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 Försäkringskassans verksamhet ska vara effektiv 

och rättssäker samt präglas av en god service och 

hög tillgänglighet. Socialförsäkringen ska 

tillämpas med hög kvalitet så att den enskilde får rätt 

ersättning i tid och relevant stöd

 Den enskilde ska förstå Försäkringskassans beslut

 Skillnaden i sjukpenningtal mellan kvinnor och män 

ska minska.

 Bidra till låg och stabil sjukfrånvaro

Försäkringskassans uppdrag



Sjukskrivningsprocessen och ansvariga aktörer

Utreda och bedöma rätten till 
ersättning från sjukförsäkringen

Insatsansvar

Medicinsk rehabilitering

Social rehabilitering

Arbetsplatsinriktad rehabilitering

Försäkringskassan

Hälso- och 
sjukvården Arbetsgivaren

Arbetsförmedlingen

Kommunen

Rehabkoordinering

Stödjer personen genom att utöva tillsyn 
och vid behov samordna insatsansvariga 
parter

Socialförsäkringsbalken, 
regeringens 
regleringsbrevLagen om allmän försäkring

Samordningsförbunden

Arbetslivsinriktad rehabilitering
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Korrekt regeltillämpning
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Differentierad handläggning



Rehabiliteringskedjan

Möjlighet till 

fortsatt arbete hos 

arbetsgivaren

FK utreder och bedömer:  

1. rätten till ersättning

2. 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

Kompetensutveckling 

Byte av arbete
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Följer Socialförsäkringsbalken

• Att FK utreder och bedömer nedsättning av arbetsförmåga

• Att FK vid behov klargör individens förutsättningar för återgång i arbete 

• Att FK samordnar vid behov av arbetslivsinriktad rehabilitering

Vad kan förväntas av Försäkringskassan?

 Vi utgår från att andra aktörer tar sitt ansvar 

 Vi ger den försäkrade stöd genom att verka för att rätt åtgärder 

vidtas i rätt tid av rätt aktör 

 Vi anpassar handläggningen utifrån kundens behov, men 

också vårt eget 

Vid kommunicering och beslut meddelas alltid 

individen. 

Försäkringskassan har inget lagstöd att informera dig 

som arbetsgivare eller vårdgivare.
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 Arbetsgivaren ska upprätta en plan för återgång i arbete

 Senast den dag som arbetstagarens arbetsförmåga har varit 

nedsatt under 30 dagar 

 Om det kan antas att hens arbetsförmåga kommer att vara 

nedsatt under minst 60 dagar 

• Övergångsbestämmelse: I de sjukfall som startat innan 1 juli 

2018 ska en plan upprättas senast den 30 september

Krav på att arbetsgivaren ska ta fram en plan för 
återgång i arbete (30 kap. 6 § SFB)
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• Omvårdnadsbidrag och Merkostnadsersättning ersätter 

vårdbidrag och handikappersättning på sikt

Nya förmåner



www.fk.se

Email: riitta.hogberg@fk.se

http://www.fk.se/
mailto:riitta.hogberg@fk.se

