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Försäkringskassans ansvar

• 30 kap. 8-11 §§ SFB

• Försäkringskassan samordnar och utövar tillsyn över de insatser som behövs för 

rehabiliteringsverksamheten

• Försäkringskassan ska i samråd med den försäkrade se till att behovet av rehabilitering 

klarläggs och de åtgärder vidtas som behövs för en effektiv rehabilitering 

• Försäkringskassan ska samverka med andra aktörer

• Försäkringskassan ska se till att åtgärder påbörjas så snart som möjligt
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Vad menas med rehabilitering?

• Rehabilitering ska syfta till att en försäkrad som har drabbats av sjukdom ska få tillbaka 

sin arbetsförmåga och få förutsättningar att försörja sig själv genom förvärvsarbete 

(arbetslivsinriktad rehabilitering)

• Det krävs inte att nedsättningen av arbetsförmågan är av någon viss omfattning.

• Inget krav på upptrappning enligt nivåer  
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Ansökan

Samordnad rehabilitering för personer utan sjukpenning grundande inkomst ( SGI)

• Beskrivning av arbetsoförmåga och behov av rehab

• Kontakt med personen för att utreda aktuella rehabiliteringsbehov

• Medgivande från den försäkrade

• Kontakt med andra myndigheter/aktörer

• Rehabiliteringsplan som anger åtgärder, tidsplan och ansvarsfördelning

• Uppföljning görs regelbundet för att följa upp arbetsförmågans utveckling

• Ansökan om Särskilt bidrag
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Stöd i Försäkringskassans bedömning

• Läkarintyg 

• Försäkringsmedicinskt beslutsstöd

• Stöd från försäkringsmedicinska rådgivare

• Information från den försäkrade
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• Försäkringskassan kan inte bedöma någons arbetsförmåga enbart 

utifrån diagnos. Det beror på att det är de konkreta konsekvenserna av 

sjukdomen – inte sjukdomen i sig – som kan medföra att arbetsförmågan 

är nedsatt. 

• Därför bör det framgå av läkarintyg och andra medicinska underlag hur 

sjukdomen sätter ned arbetsförmågan. Det bör också framgå vilka 

observationer som gjorts samt vilka eventuella undersökningsfynd och 

andrautredningsresultat som framkommit.

• Läkaren bör redogöra för sin professionella värdering och bedömning av 

den information som framkommer vid undersökning av patienten. 

• När Försäkringskassan sedan prövar om arbetsförmågan är nedsatt ska 

en helhetsbedömning göras, där Försäkringskassan tar hänsyn till både 

vad som står i de medicinska underlagen och till övriga relevanta 

uppgifter i utredningen. 

För att kunna värdera informationen i intyget 



Sid 10 •  • 

Beskriver och graderar 

konsekvenser av den 

funktionsnedsättning som 

sjukdomen ger på individnivå
(Fält 5 i MU)

Diagnos Funktionsnedsättning Aktivitetsbegränsning 

Diagnos
(Fält 2 i MU)

Anger vilken funktion som 

är nedsatt av sjukdomen
(Fält 4 i MU)

Depression Koncentrationssvårigheter, 

minnessvårigheter, trötthet, nedsatt 

uthållighet.

En deprimerad person kan ha mer 

eller mindre svårt att vara 

uppmärksam, lära nytt och förstå 

instruktioner. Eller påbörja, genomföra 

och avsluta en uppgift, hantera stress, 

förändring och andra psykologiska 

krav.

Lumbago Nedsatt rörlighet i ländryggen eller 

smärtande rörlighet i ländryggen.

Vid lumbago kan det vara att ändra 

kroppsställning, att behålla en 

kroppsställning, lyfta, stå framåtböjd 

eller sitta.

Exempel:

Källa: SOU 2009:89 Arbetsförmågeutredningen, Artikel i Socialmedicinsk tidskrift 6/2009, s 529-537, ICF s193
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• Arbetsförmåga ej nedsatt pga. av sjukdom

• Personen är för sjuk just nu 

• Finns ingen  rehabiliteringspotential – arbetsförmågan är 

stadigvarande nedsatt pga. sjukdom 

Inget behov av samordnad rehabilitering

Försäkringskassans 

mål är att återfå 

arbetsförmåga!
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TACK! 
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Ann-Sofi Törner

Rehabiliteringskoordinator
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Johanna Hammarqvist  

Kommunalförbundet Sjukvård och Omsorg i Norrtälje kommun 

(KSON)



Arbeta med funktionsnedsatta
Vårt uppdrag
Hur tolkar vi läkarintyget?
Vad använder vi läkarintyget till?
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ARBETSFÖRMEDLINGENS UPPDRAG 

arbetssökande med funktionsnedsättning
”…som medför nedsatt arbetsförmåga”

• Arbeta för att dessa personer ska finna, 

få och behålla en anställning

• Underlätta arbetslivet genom att 

anpassa arbets- och utbildningsplatser

• Förbättra  förutsättningarna och 

valmöjligheterna på arbetsmarknaden

• Motverka långtidsarbetslöshet och 

uteslutning på arbetsmarknaden

58 000 personer med 

funktionsnedsättning fick 

anställning 2017
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Förstärkta samarbetet med Försäkringskassan
Arbetslivsinriktad rehabilitering

• Långtidssjukskrivna

– Återfå arbetsförmågan för att återgå till 

ett arbete

– Återgå till att söka arbete

– Ungdomar med aktivitetsersättning
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Personalresurser / Kompetens

• Arbetsförmedlare med fördjupad kunskap om 

arbetslivsinriktad rehabilitering

• Experter

– Arbetsterapeuter/fysioterapeuter

– Psykologer

– Socialkonsulenter

– Synpedagoger

– Audionomer/hörselpedagoger

• SIUS-konsulenter (särskilt introduktions- och 

uppföljningsstöd)



Hur tolkar vi läkarintyget och 
vad använder vi det till?

• Aktuellt sjukdomsförlopp

• Funktionsnedsättning

• Aktivitetsbegränsning

• Rekommendationer

• Arbetsförmågan

• Prognos
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Särskilda program för arbetssökande med 
funktionsnedsättning
1. Bidrag för hjälpmedel på arbetsplatsen

2. Personligt stöd

 Sius – särskilt introduktions- och uppföljningsstöd

 Individuellt pedagogiskt stöd vid utbildning

 Bidrag för personligt biträde

3. Ekonomiskt stöd

 Lönebidrag

 Skyddad anställning

 Hos offentlig arbetsgivare

 Hos Samhall

 Bidrag för uppstartskostnader vid start av näringsverksamhet
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Utgångspunkten för 
Arbetsförmedlingen

Allmäna grundkrav i arbetslivet

• Vilja att arbeta

• Förmåga att klara av en arbetsuppgift

• Förmåga att ta sig till en arbetsplats

• Förmåga att delta på arbetsplatsen

Kunna samarbeta med andra

Kunna låta personliga behov stå tillbaka till fördel för företagets behov

Kunna utföra en arbetsuppgift som inte är självvald

Individens
förutsättningar

ArbetsmiljönArbetets krav

Arbetsförmåga
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Arbete- Studier- Arbetssökande

Tack! 

jonna.jingbrant@arbetsformedlingen.se
tel: 010-4874189

mailto:jonna.jingbrant@arbetsformedlingen.se
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Tack för idag!


