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Försäkringskassans uppdrag

• Utreda arbetsförmågans nedsättning på grund av sjukdom

• Besluta om rätt till ersättning och betala ut ersättning därefter

• Klarlägga den enskildes behov av arbetslivsinriktad rehabilitering samt planera och samordna åtgärderna

Inom sjukförsäkringen

Inom aktivitetsersättningen

• Utreda arbetsförmågans nedsättning på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning

• Besluta om rätt till ersättning för ungdomar mellan 19-29 år som troligt inte kommer arbeta heltid på minst ett 

år

• Klarlägga den enskildes behov av olika insatser och aktiviteter samt samordna dessa.



Auskultation hösten 2019

Diagnos/Sjukdom

Funktionsnedsättning
Undersökningsfynd, testresultat 

och observationer

Aktivitetsbegränsning
De konsekvenser sjukdom eller skada har 

på individens förmåga till aktivitet

Metod för att utreda hos Försäkringskassan 

DFA-KEDJAN
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Sjukförsäkring



Auskultation hösten 2019

• Utfärda medicinska underlag
• Se till att de medicinska underlagen 

innehåller den information som behövs för 
att Försäkringskassan ska kunna besluta 
om rätt till ersättning eller stöd.
• Komplettera informationen om det 

behövs.

Hälso- och sjukvårdens uppdrag:
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Rätt till sjukpenning - villkor
• Försäkrad enligt Socialförsäkringsbalken

• Inkomstbortfall och fastställd SGI

• Nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom 
– rehabiliteringskedjan

• Förmånsnivåer: En fjärdedel, halv, tre 
fjärdedelar och hel

• Bortse från ekonomiska, sociala, 
arbetsmarknadsmässiga och liknande 
förhållanden (språkkunskaper, utbildning 
osv) 



Auskultation hösten 2019

• Bedömning i det enskilda ärendet

- vilken information har vi ärendet ?

- behövs mer information och från vem ?

Utredningsskyldighet…

När är utredningen tillräcklig?
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Undantag

1. Övervägande skäl – det 
finns övervägande skäl 
som tar för hel återgång i 
arbete senast vid 365 
dagars sjukskrivning

2. Oskäligt – ex. allvarlig 
sjukdom

Vanliga arbetet 
eller andra 
tillfälliga 
arbetsuppgifter 
hos 
arbetsgivaren. 

Omplacering till 
andra 
arbetsuppgifter 
eller annan 
tjänst hos 
arbetsgivaren.

Normalt förekommande 
arbete på 
arbetsmarknaden.

0 90 180 365 dagar

Tidsgränser i sjukförsäkringen

Normalt 
förekommande 
arbete på 
arbetsmarknaden.

Undantag

Oskäligt – ex. 
allvarlig sjukdom

Successivt vidgad 
bedömningsgrund
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• Vad säger lagen, Socialförsäkringsbalken:
30 kap 10 § Försäkringskassan ska, om den försäkrade medger det, 
i arbetet med rehabiliteringen samverka med
- den försäkrades arbetsgivare och arbetstagarorganisation,
- hälso- och sjukvården,
- socialtjänsten,
- Arbetsförmedlingen, 
och - andra myndigheter som berörs av rehabiliteringen av den 
försäkrade. Försäkringskassan ska verka för att de organisationer 
och myndigheter som anges i första stycket, var och en inom sitt 
verksamhetsområde, vidtar de åtgärder som behövs för en effektiv 
rehabilitering av den försäkrade. 

Försäkringskassans samordningsuppdrag
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Ansvarsfördelning
Ur ett sjukförsäkringsperspektiv 

Försäkringskassan 

Arbetsgivaren

Kommunen

Hälso- och 
sjukvården

Arbets-
förmedlingen 

Samordningsansvar

Insatsansvar
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Aktivitetsersättning



Sid 12

Aktivitetsersättning på grund av nedsatt 
arbetsförmåga
• En ersättning för unga mellan 19-29 år. 

• Arbetsförmågan ska vara nedsatt med minst en fjärdedel i 
förhållande till förvärvsarbeten på arbetsmarknaden. 
Bedömning enligt DFA-kedjan.

• Bortse från ekonomiska, sociala, arbetsmarknadsmässiga 
och liknande förhållanden (språkkunskaper, utbildning osv) 

• Förmånsnivåer: En fjärdedel, halv, tre fjärdedelar och hel

• Det krävs en ansökan och ett aktuellt läkarutlåtande.

Aktivitetsersättning
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Aktivitetsersättning vid förlängd skolgång
• En ersättning för unga mellan 19-29 år som på grund 

av funktionsnedsättning behöver längre tid än normalt 
för att avsluta grundskolan eller gymnasiet.

• Ingen prövning av arbetsförmågan

• Det krävs en ansökan, studieplan och ett medicinsk 
underlag 

Aktivitetsersättning
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• Under tid med aktivitetsersättning 
• När en ansökan beviljats läggs en planering för 

ersättningsperioden tillsammans med personen. 
Planeringen bygger på det aktuella medicinska läget 
och bedömd potential. 

• Planeringen kan vara allt från daglig verksamhet, 
medicinsk rehabilitering, arbetsförberedande 
aktiviteter med olika uppföljningstidpunkter.

• Målet är att nå till ett stadium där personen har nått en 
förmåga att gå in i arbetslivsinriktade insatser 
tillsammans med AF.

Aktivitetsersättning 
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• Under tid med aktivitetsersättning kan personen även 
få ersättning för aktiviteter. 

• Aktiviteten ska vara en verksamhet som kan antas ha 
en positiv inverkan på den försäkrades 
sjukdomstillstånd eller fysiska eller psykiska 
prestationsförmåga. Exempel är gymkort, ridning, 
ersättning för busskort mm.

Aktivitetsersättning - aktiviteter
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• Hur skulle samordnaren kunna tänka med dessa 
aktiviteter? 

• Hur skulle samverkan mellan handläggare FK och 
samordnare kunna se ut här? 
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SGI-0
• Ansökan

• Medicinsk underlag och 
har nedsatt 
arbetsförmåga på grund 
av sjukdom

• Behöver 
rehabiliteringsinsatser 
för att kunna börja 
arbeta igen.

Ansökan om samordning av 
rehabiliteringsinsatser 

Sjukersättning
• Ansökan

• Medicinskt underlag 
som visar att 
hälsotillståndet 
förbättrats och att 
behov av och 
förutsättningar för 
rehabilitering finns för 
att få, återfå eller öka 
sin arbetsförmåga
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• Hur kan samordnaren tänka kring detta? 

• Vilka parter kan behövas kring en ansökan om 
samordnad rehabilitering? 

• Vem gör vad? 

• Finns det någon samverkan här som skulle kunna 
utvecklas? 
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CASE



Sid 20

UTVÄRDERING


