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Sid 1 • Våren 2018 • SF Stockholm

• Regeringen kommer att utlysa GD-tjänsten

• Ökad fokus på samverkan för att nå målet om en låg och stabil 

sjukfrånvaro.

– Ökat samarbeta med Arbetsförmedlingen

Ny tillförordnad generaldirektör 
Maria Hemström-Hemmingsson



Sid 2 • Våren 2018 • SF Stockholm

• Mötet erbjuds under kommuniceringstid innan beslut är fattat om 

indrag av sjukpenning

• Individen måste aktivt tacka nej till förinbokad tid

Syfte:

• Underlätta omställningen från sjukförsäkring till arbetsliv

• Förhindra att individen hamnar mellan stolarna 

Samarbetet AF-FK
Överlämningsmöte blir omställningsmöte



Sid 3 • Våren 2018 • SF Stockholm

Lagändring 1 juli 2018

Plan för återgång i arbete

DS 2017:9 Förstärkt rehabilitering för återgång i arbete
Prop. 2017/18:1, utgiftsområde 10 



Sid 4 • Våren 2018 • SF Stockholm

• Ökat krav på individen att ställa om (rehabiliteringskedjan)

• Stärka möjlighet att återgå i arbete hos arbetsgivaren

• Klarlägga behovet av åtgärder

• Verkningsfulla insatser

• Tidiga åtgärder

• Riktar sig till alla arbetsgivare

• Tydliggör arbetsgivarens ansvar

Regeringens utgångspunkter



Sid 5 • Våren 2018 • SF Stockholm

• Arbetsgivaren ska upprätta en plan för återgång i arbete

• Senast den dag som medarbetarens arbetsförmåga har varit nedsatt under 30 

dagar. 

• Om det kan antas att medarbetarens arbetsförmåga kommer vara nedsatt 

under minst 60 dagar

• Undantag

- sjukfall som antas bli kortare än 60 dagar

- eller om hälsotillståndet inte tillåter    

• Kan begäras in från arbetsgivaren av Försäkringskassan enligt 110 kap. 31 §

SFB  

Övergångsbestämmelse: I de sjukfall som startas innan 1 juli 2018 ska en plan 

upprättas senast den 30 september               

Plan för återgång i arbete – lagändring från 1 juli 2018,  30 
kap. 6 § SFB



Sid 6 • Våren 2018 • SF Stockholm

• Tidigt i sjukfallet göra ett antagande om arbetstagaren kommer kunna 

återgå i arbete inom 60 dagar

– Med stöd av befintliga läkarintyg
– Vid behov tillsammans med arbetstagaren 

• Ta fram plan

– I den utsträckning det är möjligt tillsammans med arbetstagaren
– Anlita expertstöd vid behov för att ta fram plan
– Arbetsplatsinriktad rehabiliteringsstöd

• Se till att planen genomförs

• Följa upp och revidera den vid behov

Arbetsgivarens ansvar när det gäller plan för återgång i 
arbete  



Sid 7 • Våren 2018 • SF Stockholm

• Anpassning av arbetssituationen

• Annat arbete, tillfälligt eller permanent

• Arbetstekniska hjälpmedel

• Utbildning/omskolning 

• Andra arbetsplatsinriktade rehabiliteringsinsatser (t.ex. FHV)

• Kontakt med arbetsplatsen under

sjukskrivningstiden

• Tider för olika insatser 

• Uppföljning av planen

Uppgifter att ta ställning till i planen 



Sid 8 • Våren 2018 • SF Stockholm

Medel från ”sjukskrivningsmiljarden” för ökat användande av e-

intyg och för att utveckla samarbetet mellan Försäkringskassan och 

Reko



Sid 9 • Våren 2018 • SF Stockholm

• Fk har fått pengar från sjukskrivningsmiljarden för att

– Öka användandet av e-intyg i vården för snabbare handläggning av 

sjukpenningärenden

– Skapa nätverk med rehabiliteringskoordinatorerna (Reko) för:

– kunskapsutbyte främst inom områdena arbetsförmågenedsättning och identifieringen 

av samordningsbehov

– samarbetsrutin i individärenden

Öka användandet av e-intyg och skapa nätverk med Reko
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