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BILAGA 5. RIKSREVISIONENS ENKÄT TILL LOKALT SAMVERKANSANSVARIGA

Riksrevisionens enkät till lokalt
samverkansansvariga
1. Inom vilket område arbetar du som lokalt
samverkansansvarig? Kryssa i nedanstående lista. *





























SF Norrbotten
SF Jämtland-Västernorrland
SF Gävleborg
SF Dalarna
SF Nord Regional
SF Skåne syd
SF Skåne nordost/Blekinge
SF Småland sydost
SF Småland nordväst
SF Syd Regional
SF Östergötland
SF Södermanland
SF Västmanland
SF Uppsala
SF Örebro
SF Värmland
SF Regional Mitt
SF Södra Västsverige
SF Göteborg
SF Skaraborg
SF Fyrbodal
SF Väst Regional
SF Stockholm län syd
SF Stockholm län nord
SF Stockholm stad nord
SF Stockholm län sydväst
SF Stockholm län sydost
SF Stockholm län Nordväst Regional

2. Är ni flera som arbetar som lokalt samverkansansvariga
inom sjukförsäkring i ditt område? *
 Ja
 Nej
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3. Med vilka frågor arbetar du? *
 Mest med frågor som rör samverkan kring sjukskrivningar (inte finansiell
samordning och samordningsförbund)
 Mest med frågor som rör finansiell samordning och samordningsförbund
 Både med frågor som rör samverkan kring sjukskrivningar och frågor som rör
finansiell samordning och samordningsförbund

4. Hur länge har du arbetat som lokalt samverkansanvarig
inom ditt nuvarande område av Försäkringskassan? *





Mindre än 1 år
Mer än 1 år men mindre än 2 år
Mer än 2 år men mindre än 5 år
Mer än 5 år
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Följande frågor fokuserar på samverkansuppgiften inom ramen för sjukskrivningar. Vi
ber dig att bortse från den typen av samverkan som rör ﬁnansiell samordning och
samordningsförbund. Efter varje fråga ﬁnns ett tomt fält om du behöver kommentera
något i frågan.

5. Förekommer följande i Försäkringskassans samverkan
med arbetsgivare inom ditt område?
Tänk tillbaka på de senaste två åren och svara utifrån hur Försäkringskassan inom
ditt område agerat. *
Ja,
samtliga

Ja,
flera

Ja,
några få

Nej,
inga alls

Känner
ej till

Att ett bestämt team vid Försäkringskassan
handlägger en arbetsgivares sjukskrivningsärenden
Att Försäkringskassan informerar en arbetsgivare
om sjukskrivningsprocessen
Att Försäkringskassans handläggare delvis är
placerade hos en arbetsgivare
Att Försäkringskassan för en regelbunden dialog
med arbetsgivare rörande deras
sjukskrivningsärenden
Att en arbetsgivare får en kontaktperson vid
Försäkringskassan
Att Försäkringskassan regelbundet lyfter frågor om
förebyggande insatser mot sjukskrivning i sina
kontakter med arbetsgivare
Att Försäkringskassan analyserar och jämför
sjukskrivningar hos olika arbetsgivare

6. Förekommer följande i Försäkringskassans samverkan
med vårdenheter (relevanta för sjukskrivning, rehabilitering
eller förebyggande behandlingar) inom ditt område?
Tänk tillbaka på de senaste två åren och svara utifrån hur Försäkringskassan inom
ditt område agerat. *
Ja,
samtliga

Ja,
flera

Ja,
några få

Nej,
inga alls

Känner
ej till

Att Försäkringskassan informerar en vårdenhet
om sjukskrivningsprocessen
Att Försäkringskassans handläggare delvis är
placerade på en vårdenhet
Att en vårdenhet får en kontaktperson vid
Försäkringskassan
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Ja,
samtliga

Ja,
flera

Ja,
några få

Nej,
inga alls

Känner
ej till

Att Försäkringskassan och en vårdenhet träffas i
konsultationer kring sjukskrivningsärenden på
en regelbunden basis
Att Försäkringskassan för en regelbunden dialog
kring sjukskrivningsprocessen med en vårdenhet
Att Försäkringskassan regelbundet lyfter frågor
om förebyggande behandlingar och insatser mot
sjukskrivning i kontakterna med en vårdenhet
Att Försäkringskassan följer upp att vårdenheter
för sjukskrivningsstatistik kring sina
patientgrupper
Att Försäkringskassan analyserar och jämför
sjukskrivningsstatistik för olika vårdenheter

7. Kartlägger Försäkringskassan inom ditt område följande
inom ramen för sin samverkan med arbetsgivare och hälsooch sjukvård?
Svara utifrån förhållandena i ditt område och tänk tillbaka på vad Försäkringskassan
gjort under de senaste två åren. *
Ja

Nej

Känner ej till

Då det gäller arbetsgivarna:
hur arbetsgivarna fångar upp anställda
som kan vara i behov av förebyggande
insatser och behandlingar
hur arbetsgivarna arbetar med att
förebygga sjukfrånvaro och sjukskrivningar
hur utbyggd företagshälsovården är hos
olika arbetsgivare
vilken typ av tjänster företagshälsovården
erbjuder i sina avtal med arbetsgivarna
Då det gäller vårdenheter inom hälso- och
sjukvården:
hur hälso- och sjukvården (vårdenheter)
fångar upp individer som kan vara i behov
av förebyggande behandlingar
hur hälso- och sjukvården (vårdenheter)
arbetar med att förebygga sjukskrivningar
i vilken utsträckning det finns relevanta
yrkesgrupper på vårdenheterna som kan
arbeta med att förebygga sjukskrivningar
vilka behandlingsmetoder som används för
att förebygga sjukskrivningar
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8. Om du tänker på inriktningen i det förebyggande arbetet
mot sjukskrivning inom ditt område av Försäkringskassan,
var skulle du säga att fokus ligger?
Rangordna syftena (a,b,c) genom att välja 1 för det mest viktiga och 3 för det minst
viktiga och 2 för mittemellan.
Att förhindra att:
a) personer som är långtidssjukskrivna (minst 90 dagar) ska bli
fortsatt sjukskrivna

 1
 2
3

b) personer som varit långtidssjukskrivna men som återgått i
arbete blir sjukskrivna på nytt

1
2
3

c) personer med upprepad korttidssjukfrånvaro blir sjukskrivna
under en längre sammanhållen tid

1
2
3
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Följande frågor handlar specifikt om förebyggande sjukpenning och arbetsplatsinriktat
rehabiliteringsstöd. Då det gäller förebyggande sjukpenning avser vi inte den tillfälliga
tillämpningen med anledning av covid 19. Notera att efter varje fråga ﬁnns ett tomt fält
om du behöver kommentera något i frågan.

9. Har Försäkringskassan i ditt område informerat följande
aktörer om förebyggande sjukpenning?
Svara utifrån förhållandena i ditt område och tänk tillbaka på vad Försäkringskassan
gjort där under de senaste två åren.*
Samtliga

Majoriteten

Runt
hälften

Några få

Inga alls

Känner
ej till

Vårdenheter
Enskilda arbetsgivares
företagshälsovård
Av Försäkringskassan
godkända anordnare av
förebyggande insatser
Rehabiliteringskoordinatorer
Den försäkrade
Professioner inom hälsooch sjukvård och
rehabilitering
Arbetsförmedlingens kontor
Handläggare av sjukpenning
vid Försäkringskassan
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10. Har Försäkringskassan i ditt område informerat följande
aktörer om arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd?
Svara utifrån förhållandena i ditt område och tänk tillbaka på vad Försäkringskassan
gjort där under de senaste två åren. *
Samtliga

Majoriteten

Runt
hälften

Några få

Inga alls

Känner
ej till

Arbetsgivare
Enskilda arbetsgivares
företagshälsovård
Av Försäkringskassan
godkända anordnare av
förebyggande insatser
Vårdenheter
Professioner inom hälsooch sjukvård och
rehabilitering
Rehabiliteringskoordinatorer
Den försäkrade
Arbetsförmedlingens kontor
Handläggare av sjukpenning
vid Försäkringskassan

11. Förekommer följande inom ditt område av
Försäkringskassan när det gäller förebyggande sjukpenning
och arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd?
Svara utifrån ditt område av Försäkringskassan och tänk tillbaka på vad
Försäkringskassan gjort de senaste två åren. Kryssa i där aktiviteterna förekommer i
samband med förmånen/bidraget.
Förebyggande
sjukpenning

Arbetsplatsinriktat
rehabiliteringsstöd

Att handläggarna inom sjukförsäkring
uppmuntras till att:
informera om förmånen/bidraget i sina kontakter
med försäkrade
informera om förmånen/bidraget i sina kontakter
med hälso-och sjukvården
informera om förmånen/bidraget i sina kontakter
med arbetsgivare
informera om förmånen/bidraget i sina kontakter
med företagshälsovården
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Förebyggande
sjukpenning

Arbetsplatsinriktat
rehabiliteringsstöd

Att handläggarna inom sjukförsäkring informeras
om:
vilken typ av förebyggande behandlingar och
insatser Försäkringskassan brukar godkänna för
förmånen/bidraget
vilka vårdenheter och anordnare som kan anlitas
för behandling eller insatser med
förmånen/bidraget
vilka hälsotillstånd, sjukdomar, diagnoser och
situationer som kan komma i fråga för
förmånen/bidraget
Att handläggarna inom sjukförsäkring utbildas:
kring förmånen/bidraget utöver den allmänna
handläggarutbildningen
i vad som menas med evidensbaserad
behandling/ insats
om vilka förebyggande behandlingar och insatser
som är evidensbaserade
Att strategiska funktioner inom sjukförsäkringen
(chefs- eller andra):
diskuterar användningen av förmånen/bidraget
inom ditt område av Försäkringskassan med
enskilda handläggare eller grupper av
handläggare
tar del av uppföljningar framtagna av
Försäkringskassan centralt som gäller
användningen och tillämpningen av
förmånen/bidraget
diskuterar uppföljningar av förmånen/bidraget i
relation till användningen av förmånen/bidraget
inom det egna området
gör egna uppföljningar av användningen av
förmånen/bidraget för området
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12. Hur skulle du säga att ansvaret är fördelat mellan
följande aktörer då det gäller att ta initiativ till att
förebyggande sjukpenning och arbetsplatsinriktat
rehabiliteringsstöd kan komma att användas inom just ditt
område av Försäkringskassan? *
1
inget

2

3

4

5
allt

Svårt att
säga

Då det gäller förebyggande
sjukpenning:
Försäkringskassan
Hälso- och sjukvården (vårdenhet)
Arbetsgivaren
Den försäkrade
Företagshälsovården
Av Försäkringskassan godkända
anordnare av förebyggande insatser
Då det gäller arbetsplatsinriktat
rehabiliteringsstöd:
Försäkringskassan
Hälso- och sjukvården (vårdenhet)
Arbetsgivaren
Den försäkrade
Företagshälsovården
Av Försäkringskassan godkända
anordnare av förebyggande insatser
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13. Hur viktiga är följande tillvägagångssätt för att bedöma
om en förebyggande behandling eller insats kan godkännas
av Försäkringskassan?
Svara utifrån ditt eget område av Försäkringskassan. *
1

2

3

4

5

Svårt att
säga

Då det gäller förebyggande
sjukpenning:
Försäkringskassan har på förhand
tydliggjort vilka behandlingar som
godkänns
Handläggarna kan genom den
utbildning de fått genom
Försäkringskassan själva avgöra om
en behandling kan godkännas i varje
enskilt fall
Handläggarna kan med hjälp av de
vägledningar och expertresurser som
finns tillgängliga i anslutning till
handläggningen själva avgöra om en
behandling kan godkännas i varje
enskilt fall
Handläggarna kan förväntas lita på
hälso- och sjukvårdens bedömning
och godkänner den behandling som
föreskrivs
Försäkringskassan har tydliggjort vilka
vårdenheter som kan komma i fråga
för att ge förebyggande behandlingar
Försäkringskassan kan genom sin
uppföljning och kontroll av förmånen
få tydliga signaler om bristande
kvalitet i behandlingarna
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14. Hur viktiga är följande tillvägagångssätt för att bedöma
om en förebyggande insats kan godkännas av
Försäkringskassan?
Svara utifrån ditt eget område av Försäkringskassan. *
1

2

3

4

5

Svårt att
säga

Då det gäller arbetsplatsinriktat
rehabiliteringsstöd:
Försäkringskassan har på förhand
tydliggjort vilka anordnare som
godkänns
Försäkringskassan har på förhand
tydliggjort vilka insatser som godkänns
Handläggarna kan genom den
utbildning de fått genom
Försäkringskassan själva avgöra om
en insats kan godkännas i varje enskilt
fall
Handläggarna kan med hjälp av
vägledningar och expertresurser som
finns tillgängliga i anslutning till
handläggningen själva avgöra om en
insats kan godkännas i varje enskilt fall
Handläggarna kan förväntas lita på
anordnarnas bedömning och
godkänner de insatser som dessa
genomfört
Handläggarna kan förväntas lita på att
arbetsgivarna ser till att deras
anställda fått lämpliga insatser
Försäkringskassan kan genom sin
uppföljning och kontroll av stödet få
tydliga signaler om bristande kvalitet i
insatserna

15. Bedömer du att förebyggande sjukpenning och
arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd är ett effektivt sätt att
förebygga sjukrivningar? *
1

2

3

4

5

Svårt att
säga

Förebyggande sjukpenning
Arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd
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16. Beskriv hur du resonerar kring dina svar i frågan ovan.

Vi ber dig nu åter tänka mer allmänt på förebyggande arbete mot sjukskrivningar inom
ditt område av Försäkringskassan. Notera att det finns ett fält för egen kommentar
under frågorna.

17. Vi räknar här upp olika förhållanden som skulle kunna
utgöra hinder för Försäkringskassan att arbeta effektivt med
att förebygga sjukskrivningar.
Ta ställning till hur stort hinder du bedömer att varje förhållande är då det gäller
möjligheterna för Försäkringskassan inom just ditt område att arbeta förebyggande
mot sjukskrivning på ett effektivt sätt. * (1 mycket litet hinder, 5 mycket stort hinder)
1

2

3

4

5

SAS

att det inte finns tillräckligt många
vårdgivare och anordnare som kan
erbjuda förebyggande behandlingar
och insatser
att regelverket kring förebyggande
sjukpenning är krångligt
att det finns olika syn inom
myndigheten på vilken roll
Försäkringskassan har när det gäller
att förebygga sjukskrivningar
att regelverket kring arbetsplatsinriktat
rehabiliteringsstöd är krångligt
att det är ont om förebyggande
behandlingar mot sjukskrivning som
visat sig vara verksamma enligt
vetenskap och beprövad erfarenhet
att Försäkringskassans har bristande
kunskap om vilka behandlingar som är
verksamma för att förebygga
sjukskrivning
att det kan vara svårt att avgöra om en
insats är förebyggande eller inte
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18. Vi räknar upp ytterligare några förhållanden som skulle
kunna utgöra hinder för Försäkringskassan att arbeta
effektivt med att förebygga sjukskrivningar. *
1

2

3

4

5

SAS

att samverkan mellan olika aktörer
inte fungerar tillräckligt bra
att Försäkringskassan inte har
tillräckliga resurser (ekonomiska och
personella) att arbeta förebyggande
mot sjukskrivning
att det kan vara svårt för
Försäkringskassan att identifiera
behovet av förebyggande
behandlingar mot sjukskrivning
att Försäkringskassan inte prioriterar
att arbeta förebyggande mot
sjukskrivning i tillräckligt hög
utsträckning
att arbetsgivare inte har tillräckliga
incitament att arbeta förebyggande
mot sjukskrivningar att hälso- och
sjukvården inte prioriterar
förebyggande insatser mot
sjukskrivning i tillräckligt hög
utsträckning
att anslutningsgraden till
företagshälsovården varierar hos
olika grupper av arbetsgivare

19. Och så till sist ännu några förhållanden som kan tänkas
hindra Försäkringskassan att arbeta effektivt med att
förebygga sjukskrivningar.*
1

2

3

4

5

SAS

att omfattningen och innehållet i
företagshälsovården skiljer sig mellan
anslutna arbetsgivare
att tillgången till företagshälsovård kan
variera mellan olika geografiska områden
att de försäkrades kännedom om
möjligheterna att få tillgång till
förebyggande insatser, behandlingar och
förmåner är dålig
att det kan finnas olika uppfattningar hos
olika aktörer om vilken roll
Försäkringskassan har i det förebyggande
arbetet mot sjukskrivning
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1

2

3

4

5

SAS

att det kan vara svårt att mäta och
utvärdera om förebyggande behandlingar
mot sjukskrivning har effekt
att fördelningen av ansvaret mellan olika
aktörer för det förebyggande arbetet mot
sjukskrivning är otydlig
att arbetsgivare inte har tillräcklig kunskap
om de möjligheter och skyldigheter de har
att arbeta förebyggande mot sjukskrivning
att det kan vara svårt att definiera var
gränsen mellan förebyggande och
rehabiliterande insatser går
att det finns bristande samsyn mellan
Försäkringskassan och vårdenheter kring
vad som utgör en effektiv förebyggande
behandling

20. Hur skulle du beskriva Försäkringskassans möjligheter
att arbeta förebyggande mot sjukskrivningar inom ditt
område av Försäkringskassan?
1

2

3

4

5

mycket små möjligheter

mycket stora möjligheter

21. Hur tydlig bedömer du att styrningen av
Försäkringskassan är när det gäller förebyggande arbete
mot sjukskrivning? *
1

2

3

4

5

Svårt att
säga

Försäkringskassans roll genom lag
och förordning
Regeringens styrning av
Försäkringskassan genom
regleringsbreven
Den interna styrningen från
Försäkringskassan centralt till
verksamhetsområden och områden
Försäkringskassan styrning internt på
verksamhetsområdes- och
områdesnivå
Enhetschefernas styrning av
handläggare inom sjukförsäkringen
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22. Enligt dig, vad skulle behövas för att Försäkringskassan
skulle kunna arbeta mer effektivt med att förebygga
sjukskrivningar?

23. Är det något du i övrigt vill kommentera?

* Betyder att frågan var obligatorisk att besvara.
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