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Snabbfakta
• Statlig myndighet.

• Betalar ut omkring 229 miljarder kronor per år.

• Fattar cirka 21 miljoner beslut om bidrag och 
ersättningar varje år.

• Verksamhet på ca 60 orter. 

• Huvudkontor i Stockholm.

• Cirka 14 300 anställda.

• Generaldirektör Nils Öberg.
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www.forsakringskassan.se 

Vår vision är ett samhälle 
där människor känner trygghet 

om livet tar en ny vändning
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• Utreda om arbetsförmågan är nedsatt 
på grund av sjukdom

• Besluta om rätt till ersättning och 
betala ut

• Klarlägga individens behov av 
rehabilitering 

• Samordna och utöva tillsyn över de 
insatser som behövs för 
rehabiliteringsverksamheten

Försäkringskassan uppdrag sjukförsäkring
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Försäkringskassans och partners olika 
roller

Samordningsansvar

Insatsansvar

Medicinsk rehabilitering

Social rehabilitering

Arbetslivsinriktad 
rehabilitering

Försäkringskassan

Hälso- och 
sjukvården

Arbetsgivaren
Individen

FHV

Arbetsförmedlingen

Kommunen
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Samordningsuppdraget

Vad är samordning?

Försäkringskassan ska klarlägga behov av 
rehabilitering samt 
se till att de åtgärder vidtas som behövs för en effektiv 
rehabilitering av den försäkrade. (30 kap. 9 § SFB) 
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Samordningsuppdraget
Hur går det till när man gör ställningstagande till behov 
av samordningsinsats ? 

- Hämta in information från den sjukskrivne samt andra

aktörer ( Arbetsgivare, vården osv..)

- Värdera informationen

- Bedöm behovet av rehabilitering 
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• FK:s arbetsverktyg

• FK avgör om det ska vara ett 
avstämningsmöte

• Annan part kan ge impuls om 
avstämningsmöte

• FK administrerar och skickar ut kallelse till 
samtliga berörda

• FK dokumenterar efter mötet

AVSTÄMNINGMÖTE
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Gemensam Kartläggning  ( GK)
• Målgruppen är

• individer som har nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom eller 
funktionsnedsättning och därför kan ha behov av samordnade insatser för att komma i 
arbete. Både anställda och arbetslösa personer

• En myndighetsgemensam  arbetsmetod AF/FK

• Under gemensam kartläggning

• •Dialog om personens situation och förutsättningar

• •Personen ska vara involverad och ha huvudrollen

• •Ta ställning till om personen har behov av aktiva insatser  

• •Planera insatser 
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• Kan ansöka om samordning av rehabiliteringsinsatser 
hos Försäkringskassan även om SGI saknas.

• Arbetsförmågan måste vara nedsatt.

• Försäkringskassan klargör behovet av 
arbetslivsinriktad rehabilitering och samordnar de 
insatser som behövs.

• Försäkringskassan samverkar vid behov också med 
andra parter så som vården, Arbetsförmedlingen, 
socialtjänsten.

• Försäkringskassan har inte har några egna 
rehabiliteringsinsatser. 

Samordnad rehabilitering



information FK 2021

fk.se https://forsakringskassan.se

Tack För oss/ Anna, Annika och Carina

https://forsakringskassan.se/

