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Återrapportering av finansiell samordning 2014 
 
I denna rapport redovisar Försäkringskassan hur medel avsatta för finansiell 

samordning enligt lagen (2003:1210) om finansiell samordning av 

rehabiliteringsinsatser samt finansiell samordning  mellan Försäkringskassan och 

hälso- och sjukvården, har använts. Rapporten redovisar målgrupper, insatser och 

resultat av respektive verksamhet samt innehåller även en systematisk kartläggning 

av samordningsförbundens verksamhet utifrån förekomsten av insatser på struktur- 

och individnivå.  

 

Beslut i detta ärende har fattats av tillförordnad generaldirektör Ann Persson Grivas i 

närvaro av försäkringsdirektörerna Dani Razmgah, Laura Hartman, Birgitta Målsäter, 

Lars-Åke Brattlund, rättschef Eva Nordqvist, områdeschef Annika Krook och 

verksamhetsutvecklare Maria Björklund, den senare som 

föredragande. 

 

 

 

 

Ann Persson Grivas     Maria Björklund
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Sammanfattning  

Som en del av arbetet med att öka möjligheterna för personer att återgå till eller att 

komma in på arbetsmarknaden, har regeringen beslutat att 310 miljoner kronor får 

användas för finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet. Medlen har för-

delats i enlighet med regleringsbrevet för budgetåret 2014 avseende Försäkrings-

kassan.  

280 miljoner kronor har avsatts för samverkan inom ramen för samordningsförbund. 

Den sista december 2014 fanns det 85 samordningsförbund vilket är två fler än vid 

det senaste årsskiftet. Antalet kommuner som ingår i samordningsförbund har under 

året ökat med 15 vilket innebär att 240 av Sveriges 290 kommuner ingår.  

Den finansiella samordningen genom samordningsförbund är en frivillig form av 

lokal samverkan mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, en eller flera 

kommuner och ett eller flera landsting. Förbunden finansierar insatser som 

komplement till myndigheternas ordinarie verksamheter, ofta till målgrupper med 

komplex situation. Försäkringskassan ser positivt på de resultat som går att utläsa. 

Uppgifter ur uppföljningssystemet SUS visar att samordningsförbunden totalt 

finansierat 974 insatser under 2014.  

- 61 procent av insatserna är rehabiliteringsinsatser till individer, från 

förebyggande insatser och kartläggningar till rehabilitering mot arbete eller 

studier. 

- 39 procent är strukturella insatser som avser att förbättra samverkan mellan 

myndigheterna, och därmed skapa bättre förutsättningar att ge kunderna det 

stöd som behövs. Exempel på sådana insatser är information, dialog, 

frukostmöten, utbildningar med mera.  

Förhållandet mellan insatserna har förändrats något jämfört med föregående år, 

andelen strukturinriktade insatser har ökat med 3 procentenheter. Den vanligaste 

individinriktade insatsen är ”Rehabilitering mot arbete”, 55 procent, och den 

vanligaste strukturinriktade insatsen är ”Dialog och kommunikation”, 46 procent. 83 

förbund finansierar rehabiliteringsinsatser till individer och 79 förbund finansierar 

strukturella insatser. 

Under 2014 hade 39 009 registreringar av deltagande gjorts, varav 44 procent med 

personuppgifter, vilka även är föremål för fördjupad uppföljning i denna rapport. Av 

dessa är 52 procent kvinnor och 48 procent män. 8 719 personer har avslutat en 

insats under 2014, och av dessa arbetar eller studerar totalt 34 procent i någon 

omfattning direkt efter insatsen (32 procent av kvinnorna och 36 procent av männen). 

Sedan 2011 har Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen haft i uppdrag att särskilt 

prioritera unga med aktivitetsersättning inom ramen för samordningsförbundens 
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verksamhet. 29 procent av de individinriktade insatserna riktar sig specifikt till 

målgruppen unga. 57 procent av deltagarna i de individinriktade insatserna är under 

30 år, varav 19 procent har aktivitetsersättning i någon omfattning. Av alla individer 

som haft aktivitetsersättning på grund av nedsatt arbetsförmåga under 2014, är det 

drygt 6 procent som deltagit i en insats genom samordningsförbund.  

För personer under 30 år är resultatet för att gå vidare till arbete eller studier direkt 

efter en avslutad insats 42 procent. Det är ett högre resultat än för personer över 30 

år. Bland personer 30 år och äldre har 23 procent gått vidare till arbete eller studier 

direkt efter avslutad insats. Gruppen unga motsvarar 56 procent av alla som har 

avslutat en insats. 

Uppgifterna som redovisas i rapporten om insatser, deltagare, resultat och 

budgeterade medel grundar sig på de lokala aktörernas registreringar i 

uppföljningssystemet SUS (Sektorsövergripande system för Uppföljning av 

Samverkan och finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet) perioden 1 

januari till och med den 31 december 2014.  

Till denna återrapportering har en fördjupad uppföljning gjorts genom att matcha 

uppgifter i dataregistren SUS och MiDAS (Mikrodatabas för analys av 

sjukförsäkringen) för perioden 1 januari 2011 till och med 28 februari 2014. 

Samkörningen gör det möjligt att fånga exempelvis diagnoser och varaktighet i 

resultat, för deltagare i Finsaminsatser med ersättning från sjukförsäkringen. 

Resultatet visar att 71 procent har en psykisk diagnos, bland dem med 

aktivitetsersättning är andelen så hög som 85 procent. Resultaten visar också att 

ersättningen från sjukförsäkringen minskar totalt sett efter att deltagarna avslutat en 

insats. Av alla deltagare (oavsett ersättning från sjukförsäkringen eller inte) går 30 

procent vidare till arbete eller studier efter avslutad finsaminsats. För dem med 

ersättning från sjukförsäkringen är andelen 17 procent. Från det att deltagare med 

ersättning från sjukförsäkringen avslutat en Finsaminsats och gått vidare till arbete 

och studier, befinner sig fortfarande 46 respektive 50 procent utanför 

sjukförsäkringen efter tre respektive sex månader.  

För 2014 har 30 miljoner kronor avsatts till insatser för samverkan mellan 

Försäkringskassan och hälso- och sjukvården (tvåpartsfinsam). Idag pågår insatser 

finansierade av tvåpartsfinsam i alla landsting och vid de allra flesta av 

Försäkringskassans lokala försäkringscenter. De syftar till att generellt stimulera det 

gemensamma arbetet i sjukskrivningsprocessen, effektivisera kommunikationen och 

förstärka det ömsesidiga förtroendet mellan Försäkringskassan och hälso- och 

sjukvården.   

 

Under 2014 har fokus, liksom under föregående år, varit kvaliteten i läkarintyg. 

Dialoger har genomförts i syfte att minska behovet av kompletteringar och öka 

samsynen gällande kvaliteten i intygen mellan Försäkringskassan och hälso- och 

sjukvården. Insatserna har också handlat om att utveckla strukturer för effektiv 

samverkan kring sjukskrivna.  
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1. Inledning  

Samhällets rehabiliteringsinsatser utformas inom ramen för olika huvudmäns ansvar, 

uppgifter och regelsystem. Myndigheterna blir specialister inom sina områden och 

kan var för sig ge en god och effektiv service till medborgarna. Specialistkompetens 

kan dessvärre medföra att de olika aktörerna kan ha svårt att se hur det egna arbetet 

hänger ihop med andras. Avsaknad av helhetssyn kan leda till att individer med 

behov av stöd från flera aktörer hamnar i rundgång mellan olika myndigheter och i 

värsta fall får stöd som är kontraproduktivt. I många fall behöver individen insatser 

och stöd från flera myndigheter samtidigt för att rehabiliteringen ska bli 

framgångsrik. Men beroende på förutsättningar och ambitioner kan formerna för 

myndighetssamverkan vara olika etablerade och se olika ut i landet. Individer 

riskerar i sämsta fall att hamna i kläm och ha svårt att få tillgång till myndigheternas 

samlade resurser. När lagen om finansiell samordning
1
 utformades bedömdes nära 

fem procent av befolkningen i arbetsför ålder vara i behov av omfattande stöd från 

flera aktörer för att komma i arbete och egen försörjning. Enligt uppgifter från 2013
2
 

har 25 procent av den svenska befolkningen två eller flera välfärdsproblem som till 

exempel ekonomisk utsatthet, arbetslöshet, ohälsa eller trångboddhet. 

 

Sedan lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser trädde i kraft 2004 

har staten tilldelat medel för finansiell samverkan inom rehabiliteringsområdet. Den 

finansiella samverkan syftar till att öka möjligheterna och förbättra förutsättningarna 

för aktörerna att tillsammans identifiera och tillgodose fler individers unika behov av 

stöd och specifika insatser, i situationer som kräver ett gemensamt engagemang vid 

sjukdom och funktionsnedsättning. Finansiell samverkan ska bidra till att fler 

människor kan delta i samhälls- och arbetsliv utifrån sina egna förutsättningar.   

 
Figur 1. Individen i fokus – när myndigheterna har en etablerad struktur för samverkan  

 

 

Lagen och medelstilldelningen gör det möjligt för kommun, landsting och stat 

(Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan) att lokalt samordna sina 

                                                 
1 Lag (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser 
2 SOU 2013:74 Unga som varken arbetar eller studerar - statistik, stöd och samverkan 



 SVAR PÅ REGERINGSUPPDRAG 
9 (46) 

 Datum Vår beteckning 

 
 
 
 
 
 

2015-02-13 Dnr: 008504-2014 

  

 

rehabiliteringsinsatser till enskilda genom samordningsförbund, så kallad fyrparts-

finsam. Även Försäkringskassan och landstingen har möjlighet till sådant utvecklat 

samarbete, så kallad tvåpartsfinsam. Denna rapport följer upp den finansiella 

samordningen utifrån ett nationellt perspektiv och i enlighet med Försäkringskassans 

regleringsbrev för 2014. 

 

1.1 Uppdrag i regleringsbrevet 

Försäkringskassan ska redovisa hur medel avsatta för finansiell samordning enligt 

lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser samt 

Finansiell samordning mellan Försäkringskassan och hälso- och sjukvården har 

använts. 

 

Försäkringskassan ska redovisa målgrupper, insatser och resultat av respektive 

verksamhet. Vidare ska Försäkringskassan göra en systematisk kartläggning av 

samordningsförbundens verksamhet utifrån förekomsten av insatser på struktur- och 

individnivå. En delredovisning har lämnats till Regeringskansliet 

(Socialdepartementet) den 1 augusti 2014 och uppdraget ska slutredovisas senast 28 

februari 2015.   

 

1.2 Om uppföljning, utvärdering och att uppmärksamma förbundens verksamhet 

Uppföljning och utvärdering av den finansiella samordningen är en prioriterad fråga 

på både lokal och nationell nivå. Enligt prop.2002/03:132 Finansiell samordning 

inom rehabiliteringsområdet, ska det ske kontinuerligt
3
. Samordningsförbunden 

ansvarar själva för att lokalt följa upp och utvärdera den verksamhet de finansierar. I 

dagsläget sker den nationella uppföljningen och analysen främst i samband med 

Försäkringskassans återrapportering till regeringen. Det pågår dock en mängd olika 

gemensamma nationella insatser för att uppmärksamma resultat av förbundens 

verksamhet i ett bredare perspektiv, främst via Nationella rådet
4
. För exempel se 

avsnitt 2.2 eller den separata rapporten "De nationella aktörernas stöd för utveckling 

av samordningsförbund
5
".     

 

1.3 SUS - Uppföljningssystem för finansiell samordning  

Uppgifterna i denna rapport bygger på statistik från SUS (Sektorsövergripande 

system för Uppföljning av Samverkan och finansiell samordning inom 

rehabiliteringsområdet). SUS är ett riksomfattande system för både lokal uppföljning 

hos samordningsförbunden och samlad nationell resultatredovisning av de insatser 

som finansieras genom ramanslaget "Bidrag för sjukskrivningsprocessen".  

 

                                                 
3 http://www.regeringen.se/content/1/c4/12/16/5b7c7b6e.pdf 
4 Se avsnitt 2.2  Nationella rådet - de nationella aktörernas stöd 
5 Uppdrag i Försäkringskassans regleringsbrev 2014 
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Möjligheten till redovisning av såväl insatser som deltagaruppgifter är beroende av 

registreringar i SUS. Uppföljning av samordningsförbundens verksamhet i 

uppföljningssystemet SUS har funnits sedan 2005. Den version av SUS som finns 

idag driftsattes under hösten 2010 och innehåller möjligheter att via så kallade SUS-

rapporter följa upp samverkan på lokal, regional och nationell nivå. Respektive 

förbund registrerar vilka samverkansmedel de har, vilka insatser som finansieras 

samt hur det går för deltagare i insatserna. Samordningsförbunden har möjlighet att 

välja om insatser som riktar sig till individer ska registreras med personuppgifter 

eller endast med antalsuppgifter i så kallade volyminsatser. För registrering av 

personuppgifter krävs att deltagaren lämnar sitt samtycke. Från nationell nivå 

betonas vikten av att så många deltagare som möjligt registreras med personuppgifter 

för att möjliggöra resultatredovisning. Deltagare som inte lämnar samtycke kan 

registreras anonymt och registreras då enbart som antal nya kvinnor och män som 

kommit till insatsen under året. Deltagare med skyddad identitet registreras alltid 

anonymt. Under 2014 är 44 procent av det totala antalet deltagare som fått del av den 

finansiella samordningen registrerade med personuppgifter.  

 

När det handlar om volyminsatser registreras deltagare/deltagande i en insats enbart 

med uppgift om antal. Det kan röra sig om konsultativa insatser eller förebyggande 

insatser där det inte är relevant att tillfråga deltagaren om personuppgifter.  

 

Viss dubbelregistrering sker. Både genom att en deltagare kan ha behov av olika 

Finsaminsatser parallellt eller i anslutning till varandra om en insats inte innefattar 

alla delar i en rehabilitering. En annan anledning är att deltagaren av någon 

anledning avbryter en insats men sedan kommer tillbaka.  

 

1.4 Kvalitetsutveckling av SUS-data 

Försäkringskassan har arbetat aktivt under 2014 för att förbättra kvaliteten på data i 

SUS. Bland annat genom påminnelser om vikten av att registrera uppgifter löpande, 

sammanställning och spridning av nationell Finsamstatistik och genom lokala och 

nationella SUS-utbildningar. Under de senaste tre åren har Försäkringskassan anlitat 

en resursperson som lokalt gett stöd till förbund för att förbättra och utveckla 

förbundens kunskap om SUS. Ytterligare kvalitetsarbete har genomförts genom 

översyn av begrepp och definitioner. Under 2014 har blanketter för in- och 

utregistrering av registerdata uppdaterats med tydligare stöd om hur begrepp ska 

tolkas och registreras. Med enhetliga tolkningar och definitioner förbättras 

möjligheterna att jämföra finsam över tid och mellan olika samordningsförbund.  

Under året har Försäkringskassan också startat projektet Rapportutveckling SUS, 

vars syfte är att utveckla ett antal färdiga diagram som gör det enklare för användare 

att ta fram och presentera statistik. De nya standardsrapporterna möjliggör 

jämförelser mellan kön, län, landsting, samordningsförbund samt olika insatser. 

Även insatser inom ramen för samverkan mellan Försäkringskassan och hälso- och 

sjukvården (tvåpartsfinsam) registreras i SUS. I detta fall handlar det enbart om 

insatser på strukturell nivå. 
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1.5 Uppföljning av finansiell samordning genom samkörning av dataregister 

Försäkringskassan har bedömt att det är möjligt att matcha deltagarregistreringar i 

SUS med data i MiDAS (Mikrodatabas för analys av sjukförsäkringen). Till denna 

återrapportering har Försäkringskassan för första gången genomfört en sådan typ av 

fördjupad uppföljning. Syftet är att fånga ny kunskap och information kring den 

finansiella samordningen, till exempel hållbarheten i resultat efter avslutad 

Finsaminsats, eller vanligt förekommande diagnosavsnitt hos deltagarna. 

Uppföljningen rör endast deltagare med ersättning från sjukförsäkringen. Valda delar 

av det övergripande resultatet från denna fördjupade uppföljning presenteras under 

kapitel 6. Värdet av en uppföljning genom matchning mellan register ökar ju fler 

individdata som fångats. Deltagare som registreras anonymt eller som deltagande i 

volyminsatser kan aldrig ligga till grund för fördjupad uppföljning.  

 

2. Finansiell samordning genom samordningsförbund 

Lagen om finansiell samordning har funnits sedan den 1 januari 2004. 

Samordningsförbund bildas lokalt i landet mellan Försäkringskassan, 

Arbetsförmedlingen, en eller flera kommuner och ett eller flera landsting, och är en 

frivillig form av samverkan. Ett samordningsförbund är ett fristående organ som 

möjliggör samordnade rehabiliteringsinsatser både operativt och strukturellt. 

Den finansiella samordningen syftar till att ge individer, som är i behov av 

samordnade rehabiliteringsinsatser, stöd så att dessa uppnår eller förbättrar sin 

förmåga att utföra förvärvsarbete. Behovet är ofta tydligt för personer med en 

sammansatt problematik som till exempel olika former av fysiska eller psykiska 

besvär i kombination med arbetsmarknadsmässiga eller sociala problem.  

Samordningsförbundet leds av en styrelse. Den beslutar om mål och riktlinjer för den 

finansiella samordningen, hur samordningsförbundet ska ledas och organiseras samt 

finansiera insatser. Med en egen budget kan förbundet stimulera och stödja insatser 

utöver det som de samverkande myndigheterna kan göra inom ramen för sin 

ordinarie verksamhet. Försäkringskassan bidrar med statens andel, motsvarande 

hälften av resurserna, till den finansiella samordningen. Landsting och 

kommun/kommuner bidrar med var sin fjärdedel.  

 



 SVAR PÅ REGERINGSUPPDRAG 
12 (46) 

 Datum Vår beteckning 

 
 
 
 
 
 

2015-02-13 Dnr: 008504-2014 

  

 

2.1 Antal samordningsförbund 

 

 
Figur 1 Samordningsförbundens spridning 

Vid utgången av 2014 fanns det 85 

samordningsförbund i landet. Totalt 

ingår 240 av Sveriges 290 kommuner 

och samtliga landsting. Gävleborgs 

läns landsting var det sista landstinget 

att ansluta sig 2014. Förbunden 

varierar i storlek, från 

enkommunsförbund till förbund på 

länsnivå. Av kartan bredvid framgår 

samordningsförbundens spridning 

över landet.  Under 2014 har antalet 

samordningsförbund ökat med 2 

förbund och 15 nya kommuner har 

valt att ingå. Trenden går mot större 

förbund med flera kommuner. Det 

sker både genom att nya kommuner 

väljer att ansluta sig till ett redan 

etablerat förbund och genom att flera 

kommuner går samman och bildar ett 

nytt förbund. 

 

En ytterligare variant är att redan etablerade förbund väljer att gå samman och bilda ett 

gemensamt större förbund. Av de 15 tillkommande kommunerna under 2014 har tre valt 

att ansluta sig till redan befintliga förbund och 12 har bildat två separata nya förbund. Ur 

administrativ synpunkt och sett till resursinsatser kan det vara en fördel med flera 

kommuner i samma förbund.  

Diagram 1. Utvecklingen av antalet samordningsförbund och deltagande kommuner. Källa: Försäkringskassan  
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Nationella rådet verkar för att alla kommuner ingår i samordningsförbund. Rimligtvis 

finns behov av samordnade rehabiliteringsinsatser även bland de individer som är bosatta 

i de kommuner som saknar finansiell samordning. Under 2014 har Nationella rådet 

bidragit aktivt med stöd till kommuner och landsting som är intresserade av att bilda 

förbund, till exempel genomfördes två informationsdagar för kommuner och landsting 

som anmält intresse av att få veta mer om finansiell samordning. Kontinuerligt stöd har 

även getts i form av att vara bollplank vid framtagandet av förbundsordningar och ge svar 

på frågor vad gäller att starta eller bedriva ett samordningsförbund. En förteckning över 

samordningsförbunden återfinns i Bilaga 1.  

 

2.2  Nationella rådet - de nationella aktörernas stöd  

Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Sveriges Kommuner och Landsting samt 

Socialstyrelsen bildar tillsammans Nationella rådet för finansiell samordning. Syftet med 

rådet är att, i enlighet med regeringens intentioner, ge samverkan den legitimitet och 

förankring som är nödvändig. Nationella rådet samordnar och stödjer gemensamt 

utvecklingen av samordningsförbunden och hanterar framförallt frågor om finansiell 

samordning som är av övergripande karaktär eller av särskild strategisk vikt. Parterna 

bidrar också till ökad kunskapsuppbyggnad. Till sin hjälp har Nationella rådet en 

arbetsgrupp som bereder ärenden till rådet och står för det operativa stödet till 

samordningsförbunden.  

 

Samordningsförbunden kan vända sig till Nationella rådet och arbetsgruppen för 

vägledning och stöd via den gemensamma brevlådan finsam@forsakringskassan.se. 

Hemsidan Finsam.se är en annan kanal för att stödja förbunden. Där finns handböcker 

och stödmaterial som svarar på vanliga administrativa, ekonomiska och juridiska frågor, 

där samlas också rådets rekommendationer i aktuella frågor. Under 2014 har webbplatsen 

utvecklats och fått en ny design. Sökfunktion och prenumerationsmöjlighet har 

tillkommit samt ett kalendarium med aktuella utbildningar om finansiell samordning.    

Försäkringskassan har, i enlighet med tidigare regleringsbrev
6
, det samordnande ansvaret 

för utvecklingen av den finansiella samordningen. I egenskap av samordnare ansvarar 

Försäkringskassan bland annat för administration och förvaltning av hemsidan finsam.se, 

tar emot och besvarar inkomna frågor till finsambrevlådan och följer årligen upp och 

redovisar till regeringen hur medel avsatta för finansiell samordnings har använts. 

Försäkringskassan ansvarar även för drift, förvaltning och utveckling av 

samordningsförbundens uppföljningssystem SUS. 

 

I regleringsbreven för 2014 har regeringen gett Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan 

och Socialstyrelsen ett särskilt uppdrag
7
 att stödja utvecklingen av samordningsförbund. 

Återrapporteringen
8
omfattar en redogörelse för viktiga insatser som genomförts nationellt 

under verksamhetsåret 2014. Stödinsatserna tar sin utgångspunkt i Nationella rådets 

                                                 
6
 Regleringsbrev för budgetår 2008 avseende Försäkringskassan 

7
 Försäkringskassans regleringsbrev 2014 "Uppdrag att stödja utvecklingen av samordningsförbund" 

8
 Stödja utvecklingen av samordningsförbund, FK 008500-2014 
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strategi som beslutades 2013 och gäller för åren 2013-2016.  Genom strategin verkar 

rådet för:  

 att alla kommuner och landsting i Sverige ingår i samordningsförbund 

 att insatser finansierade av samordningsförbund utvecklas och bedrivs  

med god kvalitet 

 att företrädarna för Finsams huvudmän på nationell nivå har en samsyn  

i strategiska frågor för samordningsförbunden och ägarorganisationerna 

 att samordningsförbunden har den kunskap som behövs för att kunna  

driva förbunden på ett effektivt och rättssäkert sätt  

 att lyfta fram samordningsförbundens roll och betydelse för att bidra  

till genomförande av EU:s 2020 strategi i Sverige. 

Alla parter bidrar i arbetet med att stödja utvecklingen av samordningsförbund, men då 

Försäkringskassan har ett samordnande ansvar och administrerar Finsambrevlådan, 

hemsidan Finsam.se samt förvaltar SUS, har Försäkringskassan ett mer påtagligt praktiskt 

ansvar än övriga. Nedan följer en sammanställning av de viktigaste aktiviteterna som de 

nationella parterna genomfört för att stödja samordningsförbunden under 2014: 

 

 Stöd till kommuner och landsting utan förbund samt till nya förbund 

- Arrangerat inspirationsdagar för kommuner och landsting utan förbund.  

- Gett kontinuerligt stöd vid utformandet av förbundsordningar till kommuner som 

startar nya förbund. 

- Varit bollplank i förberedelsearbetet av att starta nya förbund. 

- Varit behjälpliga i att svara på frågor om Finsam och samordningsförbund. 

- Administrerar kontinuerligt Finsam.se och tar fram och förvaltar stödmaterial och 

information till samordningsförbunden. 

- Ansvarar för drift, förvaltning och utveckling av samordningsförbundens 

uppföljningssystem SUS. 

 

 Bidra till insatser av god kvalitet genom kunskapsutveckling och uppföljning 

- Arbetat för att förbättra kvaliteten på data i SUS, bland annat genom påminnelser 

om vikten av att registrera uppgifter löpande, sammanställning och spridning av 

nationell Finsamstatistik och genom lokala och nationella SUS-utbildningar. 

- Varit stöd i indikatorsprojektet som är ett samarbete mellan tre 

samordningsförbund för att konstruera en gemensam utvärderingsmodell för 

samordningsförbund. Fortsatt stöd behövs då det bör skapas beredskap i det 

gemensamma uppföljningssystemet SUS för att ta emot resultatet av 

indikatorsprojektet och möjliggöra en bredare uppföljning av den finansiella 

samordningen.   
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- Initierat en kartläggning av insatser för unga inom den finansiella samordningen. 

Syftet med studien är att få kunskap om metoder, arbetssätt, resultat och 

implementering kring insatser för unga. Resultatet är tänkt att ge vägledning om 

vilka insatser som kan vara effektiva för målgruppen unga, samt användas som 

underlag för framtida utveckling av insatser inom samordningsförbund. 

- Arrangemang och medverkan i konferenser och utbildningar för att sprida 

kunskap, bidra till utveckling och marknadsföra finsam. 

- Arrangerat en förbundschefsdag i syfte att stödja utvecklingen av förbund och 

fånga upp behov som förbunden har samt ge förbunden möjlighet till 

erfarenhetsutbyte.  

- Medverkat på Almedalsveckan tillsammans med Nationella nätverket för 

samordningsförbund (NNS) och samordningsförbund med ett omfattande program 

innehållande fem frukostseminarier och två lunchseminarier. Representanter från 

Nationella rådet bemannade också ett tält på Hamnplan och fanns tillgängliga för 

att svara på frågor och ge information. 

- Anordnade den årliga nationella finsamkonferensen tillsammans med 

Samordningsförbundet i Uppsala län för att stimulera till erfarenhetsutbyte, sprida 

goda exempel samt att erbjuda ett tillfälle till omvärldsbevakning och att ge både 

information från nationella aktörer och inspiration. Konferensen samlade 400 

deltagare. 83 procent av samordningsförbunden deltog. 

 

 Statlig medelstilldelning 

- Under 2015 planerar Försäkringskassan att besluta om en ny modell för den 

statliga medelstilldelningen. Förslaget har varit på remiss till samordnings-

förbunden under 2014. Förslag till modell är framtagen tillsammans med parterna 

i Nationella rådet.  

- Försäkringskassan har gjort ett principiellt ställningstagande att inte äska mer 

statliga medel förrän förbundens överskott av kapital reducerats till 100 miljoner 

kronor. Vid utgången av 2014 fanns ett sparat överskott hos förbunden på totalt ca 

165 miljoner kronor. Det innebär att en hög andel av tidigare tilldelade medel inte 

verkar enligt de intentioner som lagstiftaren haft för den finansiella samordningen, 

med en god hushållning och en budget i balans. Under 2013 tog Nationella rådet 

fram en rekommendation om rimlig storlek på eget kapital enligt en 

beräkningsmodell, benämnd trappan
9
. Förbund med alltför stort eget kapital 

kommer att få en reducerad ny tilldelning av medel så länge överskottet kvarstår. 

Åtgärder för att komma tillrätta med stort eget kapital ingår i den ovannämnda 

modellen för medelstilldelning. 

 

                                                 
9
 Nationella rådets rekommendation (2013) Storlek på sparade medel/eget kapital 
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3. Ekonomisk redovisning 

3.1 Statens medelstilldelning till den finansiella samordningen 

För 2014 har staten avsatt totalt 310 miljoner kronor för finansiell samordning av 

rehabiliteringsinsatser genom samordningsförbund och finansiell samordning mellan 

Försäkringskassan och hälso- och sjukvården (tvåpartsfinsam). Medlen som är i samma 

storleksordning som för 2013 har fördelats i enlighet med regleringsbrevet. Det innebär 

att 280 miljoner kronor har fördelats till finansiell samordning genom 

samordningsförbund och 30 miljoner kronor till tvåpartsfinsam. 

 
Tabell  1.  Tilldelade och fördelade medel 2014   

Samverkansform Tilldelade medel 2014    Fördelade medel 2014 

 

Samordningsförbund 

     

    280 mkr 

 

278,5 mkr 

 

Tvåpartsfinsam 

 

 

      30 mkr 

 

29,5 mkr 

Totalt     310 mkr 308 mkr 

 

Ofördelade medel till samordningsförbunden beror på att samordningsförbund inte startat 

upp som planerat samt utbildningsinsatser som inte uppgått till lagd plan 2014.   

  

På grund av att projekt inte startat upp som planerat i samverkan mellan 

Försäkringskassan och hälso- och sjukvården återstår en mindre del av dessa medel.  

3.2 Medelstilldelning till samordningsförbunden, egna sparade medel samt ESF-medel 

Utöver statens medelstilldelning till samordningsförbunden tillförs lika mycket medel 

från de kommuner och landsting som är med och bildar förbund. Kommun/kommuner 

respektive landsting som är medlemmar bidrar med en fjärdedel per part.  

 

För 2014 har samordningsförbunden rapporterat in nära 153 miljoner kronor totalt i eget 

kapital
10

. (Uppgiften saknas från 14 förbund). Uppskattningsvis har alla förbund totalt ca 

165 miljoner kronor i eget kapital vid ingången till 2015, vilket kan jämföras med 238 

miljoner krononor vid föregående årsskifte. Uppskattningsvis har alltså det egna kapitalet 

minskat med 73 miljoner kronor under året, vilket motsvarar en minskning med 31 

procent. Uppgiften är mycket osäker då den bygger på förbundens egna inrapporteringar 

och det dröjer ytterligare innan årsredovisningarna blir tillgängliga. Underrapportering 

kan förekomma. 

 

Europeiska socialfonden har målgrupper som överensstämmer med 

samordningsförbundens och det är därför naturligt att samordningsförbunden kan vara ett 

stöd i samverkan inom ramen för myndigheternas ESF-samarbete. Nationella rådet är 

mycket positiv till att samordningsförbund blir projektägare för ESF-projekt och verkar 

                                                 
10

 71 samordningsförbund har rapporterat in uppgifter om eget kapital 
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för att lyfta fram samordningsförbundens roll och betydelse för att bidra till 

genomförande av EU:s 2020 strategi i Sverige. Frågan ingår också som en del i nationella 

rådets strategi för samordningsförbunden. Under årets nationella Finsamkonferens 

ägnades ett av de valbara seminariepassen åt att gemensamt med samordningsförbund 

diskutera möjliga samordnade insatser genom ESF-projekt.  
 
 
 
 
3.3 Budgeterade kostnader samt utfall  
 

Diagram 2. Budgeterade kostnader samt utfall, miljoner kronor
11 

 

 
 

Enligt diagrammet ovan framgår att budgeterade belopp för insatskostnader och 

administrativa kostnader är högre än det faktiska utfall som har rapporterats in i SUS. 

Allra tydligast är detta för de administrativa kostnaderna som avser bland annat löner, 

arvoden, revision, lokalkostnader och köp av utvärderingar, där utfallet motsvarar drygt 

66 procent av den budgeterade kostnaden. Utfallet för insatskostnaderna motsvarar 74 

procent av det budgeterade beloppet. Uppgifterna ger en ögonblicksbild över vad 

förbunden har rapporterat in i SUS hittills. Vi vet av erfarenhet att det förekommer 

underrapportering och eftersläpningar i registreringen. Att utfallet är lägre än budgeterat 

belopp kan också bero på att det har tagit längre tid än planerat att starta upp en insats.  

 

ESF-medlen utgör ca 4 procent av insatskostnaderna, vilket motsvarar cirka 18 miljoner 

                                                 
11

 Uppgift om budgeterade insatskostnader föreligger från 83 förbund och utfall från 70 förbund, uppgifter om 

budgeterade administrativa kostnader föreligger från 78 förbund och utfall från 59 förbund.  
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kronor.
12 

De administrativa kostnaderna utgör cirka 14 procent av totalt redovisat utfall. 

 

3.4 Samordningsförbunden finansierar till största delen individinriktade insatser  

Samordningsförbunden finansierar insatser som syftar till att återställa eller öka den 

enskildes funktions- och arbetsförmåga, men ligger inom ramen för de samverkande 

parternas samlade ansvarsområde. Insatserna kan ha olika inriktning, dels 

individinriktade och dels strukturinriktade. En beskrivning av de olika inriktningarna 

framgår i avsnitt 5.1 och 5.2. Det varierar hur stor del av insatsen som förbunden 

finansierar. I vissa insatser finansieras hela kostnaden, i andra insatser endast en del av 

kostnaden (till exempel gemensamma lokaler) och de samverkande myndigheterna 

bedriver de samverkande aktiviteterna inom sin ordinarie verksamhet.  

De individinriktade insatserna där syftet är att stödja enskilda individer att få eller återfå 

en arbetsförmåga, står för 83 procent av de budgeterade insatskostnaderna. De 

strukturella insatserna som syftar till att förbättra samverkan mellan myndigheterna står 

för resterande del, 17 procent av de budgeterade insatskostnaderna.   

 

3.5 Revisionsrapporter 

Alla fyra parter ska var för sig pröva frågan om styrelsen för ett samordningsförbund ska 

beviljas ansvarsfrihet. För statens räkning granskas samordningsförbunden av 

revisionsfirman Deloitte AB, övriga förbundsmedlemmar utser egna revisorer.  

Revisorerna lämnar årligen revisionsberättelser för samtliga samordningsförbund som 

upprättat årsredovisningar/verksamhetsberättelser. Revisorerna har föreslagit att 

styrelserna för samtliga förbund ska beviljas ansvarsfrihet för 2013 års förvaltning och 

räkenskaper.   

 

Försäkringskassan beslutade den 10 oktober 2014 att bevilja styrelserna för samtliga 

samordningsförbund förutom förbundet i Uppsala län ansvarsfrihet för räkenskapsåret 

2013, då det krävdes kompletterande information för att fatta beslut i den delen. Den 21 

november 2014 beslutade Försäkringskassan att avstyrka ansvarsfrihet för dåvarande 

förbundsordföranden i Uppsala för verksamhetsåret 2013, men att bevilja styrelsens 

övriga ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013
13

. 

 

                                                 
12 Nio samordningsförbund har budgeterat ESF-medel, men bara åtta samordningsförbund har redovisat utfallet. 
13 Försäkringskassan, Beslutsprotokoll 141121, Diarienummer 043492-2014 
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4. Målgrupp 

4.1 Definition av målgrupp 

I regeringens proposition
14

 anges att målgruppen för samordnade rehabiliteringsinsatser 

inkluderar såväl personer med psykiska som fysiska besvär liksom personer med sociala 

och arbetsmarknadsrelaterade behov.   

 

4.2 Målgruppen unga dominerar  

Unga 16-29 år är och har varit en tydligt prioriterad målgrupp ända sedan Statskontorets 

uppföljning av Finsam från 2005.
15

  

 

Den verksamhet som samordningsförbunden finansierar har ett stort fokus på unga 

deltagare. 29 procent (174 st) av de individinriktade insatserna riktar sig direkt till denna 

målgrupp. Behovet av stöd beror på olika former av problem såsom funktionsnedsättning, 

psykisk ohälsa, komplex och tung problematik eller behov av särskilda insatser på grund 

av arbetslöshet. Bland nya insatser som påbörjats 2014 (35 st) är 20 procent registrerade 

som insats för målgruppen unga, det är en ökning med 5 procentenheter jämfört med 

föregående år. Kanske kan det finnas ett samband med den statliga utredningen Unga 

som varken arbetar eller studerar, som pekar på att samordningsförbund kan vara en 

plattform för att förstärka stödet till unga under gymnasiet.  

Under 2014 har 57 procent av deltagarna i samordningsförbundens insatser varit unga 

(9788 st), vilket är ungefär samma som föregående år. Av dem har 1 861 haft 

aktivitetsersättning vid start. En jämförelse med 2013 visar att andelen unga med 

aktivitetsersättning som får del av Finsaminsatser har minskat med 2 procent.  

 

Försäkringskassan ser positivt på att samordningsförbunden fortsätter att prioritera 

insatser för unga med aktivitetsersättning. Möjligheterna att arbeta förebyggande och på 

olika sätt ge stöd under övergången från skola till arbetsliv gör att samordningsförbunden 

är en naturlig plattform för det lokala samarbetet. Försäkringskassan och 

Arbetsförmedlingen diskuterar centralt hur stödet till förbunden kan utvecklas ytterligare 

för att förbunden ska vara en verksam arena för arbetet med unga. Den tidigare nämnda 

initierade studien av insatser för unga (avsnitt 2.2) kommer förhoppningsvis att ge 

vägledning i framgångsrika metoder som i samarbete med intresserade förbund kan 

omsättas i geografiskt stora projekt, eventuellt ESF-projekt. Detta skulle vara ytterligare 

ett led i arbetet med att ge ökat stöd till unga som identifieras vara i behov av insatser för 

att kunna komma vidare till egen försörjning. Vidare har Försäkringskassan och 

Arbetsförmedlingen även ett regeringsuppdrag att under två år vetenskapligt 

effektutvärdera hur insatserna enligt metoden Supported Employment påverkar möjlighet 

för unga som har aktivitetsersättning att komma in på arbetsmarknaden.
16

  

 

Två andra stora målgrupper i insatser finansierade av samordningsförbunden är som 

                                                 
14 Prop.2002/03:132, Finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet 
15 Statskontoret, Den första tiden med Finsam, finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet 2005:10 
16 Socialdepartementet (2013) Uppdrag angående projektverksamhet och utvärdering av nya former av 

arbetslivsinriktade rehabiliteringsinsatser, S2013/6630/SF 
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tidigare år individer med komplex problematik och långvarigt utanförskap samt individer 

med psykisk ohälsa.  

 

 

5. Insatser  

Individens behov och den samhälleliga nyttan ska vara vägledande vid utformningen av 

de insatser som finansieras genom samordningsförbunden. I förbundens uppdrag ingår 

både individinriktade och strukturövergripande insatser, vilket även Nationella Rådet 

slagit fast i en rekommendation under 2014
17

.  

 

5.1 Individinriktade insatser  

De individinriktade insatserna som samordningsförbunden finansierar syftar till att 

deltagaren ska förbättra sin förmåga till egen försörjning. Inriktningen på insatserna kan 

vara arbetslivsinriktade, aktiverande och motiverande, behandlande eller förebyggande.  

Ett vanligt sätt att få del av en insats är att personen har kontakt med någon av de 

samverkande myndigheterna. Personens behov av stöd uppmärksammas och personen er-

bjuds möjlighet att delta i en insats. Det finns även mer öppna insatser som försöker 

fånga individer i behov av samverkan, där individen själv tar kontakt och får stöd att 

komma i kontakt med myndigheterna.  

Majoriteten av insatserna som finansieras av samordningsförbunden är rehabilitering mot 

arbete eller utbildning. Näst vanligast är finansiering av förberedande insatser. 

Lagstiftningen möjliggör att arbeta med förebyggande insatser men dessa utgör endast en 

låg andel av det totala antalet insatser. 83 förbund av 85 har registrerat att de finansierar 

sammanlagt 598 individinriktade insatser under 2014.   

Beskrivning och fördelning av de individinriktade insatserna: 

 Rehabilitering mot arbete/utbildning (56 % av insatserna) 

Syftar till att föra eller återföra individen i arbete eller utbildning. 

 

Insatserna kan till exempel innehålla individuell coachning/handledning, 

gruppaktiviteter, friskvård, arbetsträning/-prövning/-praktik utifrån individens 

individuella behov i syfte att förbättra dennes funktions- och/eller arbetsförmåga. Här 

återfinns också insatser med utbildade SE-coacher som arbetar med personer med 

fysisk/psykisk funktionsnedsättning och som bedöms behöva stöd enligt metoden 

Supported Employment för att komma ut i arbete eller studier. 

 Förberedande insats (23 % av insatserna)  

Syftar till att förbereda individen för ”nästa steg” i återgången mot arbete. 

 

                                                 
17 www.finsam.se 
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De förberedande insatserna kan innehålla aktiverande hälsostimulerande verksamhet 

som inkluderar motion och sociala aktiviteter individuellt eller i grupp. Insatserna kan 

också innehålla inslag av arbetsträning för att rusta deltagaren till mer arbetsinriktad 

rehabilitering. 

 Kartläggning av individer (10 % av insatserna) 

Syftar till att identifiera det individuella behovet av fortsatt stöd. 

 

Insatserna syftar till att erbjuda fördjupade kartläggningar för att identifiera stödbehov 

och förutsättningar att komma vidare. Ett resultat kan vara en individuellt utformad 

handlingsplan och rekommenderad fortsatt planering mot arbete.  

 Annan inriktning (6 % av insatserna) 

 

Som exempel på insatser som har registrerats som ”annan inriktning” kan nämnas 

myndighetsövergripande rehabiliteringsplanering, kundvärdar vid medborgarkontor, 

ackvirering av arbete genom efterfrågan hos arbetsgivare för en specifik 

arbetssökande.  

 Förebyggande insats (6 % av insatserna) 

Syftar till att förhindra att individer hamnar i utanförskap, arbetslöshet, ohälsa etc. 

 

Bland de förebyggande insatserna återfinns bland annat tidig och samordnad 

rehabilitering på vårdcentraler och samarbeten med skolan för att undvika avhopp. 

Här återfinns även öppna verksamheter dit personer som är arbetslösa och isolerade 

eller som har eller har haft problem med alkohol och droger kan söka sig.  

 

5.2 Strukturinriktade insatser  

Samordningsförbunden finansierar strukturinriktade insatser för att stärka samverkan 

mellan myndigheterna och för att öka kunskapen om olika gruppers behov av 

arbetslivsinriktad rehabilitering. De strukturinriktade insatserna kan innehålla förstudier, 

projektstöd, kompetensutvecklingsinsatser för anställda inom de samverkande 

myndigheterna, insatser för att förbättra samverkan mellan parterna på förbundsnivå och 

generella stöd till individinriktade insatser som exempelvis lotsar som stöd till 

handläggare. Här återfinns också anställning av en EU-strateg gemensamt för några 

förbund. 

79 av förbunden har registrerat att de finansierar sammanlagt 376 strukturinriktade 

insatser under 2014. Förbunden hade budgeterat att nå drygt 19 000 deltagande med 

information, dialog, frukostmöten, utbildning med mera under helåret 2014. Det verkliga 

antalet blev dock nästan 5 000 fler, det vill säga 23 902 deltagare i volyminsatser. 

Insatserna riktar sig till såväl personal hos myndigheterna som till exempel det privata 

näringslivet.   

 

 



 SVAR PÅ REGERINGSUPPDRAG 
22 (46) 

 Datum Vår beteckning 

 
 
 
 

2015-02-13 Dnr: 008504-2014 

 

 

Beskrivning och fördelning av de strukturinriktade insatserna: 

 Dialog och kommunikation (46 % av insatserna)  
Fördjupade insatser mellan flera myndigheter i syfte att sprida information, förenkla 

processer, gemensam kompetenshöjning, underlätta det gemensamma arbetet etc. 

 Utbildning (29 % av insatserna)  
Utbildningsinsatser som exempelvis konferenser, utbildning om nya 

sjukförsäkringsregler etc. 

 Kartläggning (10 % av insatserna)  
Exempelvis kartläggning av individer som uppbär en viss form av ersättning från 

sjukförsäkringen och/eller utredning kring vilka rehabiliteringsinsatser som framöver 

är behövliga för grupper av individer. Även kartläggning av personalens behov av 

utbildning och kompetensutveckling kan vara aktuell. etc. Syftet är att identifiera 

samverkansorganisationernas/personalens behov av eventuella kommande insatser. 

 Annan inriktning (15 % av insatserna) 
Används om ingen av de preciserade inriktningarna stämmer överens med insatsens 

syfte och mål. Som exempel kan nämnas rekrytering och finansiering av en EU-

strateg vars uppdrag är att vara med och genomföra EU-finansierade projekt inom 

samordningsförbunden, förstärkning av pågående projekt och insatser med 

kompetens, handledarstöd med mera. 
  

5.3 Systematisk kartläggning av samordningsförbundens verksamhet    

Ett av uppdragen i årets uppföljning av den finansiella samordningen är att systematiskt 

kartlägga samordningsförbundens verksamhet utifrån förekomsten av insatser på struktur- 

och individnivå
18

. Lokala behovsinventeringar är grunden för att identifiera nödvändiga 

insatser, och beroende på vilka bedömningar som gjorts lokalt varierar förekomsten av 

insatser mellan förbunden. I nedanstående stycken redovisas resultatet av kartläggningen. 

 

5.3.1 Översikt av samordningsförbundens insatser över tid  

I nedanstående tabell presenteras en översikt kring utvecklingen av 

samordningsförbundens insatser över tid från 2011 till 2014 och antalet registrerade 

deltagare som fått ta del av en insats. Redovisningen startar från år 2011 då nuvarande 

version av SUS togs i drift.  

 

 
 

 

 

 

 

                                                 
18  Försäkringskassans Regleringsbrev 2014 
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Tabell 2. Förekomsten av insatser och registrerat deltagarantal över tid  

 

 Totalt 

antal 

insatser 

(individ och 

struktur) 

Totalt antal 

deltagare  
 

Antal och 

andel 

individinsatser  

Antal 

deltagare i 

individinsatser 

Andel deltagare 

med registrerade 

personuppgifter 

Antal och 

andel 

struktur-

inriktade 

insatser 

Antal 

deltagare i 

struktur-

inriktade 

insatser** 

  

2011 689 39 937 488 (71 %) 30 776 39 % 201 (29 %)   9 161 

2012 901 58 627 581 (64 %) 35 613 45 % 320 (36 %) 23 014 

2013 959 60 923 614 (64 %) 39 123 46 % 345 (36 %) 21 800 

2014 974 62 911 598 (61 %) 39 009 44 %  376 (39 %) 23 902 

Totalt* 1 892 203 717 1 078 (57 %) 124 716  814 (43 %) 78 948 

 

* Insatserna kan löpa över flera år, därför blir totalsumman en annan än om man summerar siffrorna per år.  

**Det finns inget krav på att registrera deltagare vid strukturella insatser 

 

 

Eftersom insatser kan pågå under flera år, blir det totala antalet finsaminsatser en annan 

siffra än om man räknar ihop totalen på antalet pågående Finsaminsatser för varje år. I 

tabellen ovan framgår att samordningsförbunden totalt finansierat 1 892 Finsaminsatser 

sedan år 2011. Sammantaget fördelar sig den totala förekomsten av insatser på struktur- 

och individnivå mellan åren 2011 och 2014, på 43 procent strukturella insatser (814) och 

57 procent rehabiliteringsinsatser till individer (1 078). Sett till variationerna över tid har 

det dock skett en förskjutning i förhållandet mellan förekomsten av insatser på struktur - 

respektive individnivå.  

 

År 2011 var förhållandet 29 procent strukturella insatser (201 st) och 71 procent 

rehabiliteringsinsatser till individer (488 st). Under 2014 var fördelningen 39 procent 

(376 st) strukturinriktade insatser och 61 procent individinriktade insatser (598 st).  

Förhållandet mellan strukturella och individuella insatser har förskjutits med 10 

procentenheter mellan 2011-2014. Andelen individinsatser som samordningsförbunden 

finansierar har totalt sett minskat med 10 procentenheter till förmån för en ökad andel 

strukturella insatser. Även år 2012 och 2013 har samordningsförbunden finansierat en 

högre andel strukturella insatser och en mindre andel individinsatser jämfört med 2011. 

 

Orsaken till ovan nämnda utveckling är oklar. En delförklaring kan vara det nationella 

regeringsuppdraget KUR-satsningen
19

, där samordningsförbund kan utgöra en plattform 

för att genomföra strukturella insatser. Samordningsförbunden ska finansiera både 

rehabiliteringsinsatser till individer och strukturella insatser. Vad som är en lämplig nivå 

på fördelningen bör möjligen diskuteras ytterligare mellan parterna såväl centralt som 

lokalt inom förbunden. Kanske skulle aktiviteter som ryms inom de strukturella 

insatserna, så som exempelvis gemensamma träffar och utbildning för personal hos 

berörda aktörer, kunna hanteras i större utsträckning inom ramen för egna budgetar och 

verksamheter.  

 

                                                 
19 Regeringsbeslut, Uppdrag om kunskapsutveckling och samverkan på sysselsättningsområdet kring personer med 

psykisk ohälsa, Försäkringskassan, diarienr S2013/7759/FS (delvis). 
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Det totala antalet deltagarregistreringar i samtliga Finsaminsatser ökade med 58 procent 

mellan år 2011-2014 (från 39 937 till 62 911 st.) Antalet individer som registrerades i en 

rehabiliteringsinsats har också ökat. Under 2014 registrerades 8 233 fler deltagare i en 

rehabiliteringsinsats jämfört med 2011, en ökning med 27 procent. Andelen registrerade 

deltagare med personuppgifter är fortfarande relativt låg, 44 procent. Andelen har dock 

stigit med 5 procentenheter sedan 2011. Det är endast deltagare registrerade med 

personuppgifter i individinsatserna som går att analysera vidare.   

 

5.3.2 Antal förbund som finansierar olika preciserade individinsatser  

 

Tabell 3. Antal förbund och antal insatser per inriktning  

Inriktning Antal förbund

Antal insatser 

totalt

Antal insatser/ 

förbund

Totalt antal 

deltagare Andel kvinnor Andel män

Antal insatser 

med unga 

som specifik 

målgrupp 

(ingår i antal 

insatser totalt)

Rehabilitering mot 

arbete/utbildning 78 332 1 - 14 11537 51% 49% 112

Förberedande insatser 56 136 1 - 15 3445 55% 45% 30

Kartläggning av individer 27 58 1 - 12 731 57% 43% 11

Förebyggande insatser 22 34 1 - 6 1206 53% 47% 17

Annan inriktning 17 38 1 - 17* 160 52% 48% 4

* utom i ett fall handlar det om 1-2 insatser per förbund  

 

Samtliga samordningsförbunds finansierade insatser per inriktning återfinns i Bilaga 2 a. 

Som tidigare nämnts är det 83 samordningsförbund som har registrerat att de finansierar 

individinriktade insatser under 2014. Flertalet av förbunden, 78 stycken, har registrerat att 

man arbetar med den preciserade insatsen rehabilitering mot arbete/utbildning. Insatser 

inom övriga preciserade inriktningar återfinns inom färre antal förbund. Inget förbund har 

registrerat insatser inom samtliga preciserade inriktningar. Eftersom det är den lokala 

behovsanalysen och prioriteringen som styr vilka insatser förbundet väljer att finansiera 

är det svårt att värdera olikheterna mellan förbunden.  
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5.3.3. Antal förbund som arbetar med olika preciserade strukturella insatser  

 
Tabell 4. Antal förbund och antal insatser per inriktning 

Inriktning Antal förbund

Antal insatser 

totalt

Antal insatser/ 

förbund

Registrerat 

deltagarantal   

i volyminsats

Dialog och kommunikation 63 173 1 - 12 10703

Utbildning 46 109 1 - 10 8375

Kartläggning 26 38 1 - 3 2580

Annan inriktning 32 56 1 - 6 2244  

Samtliga samordningsförbunds finansierade insatser per inriktning återfinns i Bilaga 2b. 
 

Bland de totalt 79 förbund som har registrerat att de finansierar strukturinriktade insatser 

är ”Dialog och kommunikation” den vanligaste inriktningen. Det gäller både vad avser 

antalet förbund och antalet insatser. Ett stort antal förbund, 24 stycken, har registrerat 

insatser inom enbart en preciserad inriktning. 5 förbund har registrerat insatser inom 

samtliga inriktningar.    
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6. Resultat  
Samordningsförbunden bedriver en omfattande verksamhet och i avsnittet nedan 

redovisas ett antal resultat som bygger på förbundens registreringar i SUS. 

Försäkringskassan ser positivt på de resultat som går att utläsa, inte minst med tanke på 

komplexiteten som omgärdar många deltagares situation. En tabell med basdata återfinns 

i bilaga 3. 

 

6.1 Deltagare i samordningsförbundens insatser  

 
Diagram 4. Antal deltagande i individinriktade insatser 2014  

 
 

Antalet registreringar i individinsatser är totalt 39 009. Hur deltagaruppgifter är 

registrerade fördelar sig enligt nedan: 

 

- 17 079 personer är registrerade med personuppgifter (44 procent)  

- 3 181 anonymt registrerade deltagare (8 procent) 

- 18 749 är registrerade som deltagande i så kallade volyminsatser (48 procent) 

 

Antal deltagare med personuppgifter och antal anonyma deltagare som har varit aktuella 

under året är totalt 20 260. Fördelningen är 52 procent kvinnor och 48 procent män. Det 

finns dock ett mörkertal vad avser antalet anonyma deltagare under 2014 eftersom 

anonymt registrerade deltagare endast syns i statistiken det år de startade i insatsen.   

 

Deltagandet i så kallade volyminsatser kan röra sig om konsultativa insatser eller 

förebyggande insatser där det inte har bedömts relevant att tillfråga deltagaren om 

personuppgifter. Ett stort antal deltagande har koppling till insatser med 

tvärprofessionella team samt konsultativa insatser i samverkan på vårdenheter. 

Volyminsatser registreras inte uppdelat på kvinnor och män. 

 

 
Totalt antal: 

39 009 
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6.1.1 Målgruppsbeskrivning  

Totalt 40 procent av deltagarna har som högst slutfört grundskola vilket innebär att 

utbildningsnivån generellt kan betraktas som låg. Andelen med gymnasium är 40 procent 

och andelen med någon form av eftergymnasial utbildning är ca 12 procent.  Män har 

totalt sett lägre utbildningsnivå än kvinnor. Utbildningsnivån är i stort sett lika som 

föregående år.  

 

Av deltagarna har 88 procent varit i behov av offentlig försörjning
20

 före start i insats. 

Det vanligaste är att deltagaren har varit i behov av offentlig försörjning upp till ett år, så 

är fallet i 34 procent. Förhållandet gäller för en större andel män än kvinnor. Motsatt har 

en större andel kvinnor haft offentlig försörjning under längre tid före start, många så 

lång tid som 10 år eller mer. Den stora andelen unga deltagare bidrar sannolikt till att 

andelen deltagare med offentlig försörjning upp till ett år är så hög.    

Försörjningsstöd dominerar bland offentlig försörjning och är vanligare bland män än 

kvinnor. Totalt har 41 procent av deltagarna försörjningsstöd i någon grad vid start, 38 

procent av kvinnorna och 43 procent av männen. Ett stort antal deltagare har ersättning 

från Försäkringskassan, antingen i form av sjuk- eller rehabiliteringspenning eller sjuk- 

eller aktivitetsersättning. Ersättning från Försäkringskassan är vanligare bland kvinnor än 

män. Många deltagare, både kvinnor och män, har aktivitetsstöd vid start medan endast 

en mindre andel inte har någon offentlig försörjning vid start.  
 
 
6.1.2 Fördjupad information om målgrupper från sjukförsäkringen 

Utifrån den samkörning som gjorts mellan SUS och MiDAS för perioden 1 januari 2011-

28 februari 2014, har de vanligast förekommande diagnosavsnitten
21

  studerats för 

deltagare som har ersättning från sjukförsäkringen. Det framgår att psykiska diagnoser 

dominerar och står för 71 procent bland samtliga deltagare med ersättning från 

sjukförsäkringen. 

 

 Bland deltagare som har aktivitetsersättning har 85 procent psykiska diagnoser.  

Det vanligaste diagnosavsnittet är F80-F89 som exempelvis rymmer 

inlärningssvårigheter, autism och Aspbergers syndrom. Därefter följer F 70-F79 

Psykisk utvecklingsstörning och F90-F98 Beteendestörningar och emotionella 

störningar.  

 

 Bland deltagare med sjukpenning har 67 procent en psykisk diagnos och bland 

dem med sjukersättning är det 57 procent som har en psykisk diagnos. De 

vanligaste diagnosavsnitten för båda grupperna är F30-F39 Förstämningssyndrom 

och F 40-F48 Neurotiska, stressrelaterade och somatoforma syndrom. Den näst 

                                                 
20 Med offentlig försörjning menas att man får ersättning från arbetslöshetskassa, Arbetsförmedlingen, 

Försäkringskassan eller kommunen. 
21

 Diagnosavsnitt förekommer inom en internationell sjukdomsklassifikation som kallas ICD och är en statistisk 

klassifikation med diagnoskoder för att gruppera sjukdomar och dödsorsaker för att kunna göra översiktliga statistiska 

sammanställningar och analyser. 
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största diagnosgruppen för för båda förmånsgrupperna är muskuloskeletala 

diagnoser, 18 procent för dem med sjukpenning och 22 procent för dem med 

sjukersättning. 

 

 Den vanligaste insatsen som en deltagare får är Rehabilitering mot 

arbete/utbildning, vilken står för 61 procent av alla registreringar.  Insatsen är 

också vanligast förekommande bland dem med ersättning från sjukförsäkringen,  

53 procent av registreringarna. På andra plats återfinns Förberedande insats som 

utgör 34 procent av de registreringar där deltagaren har ersättning från 

sjukförsäkringen.  
 

6.2  Fler i arbete eller studier 

6.2.1 Sysselsättning efter avslutad insats 

Av 8 719 deltagare som har avslutat en insats under 2014 har 2 947 deltagare,  

34 procent, gått till arbete eller studier direkt efter avslutad insats. Det är en ökning från 

13 procent före insats. Förhållandet är i stort sett detsamma som under 2013.  

 
Diagram 5. Antal deltagande som gått vidare till arbete eller studier direkt efter avslutad insats 

 

Den vänstra stapeln visar det totala antalet personer i förvärvsarbete och/eller studier före 

start i insats respektive efter avslutad insats. Övriga staplar visar fördelningen mellan typ 

av arbete alternativt studier.  
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Diagram 5b. Antal kvinnor och män som gått vidare till arbete eller studier direkt efter avslutad insats 

 

 

En större andel män än kvinnor har gått till arbete eller studier direkt efter avslutad insats, 

36 procent jämfört med 32 procent. Samtidigt kan vi notera att kvinnor är i majoritet 

bland deltagarna. Förhållandet är detsamma som 2013, men såväl kvinnors som mäns 

sysselsättning har ökat jämfört med föregående år.   

Det skiljer sig också markant mellan åldersgruppen unga upp till 29 år och för äldre 

deltagare i vilken utsträckning man har gått vidare till arbete eller studier. I gruppen till 

och med 29 år har 42 procent av deltagarna gått vidare till arbete eller studier. I gruppen 

30 år och äldre är motsvarande siffra 23 procent. För gruppen unga med 

aktivitetsersättning som avslutat en insats under året (870 st) gick 20 procent vidare till 

arbete eller studier direkt efter insatsen. 

 

Utöver de personer som arbetar eller studerar är cirka 23 procent registrerade som aktivt 

arbetssökande på Arbetsförmedlingen direkt när insatsen avslutas. Här syns det ingen 

skillnad för gruppen unga jämfört med utfallet för samtliga deltagare. Dock är 

motsvarande siffra mycket lägre för gruppen unga med aktivitetsersättning, där endast 7 

procent registrerades som aktivt arbetssökande på Arbetsförmedlingen direkt efter 

avslutad insats. Andra avslutningsanledningar som förekommer är avslut på grund av 

fortsatt rehabilitering, att insatsen har avbrutits på grund av sjukdom eller att deltagaren 

flyttat.  

 



 SVAR PÅ REGERINGSUPPDRAG 
30 (46) 

 Datum Vår beteckning 

 
 
 
 

2015-02-13 Dnr: 008504-2014 

 

 

6.3 Behovet av offentlig försörjning minskar 

Om man tittar närmare på de deltagare som har avslutat en insats under 2014 (8 719) 

visar resultatet att deltagare i högre grad försörjer sig utan offentlig försörjning
22

  efter 

insats än före start i insats. Försörjningskällorna sjuk- och aktivitetsersättning och 

studiestöd/studiemedel ökar med några procentenheter efter avslutad insats, annan 

offentlig försörjning är detsamma, medan övriga offentliga försörjningskällor minskar. 

Resultatet åskådliggörs i tabellen nedan. Det är en ögonblicksbild och säger ingenting om 

hållbarheten.  

Diagram 6. Försörjningsförändring 

 
 

Deltagare kan ha flera försörjningskällor såväl vid start- som sluttillfället och därmed ingå i flera av staplarna ovan. 

 Som nämnts i stycket ovanför diagrammet varierar utvecklingen för offentliga 

försörjningskällor. Mest markant är minskningen för försörjningsstöd som minskar med 

15 procentenheter. Försörjningsstöd har förekommit i 40 procent av deltagarnas 

försörjningskällor före insatsen. Efter avslutad insats är motsvarande andel 25 procent. 

För aktivitetsstöd som är den näst vanligaste försörjningskällan minskar andelen från 17 

till 14 procent. Även andelen A-kassa minskar. 

                                                 
22 Utan offentlig försörjning innefattar personer som försörjer sig genom arbete, men också personer som blir försörjd 

av förälder, maka eller make eller försörjer sig från egen förmögenhet. 
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För ersättningar inom sjukförsäkringen som betalas ut av Försäkringskassan minskar 

andelen sjuk-och rehabiliteringspenning med 3 procentenheter medan sjuk- och 

aktivitetsersättningar ökar med 1 procentenhet vardera efter avslutad insats.  

Andelen deltagare som inte har någon offentlig försörjning ökar med 12 procentenheter, 

från 10 till 22 procent.   

 

6.3.1 Fördjupad uppföljning kring omfattning, stegförflyttning och hållbarhet   

Samkörningen mellan SUS och MiDAS gör det möjligt att på individnivå följa 

förändringar i ersättningens omfattning före/efter en insats, stegförflyttningar och 

hållbarheten i resultat över tid för dem med ersättning från sjukförsäkringen. Nedan ges 

en kort sammanfattning av olika resultat utifrån ersättningsform, och kan ses som ett 

”smakprov” på vad som är möjligt att följa upp. Troligen förtjänar en sådan typ av 

uppföljning en helt egen rapport, då det går att få fram ganska omfattande nya fakta. 

Nedanstående resultatsammanfattning har fokus på deltagare med psykiska diagnoser.   

 

Aktivitetsersättning 

Diagram 7. Omfattning aktivitetsersättning 3 och 6 månader efter avslutad Finsaminsats (psykiska diagnoser) 

 

 

Vid insatsstart är det 97 procent av unga med aktivitetsersättning inom psykiska 

diagnoser
23

 som har hel aktivitetsersättning. Tre månader efter avslutad insats är andelen 

nere på 75 procent och efter sex månader har den sjunkit något ytterligare till 71 procent. 

                                                 
23 Då psykiska diagnoser utgör en så stor del av de med aktivitetsersättning som får en Finsaminsats, finns det inte 

tillräckligt med underlag för att titta på andra diagnosgrupper.  
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Diagram 8. Var finns de som lämnat aktivitetsersättningen 3 och 6 månader efter avslutad Finsaminsats (psykiska 

diagnoser) 

 

En femtedel (19 procent) har lämnat aktivitetsersättningen efter tre månader och efter sex 

månader är det nästan en fjärdedel (23 procent) som inte har aktivitetsersättning. Av dem 

som lämnat aktivitetsersättningen är det 23 procent som har gått över till sjukersättning 

efter tre månader, 5 procent har sjukpenning och 72 procent återfinns inte längre i 

sjukförsäkringen. Efter sex månader är motsvarande siffror 20 procent sjukersättning, 

10 procent sjukpenning och 70 procent utanför sjukförsäkringen. 

 

 

Sjukersättning 

 
Diagram 9. Omfattning sjukersättning 3 och 6 månader efter avslutad Finsaminsats. 
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För dem med sjukersättning som får en insats skiljer sig förändringen i omfattning åt 

beroende på diagnos. 72 procent av dem med sjukersättning inom psykiska diagnoser har 

hel sjukersättning vid insatsstart och andelen minskar sedan till runt 45 procent tre och 

sex månader efter avslutad insats. För dem med sjukersättning inom muskuloskeletala 

diagnoser är det 38 procent som har hel sjukersättning vid insatsstart och den andelen 

minskar till runt 28 procent tre och sex månader efter insatsen.  

 

Sjukpenning 

 

Diagram 10. Omfattning sjukpenning 3 och 6 månader efter avslutad Finsaminsats. 

 

 

 

Bland dem med sjukpenning som får en insats är det 92 procent inom psykiska diagnoser 

som har hel sjukpenning vid insatsstart. Den andelen minskar sedan till 55 procent sex 

månader efter avslutad insats. Bland dem med sjukpenning inom muskuloskeletala 

diagnoser som får en insats är det 90 procent som har hel sjukpenning vid insatsstart. 

Därefter minskar andelen med hel sjukpenning till 52 procent sex månader efter avslutad 

insats.  
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7. Finansiell samordning mellan sjukförsäkring och hälso- och sjukvården 
 

För 2014 har 30 miljoner kronor avsatts till insatser för samverkan mellan 

Försäkringskassan och hälso- och sjukvården (tvåpartsfinsam). Idag pågår insatser 

finansierade av tvåpartsfinsam i alla landsting och vid de allra flesta av 

Försäkringskassans lokala kontor. De syftar till att generellt stimulera hälso-och 

sjukvårdens och Försäkringskassans gemensamma arbete med individer som uppbär 

ersättning från sjukförsäkringen, effektivisera kommunikationen och förstärka det 

ömsesidiga förtroendet mellan Försäkringskassan och hälso- och sjukvården.  

Under 2014 har fokus liksom föregående år, till stor del handlat om kvalitet i 

läkarintygen. De kvalitetshöjande insatserna handlar om att utveckla den 

försäkringsmedicinska kunskapen inom hälso- och sjukvården och genom att utveckla 

strukturer för effektiv samverkan kring individer med arbetsoförmåga på grund av 

sjukdom. 

7.1 Intentioner  

Försäkringskassan och landstingen har sedan 2008 möjlighet att genom samverkansmedel 

tillsammans i projektform verka för att personer som uppbär ersättning från 

sjukförsäkringen snabbare ska återfå arbetsförmåga. Försäkringskassans har kommit 

överens med landstingen om att huvudsakligen använda dessa samverkansmedel till 

strukturövergripande insatser som syftar till att utveckla en mer effektiv process mellan 

landstingen och Försäkringskassan och till högre kvalitet på medicinska beslutsunderlag 

till Försäkringskassan. Särskilt fokus läggs på insatser som stödjer skapandet av 

ömsesidigt förtroende och förståelse för varandras uppdrag och förutsättningar i arbetet 

inom ramen för sjukförsäkringen. Det innebär att medlen till viss del finansierar 

kostnader hos Försäkringskassan.  

 

7.2 Anslagets fördelning 

För 2014 har regeringen avsatt 30 miljoner kronor för denna så kallade tvåpartsfinsam. 

Dessa medel har fördelats till lokala samverkansinsatser.  
 

7.3 Lokala insatsers utformning  

Försäkringskassan och hälso- och sjukvården har hittills under 2014 slutit 

överenskommelser kring ett sjuttiotal lokala insatser gällande tvåpartsfinsam. 

Överenskommelserna rör både insatser som påbörjats under föregående år och nystartade 

insatser 2014.  

 

Majoriteten av insatserna som pågår under 2014 är strukturövergripande. Insatserna syftar 

främst till att utveckla arbetsformer och strukturer för effektiv samverkan kring individer 

som har arbetsoförmåga på grund av sjukdom och underlätta för arbetsåtergång. Ett 

flertal insatser som påbörjats under 2014 syftar till att möta ökningen av arbetsoförmåga 

på grund av psykiska diagnoser. En ökande andel projekt eller insatser innebär 

kontaktmannaskap och dialoger med de psykiatriska öppenvårdsmottagningarna i landet. 

Flera av insatserna finansierade av tvåpartsfinsam handlar om att stödja läkares och 

medicinska teams kompetensutveckling inom området försäkringsmedicin. Insatserna 
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innebär ofta att man etablerar kontaktmannaskap på vårdenheter för att finnas tillgänglig 

för frågor från både vårdpersonal och patienter och vara en länk mellan vårdenheten och 

Försäkringskassans handläggare. Vilka professioner som involveras i samverkansarbetet 

och hur ofta dessa träffas varierar. Försäkringsmedicinska rådgivare på 

Försäkringskassan är involverade i dialoginsatser, som ofta syftar till att förbättra 

kvaliteten i läkarintygen.  

 

Den relation som byggs upp mellan vårdenheten och mellan Försäkringskassans lokala 

kontor genom kontaktmannaskap och dialoger bedöms ha en positiv inverkan på det 

ömsesidiga förtroendet, vilket är en förutsättning för ett effektivt samarbete kring den 

enskilde.  

 

7.4 Resultat av samverkansinsatserna 

Åtgärderna syftar främst till kunskapshöjning hos båda parter om försäkringsmedicin och 

ökad förståelse för varandras uppdrag och villkor och det gemensamma uppdraget. Det är 

svårt att mäta de direkta effekterna vad avser till exempel sjukskrivningslängden av dessa 

åtgärder. Det har gjorts mycket lite uppföljningar av effekter av finansiell samverkan 

mellan sjukförsäkring och hälso- och sjukvården.  

 

Flertalet av de insatser som i år finansieras genom tvåpartsfinsam-medel har påbörjats 

under tidigare år. Uppfattningen hos de deltagande parterna är att man närmar sig 

varandra genom samverkansinsatserna och att det blir enklare att samarbeta genom ökad 

förståelse för varandras uppdrag och villkor. 
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Bilaga 1. Samordningsförbund- sammanställning 2014  

Län Kommuner med förbund Samordningsförbund Kommuner utan förbund 

Blekinge 0 

 Karlskrona, Karlshamn, 

Olofström, Sölvesborg, 

Ronneby 

Samordningsförbundet i Blekinge  

Dalarna Säter (på gång in under 2015) 

 Vansbro, Malung Finsam Västerdalarna  

 Gagnef, Leksand, Rättvik Nedansiljans samordningsförbund  

 Mora, Orsa, Älvdalen  Norra Dalarnas samordningsförbund   

 
Borlänge 

Samordningsförbundet Finsam-

Borlänge 

 

 Falun Samordningsförbundet Finsam Falun  

 

 
Avesta, Hedemora Södra dalarnas samordningsförbund 

 

 Ludvika, Smedjebacken Västerbergslagens samordningsförbund  

Gotland 0 

 Gotland Samordningsförbundet Finsam Gotland  

Gävleborg 0 

 Bollnäs, Gävle, Hofors, 

Hudiksvall, Ljusdal, Nordanstig, 

Ockelbo, Ovanåker, Sandviken, 

Söderhamn 

Samordningsförbundet 

Gävleborg 

 

Halland 0 

 Halmstad, Hylte, Laholm, 

Varberg, Falkenberg, 

Kungsbacka 

Samordningsförbundet Halland  

Jämtland 0 

 Berg, Bräcke, Härjedalen, 

Krokom, Ragunda, 

Strömsund, Åre och 

Östersund 

Samordningsförbundet Jämtlands län  

Jönköping 0 

 Gislaved, Gnosjö, Värnamo  Finnvedens samordningsförbund  
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 Aneby, Eksjö, Nässjö, 

Vetlanda, Sävsjö och Tranås  
Höglandets samordningsförbund 

 

 Jönköping, Habo, Mullsjö och 

Vaggeryd 

Samordningsförbundet Södra 

Vätterbygden 

 

Kalmar 0 

 Kalmar, Emmaboda, 

Hultsfred, Högsby, 

Mönsterås, Mörbylånga, 

Nybro, Oskarshamn, Torsås, 

Vimmerby, Västervik, 

Borgholm 

Samordningsförbundet i Kalmar län 

 

Kronoberg Lessebo, Ljungby, Tingsryd, 

Uppvidinge, Älmhult 

 Alvesta Finsam Alvesta samordningsförbund  

 

 
Markaryd Markaryds samordningsförbund 

 

 Växjö Växjö samordningsförbund  

Norrbotten Arjeplog, Arvidsjaur, Boden 

Gällivare, Haparanda, 

Jokkmokk, Kalix, Kiruna, 

Pajala, Överkalix, Övertorneå 

 Piteå Samordningsförbundet Activus Piteå   

 
Älvsbyn 

Samordningsförbundet Consensus 

Älvsbyn  

 

 Luleå Samordningsförbundet Pyramis Luleå   

Skåne Båstad, Klippan, Perstorp, 

Vellinge, Ängelholm, 

Örkelljunga 

 Bjuv Bjuvs samordningsförbund  

 Malmö FINSAM i Malmö   

 Lund Lunds samordningsförbund  

 Burlöv, Staffanstorp Samordningsförbundet Burlöv-

Staffanstorp 

 

 Helsingborg Samordningsförbundet FINSAM i 

Helsingborg 

 

 Kävlinge, Lomma Samordningsförbundet Finsam 

Kävlinge-Lomma 

 

 Höganäs Samordningsförbundet i Höganäs  
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 Trelleborg Samordningsförbundet i Trelleborg  

 Landskrona, Svalöv Samordningsförbundet Landskrona-

Svalöv 

 

 Eslöv, Höör, Hörby Samordningsförbundet MittSkåne  

 Svedala, Skurup Samordningsförbundet Nils  

 Kristianstad, Bromölla, 

Hässleholm, Osby och Östra 

Göinge  

Samordningsförbundet Skåne Nordost  

 Ystad, Tomelilla, Sjöbo, 

Simrishamn 

Samordningsförbundet Sydöstra Skåne  

 Åstorp Samordningsförbundet i Åstorp  

Stockholm Danderyd, Ekerö, Järfälla, 

Lidingö, Norrtälje, Nykvarn, 

Sigtuna, Sollentuna, Solna, 

Stockholm, Sundbyberg, 

Upplands-Bro, Upplands 

Väsby, Vallentuna, Vaxholm 

 Botkyrka, Huddinge,  

Salem 

Samordningsförbundet Botkyrka 

Huddinge Salem 

 

 Södertälje Samordningsförbundet i Södertälje  

 Värmdö Samordningsförbundet i Värmdö  

 Nacka Samordningsförbundet Välfärd i Nacka  

 Haninge, Nynäshamn och 

Tyresö 
Samordningsförbundet Östra Södertörn 

 

 Täby, Österåker Södra Roslagens samordningsförbund  

Södermanland 0 

 Eskilstuna, Strängnäs, Gnesta, 

Trosa, Nyköping, Oxelösund, 

Flen, Katrineholm, Vingåker 

Samordningsförbundet RAR i 

Sörmland  

 

 

Uppsala 0 

 Uppsala, Östhammar, Tierp, 

Heby, Enköping, Älvkarleby, 

Håbo, Knivsta 

Samordningsförbundet i Uppsala län 

 

Värmland 0 

 Arvika, Eda Arvika Eda samordningsförbund  

 Filipstad, Storfors Finsam Filipstad-Storfors  
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 Sunne, Torsby, Kil Fryksdalens samordningsförbund  

 Forshaga, Munkfors, Hagfors Klarälvdalens samordningsförbund  

 Karlstad, Hammarö, Grums 

och Kristinehamn 
Samordningsförbundet Samspelet 

 

 Säffle, Årjäng Samordningsförbundet Bengtsfors, 

Åmål, Dals-Ed, Säffle och Årjäng 

(BÅD-ESÅ)
24

 

 

Västerbotten Dorotea, Nordmaling, 

Bjurholm, Robertsfors, 

Sorsele, Storuman, 

Vilhelmina, Vindeln, Åsele 

 Lycksele, Malå  Samordningsförbundet i Lycksele-Malå  

 
Skellefteå, Norsjö 

Samordningsförbundet Skellefteå-

Norsjö 

 

 Umeå, Vännäs Samordningsförbundet i Umeå-Vännäs  

Västernorrland Ånge 

 Härnösand, Timrå Samordningsförbundet Härnösand-

Timrå 

 

 Kramfors Samordningsförbundet i Kramfors  

 Sollefteå Samordningsförbundet i Sollefteå  

 Sundsvall Samordningsförbundet i Sundsvall  

 Örnsköldsvik Samordningsförbundet i Örnsköldsvik  

Västmanland 0 

 Fagersta, Norberg, 

Skinnskatteberg, Sala, 

Hallstahammar och 

Surahammar 

Norra Västmanlands 

Samordningsförbund 

 

 Västerås Samordningsförbundet Västerås   

 Köping, Arboga, Kungsör Samordningsförbundet Västra 

Mälardalen 

 

Västra Götaland Öckerö 

 Ale, Kungälv, Stenungsund, 

Tjörn 

Samordningsförbund Ale, Kungälv, 

Stenungsund och Tjörn 

 

                                                 
24 Samordningsförbundet BÅDESÅ är bildat över länsgränser och finns upptaget både i Värmland och Västra Götaland 

men endast räknat som ett förbund.  
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 Dals-Ed, Bengtsfors, Åmål Samordningsförbundet BÅD-ESÅ
25

  

 Falköping, Tidaholm Samordningsförbundet 

Falköping/Tidaholm  

 

 Göteborg Centrum Samordningsförbundet Göteborg 

Centrum 

 

 Göteborg Hisingen Samordningsförbundet Göteborg 

Hisingen DELTA 

 

 Göteborg Nordost Samordningsförbundet Göteborg 

Nordost 

 

 Göteborg Väster Samordningsförbundet Göteborg Väster  

 Mölndal, Partille, Härryda, 

Lerum, Alingsås 

Samordningsförbundet Mölndal, 

Partille, Härryda, Lerum och Alingsås 

 

 Lysekil, Munkedal, Sotenäs, 

Strömstad, Tanum 

Samordningsförbundet Norra Bohuslän  

 Gullspång, Mariestad, 

Töreboda 

Samordningsförbundet Norra 

Skaraborg  

 

 Skövde, Hjo, Tibro och 

Karlsborg 

Samordningsförbundet 

SkövdeHjoTiBorg 

 

 Trollhättan, Lilla Edet, 

Grästorp 

Samordningsförbundet Trollhättan, 

Lilla Edet och Grästorp  

 

 Udevalla, Orust, Färgelanda Samordningsförbundet Uddevalla, 

Orust och Färgelanda 

 

 Vänersborg, Mellerud Samordningsförbundet Vänersborg och 

Mellerud 

 

 Lidköping, Götene, Skara, 

Vara, Essunga 

Samordningsförbundet Västra 

Skaraborg  

 

 Bollebygd, Borås, Herrljunga, 

Mark, Svenljunga, Tranemo, 

Ulricehamn, Vårgårda 

Sjuhärads samordningsförbund  

Örebro 0 

 Lekeberg, Örebro FINSAM Lekeberg och Örebro  

 
Degerfors, Karlskoga 

Samordningsförbundet i 

Degerfors/Karlskoga 

 

 Nora, Hällefors, Ljusnaberg, 

Lindesberg 

Samordningsförbundet i norra Örebro 

län (SOFINT) 

 

                                                 
25 Samordningsförbundet BÅDESÅ är bildat över länsgränder och finns upptaget både i Värmland och Västra Götaland 

men endast räknat som ett förbund. 
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 Askersund, Hallsberg, Kumla, 

Laxå 

Samordningsförbundet Sydnärke  

Östergötland Ydre 

 

 Finspång Finspångs Samordningsförbund  

 
Mjölby, Ödeshög, Boxholm 

Mjölby-Ödeshög-Boxholm 

samordningsförbund 

 

 Motala, Vadstena Motala/Vadstena Samordningsförbund  

 Linköping, Åtvidaberg och 

Kinda 

Samordningsförbundet Centrala 

Östergötland 

 

 Norrköping, Söderköping, 

Valdemarsvik 

Samordningsförbundet Östra 

Östergötland 

 

Totalt 240 av 290 kommuner 85 förbund 50 kommuner utan förbund 

  
Källa Försäkringskassan 
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 Bilaga 2 a. Fördelning av individinriktade insatser per förbund 
Antal av 

Insatsnamn Kolumnetiketter

Radetiketter

Annan 

inriktning

Förberedande 

insats

Förebyggande 

insats

Kartläggning av 

individer

Rehabilitering 

mot 

arbete/utbildning Totalsumma

Alvesta samordningsförbund 1 1 2 4

Arvika/Eda Samordningsförbund 1 1

Bjuvs samordningsförbund 1 2 1 4

FINNVEDENS Samordningsförbund 1 11 12

Finsam Kävlinge-Lomma 1 1 2

Finsam Västerdalarna 1 1

Finspångs samordningsförbund 2 2 2 6

Fryksdalens Samordningsförbund 1 2 3

Höglandets samordningsförbund 6 6

Klarälvdalens samordningsförbund 1 1

Lunds samordningsförbund 4 4

Markaryds Samordningsförbund 1 1

Mjölby-Ödeshög-Boxholm Samordningsförbund 1 2 2 7 12

Motala-Vadstena Samordningsförbund 2 2 1 5

Nedansiljans Samordningsförbund 1 1 2

Norra Dalarnas Samordningsförbund 1 1 2

Norra Västmanlands samordningsförbund 4 4

Samordningsförbundet Activus 1 1

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn 4 1 14 19

Samordningsförbundet Bengtsfors Åmål Dalsed Säffle Årjäng 4 6 10

Samordningsförbundet Botkyrka Huddinge Salem 17 1 2 9 29

Samordningsförbundet Burlöv-Staffanstorp 1 1

Samordningsförbundet Centrala Östergötland 8 3 10 21

Samordningsförbundet Consensus 1 1

Samordningsförbundet Degerfors/Karlskoga 1 1 2 6 10

Samordningsförbundet Eslöv-Höör-Hörby 1 1 1 3

Samordningsförbundet Falköping/Tidaholm 1 2 3 6

Samordningsförbundet Finsam Borlänge 1 2 7 10

Samordningsförbundet FINSAM i Helsingborg 2 1 1 2 6

Samordningsförbundet Finsam i Malmö 1 1 7 9

Samordningsförbundet Finsam i Örebro 1 2 3 6

Samordningsförbundet Finsam Landskrona-Svalöv 1 2 3

Samordningsförbundet Finsam-Falun 1 1 2 4

Samordningsförbundet Gotland 1 3 4

Samordningsförbundet Göteborg Centrum 2 2 5 9

Samordningsförbundet Göteborg Hisingen (DELTA) 2 1 2 6 11

Samordningsförbundet Göteborg Nordost 1 15 12 10 38

Samordningsförbundet Göteborg Väster 2 1 2 4 9

Samordningsförbundet Härnösand-Timrå 1 2 2 5

Samordningsförbundet i Blekinge Län 1 4 5

Samordningsförbundet i Halland 12 12

Samordningsförbundet i Höganäs 2 2 1 5

Samordningsförbundet i Jämtlands län 2 6 10 18

Samordningsförbundet i Kalmar län 1 6 10 17

Samordningsförbundet i Kramfors 1 1

Samordningsförbundet i norra Örebro län, Sofint 1 2 3

Samordningsförbundet i Sundsvall 1 1 1 2 5

Samordningsförbundet i Södertälje 2 1 1 5 9

Samordningsförbundet i Trelleborg 1 5 6

Samordningsförbundet i Värmdö 1 3 4

Samordningsförbundet i Örnsköldsvik 4 1 1 6

Samordningsförbundet Lycksele 1 1 2

Samordningsförbundet Mölndal med flera 1 1 1 2 4 9

Samordningsförbundet Nils 3 1 5 9

Samordningsförbundet Norra Bohuslän 2 2

Samordningsförbundet Norra Skaraborg 1 2 3

Samordningsförbundet Pyramis Luleå 3 3

Samordningsförbundet RAR 1 9 10

Samordningsförbundet Samspelet Karlstad 2 3 8 13

Samordningsförbundet Skellefteå 1 1

Samordningsförbundet Skåne Nordost 1 3 4

Samordningsförbundet SkövdeHjoTiBorg 2 2 4

Samordningsförbundet Sollefteå 3 3

Samordningsförbundet Sydnärke 2 3 5

Samordningsförbundet Södra Vätterbygden 1 1 4 6

Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp 6 5 11

Samordningsförbundet Uddevalla, Orust, Färgelanda 2 1 3 6

Samordningsförbundet Umeå 3 9 12

Samordningsförbundet Uppsala län 3 1 9 13

Samordningsförbundet Välfärd i Nacka 3 2 3 8

Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud 2 9 11

Samordningsförbundet Västerås 2 1 1 6 10

Samordningsförbundet Västra Mälardalen 2 2

Samordningsförbundet Västra Skaraborg 1 1

Samordningsförbundet Östra Södertörn 1 5 2 3 11

Samordningsförbundet Östra Värmland 2 2

Samordningsförbundet Östra Östergötland 1 5 7 13

Sjuhärads Samordningsförbund 12 2 2 9 25

Sydöstra Skånes samordningsförbund 5 5

Södra Dalarnas Samordningsförbund 1 1 2

Västerbergslagens Samordningsförbund 2 3 5

Växjö Samordningsförbund 3 1 4

Åstorps samordningsförbund 1 2 2 2 7

Totalsumma 38 136 34 58 332 598  
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Bilaga 2 b. Fördelning av strukturinriktade insatser per förbund 

Antal av 

Insatsnamn Kolumnetiketter

Radetiketter

Annan 

inriktning

Dialog & 

kommunikation Kartläggning Utbildning Totalsumma

Alvesta samordningsförbund 1 1 2

Arvika/Eda Samordningsförbund 1 1 2 4

Bjuvs samordningsförbund 1 1 2 4

FINNVEDENS Samordningsförbund 1 5 6

Finsam Kävlinge-Lomma 5 1 6

Finsam Västerdalarna 1 1 2

Finspångs samordningsförbund 3 1 1 5

Fryksdalens Samordningsförbund 1 1 1 3

Höglandets samordningsförbund 1 1 1 3

Klarälvdalens samordningsförbund 2 2

Lunds samordningsförbund 2 2

Mjölby-Ödeshög-Boxholm Samordningsförbund 1 1

Motala-Vadstena Samordningsförbund 1 1 1 3

Nedansiljans Samordningsförbund 1 1 2

Norra Dalarnas Samordningsförbund 1 1

Norra Västmanlands samordningsförbund 3 2 7 12

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn 1 1 2

Samordningsförbundet Bengtsfors Åmål Dalsed Säffle Årjäng 1 1 2 4

Samordningsförbundet Botkyrka Huddinge Salem 3 3

Samordningsförbundet Burlöv-Staffanstorp 1 1

Samordningsförbundet Centrala Östergötland 1 5 2 2 10

Samordningsförbundet Degerfors/Karlskoga 1 2 3

Samordningsförbundet Eslöv-Höör-Hörby 12 1 4 17

Samordningsförbundet Falköping/Tidaholm 1 2 3

Samordningsförbundet Finsam Borlänge 1 1 3 5

Samordningsförbundet FINSAM i Helsingborg 4 9 2 15

Samordningsförbundet Finsam i Malmö 1 1 1 3

Samordningsförbundet Finsam i Örebro 2 2

Samordningsförbundet Finsam Landskrona-Svalöv 3 3

Samordningsförbundet Finsam-Falun 1 4 4 9

Samordningsförbundet Gotland 1 4 4 9

Samordningsförbundet Göteborg Centrum 2 1 3

Samordningsförbundet Göteborg Hisingen (DELTA) 1 2 3

Samordningsförbundet Göteborg Nordost 2 2

Samordningsförbundet Göteborg Väster 3 3

Samordningsförbundet Härnösand-Timrå 1 1 1 3

Samordningsförbundet i Blekinge Län 2 2 4

Samordningsförbundet i Halland 1 4 5

Samordningsförbundet i Höganäs 1 2 3

Samordningsförbundet i Jämtlands län 4 3 3 10

Samordningsförbundet i Kalmar län 1 3 4

Samordningsförbundet i Kramfors 1 5 2 8

Samordningsförbundet i Sundsvall 1 1

Samordningsförbundet i Södertälje 1 12 9 22

Samordningsförbundet i Trelleborg 2 2

Samordningsförbundet i Värmdö 1 1

Samordningsförbundet i Örnsköldsvik 2 3 1 1 7

Samordningsförbundet Lycksele 1 1

Samordningsförbundet Mölndal med flera 1 1 2

Samordningsförbundet Nils 1 1

Samordningsförbundet Norra Bohuslän 1 1

Samordningsförbundet Norra Skaraborg 1 1 1 3

Samordningsförbundet Pyramis Luleå 1 1 2

Samordningsförbundet RAR 9 9

Samordningsförbundet Samspelet Karlstad 1 2 1 2 6

Samordningsförbundet Skellefteå 9 2 11

Samordningsförbundet Skåne Nordost 4 4

Samordningsförbundet SkövdeHjoTiBorg 1 1 3 5

Samordningsförbundet Sollefteå 6 6

Samordningsförbundet Sydnärke 1 1 2

Samordningsförbundet Södra Vätterbygden 3 5 8

Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp 3 1 4

Samordningsförbundet Uddevalla, Orust, Färgelanda 2 2

Samordningsförbundet Umeå 1 1

Samordningsförbundet Uppsala län 6 5 2 2 15

Samordningsförbundet Välfärd i Nacka 3 3 2 1 9

Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud 1 1 2

Samordningsförbundet Västerås 3 6 1 10 20

Samordningsförbundet Västra Mälardalen 1 1 1 3

Samordningsförbundet Västra Skaraborg 1 1 2

Samordningsförbundet Östra Södertörn 4 2 6

Samordningsförbundet Östra Värmland 2 1 3

Samordningsförbundet Östra Östergötland 4 1 5

Sjuhärads Samordningsförbund 2 2

Sydöstra Skånes samordningsförbund 1 1

Södra Dalarnas Samordningsförbund 2 2

Västerbergslagens Samordningsförbund 1 1 2 4

Växjö Samordningsförbund 3 1 4

Åstorps samordningsförbund 2 2

Totalsumma 56 173 38 109 376  
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Bilaga 3. Deltagare registrerade med personuppgifter  

 

Kön och ålder 

Ålder Kvinnor Andel kvinnor Män Andel män Totalt Andel totalt

upp till 29 år 4 585 52% 5 203 64% 9 788 57%

30 - 44 år 2 323 26% 1 669 20% 3 992 23%

45 - 59 år 1 831 21% 1 199 15% 3 030 18%

60 år - 153 2% 116 1% 269 2%

Totalt 8 892 100% 8 187 100% 17 079 100%

 

 

 

Utbildningsnivå 

Utbildning Kvinnor Andel kvinnor Män Andel män Totalt Andel totalt

Grundskola 3 328 37% 3 449 42% 6 777 40%

Gymnasium 3 615 41% 3 289 40% 6 904 40%

Högskola/universitet upp till 1 år 202 2% 169 2% 371 2%

Högskola/Universitet upp till 3 år 353 4% 235 3% 588 3%

Högskola/Universitet mer än 3 år 365 4% 218 3% 583 3%

Forskarutbildning 1 0% 0% 1 0%

Annan eftergymnasial utbildning 383 4% 228 3% 611 4%

Saknas/okänd 645 7% 599 7% 1 244 7%

Totalt 8 892 100% 8 187 100% 17 079 100%

 

 

Tid i offentlig försörjning före insats  
Tid i offentlig 

försörjning Kvinnor Andel kvinnor Män Andel män Totalt Andel totalt

Upp till 1 år 2 833 32% 3 049 37% 5 882 34%

Upp till 3 år 2 264 25% 1 952 24% 4 216 25%

Upp till 6 år 1 331 15% 1 198 15% 2 529 15%

Upp till 9 år 633 7% 433 5% 1 066 6%

10 år eller mer 909 10% 496 6% 1 405 8%

Ej tillämpligt 922 10% 1 059 13% 1 981 12%

Totalt 8 892 100% 8 187 100% 17 079 100%  
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Försörjning före insats 

Försörjning före Kvinnor Andel kvinnor Män Andel män Totalt Andel totalt

Sjukpenning/Rehabpenning 1 586 16% 643 7% 2 229 12%

Aktivitetsersättning 1 009 10% 852 10% 1 861 10%

Sjukersättning 293 3% 162 2% 455 2%

A-kassa 233 2% 296 3% 529 3%

Aktivitetsstöd 1 423 15% 1 532 17% 2 955 16%

Försörjningsstöd 3 656 38% 3 867 43% 7 523 41%

Studiestöd/Studiemedel 269 3% 220 2% 489 3%

Annan offentlig försörjning 238 2% 232 3% 470 3%

Ingen offentlig försörjning 921 10% 1 122 13% 2 043 11%

Uppgift saknas 0% 1 0% 1 0%

Totalt 9 628 100% 8 927 100% 18 555 100%  
Kommentar: Antal försörjning summerar sig till fler än antalet deltagare eftersom flera försörjningskällor kan 

förekomma för en och samma deltagare. 

 

 

Deltagare per inriktning   

Insatsinriktning Kvinnor Andel kvinnor Män Andel män Totalt Andel totalt

Rehabilitering mot arbete/utbildning 5 875 66% 5 662 69% 11 537 68%

Förberedande insats 1 880 21% 1 565 19% 3 445 20%

Kartläggning av individer 416 5% 315 4% 731 4%

Förebyggande insats 638 7% 568 7% 1 206 7%

Annan inriktning 83 1% 77 1% 160 1%

Totalt 8 892 100% 8 187 100% 17 079 100%  
 

 

Tid i insats – avslutade deltagande 

Tid i insats Kvnnor Andel kvinnor Män Andel män Totalt Andel totalt

1 - 6 mån 2 339 51% 1 987 49% 4 326 50%

7 - 12 mån 1 176 25% 1 136 28% 2 312 27%

13 - 18 mån 625 14% 500 12% 1 125 13%

19 - 24 mån 262 6% 264 6% 526 6%

25 - mån 227 5% 203 5% 430 5%

Totalt 4 629 100% 4 090 100% 8 719 100%
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Bilaga 4. Fördjupad uppföljning genom samkörning av SUS och MiDAS 
 
Tillvägagångssätt 

Försäkringskassans avdelning Analys och prognos har fått ett uttag ur SUS som 

innehåller samtliga registreringar av deltagande i Finsaminsatser. Inför den 

fördjupade uppföljningen gjordes en avgränsning på insatsens startdatum 1 januari 

2011 och insatsens avslutningsdatum 28 februari 2014. Efter ytterligare bearbetning 

(till exempel bortsortering av anonyma deltagare och några felregistreringar) återstod  

22 829 registreringar.  

 

För att möjliggöra uppföljning tre och sex månader efter avslutad insats så 

avgränsades senaste avslutsdatum till 28 februari 2014. Detta då sjukfallsdata laggar 

i registreringarna och blir tillförlitlig först efter tre månader. Det innebär att det 

behövs tillgång till nio månader för att kunna göra uppföljningen på sex månader. 

Matchning gjordes sedan mot databasen MiDAS (mikrodatabas för analys av 

sjukförsäkringen) genom ett anonymiserat personnummer samt start- och 

avslutsdatum för insatsen. Om deltagaren hade ett sjukfall alternativt sjuk- eller 

aktivitetsersättningsfall registrerat i MiDAS vid tidpunkten för insatsen kunde  

matching ske på den information som finns i sjukfallsregistret (diagnos, förmån etc.).   

 

Av de 22 829 registreringarna hade 6 526 samtidigt ett pågående sjukfall (ersättning 

från Försäkringskassan) registrerat i MiDAS. Dessa 6 526 fördelade sig på 

sjukförmånerna enligt nedanstående tabell: 

 
Tabell: Deltagare registrerade i SUS med ersättning från sjukförsäkringen 1 jan 2011-28 feb 2014 

 

Förmån Antal 

Sjukpenning (inkl. rehabpenning, förebyggande sjukpenning) 3 128 

Sjukersättning 1 247 

Aktivitetsersättning 2 151 
 

 

 


