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Bakgrund och tillvägagångssätt

• Förfrågan från SAMSUS om hur många ansökan om samordnad rehab som 

Försäkringskassan tog emot från boende i Samordningsförbundets Roslagens 

sex kommuner under år 2019.

• Controller på Försäkringskassan tog fram samtliga ansökningar om samordnad 

rehabilitering som inkom under 2019 till Försäkringskassans kontor Sthlm Län 

Nord , vars  geografiska upptagningsområde består av 10 kommuner. 

• Samverkansansvarig och försäkringssamordnare på Försäkringskassan har 

gått igenom samtliga ärenden och tittat på utfallet av ansökningarna samt 

kvalitet i handläggningen. 

• Totalt har 53 ansökningar om samordnad rehabilitering granskats. Av dessa 

kom 33 stycken från boende i Samordningsförbundets Roslagens 6 kommuner: 

Vallentuna, Vaxholm, Österåker, Täby, Norrtälje, Danderyd. 
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Förmånen rehabilitering

• Rehabilitering är en egen förmån enligt 23 kap. 2 § SFB. Det är möjligt att ansöka om rehabilitering. 

Ansökan ska vara skriftlig (110 kap. 4 § SFB). Dessutom kan Försäkringskassan alltid ta initiativ till 

rehabilitering. Grundkriteriet för att ha rätt till förmånen samordnad rehabilitering är att arbetsförmågan 

bedöms vara nedsatt på grund av sjukdom och att det finns behov av samordning av 

rehabiliteringsinsatser.

• Rätten till rehabilitering är både en bosättningsbaserad och en arbetsbaserad förmån och gäller 

således oavsett om den försäkrade får ersättning utbetald från sjukförsäkringen eller inte (5 kap. 9 § SFB 

och 6 kap. 6 § SFB). 

• Syftet med rehabiliteringen är att den försäkrade ska få tillbaka arbetsförmågan och förutsättningar 

för att försörja sig själv genom förvärvsarbete (29 kap. 2 § SFB). Med rehabilitering avses alltså i SFB 

arbetslivsinriktad rehabilitering. Försäkringskassan ska i samråd med den försäkrade se till att 

behovet av rehabilitering klarläggs och att rehabiliteringsåtgärder påbörjas så snart som möjligt 

(30 kap. 9 och 11 §§ SFB). 

• Blanketten för att ansöka heter Ansökan Samordning av rehabiliteringsinsatser (7434) och finns i 

blankettlagret och på forsakringskassan.se/ under flikarna Privatperson, Myndigheter och 

samarbetspartner och Sjukvård

• När en individ ska ansöka om att få sin rehabilitering  samordnad av Försäkringskassan så behöver 

individen skicka in en ansökan samt ett läkarintyg. Individen behöver också vara motiverad att delta i 

arbetslivsinriktad rehabilitering med målsättningen att öka sin arbetsförmåga. 
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Försäkringskassans roll och ansvar vid ansökan om 
samordnad rehabilitering

1

Ansökan och läkarintyg 

inkommer till 

Försäkringskassan:

• Försäkringskassan utreder 

om individens 

arbetsförmåga är nedsatt 

på grund av sjukdom i 

förhållande till normalt 

förekommande arbete.

– Läkarintyg, dialog med 

individen och läkaren

2

Om arbetsförmåga bedöms 

vara nedsatt på grund av 

sjukdom:

• Försäkringskassan  

klarlägga individen 

rehabiliteringsbehov

- Dialog med individen, 

läkare, AF (GK), socialtjänst, 

läkarintyg

3

Om arbetsförmågan bedöms 

vara nedsatt på grund av 

sjukdom 

och

det bedöms finnas behov av 

samordnad rehabilitering:

• Försäkringskassan  

samordna rehabiliteringen 

och följa upp de 

rehabiliteringsåtgärder som 

pågår hos 

Arbetsförmedlingen eller 

via Samordningsförbund.

Steg 1 Steg 2 Steg 3
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Antal ansökningar från boende i respektive 
kommun i Roslagen
• Danderyds kommun – 2 skriftliga ansökningar varav en hade försörjningsstöd

• Norrtälje kommun – 13 skriftliga ansökningar varav en hade försörjningsstöd

• Vaxholm kommun – 2 skriftliga ansökningar 

• Täby kommun – 8 skriftliga ansökningar varav två hade försörjningsstöd

• Österåker kommun – 4 skriftliga ansökningar varav en hade med försörjningsstöd 

• Vallentuna kommun – 4 skriftliga ansökningar varav en hade försörjningsstöd 
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Sammanfattning Roslagens 6 kommuner

➢ Totalt 33 ansökningar om samordna rehabilitering.

➢ Majoriteten av ansökningarna, 64 % (21 stycken), kommer från boende i Norrtälje kommun och Täby 

kommun.

➢ 42 % (14 stycken) av de som ansökt om samordnad rehabilitering bedöms ej ha nedsatt arbetsförmåga på 

grund av sjukdom i ett normalt förekommande arbete.

➢ 33 % (11 stycken) av de som ansöker om samordnad rehabilitering har redan en pågående ersättning –

sjukpenning, sjukersättning eller aktivitetsersättning - från Försäkringskassan.

➢ 6 % (2 stycken) av de som ansökt om samordnad rehab och som inte redan har en pågående ersättning 

från FK har gått vidare hela vägen till en arbetsförberedande/arbetslivsinriktad rehab 


