
Välkommen till en
myndighetsgemensam workshop på temat 

samverkan!



Hälso- och sjukvården 
- Medicinsk rehabilitering;  

vård, behandling och  
rehabilitering

- Habilitering
- Försäkringsmedicinska 

underlag

Kommunen/SDF
- Social rehabilitering
- Ekonomisk och social trygghet
- Deltagande i samhället
- Jämlikhet i levnadsvillkor

Försäkringskassan
- Utreda rätten till ersättning

- Utreda rehabiliteringsbehov
- Samordna vid behov andra 

aktörers 
rehabiliteringsåtgärder 

Arbetsförmedlingen
- Arbetslivsinriktad 

rehabilitering
- Utbildning
- Platsförmedling & 

vägledning
- Arbetsmarknadspolitiska 

insatser

Jag ansvarar för att lämna de 
upplysningar som behövs för att ta 

reda på hur mitt behov av 
rehabilitering ser ut. Jag ansvarar 

också för att efter bästa förmåga ta 
egna initiativ och aktivt medverka i 

min rehabilitering.



Samordningsförbundet 
Stockholms stad

Individ

Af

FK

Kommun

Landsting



Dagordning

08:00-08:30 Kaffe och smörgås
08:30-09:00 Inledning – välkomna! 
09:00-10:30 Presentation av aktörernas uppdrag ink. paus
10:45-11:30 Gruppdiskussioner
11:30-12:00 Återsamling, reflektioner och utvärdering
12:00-13:00 Gemensam arbetslunch



Presentation i gruppen

• Jag heter…

• Jag jobbar på/inom…

• Min yrkesroll är…



Arbetsförmedlingens uppdrag inom

Arbetslivsinriktad rehabilitering



Arbetsförmedlingens rehabiliteringsuppdrag

• Arbetsförmedlingen har i uppdrag att bedriva arbetslivsinriktad 

rehabilitering i form av vägledande, utredande, rehabiliterande 

eller arbetsförberedande insatser.

• Arbetsförmedlingen ska ta tillvara och utveckla individens 
resurser och kompetens. 

• Syftet är att underlätta för den arbetssökande att finna, få, 
behålla eller återgå till en anställning.



Vårt stöd till individen samt till arbetsgivare
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• Söka arbete - Individen söker arbete 
på egen hand, ackvirering, anvisar plats, 
matchar

• Förbättra arbetssökandet -
Jobbsökarkurser, hjälp att skriva CV och 
jobbansökan

• Vägledning till arbete - Praktik, 
fördjupad kartläggning/vägledning, 
gruppvägledning, intressetest

• Klargöra arbetsförutsättningar -
Utredande samtal, motiverande insatser, 
arbetsträning

• Anpassa arbetssituation –
Arbetshjälpmedel, anpassningar för 
personer med nedsatt arbetsförmåga

• Starta Eget - Kurser, starta eget bidrag
A
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företag - Matchning, urval, 
rekryteringsträffar, mässor

• Olika arbetsmarknads utbildningar 
inför rekrytering-
Rekryteringsutbildningar



Våra Specialister
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• Arbetsterapeut och sjukgymnast 
- arbetar med anpassningar och 
arbetstekniska hjälpmedel

• Arbetspsykolog - arbetar med 
vägledning, stödsamtal, bedömning 
inför arbetsmarknadsutbildning, 
arbetspsykologiska utredningar

• Socialkonsulent - arbetar med att 
stödja individen i att få ihop den 
sociala och/eller ekonomiska 
livssituationen

• Dövkonsulent

• Audionom/specialpedagog - med 
inriktning hörsel

• Synspecialist

S
p

e
c
ia

lis
ts

p
e
c
if
ik

a
 

m
e

to
d

e
r

• Aktivitetsbaserad utredning av 
arbetsförutsättningar/arbetsförmåga 
(ABU)

• Arbetssocial utredning (ASU)

• Arbetspsykologisk utredning (APU)

• Hörselfunktionsutredning (HFU)

• Synfunktionsutredning (SFU)



Stöd vid svårigheter att hitta arbete 

Arbetsförberedande insatser: 

• Fördjupad kartläggning och bedömning av den sökandes samlade kompetens och 
arbetsförmåga, hur den kan användas på arbetsmarknaden och hur sökande kan 
komplettera sin kompetens/erfarenhet för att stärka sin anställningsbarhet. 

• Praktik på arbetsplats under handledning för att pröva arbetsförmågan. 

• Arbetsförberedande insatser för sökande som har behov av att klara av grundläggande 
krav i arbetslivet. 

• Förberedande eller yrkesinriktad utbildning med ekonomiskt stöd från Arbetsförmedlingen. 



Arbetslivsinriktade insatser

• Arbetspraktik

• Arbetsplatsförlagd utbildning

• Individuellt pedagogiskt stöd vid utbildning (IPSU)

• Arbetsmarknadsutbildning

• Stöd till arbetstekniska hjälpmedel på arbets-/praktikplats samt inom 

arbetsmarknadsutbildning

• Bidrag för personligt biträde

• Konsultativt stöd till arbetsgivare (på initiativ av Försäkringskassan)

• Särskilt stöd för introduktion och uppföljning på en arbetsplats (SIUS)

• Psykosocialt anpassningsstöd

• Bidrag till uppstartskostnader vid start av näringsverksamhet (BSN)

(tidigare) Särskilt stöd till start av  näringsverksamhet (SSN)

Stöd vid svårigheter att hitta arbete 



Ekonomiskt stöd vid anställning 

Subventionerade anställningar riktade till personer med funktionsnedsättning

• Lönebidrag för utveckling i anställning (LFU)

• Lönebidrag för anställning (LFA)

• Lönebidrag för trygghet i anställning (LFT)

• Offentligt skyddad anställning (OSA)



Arbetsförmedlingens forum för samverkan i individärenden

Medverkande aktörer

• Förstärkt samarbete med Försäkringskassan

• Överlämningsmöte vid indrag av sjukpenning

• Kontaktmöte

• Avstämningsmöte



Medverkande aktörer

• Jobbtorg Stockholm Unga Globen

• Jobbtorg City

• Klustermöte för OSA

• Stadsdelarna samt enheten för hemlösa

• Samordningsförbundet Stockholm stad (FINSAM)
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Försäkringskassan



Sid 16 • Myndighetsgemensam workshop oktober-november 2017 • Försäkringskassan

Att utreda och bedöma rätt 

till ersättning från 

sjukförsäkringen. 

(sjukpenning, förebyggande 

sjukpenning, sjukersättning, 

rehabiliteringspenning, 

aktivitetsersättning).

Försäkringskassans uppdrag

Att utreda individens 

rehabiliteringsbehov och 

samordna rehabilitering för 

de personer som har 

nedsatt arbetsförmåga på 

grund av 

sjukdom/funktions-

nedsättning.
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Försäkringskassans stöd till individen

Ekonomiskt stöd

• Sjukpenning

• Aktivitetsersättning

• Sjukersättning

• Rehabililteringspenning

• Förebyggande sjukpenning

Samordna den 

arbetslivsinriktade 

rehabiliteringen

• Även för de som inte får ekonomisk 

stöd från FK

• Vad innebär det att samordna 

rehab?

• När samordnar  FK? 
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Försäkringskassan forum för samverkan i 
individärenden
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• Hälso- och Sjukvården

• Arbetsgivare

• Försäkringskassan

• Den försäkrade

• Arbetsförmedlingen

• Försäkringskassan

• Den försäkrade

• (Hälso och Sjukvården)

• Arbetsförmedlingen

• Försäkringskassan

• Den försäkrade

Bedömning av den försäkrades medicinska 

tillstånd och arbetsförmåga samt behovet av och 

möjligheterna till rehabilitering.
Avstämningsmöte

Gemensam 

kartläggning

Kontaktmöte

Överlämningsmöte
• Arbetsförmedlingen

• Försäkringskassan

• Den försäkrade

Att samla kompetens, främst från FK och Af och vid 

behov annan aktör, för att tillsammans med kunden 

kartlägga dennes möjligheter.

Erbjuda den försäkrade som inte kan återgå i arbete 

hos sin arbetsgivare stöd från Arbetsförmedlingen med 

att söka ett annat arbete. 

Att underlätta övergången från Försäkringskassan till 

Arbetsförmedlingen och för att den försäkrade ska få 

information om vilket stöd Arbetsförmedlingen kan ge.

Forum Medverkande aktörer Syfte

(SIP)

• Kommun

• Hälso- och sjukvården

• (Den enskilde)

• (Försäkringskassan)

Att personen i fråga får den hjälp hen behöver och har 

rätt till från både landsting och kommun samt 

eventuellt andra berörda parter. 

Försäkringskassans forum för samverkan



Bikupa - reflektion 

Mina erfarenheter av samverkan med 
Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan



Socialtjänsten i Stockholms stad



Socialtjänstens uppdrag

• 1 kap. Socialtjänstens mål 

• 1 § Samhällets socialtjänst skall på demokratins och 

solidaritetens grund främja människornas

- ekonomiska och sociala trygghet,

- jämlikhet i levnadsvillkor,

- aktiva deltagande i samhällslivet.

• Socialtjänsten skall under hänsynstagande till människans 

ansvar för sin och andras sociala situation inriktas på att 

frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser.

• Verksamheten skall bygga på respekt för människornas 

självbestämmanderätt och integritet.



Socialtjänstens uppdrag
Socialnämnden ska bland annat verka för att:

Barn och unga växer 
upp under trygga och 

goda förhållanden 

Äldre människor får 
möjlighet att leva och 
bo självständigt under 

trygga förhållanden och 
ha en aktiv och 

meningsfull tillvaro i 
gemenskap med andra

Människor som av 
fysiska, psykiska eller 

andra skäl möter 
betydande svårigheter i 

sin livsföring får 
möjlighet att delta i 

samhällets gemenskap 
och att leva som andra.

Den enskilde 
missbrukaren får den 

hjälp och vård som han 
eller hon behöver för att 

komma ifrån 
missbruket. 

Erbjuda stöd för att 
underlätta för de 

personer som vårdar en 
närstående som är 
långvarigt sjuk eller 

äldre eller som stödjer 
en närstående som har 

funktionshinder

Den som utsatts för 
brott och dennes 

närstående får stöd och 
hjälp



• Hjälp till självhjälp

• Vilka insatser finns det 
behov av för att komma 
närmare egen  
försörjning? 

• Individuell planering med 
fokus på självförsörjning

Hjälp till 
självförsörjning 

• Bedöma den ekonomiska 
situationen 

• Ta ställning till behov och 
långvarighet

• Hushållsekonomisk 
rådgivning 

Hjälp med 
försörjningen

Ekonomiskt bistånd



Vad kan vi ge för stöd till individen inom 

ramen för vårt uppdrag?
Några insatser
-Individuell planering 

(förändringsplan)
-Jobbtorg
-Praktik

-Arbetsbedömning/
prövning

-Arbetsträning
-Sysselsättning
-Boendestöd

-Boende
-Personlig assistans

-Kontaktperson
-Avlösarservice

-Hemtjänst 
mm.

Ekonomiskt 
stöd

-Ekonomiskt 
bistånd

-Bedömning varje 
månad

(försörjningsstöd 
och livsföring i 

övrigt)



Forum för samverkan

Trepart/

flerpart

Förändrings-
plan i 

samverkan

Nätverksmöt
en

SIP
Tjänste-

mannamöten 
internt

Fokusmöten

Team på 
vårdcentral



Arbetsmarknadsförvaltningen

Jobbtorg City & 

Jobbtorg Unga Globen-Skärholmen



2017-12-01
Sida 28

5 Jobbtorg för 30-64år: City, Kista, Farsta, Skärholmen och Vällingby

3 Jobbtorg för 16-29år: Unga – Globen-Skärholmen, Kista

1 Jobbstart: arbetsplatser för arbetsträning och arbetsprövning

På Jobbtorg City finns också 3 verksamheter som vänder sig till personer som har en 

funktionsnedsättning 

Jobbtorg Stockholm
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Jobbtorg Stockholms uppdrag

Erbjuda insatser och stöd så att sökande erbjuds 
möjlighet att få och behålla ett arbete eller påbörja 
studier. Fler till arbete och studier. 
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Målgrupper

Jobbtorg City: målgrupp 30 till 65 år med försörjningsstöd

Jobbtorg Unga Globen: 

• Unga vuxna med försörjningsstöd 18-29 år 

Unga som omfattas av det kommunala aktivitetsansvaret 16-19-

åringar (uppsökande arbete)

• Unga 20-29 år i utanförskap 

(uppsökande arbete)
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Jobbtorg Stockholm 
Insatser 

• Individuell coachning, motiverande samtal (MI) 

• Supported Employment (SE) 

• Studie- och yrkesvägledning

• Olika arbetsförberedande insatser, praktik

• Matchning mot jobb inom näringsliv och staden 

• Stockholmsjobb, 12 månaders anställning inom stadens verksamheter, 

ungdomsanställningar för ungdomar

• Rekryteringsaktiviteter 

• Kortare yrkesutbildningar riktat mot bristyrken

• Arbetsträning 

• Utbildningskontrakt för unga vuxna
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Insatser för personer som har en 
funktionsnedsättning som påverkar 

arbetsförmågan

• Serviceassistenter

En möjlighet att få ett anpassat och avgränsat arbete under 24 månader i någon

av stadens verksamheter

• Ingångsanställningar 

En möjlighet att få en anställning under 12 månader i någon av stadens

verksamheter

Målsättningen med dessa insatser är att skapa stabila alternativa karriärvägar för personer 

med funktionsnedsättningar och stötta stadens verksamheter att finna nya och kompetenta 

medarbetare med andra kunskaper och förmågor.
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• Alfa

Personer med långvarig psykisk ohälsa som kommer från 

specialist eller socialpsykiatri och har en önskan att få ett 

arbete.

• IWork

Personer som har daglig verksamhet och som vill och tror 

sig ha förmågan att få och behålla ett arbete.
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Jobbtorg Stockholm
samverkar med

Samverkan i form av flerpartssamtal, telefon – och epost med: 

• stadsdelsförvaltningarna Kungsholmen, Norrmalm och  Östermalm 

(KNÖ), Södermalm och Enheten för hemlösa

• Arbetsförmedlingen 

• Försäkringskassan

• Unga vuxna: DUA-handläggarmöten månadsvis där Jobbtorg, 

Arbetsförmedlingen och respektive stadsdelsförvaltning deltar

• Arbetsförmedlare hos Jobbtorg Unga Globen
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Arbetsmarknadsförvaltningen 

Jobbtorg City

Maj-Inger Hellstedt

Tel 076-12 35 824

maj-inger.hellstedt@stockholm.se

Jobbtorg Unga Globen-Skärholmen

Petra Hörnqvist

Tel. 076-12 35 764

petra.hornqvist@stockholm.se
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Bikupa - reflektion 

Mina erfarenheter av samverkan med Socialtjänst 
och Jobbtorg



Norra Stockholms psykiatri



Psykiatrins uppdrag

• Primärvården – första linjens psykiatri

• Psykiatrin har hälso- och sjukvårdsuppdrag. Det innebär att vi 

erbjuder vård och behandling inom psykiatrisk specialistvård, 

både akut och planerat inom öppen- och heldygnsvård. 

• Vi erbjuder processorienterad vård utifrån patientens diagnos. 

Syftet är att ge alla lika vård inom hela Stockholms läns 

sjukvårdsområde, SLSO. 

38



Psykiatrins stöd till individen - behandlingar 
på grupp- och individnivå

• Medicinsk behandling

• Psykologisk behandling

• Patient- och närståendeutbildning

• Interprofessionellt samarbete i team.

• Heldygnsvård – under en begränsad tid (enl HSL eller LPT)

• Tilläggsutbud:

– krisomhändertagande

– stöd till barn

– psykosocialt utredningsarbete



40

Vanliga diagnoser

• Depression + ångesttillstånd + adhd = ca 2/3 delar av samtliga 

patienter inom NSP

• Ökning: adhd och autismspektrumtillstånd

• Minskning: psykossjukdomar

• Konstant: bipolaritet



Kontakt med psykiatrin
• Egenanmälan via mobila akutenheten

• Remiss från vårdcentral, husläkare, privata vårdaktörer. 

Primärvården är första linjens psykiatri. 

• Vid akuta problem  jourmottagningar varje dag  8-22, eller 

psykiatriska akutmottagningen

• PAM- Psykiatrisk mobilitet. Larmas via 112 vid i första hand 

suicidpreventivt. 



Psykiatrins forum för samverkan i 
individärenden

• SIP, samordnad individuell plan. Samverkan mellan vård och kommun. 

Vid behov även andra huvudmän t ex försäkringskassa och 

arbetsförmedling. 

• Avstämningsmöten med FK

• Samverkan kring och med patienten beroende på behov med t ex 

habilitering, beroendevård, boendestöd, anhöriga mm

42



Rehabkoordinatorer inom psykiatrin

• Psykiatri Södra Stockholm: 3 rehabkoordinatorer

• Uppdrag: underlätta patientens väg tillbaka mot arbetslivet

• Funktionen utvecklades för primärvården med syftet att förkorta 

sjukskrivningar, arbetar med samverkan i direkta patientarbetet

• Rehabkoordinatorn ska helst komma in i början av en sjukskrivning eller 

innan patienten blir sjukskriven

• Inom specialistspsykiatrin ser förutsättningarna annorlunda ut, de flesta 

patienter har redan en lång sjukskrivning bakom sig

• Många patienter har ingen arbetsgivare

43
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Bikupa - reflektion 

Mina erfarenheter av samverkan med psykiatrin
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Sanna är arbetslös. För tre år sedan blev hon uppsagd på grund av arbetsbrist och har sedan dess varit inskriven på 
Arbetsförmedlingen och sökt arbete. Men trots sina ansträngningar har hon inte lyckats få något jobb.

Sanna har haft tilltagande sömnproblem och ryggvärk samt känt sig håglös och uppgiven. För ett år sedan valde hennes 
husläkare att sjukskriva henne på halvtid på grund av depression samt sätta in antidepressiv medicin. Vid det läkarbesöket 
framkom det också att hon har haft återkommande perioder av nedstämdhet varvat med perioden med mycket energi.  

Familjens ekonomi har påverkas negativt av att Sanna inte har något jobb och hon upplever hela sin livssituation som 
mycket stressande. För att ha råd med hyran har Sanna ansökt om och beviljats kompletterande försörjningsstöd. Därmed 
skrivs hon också in på Jobbtorg. 

Sanna tycker inte att hon får någon hjälp av vare sig Försäkringskassan eller från Arbetsförmedlingen och hon förstår inte 
varför hon måste ha kontakt med Jobbtorg också. 

Situationen känns ohållbar så Sanna kontaktar sin husläkare på vårdcentralen för att få hjälp.  Sanna berättar för läkaren att 
ryggen värker och att hon har suicidtankar och att hon vill bli sjukskriven på heltid för att slippa kontakterna med 
myndighet i så stor utsträckning som möjligt och för att återhämta sig. Helst under minst ett halvår.

• Finns det behov av samverkan och hur kan den samverkan i så fall se ut? Vilka parter ska vara med? Vem ansvarar för 
vad?

• Vilka insatser behövs för att stötta Sanna att komma ut i arbete?

• Kan sjukskrivning på heltid undvikas? 

• Hur ser Sannas situation ut om 5 år? Vad har hänt på vägen dit?

Sanna 43 år, Diagnos: lumbago och depression
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Liam har haft en turbulent uppväxt med drogmissbruk och kriminalitet. Sedan en tid tillbaks har han lyckats bryta med sina 
gamla kompisar och hållit sig drogfri.  

Skolgången vart mycket problematiskt för Liam då han hade svårt att sitta still och koncentrera sig och att hänga med i 
undervisningen. Han hamnade ofta i bråk och var våldsam mot både klasskamraterna och skolpersonal. Liam avslutade 
aldrig gymnasiet utan hoppade av efter första året.

Liam får försörjningsstöd från kommunen/stadsdelen men har inte deltagit i några aktiviteter på grund av att han är 
sjukskriven på heltid för sin ångest som han medicinerar för. Han har kontakt med sin psykiater för att få sin sjukskrivning 
förlängd samt för att få sina recept förnyade.

Familjen har brutit kontakten med Liam och Liam upplever att han lever i ett vakuum med få sociala kontakter. De 
kontaktar han har är via nätet när han spelar online-spel på nätterna. På dagarna sover han mest.

Liam har hört att man kan få Aktivitetsersättning från Försäkringskassan om man är ung och inte kan jobba och funderar på 
om han ska ansöka om det för att slippa gå till soc varje månade och be om pengar.

• Finns det behov av samverkan och hur kan den samverkan i så fall se ut? Vilka parter ska vara med? 

• Vilka insatser behövs för att stötta Liam ut i arbetslivet? 

• Vem ansvarar för vad?

• Är Liam hjälpt av heltidssjukskrivning alt. Aktivitetsersättning? 

• Hur ser Liams situation ut om 5 år?  

Liam 24 år, diagnos: ångest, misstänkt ADHD/autism



Kontaktuppgifter 
Arbetsförmedlingen

Sharifeh Jalali, sektionschef Arbetsförmedlingen City

sharifeh.jalali@arbetsformedlingen.se tel. 010-4864741

Försäkringskassan

Klara Vessman, lokalt samverkansansvarig Stockholms län Syd

klara.vessman@forsakringskassan.se tel. 010-1162311

Socialförvaltningen

Joanna Millares Rosell, utredare

joanna.millares@stockholm.se tel. 08-50825402

Jobbtorg Stockholm

Maj-Inger Hellstedt, biträdande enhetschef Jobbtorg City

maj-inger.hellstedt@stockholm.se tel. 08-50835824

Norra Stockholms psykiatri

Katrin Hernbäck, kurator på Atlasmuren

katrin.hernback@sll.se tel. 08-12348766

mailto:sharifeh.jalali@arbetsformedlingen.se
mailto:klara.vessman@forsakringskassan.se
mailto:joanna.millares@stockholm.se
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Samordningsförbundet 
Stockholms stad

www.samordningstockholm.se

Helena Haapala, samordnare

helena.haapala@stockholm.se

Tel. 08-508 49181, 0761249181

http://www.samordningstockholm.se/
mailto:helena.haapala@stockholm.se


Sid 49 • Myndighetsgemensam workshop oktober-november 2017 • Försäkringskassan

Tack för din medverkan.

Smaklig lunch!


