utmaningar och förbättringsområden med samverkan mellan
aktörerna identifierats.

Kvaliteten på läkarutlåtanden behöver
förbättras
Kommunen behöver ofta komplettera uppgifter om behandlingsplan och
prognos på läkarintygen. Arbetsförmedlingen upplever också att läkarutlåtanden
många gånger är av bristande kvalitet och saknar en tydlig beskrivning av
individens aktivitetsbegränsning. Detta kan leda till att personernas
rehabiliteringsplan fördröjs och försvåras.
Även Försäkringskassan upplever att kvaliteten på intygen är ett problem. Det är
viktigt att läkarna håller sig till att endast göra en medicinsk bedömning och inte
uttala sig om arbetsförmågan vilket är ett begrepp där Försäkringskassan har
tolkningsföreträde. Försäkringskassan anser att de gjort stora insatser för att öka
den försäkringsmedicinska kunskapen inom vården men ser fortsatt brister. De
anser också att dessa insatser bör förekomma regelbundet och med fler aktörer
närvarande.
“Känns som att bedömningarna som Försäkringskassan gör är snäva och att de bedömer
arbetsförmåga mot en arbetsmarknad som inte riktigt existerar” säger en läkare på
Fisksätra vårdcentral. Läkarna saknar kunskap kring hur andra myndigheters
rehabiliteringsarbete ser ut och vad för insatser som finns för att närma sig
arbetsmarknaden.
Sammanfattningsvis så finns ett behov av kvalitetsuppföljning av läkarintyg och
läkarutlåtanden inom landstinget. Vissa läkare har mer erfarenhet än andra men
ingen kompetensöverföring görs och läkarna arbetar på olika sätt. Med otydliga
intyg ges inte förutsättningar för berörda myndigheter att fatta beslut gällande
lämplig insats och ersättning för personen.
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Rutiner vid ansökan om sjukersättning behöver
förbättras
För att beviljas sjukersättning ska bedömningen göras att arbetsförmågan är
stadigvarande nedsatt och att all medicinsk behandling och arbetslivsinriktad
rehabilitering är uttömd. Majoriteten av ansökningar om sjukersättning avslås.
Detta kan i vissa fall bero på att bifogat underlag inte bedöms tillräckligt för att
styrka att ovan nämnda kriterier är uppfyllda. För att säkerställa att underlag vid
ansökan om sjukersättning är komplett behövs information från alla berörda
aktörer. Det är således viktigt att ansvaret för detta ges till den aktör som har
försörjningsansvar för kunden.

Behov av ökade kunskaper om aktörernas
ansvarsområde och insatser
Det framkommer i kontakten med Capio psykiatri att det finns behov av att
förbättra kontakterna och informationsutbytet med både kommunen och
Försäkringskassan. Capio önskar ta del av och följa upp planeringarna som finns
hos båda aktörerna. Detta för att underlätta arbetet med sjukskrivningar och
sjukskriva på ett adekvat sätt. Läkarna har uttryckt att de fortsätter sjukskriva
patienterna om de inte vet vilken myndighet som tar över och vilken planering
som finns. Detta leder till obefogat långa sjukskrivningar som inte gagnar
patienten som dessutom inte ges möjlighet att prova sin förmåga att delta i
arbetslivsinriktade insatser. Lång tids inaktivitet leder till sänkt funktionsnivå och
motivation vilket blir resultatet i dessa fall. Capio upplever att det inte är någon
som har samordningsansvar för de patienter som saknar sjukpenning.
Försäkringskassan ser behov av ökad omvärldskunskap hos sina medarbetare
genom gemensamma dagar där alla aktörer medverkar för att informera om sitt
uppdrag och sina insatser. Bättre samverkan med vården efterfrågas av alla parter
då de har ansvaret för personens hälsa och ofta behöver rådfrågas kring planering
och insats.
I kontakt med Värmdö kommun framförs att de också har ett behov av ökad
kunskap kring andra aktörers insatser för att förbättra arbetet med sjukskrivna.
Inom alla myndigheter sker personalomsättningar och ett behov finns av att
kontinuerligt utbilda medarbetarna i området.

Behov av bättre kontaktvägar
Både kommunen, vården och Arbetsförmedlingen uttrycker att kontaktvägarna
mellan myndigheterna bör förbättras då de ofta behöver stämma av vilken insats
som görs och av vem. Exempelvis önskar kommunen samverkan mellan
myndigheter för en lämplig planering för sina kunder och en snabbare väg dit.
Om vården inte får kontakt med den som är ansvarig för den arbetslivsinriktade
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rehabiliteringen finns risk att det leder till en fortsatt passiv sjukskrivning vilket
inte är gynnsamt för någon part.

Önskemål om fler nätverksmöten med hög
närvaro
Läkarna tycker att det hålls för få SIP-möten och önskar även ett förenklat sätt att
boka dessa. De uttrycker även att det är svårt att få tag på Försäkringskassan och
upplevs att de ofta avböjer att medverka. Försäkringskassan menar att de ofta
kallas till SIP-möten för att diskutera beslut om ersättning. De har ingen
lagstadgad skyldighet att delta vid SIP-möten men deltar vid möten om det finns
ett tydligt syfte med deras medverkan.
Även i kommunen finns en vinning i att öka antal SIP-möten där alla inblandade
aktörer medverkar. Kommunen ser även där svårigheter att få alla att ställa upp
på ett möte. På Arbetsförmedlingen framkommer att nätverksmöten upplevs
givande men de förekommer ganska sparsamt.

Bättre övergång från medicinsk insats till
rehabiliteringsinsats
På Fisksätra vårdcentral framkom att det finns ett gemensamt mål om att minska
antalet sjukskrivningar alternativt sjukskrivningsgrad samt tydligt beskriva
patientens förmågor på läkarintygen. Vårdcentralen kan remittera personer utan
SGI till en förrehabiliterande insats. Läkarna tycker förrehabiliteringen fungerar
bra men patienterna återfår ofta inte full arbetsförmåga efteråt och då finns
behov av en bättre överlämning till kommunen eller Arbetsförmedlingen.
När vården inte längre har en lämplig behandling för patienten finns behov av
kontakt med andra aktörer för stöd vid fortsatt planering. Då patienten inte
uppbär sjukpenning upplevs det svårt att veta vem som är ansvarig. Båda
vårdaktörerna betonar att de inte har insyn i rehabiliteringsplanen hos andra
aktörer och hur en långsiktig och metodisk återgång till arbetsmarknaden kan se
ut. Dock har samarbetet med kommunen blivit bättre vilket bidragit till färre
sjukskrivningar.

Rutiner för samordnad rehabilitering behöver
förbättras
Försäkringskassan har ett samordningsansvar att utreda lämpliga
rehabiliteringsinsatser för individer. Gällande målgruppen nollklassade finns det
uttalat i arbetssättet efter projekt nollklassade att kommunen och
Försäkringskassan ska samarbeta, driva och följa upp personens planering. Vid
uppföljning av projekt nollklassade, ett år senare, framkommer det att i åtta av
femton ärenden har samordningen inte slutförts. Samarbetet mellan kommunen
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och Försäkringskassan behöver följas upp gällande samordnad rehabilitering,
vilket även betonades av Försäkringskassan.

Bättre samverkan kring individen
En gemensam syn bland aktörerna är att många individer har en känsla av att de
“bollas runt” mellan myndigheter. Detta då de deltagit i en rad olika insatser hos
flera aktörer utan att ha närmat sig arbete vilket kan skapa en känsla av
misslyckande hos individen. Dessutom ges olika besked hos myndigheterna och
personen kan uppleva att den inte hör hemma någonstans. Olika projekt som
genomförts för målgruppen har inneburit kortsiktiga lösningar med tillfälliga
handläggare och detta skapar otrygghet hos kund. Projekten följs sällan upp och
fokus kring målgruppen avtar med tiden. Att förändra och förbättra nuvarande
arbetssätt inom den ordinarie verksamheten är att föredra framför att starta nya
projekt.

Minimala väntetider på rätt insats och/eller rätt
ersättning
Då den enskilde aktören saknar kännedom om vad som kan erbjudas den
sjukskrivne och samverkan saknas leder till obefogat långa väntetider till det stöd
som behövs. Lång tids inaktivitet skapar än större avstånd till arbetsmarknaden. I
diskussion kring hur bättre samverkan kan ske så önskar samtliga aktörer mer
insyn i varandras arbetssätt för att mer effektivt kunna vägleda personen till rätt
insats och/eller rätt ersättning.

Optimera aktörernas resurser kring individen
Utan samverkan kan liknande och dyra insatser beviljas en person på flera
myndigheter samtidigt. Exempelvis kan en fördjupad utredning nyligen ha
genomförts via Försäkringskassan för att sedan även beviljas av kommunen. Om
alla parter får ta del av samma utredning och underlag används resurserna mer
effektivt. Personer som vandrar runt mellan myndigheter är resurskrävande ur
samhällsekonomiskt perspektiv men även för individen.
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Del 2. Förändringsbeskrivning
Utifrån förstudiens resultat och analys har en rad förändringsförslag utformats.
Dessa förändringsförslag kan leda till att flera utmaningar i samverkan kan
överbryggas. För fyra av de nedanstående förbättringsförslagen (Multidisciplinär
utredning, Implementera SIP-möten, Intern kvalitetsuppföljning av läkarutlåtanden och
Rutiner hos kommunen vid ansökan om sjukersättning) lämnas ansvaret av
genomförandet till respektive aktör. Detta då samtliga aktörer inom VärNa ej
berörs och därmed beskrivs inte vilka resurser som krävs för genomförandet.
EFFEKTER
Kvaliteten på
Förbättrade
läkarutlåtanden
rutiner vid
behöver
ansökan om
förbättras
sjukersättning

Förbättringsförslag
Individsamverkansteam

X

Utbildning i försäkringsmedicin och rehabiliteringssamordning
Multidisciplinär utredning
Implementera SIP-möten
Intern kvalitetsuppföljning av läkarutlåtanden
Rutiner hos kommunen vid ansökan om sjukersättning

X
X
X

Behov av ökade
Minimala
kunskaper om
Önskemål om
väntetider på
aktörernas
Behov av
fler
Bättre övergång från
rätt insats
ansvarsområden &
bättre
nätverksmöten medicinsk insats till och/eller rätt
insatser
kontaktvägar med hög närvaro rehabiliteringsinsats ersättning
X
X

X

X

X
X

X

X

X

X

X
X

Bättre
samverkan
kring
individen

X
X
X
X
X
X

Tabell 1. Visar effekterna på utformade förbättringsförslag.

Vägledningsteam
Ett vägledningsteam består av representanter från de myndigheter och
vårdinstanser som verkar kring personerna i förstudiens målgrupp.
Vägledningsteamen ska erbjuda en samordnad rehabilitering där målsättningen är
att skapa en tydlig planering för kunden med målet att bli självförsörjande.
Individen får på detta sätt en samlad bedömning och kan erbjudas hela det utbud
av insatser som finns hos de samverkande parterna.

Syfte
I workshops med Arbetsförmedlingen, kommunen och landstinget efterfrågas
mer samverkan. En fördel med att ha kontinuerliga vägledningsmöten är att
insatserna kan följas upp vilket leder till att kunden får en långsiktig planering och
undviker att falla mellan stolarna. Alla inblandade är införstådda i kundens
planering vilket leder till en större tydlighet för kunden. Aktörernas resurser och
insatser blir tillgängliga för kunden och synliga för alla aktörer.
I Värmdö kommun finns också ett behov av att samverka och följa upp
planeringen kring dessa kunder. De saknar ett gemensamt arbetssätt mellan
aktörerna när de inte kommer vidare med kunden på egen hand och ställer sig
därför positiva till vägledningsteam.
Försäkringskassan menar att samverkan i LOTS-teamen inom MIA-projektet
fungerar mycket bra. I LOTS-teamen görs en genomlysning av individens
situation och sedan samverkar aktörerna för att ge bästa möjliga stöd till
individen. Då LOTS-teamen bedrivs i projektform och endast är tillgängliga för
personer inom MIA-projektet finns behov av att implementera denna typ av
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vägledande samverkansteam i de ordinarie verksamheterna. Därmed skapas en
hållbarhet och kontinuitet, vilket efterfrågas av alla aktörer i förstudien. Att ha
team som bedömer en sjukskrivens planering borde därför vara mer effektivt än
att driva “kortare” projekt för målgruppen som inte ger önskad effekt på lång
sikt.

Effekter av vägledningsteam
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Förbättrade rutiner vid ansökan om sjukersättning
Ökade kunskaper om aktörernas ansvarsområde och insatser
Bättre kontaktvägar
Fler nätverksmöten med hög närvaro
Bättre övergång från medicinsk insats till rehabiliteringsinsats
Minimala väntetider på rätt insats och/eller rätt ersättning
Bättre samverkan kring kund
Optimera aktörernas resurser kring individen
Bättre rutiner vid samordnad rehabilitering

Utformning och resurser för vidare projekt
Implementeringen av vägledningsteam i den ordinarie verksamheten bör inledas
med ett delprojekt för att genomföra de förberedelser som krävs för att inleda
arbetet i teamet. En projektledare om 50 procent under perioden april - augusti
2018 behövs för att skapa ett arbetssätt för vägledningsteamet som bland annat
innebär att utforma hur inremittering sker, mötesfrekvens och var mötena ska
hållas. Projektledaren ska också identifiera en teamkoordinator som kommer vara
ansvarig för det löpande arbetet under projekttiden. Vägledningsteamet ska
endast bistå med konsultativt stöd till skillnad från i Falkenbergs kommun där
arbetet med kunderna även sker operativt. Projektledaren ska genom kontakt
med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommunen, allmänpsykiatrin och
primärvården säkerställa att varje aktör utser en deltagare till vägledningsteamet. I
delprojektet behövs en omfattande kartläggning av aktörernas behov för att få en
uppskattning av hur ofta vägledningsteamen behöver träffas. Uppskattningsvis
kostar detta delprojekt 100 000 kronor.
För att vidare implementera vägledningsteamet behövs ett genomförandeprojekt
under augusti 2018 – juni 2019. Vägledningsteamet behöver under denna period
träffas två halvdagar per månad där den faktiska överläggningen sker. Utöver
detta krävs förarbete kring ärenden innan mötet. Mötesfrekvensen kan komma
att revideras beroende på den kartläggning som görs i delprojektet. En
teamkoordinator behövs som sammankallar teamet och utser vilka ärenden som
ska överläggas. Teamkoordinatorn kommer uppskattningsvis arbeta 25 procent
då den också är med vid vägledningsteamens möten. Kostnaden för
genomförandeprojektet beräknas till 100 000 kronor.
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Utbildning i försäkringsmedicin och
rehabiliteringssamordning
En utbildning med fokus på försäkringsmedicin och rehabiliteringssamordning
ger myndighetsutövare och vårdgivare bättre förutsättningar till ett framgångsrikt
arbete med sjukskrivna. Utbildningen är dessutom ett forum för aktörerna att
presentera nya arbetssätt och insatser.

Syfte
I förstudiens workshops har det framkommit att det finns behov av mer kunskap
kring de olika aktörernas ansvarsområde och insatser. Försäkringskassan menar
att de gjort flera försök att delge kunskap om försäkringsmedicin inom vården
men det har inte gett det resultat som önskats. Försäkringskassan ser fortfarande
brister vid utfärdande av läkarintyg och utlåtanden.
I Värmdö kommun uttrycks en osäkerhet i kontakten med läkarna då de anser att
de saknar tillräcklig kunskap för att diskutera läkarintygen med vårdgivaren. I och
med detta riskerar arbetslivsinriktad rehabilitering fördröjas eller utebli.
En utbildning inom försäkringsmedicin och rehabiliteringssamordning skulle
säkerställa att alla aktörer som arbetar med samordning av sjukskrivna får ökade
kunskaper inom området. Då det förekommer personalförändringar inom
myndigheterna är det särskilt viktigt med kontinuerlig utbildning för att kunderna
ska ha lika möjlighet att hamna rätt, få det stöd de behöver och en kortare väg dit.

Effekter av utbildning i försäkringsmedicin och
rehabiliteringssamordning
•
•
•
•
•
•

Kvaliteten på läkarutlåtande förbättras
Ökade kunskaper om aktörernas ansvarsområden och insatser
Bättre övergång från medicinsk insats till rehabiliteringsinsats
Minimala väntetider på rätt insats och/eller rätt ersättning
Optimera aktörernas resurser kring individen
Rutiner för samordnad rehabilitering behöver förbättras

Utformning och resurser för vidare projekt
En projektledare om 50 procent behövs för att skapa rutiner, fastställa vilka som
ska genomföra utbildningen och sammanställa utbildningens innehåll. Innehållet
kan komma att variera på grund av förändrade arbetssätt hos aktörerna men ska
göras med samma syfte - att öka kunskap om försäkringsmedicin och
rehabiliteringssamordning. Personal från samtliga aktörer inom VärNa behövs för
att utbilda inom de olika områdena. Utbildningen, som är en heldagsutbildning,
ska genomföras två gånger per år. Utbildningen hålls för
rehabiliteringskoordinatorer och läkare inom vården, handläggare från
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Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan samt de som arbetar med
målgruppen inom kommunen. För att planera genomförandet av utbildningen
behövs ett delprojekt under perioden april - augusti 2018. Uppskattningen är att
delprojektet kostar cirka 100 000 kronor.
I genomförandeprojektet, som beräknas pågå under två år, krävs uppskattningsvis
en projektledare om 15 procent. Projektledaren ska uppdatera
utbildningsmaterial, boka utbildare och lokal, ansvara för anmälan med mera.
Grunden för utbildningen är utformad i tidigare delprojekt och behöver endast
uppdateras inför utbildningstillfället. Två år anses skäligt för detta
genomförandeprojekt då det endast innebär fyra utbildningstillfällen. Projekttiden
behövs även för att säkerställa att utbildningen i fortsättningen blir en del av
aktörernas kompetensutveckling. Genomförandeprojektet kommer
uppskattningsvis att kosta 150 000 kronor.

Multidisciplinär utredning
Multidisciplinär utredning innebär att olika yrkeskategorier bedömer individens
besvär utifrån sin yrkesprofession. Därmed blir besvären belysta ur olika
perspektiv vilket ger en helhetsbild av problematiken.

Syfte
Framkommer i kontakten med vården att de upplever det svårt att göra
bedömningar av personer som varit utanför arbetsmarknaden under lång tid. Det
är svårt för läkarna att ta ställning till patientens förmåga då de inte har något att
sjukskriva i förhållande till. Individen har i många fall gått igenom en rad insatser
hos olika aktörer utan att kunna påvisa arbetsförmåga. Inom kommunerna finns
ett antal personer som har nedsatt arbetsförmåga och saknar aktuell planering då
insatserna är uttömda. En samlad bedömning, de vill säga en multidisciplinär
utredning, skulle kunna ge svar till både läkarna, kunden och kommunen om
vilken väg personen bör ta. Detta kan ur ett samhällsekonomiskt perspektiv samt
för den enskilda individen vara en investering som kan leda till att kunden
hamnar rätt efter att under lång tid hoppat runt hos olika myndigheter och
vårdgivare.

Effekter av en multidisciplinär utredning
•
•
•
•

Förbättrade rutiner vid ansökan om sjukersättning
Minimala väntetider på rätt insats och/eller rätt ersättning
Bättre samverkan kring individen
Optimera aktörernas resurser kring individen
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Utformning
En multidisciplinär utredning ska kunna begäras av kommunen när handläggare
bedömer att kund inte kommer vidare. Följande kriterier bör vara uppfyllda för
att det ska kunna bli aktuellt:
•
•
•
•

SIP-möte ska ha genomförts
Allt tillgängligt material från berörda aktörer ska samlas in (ev. via
Vägledningsteam)
All medicinsk och arbetslivsinriktad rehabilitering ska vara uttömd
Ärendet har föredragits för arbetsledare

Att föredra ärendet för arbetsledare säkerställer att utredningen ges till de
individer som har ett tydligt behov då kostnaden för en multidisciplinär utredning
beräknas till cirka 50 000 kronor.

Implementering av SIP-möten
En samordnad individuell plan (SIP) ska göras när behov finns att samordna
insatser och planering från både kommun och landsting. Med fler möten med alla
inblandade aktörer skapas bättre samverkan.

Syfte
Vården tycker att det hålls för få SIP-möten och de önskar ett förenklat sätt att
boka dessa. SIP-möten tydliggör vem som gör vad och underlättar samverkan
runt kunden då samtliga aktörer har samma mål. Samtidigt får kunden en
information att förhålla sig till, kan snabbare få rätt insats och insatser från olika
aktörer kan ske parallellt.

Effekter av fler SIP-möten
•
•
•
•
•
•
•
•

Förbättrade rutiner vid ansökan om sjukersättning
Ökade kunskaper om aktörernas ansvarsområden och insatser
Bättre kontaktvägar
Fler nätverksmöten med hög närvaro
Bättre övergång från medicinsk insats till rehabiliteringsinsats
Minimala väntetider på rätt insats och/eller rätt ersättning
Bättre samverkan kring kund
Optimera aktörernas resurser kring individen

Utformning
Kommunen behöver anställa en SIP-samordnare som kan skapa nytt arbetssätt,
informera om syftet till aktörer och medarbetare samt följa upp resultatet av
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metoden. Målet är att SIP-samordnaren ska öka antalet SIP-möten i kommunen
och själv genomföra SIP-möten med kommunens befintliga kunder.

Kvalitetsuppföljning av läkarutlåtanden
I förstudien framkommer att Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och
kommunen anser att många läkarutlåtanden och läkarintyg är av bristande
kvalitet. Ofta saknas en tydlig beskrivning av medicinsk status och
aktivitetsbegränsning kopplat till individens funktionsnedsättning.
Kompletteringar är vanligt förekommande för att kunna göra en planering för
individen eller bedöma rätt till en ersättning vilket gör att handläggande aktör
tappar fart i ärendet.

Syfte
Har i kontakten med Fisksätra vårdcentral och Capio psykiatri kommit fram att
kvalitetsuppföljning av läkarintyg och läkarutlåtanden saknas vilket ses som en
brist även internt. Det är angeläget att öka kvaliteten på utlåtanden för att spara
alla aktörers resurser samt för att individen ska kunna komma vidare i sin
planering.

Effekter vid kvalitetsuppföljning av
läkarutlåtanden
•
•

Kvalitet på läkarutlåtanden förbättras
Minimala väntetider på rätt insats och/eller rätt ersättning

Utformning
Vårdaktörerna behöver utforma en systematik kring uppföljning av läkarintyg och
läkarutlåtanden för att kontinuerligt följa upp kvaliteten. Vore även av värde att
skapa en struktur för hur ansökan om sjukersättning ska följas upp för att där
kunna se hur det läkarutlåtande som utfärdats mottagits av Försäkringskassan.

Rutiner hos kommunen vid ansökan om
sjukersättning
Rutiner behövs hos kommunen för att sammanställa underlag från alla aktörer så
att Försäkringskassan kan ta ställning till ansökan om sjukersättning utifrån all
tillgänglig information.
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Syfte
Så mycket som 80 procent av alla ansökningar om sjukersättning avslås idag. Det
är därför viktigt att all tillgänglig information samlas in och bifogas vid en
ansökan om sjukersättning. Kriterierna för att beviljas sjukersättning är att
arbetsförmågan ska vara stadigvarande nedsatt, all medicinsk behandling ska vara
uttömd och även att arbetslivsinriktade insatser ska ha prövats och uttömts. Om
kommunen skulle arbeta mer aktivt med att stötta kunden att ta in alla befintliga
underlag som finns internt och hos andra aktörer skulle förutsättningarna till att
beviljas ersättning kunna öka. Det finns även vinster i att kommunen får ta del av
läkarutlåtandet innan det skickas till Försäkringskassan för att se över om det
finns behov av att komplettera utlåtandet innan det skickas in. Detta skulle även
spara på Försäkringskassans resurser då begäran om kompletteringar hos vården
skulle minska.

Effekter av rutiner hos kommunen vid ansökan
om sjukersättning
•
•

Förbättrade rutiner vid ansökan om sjukersättning förbättras
Minimala väntetider på rätt insats och/eller rätt ersättning

Utformning
Från och med januari 2018 har Nacka kommun särskilda handläggare som
arbetar med sjukskrivna personer som uppbär ekonomiskt bistånd i en så kallad
rehabiliteringsgrupp. Den nya arbetsrutinen vid en ansökan om sjukersättning
hos Försäkringskassan bör införas i denna rehabiliteringsgrupp.

Sammanfattning
Mål
Ett av målen med förstudien har varit att identifiera och analysera nuvarande
arbetssätt hos berörda aktörer samt samverkan dem emellan. Resultatet av
projekt nollklassade har följts upp under förstudien. Dessutom har workshops
kring samverkan hållits med alla aktörer inom samordningsförbundet VärNa och
utifrån detta har utmaningar i samverkan identifierats. Förstudiens andra mål var
att föreslå förbättringar vilket gjorts utifrån de utmaningar som identifierats.

Vidare projekt
Förbättringsförslagen Implementera SIP-möten och Vägledningsteam ger liknande
effekter. Skillnaden är dock att Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen inte
har skyldighet att delta vid SIP-möten, då SIP är ett verktyg främst för kommun
och landsting. I vägledningsteamen däremot är alla aktörer representerade vilket
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säkerställer att individen får möjlighet att ta emot stöd även från dessa parter. Att
förbättra rutiner och arbetssätt samt öka samverkan mellan alla aktörer blir möjlig
vid vägledningsteam men ej vid SIP-möten.
Utifrån förstudiens resultat och analys dras slutsatsen att vidare fokus bör ligga på
de två förbättringsförslagen; Vägledningsteam och Utbildning i försäkringsmedicin och
rehabiliteringssamordning. Dessa två förändringar ger effekter som efterfrågas av
samtliga aktörer inom VärNa. Genomförs dessa förslag finns möjlighet till bättre
samverkan för personer i förstudiens målgrupp, förenklat arbete för de enskilda
aktörerna samt en samhällsekonomisk vinst i och med att resurser nyttjas mer
effektivt. Dessutom minskar risken för att individen ”bollas runt” hos olika
myndigheter och får en snabbare väg till rätt insats och rätt ersättning.
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