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SAMMANFATTNING 

Avstämningsmötet är en metod inom Försäkringskassan som syftar till att ge 
bättre beslutsunderlag  för deras bedömningar av sjukskrivnas arbetsförmåga 
och rehabiliteringsbehov. Målet är att förkorta sjukskrivningstider och snabba‐
re få människor tillbaka i arbete.  
 
I  och med den  kraftigt  ökade  sjukfrånvaron  i  slutet  av  1990‐talet uppmärk‐
sammades att Försäkringskassans tillämpning av sjukförsäkringens regelverk 
varierar mellan olika delar av  landet och även mellan olika  lokalkontor. Som 
en  konsekvens  påbörjades  ett  omfattande  arbete  med  att  professionalisera 
handläggningen genom att utveckla gemensamma metoder och arbetssätt. År 
2005  gjordes  en  skärpning  av  lagstiftningen  genom  att  starkare  reglera  de 
tidsgränser  inom vilka  ett avstämningsmöte  skall hållas och man  etablerade 
produktionsmål inom Försäkringskassan i termer av antal avstämningsmöten 
inom 90 dagar i sjukskrivningen. 
 
I denna studie har 11 handläggare inom Försäkringskassan intervjuats om sin 
syn på avstämningsmötet som utredningsmetod och på vilket sätt den påver‐
kar  den  sjukskrivnes  återgång  i  arbete.  Studien  fokuserar  på  det  första  av‐
stämningsmötet  i  sjukskrivningen,  sex  av dessa genomfördes  före  90‐dagars 
gränsen och fem genomfördes senare i sjukskrivningsprocessen. 
 
Analyserna av intervjuerna resulterade i fem huvudområden som berör upp‐
levelser av produktionskraven, förberedelser respektive genomförande av av‐
stämningsmötet, läkarens roll vid avstämningsmötet samt mötets betydelse för 
återgång i arbete.   
 
Handläggarna upplever en konflikt mellan kravet på att hålla produktionsmå‐
let på avstämningsmöte  inom 90 dagar och sin professionella bedömning av 
när ett avstämningsmöte passar  in  i rehabiliteringsprocessen. Ur handläggar‐
nas perspektiv har det skett en värderingsförskjutning  från en helhetssyn på 
rehabiliteringsprocessen med individen i centrum, till mer kortsiktiga produk‐
tionsmål  som  fragmenterar processen. Produktionskraven  leder också  till att 
vissa  sjukskrivningsärenden  som bedöms vara  lämpade  för ett avstämnings‐
möte måste prioriteras bort då de passerat tidsgränsen, medan man genomför 
andra möten, där  både handläggaren  och  läkaren  anser  att det  kommer  för 
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tidigt  i  rehabiliteringsprocessen. Avstämningsmötena  riskerar att bli  formali‐
serade och rutindrivna aktiviteter, snarare än allsidiga bedömningar.  
 
Den  formaliserade  agendan  vid  avstämningsmötet  tycks  kunna  leda  till  att 
deltagarna upplever  en osäkerhet om mötets  syfte,  eller  tolkar  syftet  annor‐
lunda  än  handläggaren. Handläggaren  uppfattar  sig  tappa  kontrollen  över 
mötet.  
 
Av tidsskäl gör man ofta avkall på att kalla  läkaren till mötet, trots att mötet 
syftar till att diskutera arbetsförmåga och sjukskrivningens omfattning. Såväl 
strukturen,  den  reglering  som  styr  avstämningsmötet,  som  handläggarnas 
egna erfarenheter av hur kontakter med  läkare  fungerar, bidrar  till att hand‐
läggarna utvecklar olika strategier för att undvika att bli beroende av läkarnas 
fysiska deltagande i mötet.  
 
Det medicinska  underlaget  är  centralt  i  bedömningen  av  individens  arbets‐
förmåga, den ofta förekommande frånvaron av läkare, liksom den stora varia‐
tionen  i  hur de  fördjupade  Sassam‐utredningarna  genomförs,  skapar därför 
dilemman, som dock även kan innebära en handlingsfrihet för handläggaren i 
prioriteringar av ärenden.  
 
Rapporten  visar  sammanfattningsvis  handläggares  dilemman  i  sin  roll  att 
översätta politiska beslut och mål till vardagens praktik. Resultaten visar ock‐
så deras möjligheter att prioritera och hantera dessa dilemman inom ramen för 
en ökad administrativ kontroll. 
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INLEDNING  

Uppdraget 

Genom  införandet  och  föreskrivandet  av  en  generell  utredningsmetod,  av‐
stämningsmötet,  förväntade sig Regeringen 2003 att detta skulle bidra  till att 
minska  sjukskrivningstalen.  Trots  att  de  förväntade  positiva  resultaten  inte 
uppfylldes bibehölls tilltron till att standardisering och reglering var den rätta 
vägen för att förkorta sjukskrivningstider och snabbare få människor tillbaka i 
arbete. År 2005 skärptes lagen genom att man reglerar tidsgränserna inom vil‐
ka avstämningsmöten  skall hållas  (se vidare bilaga 1: Historisk/politisk bak‐
grund 2003‐2005). 
 
Denna studie har genomförts av forskare vid IHS på uppdrag av styrgruppen 
för  samverkan  mellan  Försäkringskassan  och  Landstinget  i  Östergötland. 
Uppdragets syfte var att undersöka om det går att  identifiera några  faktorer 
som bidrar till att förutsättningarna för att avstämningsmötena skall underlät‐
ta och påskynda de sjukskrivnas återgång i arbete.  

Avstämningsmötet en utredningsmetod 

I  och med den kraftigt  ökade  sjukfrånvaron  i  slutet  av  1990‐talet uppmärk‐
sammades Försäkringskassans roll och uppdrag  i olika sammanhang när det 
gäller sjukskrivning och arbetslivsinriktad rehabilitering. En kritik som rikta‐
des mot Försäkringskassan var att  tillämpningen av  sjukförsäkringens  regel‐
verk skilde sig åt i olika delar av landet. Som en konsekvens av detta beslöts 
att man skulle utarbeta arbetsmetoder som är gemensamma  för alla. År 2001 
påbörjades  ett  omfattande  arbete med  att  professionalisera  handläggningen 
inom Försäkringskassan genom att under 2003 och 2004 utbilda ca 5 000 hand‐
läggare i gemensamma metoder och gemensamt arbetssätt.  
 
Avstämningsmötet  är  en  av dessa  föreskrivna utredningsmetoder  som  skall 
vara  ett  av de grundläggande verktygen  i Försäkringskassans handläggning 
av sjukförsäkringsärenden och som förväntas ge Försäkringskassan bättre be‐
slutsunderlag vid deras bedömningar  av de  sjukskrivnas nedsättning  av  ar‐
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betsförmåga  och  behov  av  rehabilitering  (Metodstöd,  Avstämningsmöten 
2006‐02‐16).  Genom  olika  rehabiliteringsinsatser  skall  den  som  drabbats  av 
sjukdom återfå sin arbetsförmåga och sina förutsättningar att försörja sig själv 
genom förvärvsarbete (AFL 22 kap §2). Avstämningsmötet skall vara ett verk‐
tyg för att man så tidigt som möjligt skall utreda individens möjlighet att åter‐
gå i arbete och vilka behov av stöd som behövs för att underlätta detta (Prop. 
2002/03:89). 
 
Avstämningsmötet regleras i Lagen om allmän försäkring (AFL): 
 
Försäkringskassan skall, om det behövs för att kunna bedöma i vilken mån den försäk‐
rades arbetsförmåga fortfarande är nedsatt på grund av sjukdom samt om rehabiliter‐
ing  eller ytterligare utredningsåtgärder  är nödvändiga, begära  att han  eller hon ge‐
nomgår utredning eller deltar i ett särskilt möte (avstämningsmöte) för bedömning av 
hans eller hennes medicinska tillstånd, arbetsförmåga och behov av och möjligheter till 
rehabilitering.    

(AFL 3 kap §8a) 
 
I  lagen  föreskrivs också de  tidsramar  som gäller  för när avstämningsmötena 
skall äga rum. Om den försäkrade har en arbetsgivare ska denne senast inom 
åtta veckor  efter  sjukanmälningsdagen delge Försäkringskassan  sin  rehabili‐
teringsutredning och Försäkringskassan har sedan  två veckor på sig att kalla 
till avstämningsmöte. Om den försäkrade saknar arbetsgivare ska kallelse ske 
senast tio veckor efter sjukanmälningsdagen. (AFL 22 kap, §3&5) 
 

Lagtexterna  kompletteras  av  Riksförsäkringsverkets  föreskrifter  om  hur  av‐
stämningsmöten  (RFFS  2003:10)  skall  genomföras  för  att upprätthålla meto‐
dens kvalité. Där framgår bl. a. att det är Försäkringskassan som ansvarar för 
att kalla till mötet, att det i kallelsen klart ska framgå avstämningsmötets syfte 
och vilka  som har kallats,  samt att Försäkringskassan ansvarar  för att mötet 
dokumenteras.  

Metodstöd för avstämningsmötet  

Utöver  lagtexter  (AFL) och  föreskrifter  (RFFS 2003:10) har Försäkringskassan 
utarbetat  ett  internt  dokument  (Metodstöd  2006‐02‐16)  som  skall  utgöra  ett 
stöd i handläggarnas ärendehantering. I detta metodstöd för avstämningsmö‐
ten beskrivs utredningsmetoden utförligt.  
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Enligt  dokumentet  (Metodstöd  2006‐02‐16)  är  avstämningsmötet  den  utred‐
ningsmetod som skall användas när Försäkringskassans handläggare tillsam‐
mans med den försäkrade och ytterligare någon/några aktörer utreder och be‐
dömer den  försäkrades medicinska  tillstånd, arbetsförmåga och behov av och möj‐
ligheter till rehabilitering. Det sägs också att mötet bör genomföras snarast möj‐
ligt med hänsyn till förutsättningarna för att berörda aktörer som läkaren, ar‐
betsgivaren eller arbetsförmedlingen  ska kunna delta.  I vissa  situationer kan 
det  göras undantag  från  kravet  på  att  avstämningsmöten  skall  genomföras, 
t.ex. om den försäkrade förväntas återgå till arbete  inom en snar framtid; om 
den försäkrades hälsotillstånd inte medger ett möte; om det redan finns en ak‐
tuell  handlingsplan  eller  om  handläggaren  bedömer  att  ytterligare  åtgärder 
inte ökar förutsättningarna för den försäkrades återgång i arbete.  
 
I dokumentet sägs att  för att avstämningsmötet ska  fungera som ett effektivt 
utredningsverktyg  så  förväntas handläggaren  ta en drivande och aktiv  roll  i 
planeringen och genomförandet.   För att kunna ta denna roll bör handlägga‐
ren ha ett tydligt syfte och mål med mötet, ha formulerat vilka frågor som be‐
höver besvaras samt ha upprättat en agenda. Utifrån detta skall handläggaren 
göra en bedömning av vilka  som  ska kallas. Förutom den  försäkrade är det 
oftast arbetsgivare och läkare. Den försäkrade ska informeras om möjligheten 
att ha med sig en facklig företrädare eller annan stödperson till mötet. Under‐
lag  inför  avstämningsmötet  är den  försäkrades  egen  försäkran  om  sjukpen‐
ning,  rehabiliteringsutredning  från  arbetsgivaren, medicinskt  underlag  från 
läkare och en Sassam‐utredning (Sassam=strukturerad arbetsmetodik för sjuk‐
fallsutredning och samordnad rehabilitering) som en handläggare på Försäk‐
ringskassan har genomfört tillsammans med den försäkrade. Det behöver inte 
vara samma handläggare som genomför Sassam‐utredning och avstämnings‐
mötet, men i metodstödet sägs att det är önskvärt att handläggaren har träffat 
den försäkrade innan avstämningsmötet (Metodstöd 2006‐02‐16).  
 
Under mötet, som  leds av Försäkringskassans handläggare, skall den  försäk‐
rades motivation och förhållningssätt vara centrala i mötet. Det viktigaste syf‐
tet skall vara att klarlägga hur den försäkrades arbetsförmåga ska kunna till‐
varatas. Möjligheterna  till anpassning på arbetsplatsen och möjligheterna  till 
deltidssjukskrivning istället för heltidssjukskrivning bör stå i centrum för dis‐
kussionerna.  I normalfallet skall en rehabiliteringsplan/plan för återgång i ar‐
bete  upprättas  under mötet.  Försäkringskassans  handläggare  skall  efter  av‐
stämningsmötet följa upp och se till att planerade åtgärder och aktiviteter blir 
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genomförda. I vissa fall, t ex om rehabiliteringsplanen behöver revideras, kan 
det behövas ett nytt avstämningsmöte (Metodstöd 2006‐02‐16). 

Tidigare studier av avstämningsmöten  

På uppdrag av Försäkringskassan utvärderade Runnerstedt & Ståhl (2005) om 
avstämningsmöten genomförts och hur dessa möten varit utformade. Studien 
genomfördes  i  form av  en undersökning  av 800  akter om  enskilda ärenden, 
enkät  till  957  handläggare,  samt  en  enkät  till metodansvariga  inom  Försäk‐
ringskassan där 20 län svarade.   
 
Drygt åtta av tio handläggare angav att de någon gång deltagit i ett möte som 
de bedömde vara ett avstämningsmöte. Lika många var ganska eller mycket 
säkra på vilka former och syften ett möte ska ha för att definieras som ett av‐
stämningsmöte. Aktundersökningen visade dock att endast 8 % av alla ären‐
den uppfyllde dessa kriterier. Handläggarna uppgav att de haft fyra avstäm‐
ningsmöten under två månader (median). 
 
De  avstämningsmöten  som  registrerats  i Försäkringskassans  interna  ärende‐
hanteringssystem hade hållits sent, på dag 407 i sjukfallet (median). Enligt en‐
kätsvaren och aktundersökningen var det främst handläggare på Försäkrings‐
kassan som tagit initiativ till avstämningsmötena, ansvarat för kallelsen, varit 
mötesledare och ansvarat för att dokumentera mötet. Vanligast var att Försäk‐
ringskassan, den försäkrade, arbetsgivaren och läkaren medverkade vid mötet 
som oftast hölls hos läkaren (ibid.).  
 
Flertalet handläggare tyckte att avstämningsmötet var en bra form för att dri‐
va  ärenden  framåt  och  handläggarna  ansåg  att  avstämningsmötet  ledde  till 
snabbare återgång till arbete/arbetssökande, främst på deltid. Av de försäkra‐
de som deltagit i ett avstämningsmöte och vars sjukfall fortfarande pågick vid 
aktundersökningens  genomförande, väntade ungefär hälften på någon  form 
av åtgärd, till exempel medicinsk behandling. I de ärenden som avslutats hade 
ungefär hälften av de försäkrade återgått till sin ordinarie arbetsplats (till tidi‐
gare eller till andra arbetsuppgifter) medan drygt en femtedel av de försäkra‐
de väntade på eller hade beviljats sjuk‐ och aktivitetsersättning  (ibid.).  Ingen 
jämförelse gjordes med sjukskrivna som ej haft avstämningsmöte. 
 
Handläggarna svarade i enkäten att det främst var arbetskamraterna och me‐
todsamlingen som underlättade deras arbete med avstämningsmöten, medan 
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ca hälften av handläggarna uppgav att ledningen inte haft någon betydelse för 
arbetet. Det som  försvårade arbetet var en allmänt hög arbetsbelastning. Det 
handläggarna  i störst utsträckning ville ändra på var rutinerna om vem som 
ska kalla deltagarna och dokumentera mötet.  
 
Runnerstadt & Ståhl (2005) refererar till en annan studie, initierad av Riksför‐
säkringsverket (Jeffmar 2003) som genomfördes hösten 2003, d v s strax efter 
att  lagkravet  på  avstämningsmötet  införts.  I den  studien  visades  att  antalet 
avstämningsmöten,  liksom  definitionen  av  dessa,  varierade  kraftigt mellan 
olika län. I vissa län kallades alla flerpartsmöten för avstämningsmöte och in‐
förandet av avstämningsmöte  sågs där  endast  som  ett namnbyte på de  fler‐
partsmöten som handläggarna  tidigare haft.  I  flera  län  förelåg det oklarheter 
om vad ett avstämningsmöte var, framför allt i relation till andra flerpartsmö‐
ten. En  två‐års  uppföljningsstudie  av  effekterna  av  flerpartsmöten  (Bergen‐
dorff, 2001) för personer som var sjukskrivna för rygg‐ och nackbesvär visade 
att det var flera personer som blev partiellt sjukskrivna efter att ett flerpartsmöte 
genomförts, jämfört med situationer där sådant möte ej hållits. Rapporten an‐
vändes  som underlag  till  regeringens  förslag om obligatoriska avstämnings‐
möten (Prop. 2002/03:89).  
 
I Försäkringskassan Analyserar (2007:3) studeras effekter av avstämningsmö‐
ten. Studien visar att ett genomfört avstämningsmöte ökar sannolikheten  för 
att  sjukskrivningsgraden minskar med  40 %. En  stor  andel  av minskningen 
beror  emellertid på  att  sjukpenningen byts ut mot  sjuk‐ och  aktivitetsersätt‐
ning, särskilt efter ”tidiga” avstämningsmöten som genomförs inom 90 dagar 
från sjukskrivningsdagen. Avstämningsmötena kan, enligt rapporten, inte sä‐
gas minska sjukfrånvaron på sikt. Sannolikheten för att aktiva rehabiliterings‐
åtgärder  sätts  in och  att  anpassningar på  arbetsplatsen påbörjas ökar,  enligt 
rapporten, efter genomfört avstämningsmöte. 
 
I en kvalitativ analys av sjukskrivnas upplevelser av avstämningsmötet  (An‐
dersson  och  Lindström,  2005)  beskrivs  framförallt  brister,  felaktigheter  och 
olikheter  i  informationen  till  de  sjukskrivna,  vilket  skapar  osäkerhet  och 
otrygghet. Olika upplevelser skildras avseende avstämningsmötets tidpunkt i 
rehabiliteringsprocessen,  i vissa  fall kommer det  lägligt,  i vissa  fall kommer 
det för tidigt och man känner sig pressad, i andra fall kommer det för sent och 
den  sjukskrivne  tar  själv  initiativ  till  ett möte.  Intervjupersonerna  uppfattar 
avstämningsmötet som betydelsefullt för processen tillbaka till arbete men att 
mötets utformning brister, man saknar lyhördhet för sina behov. I de fall det 
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funnits en väl fungerande samverkan mellan aktörerna upplever de sjukskriv‐
na att rehabiliteringsprocessen och avstämningsmötet fungerat väl. 

Försäkringskassans mål angående avstämningsmöten under 
2006 

I regeringens regleringsbrev för Försäkringskassan år 2006 specificeras de mål 
och den återrapportering av statistik som skall göras avseende avstämnings‐
möten (Regeringsbeslut 2005‐12‐20). Försäkringskassan skall bl. a. redovisa 
 ‐ antalet avstämningsmöten som genomförts 
 ‐ hur stor del av dessa som genomförts  inom 90 dagar  från den  första sjuk‐
skrivningsdagen. 
 
Totalt har det  för hela Försäkringskassan satts som mål att de under år 2006 
skall genomföra 90 000 avstämningsmöten, varav hälften (45 000) skall genom‐
föras inom 90 dagar från första sjukskrivningsdagen. Försäkringskassan i Ös‐
tergötland har som  länsdifferentierat mål ålagts att under år 2006 genomföra 
3600 avstämningsmöten varav hälften (1 800)  inom 90 dagar från första sjuk‐
skrivningsdagen.  
 
Vid  årsskiftet  2006/2007  redovisade  Försäkringskassan  i Östergötland  att de 
genomfört 2 162 avstämningsmöten. Av dessa möten hade 590 skett  inom 90 
dagar, vilket motsvarar  en andel om 27,3 %.   Motsvarande  statistik  för hela 
riket under samma period visar att av totalt 51 842 genomförda avstämnings‐
möten hade 11 846 möten genomförts inom 90 dagar vilket motsvarar en andel 
om  22,8  %.  (Försäkringskassans  interna  statistik,  DoA  mätpunk‐
ter/avstämningsmöten inom 90 dagar, uppdaterad t o m 2007‐04‐12). 
 
Med utgångspunkt från statistiken ovan konstateras att det uppsatta målet att 
50 % av genomförda  första avstämningsmöten skulle ske  inom 90 dagar  inte 
uppfylldes, vare sig nationellt eller i Östergötland.  



Teoretiska utgångspunkter 

  9

TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 

I och med att sjukskrivningstalen ökade så ökade också samhällets kostnader 
för sjukskrivningarna. Fokus riktades mot den myndighet som hade i uppdrag 
att bedöma de sjukskrivnas förmåga till arbete och betala ut ersättningar, För‐
säkringskassan. Olika  teorier  utvecklades  om  orsaken  till denna,  för många 
oförklarliga, ökningen av ohälsan hos befolkningen. För att förklara ohälsa så 
behövs en förklaring till vad hälsa är. Nordenfeldt (2007) menar att hälsa är ett 
begrepp som omfattar individens totala välbefinnande och att det inte går att 
skilja  ”kropp och  själ” åt vid bedömningar om  individers hälsa. Uttryck  för 
detta är uppfattningen att hälsa har med balans att göra, kroppens homesta‐
tiska  funktioner och balansen mellan en  individs  förmåga och  livsmål, är ex‐
empel på detta. Enligt Nordenfeldt  (ibid.)  förekommer  två huvudperspektiv 
på hälsa. I ett bio‐statiskt perspektiv är olika aspekter av hälsa/sjukdom mät‐
bara, biologiska enheter som går att diagnosticera, behandla och effekterna av 
behandling går att utvärdera. Hälsa definieras därmed som frånvaro av sjuk‐
dom (Boorse, 1997). I ett normativt, holistiskt perspektiv ses hälsa som värde‐
laddade begrepp där sociala och kulturella värderingar avgör om fysiska och 
psykiska  tillstånd  som  avviker  från  normalvärden  upplevs  som  sjukdomar. 
Hälsa  definieras  som  ett  tillstånd  där  individen  kan  realisera  sina mål  och 
uppgifter (Nordenfeldt, ibid.). 
 
Underlag för alla former av sjukersättning är ett intyg från en läkare på att en 
individ har en diagnos som innebär att personen inte kan arbeta eller söka ar‐
bete. Försäkringskassan som myndighet har att bedöma om läkarens intyg in‐
nebär att individens arbetsförmåga är nedsatt av medicinska skäl i sådan grad 
att ersättning skall utbetalas.   
 
Av det  inledande  avsnittet  framgår  att  när  sjukskrivningstalen  ökade  fram‐
kom kritik mot Försäkringskassans handläggning. Man menade att handlägg‐
ningen  inte var  rättvis och objektiv, eftersom variationen  i bedömningar var 
stor mellan olika lokalkontor. Försäkringskassans strategi för att bemöta kriti‐
ken var att centralisera handläggningsrutinerna. Genom lagstiftning, föreskrif‐
ter  och  metodstöd  till  handläggarna  förväntade  man  sig  en  mera  objek‐
tivt/neutral och rättvis handläggning. 
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Detta  sätt  att  organisera  arbetet på,  centralisering  och  reglering  av  enskilda 
handläggares arbete, har sin grund i teoretiska antaganden om hälsa, om hur 
organisationer  fungerar och om kunskap. Utgångspunkten är  ett bio‐statiskt 
hälsobegrepp där  läkarens diagnos  förväntas kunna ”översättas”  till mått på 
arbetsförmåga. Med  tydliga och utförliga  regler,  föreskrifter och anvisningar 
förväntas varje handläggare göra likartade, neutrala bedömningar, d.v.s. arbe‐
tet organiseras utifrån ett mekaniskt organisationsperspektiv (Hatch, 2000). En 
sådan  organisationsform  präglas  av  hög  grad  av  komplexitet,  formalisering 
och  centralisering. Arbetet  är uppdelat  i  specialiserade uppgifter  (hög  kom‐
plexitet), de anställda har begränsad valfrihet och handlingsutrymme i sitt ar‐
bete som är noggrant preciserade i regler och föreskrifter (hög grad av forma‐
lisering) och viktiga beslut fattas på högre nivåer i en hierarkisk organisation 
(centralisering).  
 
Utgångspunkten var att om man  inför en gemensam arbetsmetod och denna 
stöds med utförliga regler, så blir genomförandet likvärdigt. Vad man bortser 
från  är  att  regler  och  regelverk  tolkas  av utförarna,  i detta  fall handläggare, 
som enligt  regelverket ges  stort  inflytande över hur arbetsprocessen genom‐
förs.  
 
Den  strukturförändring  som  genomfördes,  genom  bl.a.  lagstiftningen  kring 
avstämningsmöten,  förväntades  kunna  lösa  problem  med  kulturskillnader 
mellan olika lokala kontor. En kultur utgår, enligt Pettigrew (1979) från ett sy‐
stem av kollektivt accepterade innebörder som är aktuella för en given grupp 
människor vid en viss tid. De sätt att tänka, handla och kommunicera som nya 
personer måste lära sig och acceptera för att bli en del av gemenskapen är ut‐
tryck  för  en  rådande  kultur.  Inom  en  större  organisation,  som  t.ex.  Försäk‐
ringskassan,  kan  organisatoriska,  strukturella  förändringar  försvåras  genom 
att de värderingar och synsätt som organisationen vill presentera som sitt va‐
rumärke, sin policy beslutas av högsta ledningen. Genom information och ut‐
bildning vill man  implementera detta  i hela  organisationen, men  om denna 
nya policy utmanar de värden och värderingar  som  chefer och  anställda på 
lägre nivåer omfattar och som de uppfattar som grundläggande för den verk‐
samhet de arbetar med, finns risken för att regler, föreskrifter och anvisningar 
inte tillämpas, eller tolkas och tillämpas selektivt. Edgar Schein (1985), menar 
att grundläggande antaganden om olika fenomen, t.ex. hälsa och arbetsförmå‐
ga, utgör kärnan i en organisations kultur. Dessa antaganden kan göras synli‐
ga och medvetna,  t.ex. att man uttalar ett  teoretiskt perspektiv på begreppen 
hälsa och arbetsförmåga som man vill att verksamheten skall baseras på. I oli‐
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ka artefakter1,  fysiska, beteendemässiga och verbala uttryck, visas de värden 
och värderingar som präglar en organisation. 
 
Med utgångspunkt i den teoretiska referensramen ovan kan man säga att För‐
säkringskassan som organisation var organiserad i mindre lokala, relativt au‐
tonoma kontor, med sina olika kulturer. Under relativt kort tid, när sjukskriv‐
ningstalen ökade, utsattes organisationen  för  ett  starkt  ekonomiskt och poli‐
tiskt tryck att hantera den nya situationen. Ett sätt att utåt visa handlingskraft 
och ekonomiskt ansvarstagande var att lagstifta och reglera utredningsarbetet. 
Avstämningsmötet  är  ett  exempel  på  detta  som  presenteras  som  en  utred‐
ningsmetod, men som också kan presenteras som en artefakt som visar på nya, 
grundläggande värderingar i organisationen.  
 
 
 
 

                                              
1 Artefakt: Produkter av mänsklig verksamhet som har ett bestämmande inflytande på bete‐
ende och sociala relationer (Wikipedia). 
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SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Syftet med denna studie har varit att undersöka hur Försäkringskassans hand‐
läggare, de som genomfört avstämningsmötena, uppfattar att avstämningsmö‐
tet fungerar som utredningsmetod och på vilket sätt metoden bidrar till eller 
förhindrar en snabb återgång till arbete för den sjukskrivne.  
 
Mer specifika frågeställningar i studien är hur reglerna och strukturen för me‐
toden påverkar  rehabiliteringsprocessen, och om  tillämpningen  av metoden, 
d.v.s. arbetsprocessen, fungerar på ett sätt som främjar återgång i arbete inom 
ramen för regelverket. 
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METOD ‐ STUDIENS GENOMFÖRANDE 

Avgränsningar 

Studien har begränsats till att gälla det första avstämningsmötet, som kan ske 
tidigt (inom 90 dagar) eller sent (senare än 90 dagar) i sjukskrivningsprocessen 
med personer  som hade  en  anställning, och  således  en  arbetsgivare. Då det 
enligt  reglerna  är  Försäkringskassan  som  är  ansvarig  för  genomförandet  av 
avstämningsmötet har vi valt att intervjua de handläggare som genomfört de 
valda avstämningsmötena. Reglerna, föreskrifterna och metodstödet finns, och 
frågan är hur handläggarna tolkat och tillämpat dessa och vilka konsekvenser 
detta kan ha  fått  för uppfyllandet av  ”produktionsmålen” att genomföra  ett 
visst  antal  avstämningsmöten under  en viss  tid,  samt  för målet  att de  sjuk‐
skrivna snabbare skall återgå i arbete eller stå till arbetsmarknadens förfogan‐
de. 

Urval och deltagare i studien 

Vid urvalet av handläggare att intervjua var målet att få en variation av de av‐
stämningsmöten  som  genomförts, med  avseende på de  sjukskrivnas diagnos, 
anställningsförhållanden och sjukskrivningstid samt de lokala försäkringskon‐
tor de tillhörde. 
 
Från  Försäkringskassan  i Östergötland  erhölls  en  lista,  uppdaterad  t.o.m.  7 
september 2006, som innehöll en förteckning över det första avstämningsmötet 
i  rehabiliteringsprocessen  kring  ett  sjukfall. Listade  avstämningsmöten hade 
genomförts under perioden 1  juli – 5 september 2006 och var sorterad  i bok‐
stavsordning efter den handläggare som vid listans framtagande var ansvarig 
för respektive ärende.  
 
Under perioden 1  juli – 5 september 2006 hade 109  första avstämningsmöten 
genomförts med försäkrade som hade en anställning. Av dessa avstämnings‐
möten var 11 ’tidiga möten’ (inom 90 dagar) och 98 var ’sena möten’ (efter 90 
dagar). För att  intervjuerna  skulle  representera  såväl  tidiga  som  sena möten 
delades listan upp i två delar, en del för tidiga möten (lista A) och en del för 
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sena möten (lista B). För att urvalet av handläggare skulle bli så varierat som 
möjligt valdes vartannat avstämningsmöte  från  lista A och vart 20:e avstäm‐
ningsmöte från lista B. Slutligen fanns ett urval av 11 olika avstämningsmöten 
med 11 olika handläggare. 
 
Genom detta urvalsförfarande erhölls följande variation i avstämningsmötena:  

- Sex tidiga respektive fem sena avstämningsmöten  
- Tiden som gått mellan första sjukskrivningsdag och det första avstäm‐

ningsmötet varierade mellan 79 dagar och 1 100 dagar (ca 3 år) 
- De arbetsgivarrepresentanter som deltagit vid mötena representerade 

organisationer som varierade i storlek, allt ifrån små privata arbetsgiva‐
re med en handfull anställda till stora privata företag och offentliga för‐
valtningar 

- De försäkrades åldrar varierade från 30 till 64 år, det var 9 kvinnor och 2 
män och de hade olika diagnoser som grund för sin sjukskrivning 

- De intervjuade handläggarnas anställningstid hos Försäkringskassan 
varierade, från ca ½ år till 30 år. De hade varierad erfarenhet av att arbe‐
ta som handläggare. Deras titlar var utredare och samordnare inom den 
organisatoriska funktionen ”fördjupad utredning” inom Försäkrings‐
kassan. 

- Organisatoriskt var handläggarna placerade vid Försäkringskassans 
kontor i Linköping, Motala och Norrköping.  

Genomförande  

Utifrån uppdragets förutsättningar valde vi att använda oss av semistrukture‐
rade  intervjuer. Enligt Bryman  (2002) är detta en  intervjuform  som kan vara 
lämplig när man gör en undersökning med förhållandevis tydligt fokus.  
 
En intervjuguide användes men den intervjuade handläggaren fick stor frihet 
att utforma svaren på sitt eget sätt, och  intervjun byggde på att  intervjuaren 
ställde följdfrågor för att skapa en fördjupad bild av hur den intervjuade tänk‐
te och  resonerade omkring avstämningsmötet  som utredningsmetod och  sitt 
eget sätt att handlägga ärendet.  
 
Syftet med intervjuerna var att öka kunskapen och förståelsen kring de inter‐
vjuades uppfattning om/upplevelse av avstämningsmötet som utredningsme‐
tod och vilka överväganden de gjorde under handläggningen, med utgångs‐
punkt  i  sina  tidigare  erfarenheter  och  nuvarande  arbetsförhållanden.  Fråge‐
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ställningarna  i  intervjun  formulerades  utifrån  följande  rubriker:  Avstäm‐
ningsmötets förberedelser, genomförande och resultat.  
 
Intervjuerna genomfördes under hösten 2006 i Försäkringskassans lokaler, an‐
tingen på respektive handläggares tjänsterum eller i ett så kallat samtalsrum. I 
genomsnitt  tog  intervjuerna  en  timme  att  genomföra. Efter  att  inspelningen 
avslutats tog flera av de intervjuade upp nya resonemang på ett något ”friare 
och öppnare” sätt kring ämnen som tidigare hade berörts i intervjun. Intervju‐
aren gjorde här stödanteckningar i efterhand. Intervjuerna transkriberades or‐
dagrant av extern skrivbyrå.  
 
När man gör  intervjuer kan den  intervjuades  förförståelse av  ett område ha 
betydelse  för hur man  ställer och  följer upp  frågor, hur man  tolkar det  som 
sägs och hur  relationen mellan  intervjuare och  intervjuad blir.  Intervjuaren  i 
denna studie har tre års erfarenhet från Försäkringskassan i Östergötland ge‐
nom en anställning  inom Human Resources; arbetsmiljö och hälsa. Förförstå‐
elsen är baserad främst på kunskaper kring styrning och ledning av länsorga‐
nisationen  inklusive  enheten  som  arbetar med  sjukförsäkringen  samt  över‐
gripande kunskap av själva sjukförsäkringen som process. Därutöver har  in‐
tervjuaren ca 20 års erfarenhet av att  som arbetsgivarrepresentant medverka 
vid flerpartssamtal, t ex avstämningsmöten tillsammans med Försäkringskas‐
san i samband med egna anställdas sjukskrivningar, rehabiliteringsbehov etc. 
Intervjuarens förförståelse kan givetvis därför ha påverkat såväl intervjusitua‐
tionen,  sättet  att  formulera  följdfrågor under  intervjun och haft  inverkan på 
hur materialet analyserats. Intervjuaren har dock varit medveten om detta och 
i möjligaste mån  försökt undvika detta genom att  förbereda  intervjuerna väl 
samt genom en successiv avstämning av analysarbetets framväxt med hjälp av 
metod‐ och ämneskunniga personer  inom Rikscentrum för Arbetslivsinriktad 
rehabilitering, Linköpings Universitet. Utöver detta kan noteras att ”slumpen” 
hjälpte till genom att  intervjuaren  inte var bekant med någon av de personer 
som genom tidigare beskrivet förfarande valdes ut för intervju. 

Analys 

Samtliga intervjuer lyssnades igenom två gånger. Därefter lästes det transkri‐
berade materialet  igenom och arbetet med att  strukturera och analysera  tex‐
terna påbörjades.  I viss mån har även hänsyn  tagits  till de  resonemang  som 
gjordes efter att inspelningen avslutats. Genom att lyssna och läsa igenom ma‐
terialet ett flertal gånger växte bilden av fem huvudområden fram. Materialet 
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kategoriserades utifrån dessa områden och innehållet avspeglar de frågeställ‐
ningar och svar de intervjuade själva lade fokus och energi på samt de tanke‐
spår som de själva utvecklade under de intervjuerna. 
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RESULTAT 

I detta kapitel redovisas resultatet av intervjuerna med handläggarna. I första 
delen, Produktionskrav: att hålla avstämningsmöte  inom 90 dagar,  framträ‐
der  handläggarnas  uppfattning  om  kravet  på  en  tidsgräns  för  när  avstäm‐
ningsmötet skall hållas och hur de upplever hur deras arbete påverkas av För‐
säkringskassans interna produktionsmål.  
 
I den andra delen, förberedelser hos Försäkringskassan, beskrivs hur handläg‐
garna förbereder och planerar sitt möte och vilka överväganden som görs och 
hur dessa motiveras.  
 
I den tredje delen, läkarens roll vid avstämningsmötet, beskrivs handläggar‐
nas uppfattningar om och erfarenheter av sina kontakter med hälso‐ och sjuk‐
vården och hur detta påverkar hur de hanterar kravet på att en läkare bör vara 
med vid avstämningsmötet. 
 
I den fjärde delen, under mötets gång, ges en bild av vilka grundläggande an‐
taganden handläggarna har om vad ett ”bra möte” kännetecknas av och hur 
detta  påverkar  vilka  övervägande de  gör  när  de  själva  genomför  sitt möte. 
Handläggarna ger också uttryck  för vad de anser underlättar  respektive  för‐
hindrar dem att genomföra ett ”bra möte”.  
 
I den femte delen, avstämningsmötets betydelse för återgång i arbete, beskrivs 
handläggarnas syn på vilken  roll de anser att avstämningsmötet har  för den 
sjukskrivnes möjligheter att återgå i arbete, i förhållande till andra åtgärder.  

Produktionskrav: Att hålla avstämningsmöte inom 90 dagar 

I  intervjuerna  framkommer  att  handläggarna  upplever  att  de  kvantitativa 
produktionsmålen  styr deras  arbete  allt mer. De  förväntas kalla  till  avstäm‐
ningsmöte inom två veckor från det att de tagit emot en rehabiliteringsutred‐
ning och 50 % av det  fastställda antalet avstämningsmöten skall ske  inom 90 
dagar  från  första  sjukskrivningsdagen. Det  förs  statistik på  varje  genomfört 
möte och varje handläggare får ”en prick” för varje sådant prioriterat ärende. 
Handläggarna uttrycker en farhåga i, att när de kvantitativa målen prioriteras 
samtidigt  som det  inte  finns  resurser  för att genomföra avstämningsmöten  i 
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alla ärenden, så blir det de ärenden som de menar är de mest angelägna men 
också de svåraste som de måste prioritera bort. Hade  inte ”90‐dagars”‐målet 
funnits så hade de själva gjort andra prioriteringar. Att som handläggare ställa 
sig ”över” dessa prioriteringar går inte utan att det får konsekvenser i form av 
olika reaktioner från ledningen.  
 
”…jag blir mer styrd, jag kan inte själv prioritera vilka ärenden som jag ska jobba med 
eftersom  det  är  dom uppdrag man  får  som  handlar  om  avstämningsmöte  eller  dom 
sjukfall som är inom 90 dagar, då måste jag ju gå på alla dom i stort sett för att hålla 
uppe den här statistiken då, så jag kan ju inte välja vilka jag ska gå på då.”   
 
”Nu springer vi på möten för att få prickar, annars får vi skäll.”   
 
” Ja vi gör så gott vi kan, det hjälper inte hur mycket skäll vi får liksom.” 
 
Konsekvenserna  för handläggarna  är  att de måste  göra prioriteringar  bland 
sina andra ärenden samt att de känner sig  tvingade att genomföra så många 
möten som möjligt inom en kort tid. Handläggarnas farhågor är att kvalitén i 
rehabiliteringsprocessen  som helhet  sätts åt  sidan och att  tanken på avstäm‐
ningsmötet som ett möte där individens perspektiv ska vara i centrum åsido‐
sätts. Handläggarnas uppfattning är att detta  får stor betydelse  för  resultatet 
av avstämningsmötet.  
 
”Det blir  lite, det är en sådan  inriktning på målen så man glömmer människan, vad 
som är rimligt, och det blir inte effektivt heller…” 
 
”…risken med nu när man sätter dom här målen som man har gjort, tycker jag, det är 
att man har möten för mötets skull inte för, inte för att föra ärendet framåt, om du för‐
står hur  jag menar, att man  liksom nu ska vi ha 90.000 möten så nu är det bara att 
köra. Alltså ett möte måste ändå ge någonting.”   
 
”Nu blir det ju så att nu hinner vi ju inte med dom här som är ett år, ett och ett halvt, 
två år.”  
 
”Men vi missar ju dom här som redan är sjuka för dom hinner vi inte med.” ’ 
 
Av  intervjuerna  framgår att handläggarnas  farhågor är att de som redan har 
varit sjuka en längre tid prioriteras bort, för att de inte passar in i mallen, och 
att fokus blir på de nyinsjuknade. En handläggare menade att om det inte varit 
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för produktionsmålet med ”90‐dagarsmöten” och  för att hon var  tvungen att 
”bocka  av”  ytterligare  ett  sådant möte  för  att  nå  sitt  individuella  produk‐
tionsmål,  så hade hon  aldrig prioriterat det avstämningsmöte  som  intervjun 
handlade om. I det fallet var det uppenbart att den försäkrade väntade på att 
en medicinsk  rehabilitering  skulle  påbörjas,  vilket man  uppskattade  kunde 
dröja upp till 1 ½ år, på grund av väntetider inom den offentliga vården. Fram 
till dess att den medicinska rehabiliteringen var avslutad fanns det inget som 
Försäkringskassan kunde planera eller  samordna. Avstämningsmötet använ‐
des istället för att diskutera vilka framtidsscenarier som eventuellt kunde fin‐
nas när den medicinska rehabiliteringen var avslutad, eftersom den försäkrade 
då troligtvis på grund av fysiska hinder inte skulle kunna återgå till sitt tidiga‐
re yrke. Värdet av mötet var att den försäkrade mentalt kunde börja bearbeta 
detta faktum, men det uppfyllde inte syftet med ett avstämningsmöte. 
 
Utifrån  sina  professionella  bedömningar  och  sina  erfarenheter  ifrågasatte 
handläggarna sina egna prioriteringar. Å ena sidan fullgjordes kraven i Lagen 
om  allmän  försäkring  (AFL)  samt  Försäkringskassans  egna produktionsmål, 
men å andra sidan gavs inget utrymme för handläggarnas egna professionella 
bedömningar av om och när det var  lämpligt att kalla  till avstämningsmöte. 
En konsekvens av detta, menar handläggarna, kan bli att trovärdigheten ifrå‐
gasätts  av  andra  aktörer  i  avstämningsmötet. Om Försäkringskassans hand‐
läggare kallar till möte innan den medicinska rehabiliteringen är påbörjad eller 
avslutad, ifrågasätter läkarna det lämpliga i detta. En av de intervjuade påpe‐
kar att 
 
”…jag har  ju stött på väldigt många gånger man ringer till  läkarna och vill boka en 
tid då  försöker dom övertala en  ’jamen det är  inte behövligt  i dagsläget det är  ju  för 
tidigt’. Det är ju oftast så att personen ju precis blivit sjuk och sen att dom kommer till 
vårdcentralen då ska dom utredas vidare och då tycker läkarna att vi har inte så myck‐
et att säga till om de här. Vi avvaktar utredning och det är ju väldigt svårt att få dom 
och övertala dom att  ’men vi försöker stämma av läget här och nu’  för att kunna fort‐
sätta vår handläggning.” 
 
Det händer även att handläggarna känner sig ifrågasatta av de försäkrade när 
de kallar  till ett ”tidigt” avstämningsmöte  innan den medicinska  rehabiliter‐
ingen påbörjats eller en pågående behandling avslutats. En av de intervjuade 
berättar: 
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”När man skickar brev till dom så uppfattar jag det som att ibland så ser dom det näs‐
tan som ett hot, när dom får ett brev då tycker dom att nu är Försäkringskassan inne 
här och ska kolla upp vad jag gör.” 
 
När handläggarna reflekterar kring det produktionskrav de har på sig så åter‐
kommer de till den motsägelsefullhet de upplever genom att avstämningsmö‐
ten beskrivs som en metod för att hantera ”ärenden” medan deras egen upp‐
fattning är att avstämningsmötet ofta endast är ett av flera möten där de möter 
och arbetar med människor i en rehabiliteringsprocess. Två av de intervjuade 
beskriver situationen:  
 
”man kan  ju  inte ha hur många avstämningsmöten eller Sassam‐utredningar menar 
jag per dag för det är människor vi pratar med, det är ett öde vi har. Vi kan inte bara 
’oj nu tar jag nästa’. Ibland tror jag nästan att dom som leder vårat arbete ibland inte 
förstår att det här är människor, en  livssituation vi  träffar alltså. Nu blir  jag så där 
ooooo ‐ jag blir bara lite upprörd.”   
 
”…vi måste ha  rätt beslut, det  tycker  jag är  en viktig målsättning,  ja man kan  inte 
bara  liksom, det har  blivit  lite  för mycket  resultat‐  och  sifferfixering,  tycker  jag,  att 
missa lite vad det är vi – varför vi är här överhuvudtaget.”  

Sammanfattning – Produktionskravet: Att hålla avstämnings‐
möten inom 90 dagar 

Sammanfattningsvis framgår av  intervjuerna att handläggarna är  införstådda 
med  att  det  inte  går  att  genomföra  avstämningsmöten  i  samtliga  pågående 
sjukförsäkringsärenden, på grund av att det  finns ett gap mellan ambitioner 
och resurser. De menar att den starka produktionsstyrningen med tydliga mål 
som följs upp på handläggarnivå  innebär att de själva  inte  längre, utifrån sin 
egen bedömning och erfarenhet, kan/får avgöra vilka avstämningsmöten som 
skall prioriteras eftersom det är de uppsatta produktionsmålen som styr. Att 
inte  följa dessa menar man är  förenligt med ”bestraffningar”.  I stället  för att 
utifrån egna professionella överväganden avgöra när ”bra” och meningsfulla 
avstämningsmöten ska genomföras känner de sig tvingade att kalla till möten 
enbart  för att de skall kunna ”pricka av” ytterligare ett ”90‐dagarsmöte” och 
därmed bidra till en bra statistik för arbetsplatsen som helhet och för sig själva. 
Mötets huvudsyfte blir  inte  längre  att utreda medicinskt  tillstånd,  arbetsför‐
måga  eller behov  av/möjligheter  till  rehabilitering utan  att uppnå  statistiska 
produktionsmål. Detta  synsätt, denna nya grundläggande värdering  av vad 
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som är kärnan  i deras arbete  strider mot den grundsyn handläggarna  själva 
ger uttryck  för. De menar att de har en helhetssyn på en  rehabiliteringspro‐
cess, de betonar att de vill  se det  som att de arbetar med enskilda  individer 
som befinner sig i olika skeenden av en process. Ett sådant synsätt motverkas 
av att resultatet av deras arbete numera enbart mäts med kvantitativa mål. De 
ger uttryck för en stor frustration, utifrån sin professionella kompetens, när de 
känner sig beordrade att göra prioriteringar av sina arbetsuppgifter på ett sätt 
som strider mot deras kunskap och erfarenhet. De intervjuade menade att led‐
ningen inte har samma syn på rehabiliteringsprocessen som de själva har. För 
att hantera sin situation beskriver handläggarna hur de på olika sätt kompro‐
missar  och  anpassar mål  och  syfte med  avstämningsmötena  för  att  kunna 
’klämma in’ möten inom 90 dagar. 

Förberedelser hos Försäkringskassan 

Varje avstämningsmöte skall föregås av en Sassam‐utredning. Inom olika kon‐
tor på Försäkringskassan  i Östergötland har man olika rutiner avseende vem 
av handläggarna som genomför denna, om det är samma person som genom‐
för avstämningsmötet eller om det är en annan handläggare.  Av de elva hand‐
läggarna hade sex också genomfört Sassam‐utredning med den försäkrade in‐
nan avstämningsmötet. I två fall hade Sassam‐utredningen genomförts av an‐
nan handläggare. I ytterligare ett av fallen var Sassam‐utredningen mer än 2 år 
gammal och i två av fallen hade ingen Sassam‐utredning gjorts.  
 
De handläggare som själva genomfört såväl Sassam‐utredning som det första 
avstämningsmötet  i sina ärenden  tyckte att det var bra att de  redan  före av‐
stämningsmötet hade fått möjlighet att skapa sig en egen bild av ärendet och 
en relation  till den  försäkrade. Detta upplevde man gagnade samtalsklimatet 
och möjligheten till ett konstruktivt möte. Utifrån sina olika erfarenheter me‐
nade handläggarna att den  försäkrade verkade  tryggare och mer avkopplad 
vid avstämningsmötet om man träffats tidigare, än i situationer där någon an‐
nan genomfört Sassam‐utredningen. Man ansåg också att den personliga kon‐
takten med de försäkrade i förväg ger möjlighet till en bättre helhetsbild, efter‐
som dokumentationen  från Sassam‐utredningen kan variera mycket,  från att 
vara knapphändig  till att vara mycket  informativ. Om man själv har genom‐
fört Sassam‐utredningen ansåg man sig vara uppdaterad även på det som inte 
dokumenterats genom att man har egen kunskap om den försäkrade och dess 
förutsättningar.  
 



Resultat 

22 

”…Det är mycket bättre om man träffar personen själv och sen har dom också en an‐
nan – då får man en relation med dom alltså..”  
 
”… Det har jag redan frågat förut på Sassam det är därför jag träffar dom innan för 
att då kan jag också , jag får ett ärligare svar då än när arbetsgivaren är med. För när 
arbetsgivaren är med då märker jag att man blir mer inställsam mot arbetsgivaren..”  
 
De handläggare som  inte själva hade gjort Sassam‐utredningen  inför avstäm‐
ningsmötet tyckte däremot att det hade ett värde att olika handläggare genom‐
för olika delar i utredningsarbetet eftersom de lättare kunde avgränsa sin egen 
insats och fokusera på avstämningsmötet.  
 
”Fördelen är  ju att då har man  ju  en begränsad arbetsuppgift  istället  för hela havet 
stormar.”  
 
Men man lyfter även fram att det kan vara en nackdel med olika handläggare 
om kommunikationen inte fungerar mellan handläggarna i överlämnandet av 
ärendet eller om dokumentationen är bristfällig.  
 
”…alltså en nackdel kan väl vara med det är ju om inte kommunikationerna fungerar 
mellan handläggarna och det beror ju på vilka man jobbar med, för jag menar – det är 
ju olika utredare då och det beror ju lite på…”  
 
Handläggarna ger uttryck  för ett  formellt sätt att  förbereda sitt avstämnings‐
möte utifrån  övergripande,  generella  syften  som  ”att utreda medicinskt  till‐
stånd, arbetsförmågan och möjligheter till deltidssjukskrivning”. En viss hand‐
lingsfrihet har de i sättet att kalla till mötet, antingen skriftligt eller per telefon. 
De upprättar ingen egen dagordning för mötet utan utgår från de punkter som 
finns i de blanketter som heter ”Dokumentation vid avstämningsmöte för an‐
ställda” respektive ”Dokumentation vid avstämningsmöte för arbetslösa” och 
som finns färdigtryckta.  
 
Enligt föreskrifterna har den försäkrade alltid rätt att ta med sig en stödperson 
till avstämningsmötet, men handläggarna informerar inte alltid den försäkra‐
de om detta. Undantag är sådana situationer där handläggaren ”anar” att det 
kommer att bli ett möte där arbetsgivaren inte kommer att erbjuda den försäk‐
rade möjlighet att återgå  i arbete. Det vanligaste är att de som kallas  till av‐
stämningsmötet är den försäkrade, hennes/hans arbetsgivare samt handlägga‐
ren. Av de 11 avstämningsmöten som denna studie omfattar  förekom denna 
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konstellation vid 6 möten. Vid ett av mötena kallades inte arbetsgivaren, men 
däremot den försäkrades läkare och terapeut, med hänvisning till att den för‐
säkrade var mitt  i en rehabiliteringsprocess och  inte ville ha kontakt med ar‐
betsgivaren. 

Sammanfattning – Förberedelser hos Försäkringskassan 

Sammanfattningsvis visar intervjuerna hur handläggarna tillämpar ett forma‐
liserat förfarande i planeringen av avstämningsmötet. Man använder i hög ut‐
sträckning de ”rutiner” och ”standardiserade  formuleringar/frågeställningar” 
som finns för att upprätta syfte, mål och agenda inför mötet. De frihetsgrader 
de ger uttryck för att de tar sig gäller t.ex. om de kallar till mötet skriftligt eller 
via telefonkontakt och om de informerar den försäkrade om möjligheten att ta 
med en stödperson på mötet, liksom vilka som skall kallas till mötet. Vanligen 
kallas  t.ex.  inte  läkaren eller en  stödperson  till den  försäkrade.   Vidare visar 
intervjuerna  på  olikheter  i  de  olika  lokalkontorens  rutiner  beträffande  vem 
som  gör den  Sassam‐utredning  som  föregår  avstämningsmötet. Varje  hand‐
läggare tycks utgå ifrån att den rutin som gäller på det egna försäkringskonto‐
ret är den bästa.  

Läkarens roll vid avstämningsmötet 

I de 11 avstämningsmötena valde handläggaren att kalla behandlande  läkare 
vid  endast  fyra  tillfällen. Av  lagen  om  allmän  försäkring,  som  reglerar  av‐
stämningsmötena  (AFL  3  kap  §8a)  framgår  att  huvudsyftet  med  avstäm‐
ningsmötet är att man där skall bedöma den sjukskrivnes medicinska tillstånd, 
arbetsförmåga och behov av och möjligheter  till  rehabilitering. Läkarens  roll 
torde vara avgörande i denna bedömning och frågan är då hur handläggarna 
motiverar sina beslut att inte kalla behandlande läkare till mötet.  
 
Av intervjuerna framgår att handläggarnas erfarenhet är att det är svårt att få 
till  stånd ett möte med  läkare,  framför allt  läkare  inom primärvård och/eller 
specialistvård och att detta bidragit till att de utvecklat olika, individuella stra‐
tegier för att över huvud taget få kontakt med läkarna. 
”..Ja att få en tid ihop med läkaren  det tog ju ganska lång tid, man skickar förfrågan 
och så får man inget svar och så får man påminna och sen så kanske man får påminna 
via resursteamen.” 
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” För det här mötet då ringde jag till läkaren för dom kan man inte kalla via brev för 
dom kommer oftast inte. Nu åker man till vårdcentralerna och träffar dom för dom har 
inte tid att åka hit heller.” 
 
”Det är alltid svårt med läkare, det är ett av dom här sakerna som gör att det inte fun‐
gerar med avstämningsmöten för att läkarna har inte det utrymmet att se att dom ska 
ställa upp och så men jag förstår ju att dom har ju sina patienter så att då – det är inte 
lätt.” 
 
Med det ökade kravet på sig att kalla till avstämningsmöten inom en viss tid, 
valde handläggarna därför att inte kalla behandlande/sjukskrivande läkare till 
mötet,  eftersom det då  skulle dra ut  på  tiden  och  ”produktionsmålen”  inte 
skulle kunna uppfyllas. Handläggarnas erfarenheter var att det däremot var 
relativt  smidigt  att  få  kontakt med  behandlande/sjukskrivande  läkare  inom 
företagshälsovården.  
 
Handläggarna var medvetna om att läkaren hade en viktig roll, istället för att 
kalla läkaren till mötet valde därför några av handläggarna att kontakta läka‐
ren per  telefon,  före mötet,  för  att  få  relevant  information. Motiveringen  för 
detta  var  enligt  handläggaren  att  hon  inte  ville  riskera  att  läkaren  kallades 
men  inte kom  till mötet. Problemet, som handläggaren såg det, var att kom‐
munikationen mellan handläggare och läkare inte fungerade och att informa‐
tionen därför blev bristfällig. En handläggare beskriver sitt samtal med läkare 
inför avstämningsmötet så här: 
 
”…jag hade inte någon samlad bild av henne (den försäkrade) och läkaren var väldigt 
så där flytande när man ställde frågor till henne (per telefon)” 
 
Handläggaren  tror att  läkaren har en bättre ”helhetsbild” av den sjukskrivne 
än vad handläggaren själv har. För att ha ryggen fri och fullgöra sina åtagan‐
den beskriver en av handläggarna hur hon alltid försöker nå läkaren inför av‐
stämningsmötet men att hon sedan lägger ansvaret på läkaren att bedöma om 
hon/han bör närvara vid mötet eller ej. 
”Jag brukar ju ringa till vårdcentralen och prata med dom eftersom man inte får tag på 
läkarna. Då  får man prata med någon  läkarsekreterare  eller  sjuksköterska och be att 
och säga till att nu ska jag ha ett möte och vill läkaren vara med får dom höra av sig. 
Men ofta så får man ingen respons eller också så ringer en läkaresekreterare och säger 
att  ja  läkaren gjorde en bedömning att dom  inte kan tillföra något medicinskt men – 
men det kan vara så att man missar.” 
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Av  intervjuerna  framgår dock att det vanligaste är att handläggarna helt och 
hållet väljer bort att kalla  läkaren med hänvisning  till svårigheten att  få kon‐
takt med dem. För att förstå hur handläggarna motiverar sina beslut så följer 
här ett exempel på ett avstämningsmöte där handläggaren valt att  inte kalla 
läkaren. 
 
Exempel: 
Handläggaren kallade till avstämningsmöte eftersom det förelåg tveksamheter 
kring sjukskrivningen. Mötet förlades så att det skulle ske inom 90 dagar efter 
sjukskrivningsdagen. Handläggaren kallade arbetsgivaren och den försäkrade 
till mötet, men inte behandlande läkare. Handläggarens motivering var att ef‐
tersom det handlade om en ortoped så var det ”ingen idé” att ens fundera på 
det, eftersom han/hon inte skulle ha tid. På frågan om avstämningsmötet hade 
underlättats av läkarens närvaro svarade handläggaren: 
 
”Nej, jag vet inte – jag tror inte det i det här fallet. Vad jag ville veta var mer om det 
fanns  annat  som  hon  (den  försäkrade)  kunde  göra  som  inte  belastade  hennes  hand, 
alltså, eller om hon kunde göra vissa grejer med handen men inte det absolut tyngsta. 
Men det handlade mer om på arbetet.” 
 
På en fråga om hur ofta läkare generellt brukar vara med vid avstämningsmö‐
te  säger  samma handläggare att det  inte  sker ofta, med undantag  för  läkare 
från företagshälsovården.  
 
”Dom är väldigt svårt att få tider från, att få ett möte med och det är svårt att komma 
fram för det första, att få tag på dom, sen är det svårt att boka en tid med dom. Det är 
ofta väldigt långt fram i kalendern…… Däremot på företagshälsovården är det ju inga 
problem, där kan man boka dagen efter, som är mer tillgängliga.” 
 
På följdfrågan om det skulle finnas ett värde av att läkarna medverkade i fler 
avstämningsmöten fortsätter handläggaren: 
 
”Absolut. Och det behöver inte vara dom, en psykolog eller sjukgymnast, alltså någon 
så där som har  lite mer kunskap  för ofta när man sitter, det är  ju  tyvärr så  idag att 
dom allra  flesta väntar på någonting. Man väntar på remiss, man väntar på genom‐
gång eller röntgen alltså eller  jag  tränar men  jag vet  inte hur mycket  jag  får belasta 
ändå, är det skadligt om man har ont i ryggen och ändå börjar jobba, alltså frågor som 
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varken  jag  eller  arbetsgivaren  eller  personen  själv  kan  svara  på,  så  visst,  det  skulle 
vara jättebra, absolut.” 
 
Beslutet att  inte kalla  läkare  till  avstämningsmötet grundas  i  första hand på 
erfarenheten att det är svårt att få till stånd ett möte, inom stipulerad tid, om 
en primärvårds‐ eller specialistläkare skall delta.  
 
…jag kan väl ärligt säga det ibland att vi skiter i läkaren för vi får vänta två månader 
innan vi får tid och det är lite fel att tänka så med det är faktiskt sant, vi får vänta jät‐
telänge på tider… så ska vi klara 90 dagar då får vi, då kan vi inte ha med läkaren, det 
är jag helt övertygad om du.” 
 
Handläggarna  efterlyser dock den medicinska  kunskap  om den  sjukskrivne 
som  läkaren, eller någon annan specialist, skulle kunna bidra med  för att ar‐
betsförmågan skall kunna bedömas. Handläggarna är dock något ambivalenta 
till  läkarnas medverkan, av olika skäl. Ett skäl är att handläggarna upplever 
att läkarnas relation till den sjukskrivne kan vara ett hinder för handläggarens 
bedömning. Detta gäller särskilt  i de  fall där man upplever att handläggaren 
och  läkaren uppfattar sig ha olika uppdrag  i  förhållande  till den sjukskrivne 
eller då handläggaren upplever att läkaren inte prioriterar avstämningsmötet. 
 
”..en läkare och patient har ju liksom en relation där så att jag tror det är väldigt svårt 
i den relationen att ställa krav så eller att, jag vet inte. Vissa läkare gör det. Så det är 
väldigt olika. Så därför är jag osäker på om det skulle varit bra att haft med en läkare 
här, för en läkare kan ibland bromsa upp ibland, tycker jag också.”  
 
”…man skulle ha med sig läkarna mycket mer, tror jag, oftare för dom har alltså,  jag 
tror att det är viktigt att man måste  jobba  tillsammans med  läkarna med det vet  jag 
inte riktigt hur. Det har blivit lite konfrontationer med kassan och läkarna, många lä‐
kare, alltså att dom verkar inte prioritera dom här avstämningsmötena.” 
 
Ytterligare en motivering till att handläggarna undviker att kalla läkaren är att 
deras egen tid är dyrbar. Om en läkare skall delta så förväntas handläggaren 
förlägga mötet  till vårdcentralen/företagshälsovården  för att det  inte skall  in‐
kräkta för mycket på  läkarens tid. Av de fyra avstämningsmöten där  läkaren 
medverkade vid mötet hölls tre i vårdcentralens/företagshälsovårdens lokaler. 
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”Ja när det gäller vårdcentralläkarna så är det oftast så att man lägger det (mötet) på 
vårdcentralen  för  det  är  det  lättaste  sättet  att  få  en  tid med  dom,  för  ska  dom  t  ex 
komma hit eller till arbetsplatsen då blir det så besvärligt.” 

Sammanfattning – Läkarens roll vid avstämningsmötet 

Sammanfattningsvis  visar  intervjuerna  att  tiden  är  en  kritisk  faktor  vid  be‐
dömningen av om behandlande läkare skall kallas till avstämningsmötet eller 
inte. Dels handlar det om svårigheten att över huvud taget få kontakt med en 
läkare, därefter att få till stånd ett möte inom rimlig tid och slutligen, om man 
får till stånd ett möte, så förväntar sig läkaren att detta sker på dennes arbets‐
plats. Att tidsfaktorn upplevs som ett problem har förstärkts i och med kravet 
på handläggarna att avstämningsmötena skall genomföras före en viss tid och 
att de har ett produktionskrav på sig att ett visst antal avstämningsmöten skall 
genomföras varje månad.  
 
Förutom  tidsfaktorn så  innebär den hårda regleringen och styrningen av av‐
stämningsmötena att såväl de själva som  läkarna  ibland upplever att mötena 
är meningslösa,  eftersom  förutsättningarna  för  att diskutera  en  sjukskrivens 
återgång  i  arbetet  inte  finns,  av  olika  skäl. Vanligast  är  att den  sjukskrivne 
väntar på en remiss, en behandling etc. som är en förutsättning för att en be‐
dömning  om  framtida  arbetsförmåga  skall  kunna  göras.  För  handläggarna, 
med sina produktionskrav, kan dock ett möte vara motiverat,  för att de där‐
med kan visa på bra statistik.  

Under mötets gång 

Som framgått av tidigare avsnitt så balanserar handläggarna mellan kravet på 
att uppfylla ”produktionsmålen” och att genomföra avstämningsmötet som en 
del i en rehabiliteringsprocess där den försäkrades situation är i centrum. Med 
utgångspunkt i detta ger handläggarna uttryck för vilka föreställningar de har 
om vad ett ”bra möte” är och hur ett sådant ska genomföras. Handläggarnas 
ambitioner  är  att  skapa  ett  konstruktivt möte  som präglas  av  ett  öppet  och 
stödjande samtalsklimat. För att förverkliga detta menar det att det är viktigt 
att försöka avdramatisera mötet och visa engagemang för den sjukskrivne in‐
dividen. Samtidigt är de medvetna om att deras roll också är att leda och do‐
kumentera mötet. Ett konkret sätt att  förverkliga sina egna  intentioner är att 
styra samtalet och vilka som kommer till tals. 
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”..dom möten som  jag  leder så sätter man alltid personen  i centrum  först och  främst 
att dom får börja berätta om sin situation.”  
 
”….när jag känner då att till exempel arbetsgivaren vänder sig till mig då brukar jag 
säga ’och vad tycker du?’ till den det gäller, för att få det att vända tillbaka så att vi 
inte pratar förbi eller över huvudet”.   
 
Handläggarna upplever ibland vissa svårigheter att förena målet med att ska‐
pa ett öppet och stödjande samtalsklimat och kravet på sig att ta en drivande 
roll och leda mötet. 
 
”… mötet  tenderade att bli  lite, kände  jag  ehm…vad  ska man  säga,  cafésamtal  eller 
alltså att det var lite väl ehh… ja dom ville, dom pratade så himla mycket sins emellan 
och dom det vart fast det var ett väldigt bra möte och det var trevligt och så där men 
man var tvungen att bryta in väldigt många gånger och liksom varför är vi här?..”  
 
Ett sätt att hantera detta är, enligt handläggarna, att förlita sig på de formkrav 
som finns på avstämningsmötet, t.ex. att använda blanketten ”dokumentation 
vid avstämningsmöte” som agenda för mötet. Genom att göra så försäkrar sig 
handläggarna om att de inte glömt någon viktig punkt på dagordningen. Ge‐
nom detta handläggarstöd kan de motivera att de styr mötet och kanske av‐
bryter ”småpratet” för att hålla fokus på syftet med mötet. 
 
Trots  att  handläggarna  själva  har  strategier  för  hur  de  ska  uppnå  ett  öppet 
samtalsklimat så inträffar ibland saker som de själva inte kontrollerar. Det kan 
då  uppstå  situationer  som  de menar  på  olika  sätt  påverkar  och  i  viss mån 
hindrar deras förutsättningar för att skapa ett konstruktivt, öppet och stödjan‐
de möte. 
 
Ett exempel på detta var en handläggare som berättade om att arbetsgivarens 
sätt att prata bidrog till att handläggaren  inte ansåg sig kunna genomföra ett 
stödjande samtal  
 
”…det var en  lagerchef där och det är  ju en viss  jargong då om man har gått på ett 
lager i trettio år, dom har sitt sätt att prata….kan inte prata på något annat sätt för‐
modligen, så det får man ta med en nypa salt.”  
 
Det  framgår  inte om det enbart var handläggaren  som upplevde arbetsgiva‐
rens jargong störande eller om det var jargongen mellan arbetsgivare och sjuk‐
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skriven  som bidrog  till att handläggaren kände  sig utestängd, utanför deras 
samtal. 
 
Ett annat exempel var en handläggare som menade att det var arbetsgivarens 
oförmåga att fokusera på den försäkrade som orsakade obalans i samtalet. Ar‐
betsgivaren pratade på om sitt företag och handläggaren upplevde sig ha pro‐
blem med att bryta in och föra tillbaka samtalet till att handla om den försäk‐
rade och dennes möjligheter att återgå i arbete.  
 
Inte heller här framgår av intervjun på vilket sätt obalansen skapades och vil‐
ken den sjukskrivnes del i samtalet var. 
 
Handläggarna berättade om andra,  liknande  situationer där de upplevde att 
samtalsklimatet påverkades. Exempel på detta var när en arbetsgivare kom till 
ett möte med en som de upplevde ”annan agenda” än den som angivits i kal‐
lelsen till mötet. I tre av de aktuella avstämningsmötena menade handläggar‐
na att arbetsgivaren använde mötet  till att  informera den sjukskrivne om att 
denne skulle komma att bli uppsagd på grund av arbetsbrist. Med hänsyn till 
den anställdes medicinska besvär såg arbetsgivaren inte några möjligheter till 
arbetsanpassning  eller omplacering  inom  sin verksamhet.  I  två av dessa  fall 
kom informationen som en överraskning för de berörda sjukskrivna och hand‐
läggaren upplevde det svårt att hålla fokus på avstämningsmötets mål och syf‐
te och komma vidare i ärendet som tänkt.  
 
”…  anställningen  skulle  upphöra  vilket  gör  att motivationen  från  arbetsgivaren  är 
inte så hög, dom struntar kanske i det på det sättet, kan jag tänka mig”. 
 
”…dom ville gärna informera henne om det här att dom inte vill att hon ska komma 
tillbaka och att dom klarar sej utan henne. Och sen försökte dom nästan övertala henne 
att hon ska säga upp sig, hennes anställning ska upphöra. Och det ville hon inte, för vi 
försökte – vi tyckte ju också att det kanske skulle vara bra för hennes del.” 
 
Vid  dessa  avstämningsmöten  upplevde  handläggarna  att  det  blev  svårt  att 
upprätthålla ett öppet och stödjande samtalsklimat eftersom mötet fick en an‐
nan inriktning för den försäkrade än vad som sagts i kallelsen. Vid ett av mö‐
tena förelåg det dessutom konflikter mellan arbetsgivaren och den sjukskrivne 
sedan tidigare och mötet upplevdes därför av handläggaren som mycket lad‐
dat. Den försäkrade var mycket ledsen under mötet som fick avbrytas i förväg 
eftersom det blev så känsloladdat.  
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Handläggarna  upplever  det  som mycket  störande  om  någon  av  de  kallade 
kommer  till  avstämningsmötet med  en  annan  agenda  än den  handläggaren 
kallat till. Handläggarna menade att de ibland ”känt på sig” att något sådant 
kunde ske och att det var i sådana fall de brukade informera den sjukskrivne 
om rättigheten att ha en stödperson, t.ex. en facklig företrädare, med vid mö‐
tet. Att arbetsgivare använder avstämningsmötet som forum för att diskutera 
anställningsförhållanden med sin sjukskrivne anställde är något som handläg‐
garna menade var vanligt. En handläggare berättade om ett avstämningsmöte 
där arbetsgivaren vid mötet  tog  tillfället att  informera om att det planerades 
en omplacering av den sjukskrivne, för att kunna bereda denne fortsatt arbete 
inom verksamheten. Den sjukskrivne var  inte beredd på detta besked och en 
stor del av avstämningsmötet gick åt  till arbetsgivarens  förklaringar och dis‐
kussioner med den anställde. Vid ett av de tillfällen när en läkare kallats till ett 
avstämningsmöte kom visserligen  läkaren  till mötet men handläggaren upp‐
levde att  läkaren  inte var uppdaterad om patientens situation. En stor del av 
mötet gick därför åt  till att  läkaren  ställde  frågor  till den  sjukskrivne  för att 
uppdatera sig om den försäkrades medicinska status.  
 
Andra  situationer  som handläggarna upplevde  som  störande  för  samtalskli‐
matet var när arbetsgivaren eller läkaren kom för sent till mötet eller upplev‐
des som stressade under mötet. En av handläggarna ger följande bild:   
 
”Det som är lite tråkigt är att ofta så är dom (läkarna) försenade så mötet börjar kan‐
ske, börjar  en kvart senare än vad som är utsatt och sen så har som oftast patienter 
direkt efteråt som gör att dom ibland sitter och studsar på stolen och det känns ju inte 
så koncentrerat så. Det känns som att dom måste… dom kommer  för att dom måste 
inte för att dom är intresserade” 
 
Sammantaget  var  det  endast  vid  fyra  av  de  elva  avstämningsmötena  som 
handläggarna upplevde ett samtalsklimat som de definierade som gott och där 
de  tyckte att det gavs utrymme  för samtliga deltagare att komma  till  tals ut‐
ifrån  sitt perspektiv.  I dessa avstämningsmöten  tog arbetsgivaren  sitt ansvar 
för  rehabiliteringen och  avstämningsmötena utmynnade  i  rehabiliteringspla‐
ner och arbetsträning.  
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Sammanfattning – Under mötets gång 

Sammanfattningsvis beskriver de intervjuade att de blir frustrerade i situatio‐
ner  som hamnar utanför deras  agenda vid avstämningsmöten och beskriver 
sådana situationer som ”dåliga möten”. Ett ”bra möte” ur handläggarnas per‐
spektiv är ett möte där  inget stör deras på  förhand uppsatta mål och  idé om 
vad ett bra avstämningsmöte innebär.  
 
Man  beskriver  vidare  hur man  upplever  att  arbetsgivare  och  läkare  ibland 
kommer  till mötet med andra agendor, eller utan att ha  förberett  sig utifrån 
det handläggarna anser sig ha kommunicerat vara mål och syfte med mötet. 
Frustration  tycks  främst uppstå hos handläggarna när avstämningsmötet blir 
en dialog mellan arbetsgivare  (mindre  företag) och arbetstagare och där dis‐
kussionen mer blir emellan dessa två aktörer. Handläggaren upplever sig inte 
längre kunna styra mötet. 
 
Intervjuerna  visar  även  att  kontakterna med  hälso‐  och  sjukvården  ibland 
upplevs som en hindrande  faktor  för ett ”bra möte”. Under avstämningsmö‐
ten där  läkaren  skall medverkan händer det att  läkaren kommer  för sent  till 
mötet,  inte är uppdaterade på sin patient eller är stressade under mötet. Om 
avstämningsmötet därefter resulterar  i att Försäkringskassan behöver ett  för‐
djupat medicinskt underlag så drar även det ut på tiden, och flera påminnelser 
kan behövas.  

Avstämningsmötets betydelse för återgång i arbete 

Samtliga handläggare menade att avstämningsmötet var  ett viktigt möte  för 
planering och samordning av den arbetsinriktade  rehabiliteringen, men man 
menade också att det inte självklart var att betrakta som den viktigaste delen i 
rehabiliteringsprocessen.  Några  av  handläggarna  hävdade  att  Sassam‐
utredningen  var  lika  viktig  för  rehabiliteringsprocessen.  Avstämningsmötet 
ser handläggarna som en del av en rehabiliteringsprocess, där avstämningsmö‐
tet ibland är av mindre betydelse och ibland blir avgörande för fortsatt plane‐
ring av återgång  i arbete. Ingen av de  intervjuade ser avstämningsmötet som 
en  isolerad företeelse men några av handläggarna var frustrerade över att de 
upplevde att deras chefer gav uttryck för ett sådant synsätt. 
 



Resultat 

32 

”Jag tycker att avstämningsmöten är bra men det är ingen universallösning som gör 
alla friska som dom (ledningen) verkar tro, ibland så finns det faktiskt folk som är sju‐
ka, som dom inte heller verkar tro ibland. Dom vill inte träffa människorna.” 
 
Av de elva avstämningsmötena resulterade  fem  i att de  försäkrade återgick  i 
arbete hos sin arbetsgivare. Fyra av dessa kunde återgå till sin tidigare tjänst 
varav en till heltidsarbete, en till deltidsarbetet 50 % och två genom att öka sin 
arbetsgrad från 25 till 50 %. En försäkrad blev av sin arbetsgivare erbjuden ett 
annat arbete, med möjlighet för denna att på sikt kunna återgå till sitt arbete 
på  100 %.  I  tre  av  avstämningsmötena  blev  resultatet  att  Försäkringskassan 
avvaktade vidare medicinsk rehabilitering. Ett avstämningsmöte resulterade i 
att  den  försäkrade  friskskrev  sig  själv.  Två möten  resulterade  i  att  Försäk‐
ringskassans handläggare begärde in läkarutlåtande för att kunna ta ställning 
till huruvida de försäkrade skulle erbjudas sjukersättning istället för sjukpen‐
ning.  
 
I fem av intervjuerna uttrycker handläggarna att det under avstämningsmötet 
kom  fram helt nya  fakta  som de  inte hade  förväntat  sig och  som de menar 
hade  avgörande  betydelse  för mötets  resultat. Ett  exempel var när  sjukskri‐
vande läkare inte hade möjlighet att delta och vid mötet ersattes av den sjuk‐
skrivnes  sjukgymnast.  Vid  sittande möte  visade  det  sig  att  sjukgymnasten 
gjorde en helt annan bedömning av den sjukskrivnes arbetsförmåga än  läka‐
ren. Resultatet blev att handläggaren begärde  in ett nytt utlåtande  från  läka‐
ren, men  trots påminnelser dröjde det över  två månader  innan ett sådant  in‐
kom.  
 
”Vi måste ju utgå från det medicinska underlaget som vi får in innan vi kan göra nå‐
got mer.” 
 
Handläggaren upplevde det här mötet som svårt att genomföra och tyckte att 
det  var  ett  klart  hinder  att  sjukskrivande  läkare  inte  var med  under mötet. 
Samtidigt var handläggaren positiv till att sjukgymnasten kom till mötet (även 
om hon inte varit kallad) eftersom sjukgymnasten träffade den försäkrade of‐
tare och mer regelbundet än vad  läkaren gjorde.   En anledning  till att hand‐
läggaren upplevde svårigheter i att genomföra mötet var hennes känsla av att 
den försäkrade försökte ”förhala” rehabiliteringsprocessen.  
 
Ett annat exempel på oförutsägbarhet vid avstämningsmötet och  som hand‐
läggarna upplever  som problematiskt att hantera är när  en ursprunglig dia‐
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gnos ifrågasätts och förändras under sittande möte. Om planering för återgång 
i arbete görs utifrån prognoser som gäller  fysisk ohälsa och det under mötet 
framkommer att det handlar om psykisk ohälsa, så måste handläggaren invän‐
ta ett nytt läkarutlåtande för att kunna fortsätta sin handläggning. I sådana fall 
kan avstämningsmötet bli det tillfälle när ny information kommer fram. 
 
 
”Jag fick en känsla av att hade vi inte haft mötet så hade det heller aldrig kommit till 
stånd.” 
 
”…den andra biten hade läkarna aldrig pratat med henne om det sista året och då kän‐
des det som att det var en av dom största bitarna varför hon inte kom vidare också.” 
 
Handläggarna menar att om de medicinska underlagen  inte är tydliga så har 
de svårt att bedöma den sjukskrivens  förutsättningar att återgå  i arbetet. Re‐
sultatet av avstämningsmötet blir därför starkt beroende av vilka som kallas 
och som deltar i mötet samt vilka underlag som finns tillgängliga vid tidpunk‐
ten för mötet. 

Sammanfattning – Avstämningsmötets betydelse för återgång i 
arbete 

Sammanfattningsvis visar  intervjuerna att handläggarna ser avstämningsmö‐
tet som ett viktigt  tillfälle  för planering och samordning av den sjukskrivnes 
återgång i arbete. Vilket resultatet av avstämningsmötet blir beror på flera fak‐
torer. Av denna studie framgår att av 11 genomförda möten så resulterade fem 
i att den  sjukskrivne kunde återgå  i arbete, medan man vid  fem möten  inte 
kunde komma vidare på grund av bristande  information och underlag. Av‐
stämningsmötena fyllde där snarare funktionen att synliggöra olikheter i syn‐
sätt och motivation bland de deltagande aktörerna. 
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DISKUSSION 

Genom att  lagstifta om en generell utredningsmetod, avstämningsmötet,  för‐
väntade sig regeringen, 2003, att handläggningstiderna för att utreda och pla‐
nera för de sjukskrivnas återgång i arbete skulle förkortas och att därmed ock‐
så sjukskrivningstiden skulle förkortas. När metoden inte visade några direkta 
resultatförbättringar  gjordes  2005  en  skärpning  av  lagstiftningen  genom  en 
stark reglering av de tidsgränser inom vilka ett avstämningsmöte skulle hållas. 
För att ytterligare betona tilltron till att en viktig förklaring till de ökande sjuk‐
talen handlade  om  effektiviteten  i handläggningen  infördes produktionsmål 
på olika nivåer  inom Försäkringskassan. Försäkringskassan nationellt  ålades 
att genomföra ett visst antal avstämningsmöten under en viss  tidsperiod, en 
viss andel av dessa skulle avse så kallade tidiga möten. Utifrån dessa produk‐
tionsmål ålades varje lokalkontor och varje handläggare inom dessa lokalkon‐
tor ett visst produktionsmål. 
 
Syftet med denna studie har varit att undersöka hur Försäkringskassans hand‐
läggare, de som genomfört avstämningsmötena,  tycker att avstämningsmötet 
fungerar som utredningsmetod och på vilket sätt metoden bidrar till eller för‐
hindrar en snabb återgång i arbetet för den sjukskrivne. 
 
Enligt AFL 3 kap §8a sägs att syftet med avstämningsmötet skall vara att man 
där skall göra en bedömning av den sjukskrivnes medicinska tillstånd, arbets‐
förmåga och behov av och möjligheter  till  rehabilitering. Det är Försäkrings‐
kassan som kallar till mötet och som därmed avgör vilka som skall kallas och 
hur agendan  för mötet  skall utformas. Av  lagen och  föreskrifterna kan man 
göra den tolkningen att avstämningsmötet är en utredningsmetod och att mö‐
tet därför skall organiseras så att så mycket relevant information som möjligt 
presenteras. Försäkringskassan  skall  sedan kunna  fatta beslut om  individens 
arbetsförmåga och rehabiliteringsbehov.  
 
Genom att  intervjua handläggare som har olika bakgrund, arbetserfarenheter 
inom Försäkringskassan och som dessutom arbetar vid olika lokalkontor med 
sina unika arbetskulturer så påvisas de dilemman som uppstår när ett  i hög 
grad mångfacetterat och komplext fenomen som bedömningen av en individs 
medicinska tillstånd, arbetsförmåga och behov av och möjligheter till rehabili‐
tering  hanteras  genom  hög  grad  av  reglering,  standardisering  och målstyr‐
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ning. En lag, en föreskrift, en arbetsrutin kan i sig vara utomordentligt bra och 
ändamålsenlig, men den kritiska punkten är hur dessa tolkas och tillämpas av 
de enskilda individerna i en organisation. Man kan säga att strukturen i sig är 
funktionell och relevant, men arbetsprocessen gör att resultatet inte alltid blir 
det förväntade.  
 
Fem av de elva avstämningsmötena  i denna  studie  resulterade  i att de  sjuk‐
skrivna kunde återgå i arbete, medan fem möten kanske inte alls skulle ha ge‐
nomförts, eftersom förutsättningarna i form av medicinska eller andra under‐
lag för bedömningarna inte fanns. Dessa möten genomfördes för att handläg‐
garna  skulle uppfylla  sin och  lokalkontorets produktionskvot, att genomföra 
ett möte inom 90 dagar efter första sjukskrivningsdagen.  
 
Konsekvenserna av en god intention, att påskynda handläggningstiderna och 
göra bedömningar mera likvärdiga, oberoende av lokalkontor och handlägga‐
re, blir i praktiken andra än de avsedda och handläggarna ger sina förklaring‐
ar till detta. 
 
Handläggarna menar att de känner sig ”tvingade” att anpassa sig  till en me‐
kanisk och fragmenterad syn på rehabiliteringsprocessen där avstämningsmö‐
tet ges för stor betydelse i förhållande till andra insatser som görs. Detta stri‐
der mot deras egen grundsyn att  rehabiliteringsprocessen är en process, där 
varje del måste ses i ett sammanhang och i ett helhetsperspektiv på individen 
och att det är  individen som skall vara  i centrum.   Denna värderingsföränd‐
ring menar  de  drivs  av  ledningen,  vilket  gör  att  kommunikationen mellan 
ledning och handläggare  försvåras. Handläggarnas strategier  för att upprätt‐
hålla  sin egen arbetsmotivation och  för att genomföra avstämningsmöten på 
det sätt som de själva definierar som ”goda möten” blir att å ena sidan  följa 
regler och rutiner, t.ex. använda de blanketter etc. som utarbetats i deras me‐
todstöd, medan de å andra sidan använder sig av de handlingsfriheter de har, 
genom att själva avgöra vilka som kallas/inte kallas till mötena, definiera agen‐
dan för mötena och avgöra hur dokumentationen av mötena skall göras. 
 
Lipsky (1980) utvecklade i en klassisk bok teorin om Street Level Bureaucrats, 
som på svenska  fått en  rad olika beteckningar, bl.a.  frontlinje byråkrater och 
gatubyråkrater.  Frontlinje  byråkraterna  är  de  offentliganställda  som  i  sin 
handling översätter politiska beslut till praktik mot en bakgrund av ofta vaga 
eller motsägelsefulla mål. Frontlinje byråkraternas arbetssituation karakterise‐
ras av flera  inbyggda dilemman, det mest framträdande är att de arbetar un‐
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der otillräckliga resurser  i relation till arbetskraven, att arbetssituationen krä‐
ver snabba beslut på ett otillräckligt beslutsunderlag. Frontlinje byråkraterna 
karakteriseras också av att de har ett  stort  inflytande  i hur de genomför  sitt 
arbete och att de i detta avseende har en särskild maktposition.  
 
Enligt Lipsky  (ibid.) kan arbetet  i denna  typ av offentliga organisationer  inte 
ändras med ökad administrativ kontroll. Endast frontlinje byråkraterna själva 
kan ändra rutinerna, vilket de gör endast om de ser vinster av dessa föränd‐
ringar.  
 
Ur ett rättssäkerhetspektiv, att alla skall få samma behandling, oavsett var och 
av vem man  blir  bedömd, visar  studien på de  svårigheter  som uppstår när 
komplexa  fenomen  skall  åtgärdas med  standardiserade  och  starkt  reglerade 
föreskrifter. Handläggarna  ger  uttryck  för  att  de  å  ena  sidan  accepterat  en 
formell och  formaliserad utredningsmetod, men att de å andra sidan redan  i 
förberedelsearbetet har olika förutsättningar och förkunskaper  i sina ärenden 
och  att  de  tar  sig  friheten  att  själva  avgöra  vilka  som  bör  kallas  till mötet. 
Handläggarna själva sätter fingret på problemet när de poängterar att begrän‐
sade  resurser gör att ”alla”  inte kan  få  likadan behandling, utan det görs en 
prioritering. Enligt Lipsky  (1980) är detta ett  sätt  för  frontlinje byråkrater att 
hantera stress och överbelastning, men riskerar att  leda till att rättssäkerhets‐
perspektivet blir skenbart. Ett problem är att det i längden kan bidra till demo‐
ralisering och bristande tilltro till systemet. 
 
I praktiken är läkarens roll vid avstämningsmötet av stor betydelse för Försäk‐
ringskassans bedömning av den sjukskrivnes arbetsförmåga och möjlighet till 
återgång i arbete eller att söka arbete. Såväl strukturen, den reglering som styr 
avstämningsmötet,  som  handläggarnas  egna  erfarenheter  av  hur  kontakten 
med  läkarna  fungerar, bidrar  till  att handläggarna utvecklar  olika  strategier 
för att undvika att bli beroende av  läkarens  fysiska deltagande  i mötena. Av 
intervjuerna  framgår  att handläggarna  är medvetna om de produktionskrav 
som  ställs på dem, de  skall  genomföra  ett  antal  avstämningsmöten,  oavsett 
vad resultatet blir. Läkarens och handläggarens uppdrag, i förhållande till den 
sjukskrivne, kan upplevas som motsägelsefullt, beroende på vilket perspektiv 
på hälsa man har. Primärvårds‐ och  specialistläkare har  i uppdrag att  ställa 
diagnos och bota en patient, det är patienten som är  i fokus. Företagsläkaren 
har sitt uppdrag från de arbetsgivare den slutit avtal med och har ett tydligare 
arbetsrelaterat patientperspektiv,  som  i  viss mån  kan  vara  lättare  att  förena 
med handläggarens uppdrag att bedöma den sjukskrivnes arbetsförmåga.  
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Ur ett organisatoriskt perspektiv kan handläggarnas dilemman förstås som en 
bristande  samstämmighet  i  de  grundläggande  värderingar  och  antaganden 
om verksamhetens kärna mellan olika organisatoriska nivåer. Ur handläggar‐
nas perspektiv så har det skett en värderingsförskjutning, från att man har den 
sjukskrivne  individen  i centrum och en helhetssyn på dennes rehabiliterings‐
process, till att man har kortsiktiga produktionsmål, antal avstämningsmöten 
inom en viss tid, i centrum. Denna värderingsförskjutning menar handläggar‐
na  också  påverkar deras  professionella  kunnande  och  kompetens.   Med  ett 
helhetsperspektiv på den sjukskrivne får handläggaren större utrymme för att 
göra egna bedömningar. Ett exempel på detta är att de själva beskriver ett ”bra 
möte” som ett öppet, stödjande möte där alla kommer  till  tals. Med produk‐
tionsmålen i fokus menar de att de känner sig tvingade att kalla till möten som 
uppfyller produktionskraven,  avseende  tid och  resultat. Som  en konsekvens 
av detta väljer de  t.ex. bort att kalla  läkare, som annars riskerar att ”spräcka 
deras  tidsramar” och  att det upplevs  som  ”störande” när  andra  aktörer vid 
mötet  tar över eller  för  in saker på agendan som handläggarna  inte planerat 
för. Handläggarna anpassar sig med detta, kanske omedvetet, till en mekanisk 
syn på ett möte, inget oförutsett får störa de fastlagda rutinerna.  
 
Ur  ett  professionellt  perspektiv  kan man  tolka  handläggarnas  frustrationer 
med  läkare  som  är  svåra  att  få  tag  i,  alternativt  kommer  sent  och  visar  sig 
stressande när de väl kommer, liksom med arbetsgivare som verkar ta tillfället 
i akt att säga obehagliga sanningar till sina sjukskrivna anställda, som uttryck 
för att syftet, målet med avstämningsmötena inte är helt tydliga för de aktörer 
som  inte  tillhör Försäkringskassan som organisation. Läkare och arbetsgivar‐
representanter,  som  är  tidspressade,  kanske  inte  prioriterar möten  som  de 
”vet”  inte kommer att  leda någonstans, eftersom det  finns  faktorer  som  inte 
ännu är kända eller som ligger utanför deras kontroll. Av några av intervjuer‐
na framgår att detta är ett dilemma i situationer där den sjukskrivnes situation 
är komplex, där ”sjukdomen” snarare handlar om ”ohälsa” och där problemet 
med återgång  i arbetet snarare är  livsomständigheter som begränsar en  indi‐
vids  möjligheter  att  realisera  sina  mål  och  uppgifter,  än  tillfälliga  fysis‐
ka/medicinska briser. Bristen på kriterier för bedömning av arbetsförmåga in‐
nebär emellertid att det i praktiken uppstår svårigheter och dilemman vid fle‐
ra ”vägval” i sjukskrivningsprocessen.  
 
Tolkningen av begreppet sjukdom, som kan ske i termer av objektiva företeel‐
ser som den medicinska vetenskapen kan  identifiera och beskriva, eller  i  ter‐
mer av ett mer relativt och värderande sjukdomsbegrepp leder till olikheter i 
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hur man bedömer den sjukskrivnes arbetsförmåga  (Stendahl 2002). Även be‐
greppet arbetsförmåga  leder  till olika  tolkningar och beslut och Stendahl  fin‐
ner att ”frånvaron av explicit problematisering i domstolarna av vad som i ju‐
ridisk mening är att uppfatta  som  ´normalt  förekommande arbeten´ och hur 
de  relaterar  till den enskildes  specifika nedsättning av  fysisk  förmåga är an‐
märkningsvärd” (ibid., sid. 180). I en analys av begreppet arbetsförmåga före‐
språkar Tengland  (2006)  en differentiering av begreppet  till  två  typer av ar‐
betsförmåga, en definition av generell arbetsförmåga (oavsett nuvarande arbe‐
te) och en specifik definition som är relaterad till individens nuvarande arbete.  
 
Strukturen, d.v.s. handläggningsordningen som är  i hög grad standardiserad 
och formaliserad, kan fungera om underliggande värderingar och antaganden 
om hälsa och arbetsförmåga tydliggörs, så att arbetsprocessen också avspeglar 
denna syn och de begränsningar som den medför. Denna struktur är svår att 
förena med  förväntningar  på  att  arbetsprocessen  skall  vara  öppen,  flexibel, 
stödjande och ha en helhetssyn på den sjukskrivne. Om struktur och arbets‐
process  är motsägelsefulla  riskerar man demoralisering  och  bristande  tilltro 
och  tillit  till  systemet. Olika aktörer  finner egna  strategier  för att göra aktivt 
och/eller passivt motstånd mot regelverket, alternativt  tolka och  tillämpa det 
på det sätt som gynnar en själv bäst. 
 
Med den nuvarande starka regleringen kanske möten skulle kunna organise‐
ras på ett annat sätt så att de blir effektivare och meningsfullare. Av de tidiga‐
re utvärderingarna av avstämningsmöten framkommer att handläggarna själ‐
va trodde att de visste vad ett avstämningsmöte var, men att dessa möten inte 
uppfyllde kriterierna för ett avstämningsmöte. De  intervjuade handläggarnas 
beskrivningar av vad de definierade som ”goda möten”  indikerar att de  lik‐
ställer avstämningsmötet med andra  former av möten som de har erfarenhet 
av,  t.ex.  flerpartsmöten. Om  så  är  fallet  så  kan det  hända  att  handläggarna 
själva bidrar till osäkerheten om vad ett avstämningsmöte är, genom sitt sätt 
att planera, leda, dokumentera och dra slutsatser av mötet.  
 
I den proposition  (prop 2004/05:21)  som  låg  till grund  för  införandet av  lag‐
krav på avstämningsmöte inom viss tid skrevs att man på detta sätt ville verka 
för  att  samarbetet mellan den  sjukskrivna,  Försäkringskassan,  arbetsgivaren 
och  läkaren underlättades. Såväl  tidigare studier om avstämningsmöten som 
denna visar att målet inte nåtts, snarare tycks det som om de produktionskrav 
som införts bidragit till att handläggarna stärkt sin ställning genom att de känt 
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sig  tvingade att prioritera bland de  sjukskrivna och  strategiskt planera vilka 
som skall kallas till mötena. 
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BILAGA 1 

Historisk/politisk bakgrund 2003‐2005 

2003 

I mars 2003 överlämnade regeringen en proposition  till riksdagen med  titeln 
”Förändringar  inom  sjukförsäkringen  för  ökad  hälsa  i  arbetslivet”  (Prop. 
2002/03:89). Flertalet  av  förslagen  avsåg  åtgärder  för  att öka precisionen vid 
sjukskrivning och huvudinriktningen var att konkretisera och  förverkliga de 
intentioner  som uttryckts  i  tidigare propositioner. Brister  i  tillämpningen  av 
rådande regelsystem skulle avhjälpas och de föreslagna åtgärderna skulle  in‐
nehålla  aktiviteter  som på  olika  sätt  förbättrade processen vid  en  sjukskriv‐
ning. Allt för att tillse att den försäkrade så snabbt som möjligt kunde återgå i 
arbete.  I  pressmeddelandet  som  gavs  ut  i  samband med  överlämnandet  av 
propositionen betonades vikten av avstämningsmöten. Näringsdepartementet 
skrev: 
 
” Ett av propositionens viktigaste förslag är införandet av obligatoriska så kallade av‐
stämningsmöten.”       (Pressmeddelande 20 mars 2003) 
 
I propositionen skrev regeringen vidare att Försäkringskassan, inom ramen för 
sitt sedan tidigare  tilldelade samordningsansvar  (AFL 22 kap 5§), borde vara 
den  som  är  initiativtagare  till  avstämningsmötet.  Samtidigt  tar man upp  att 
det vore önskvärt att även arbetsgivaren  i  större utsträckning  tog ett  sådant 
initiativ.  
 
Förutom  tanken  att  avstämningsmötet  blir  en  arena  för  Försäkringskassans 
samordningsuppdrag tas  idén upp att avstämningsmötet även borde vara ett 
bra forum för att få uppgifter om den försäkrades motivation och förhållnings‐
sätt  till  rehabiliteringen  samt att man vid  samma möte bör kunna klargöra  i 
vilken mån det är annat än sjukdom som är orsak  till  frånvaron  från arbetet. 
Man skrev vidare att avstämningsmöten troligtvis har en positiv effekt för den 
försäkrade och bör kunna  leda  till  lägre  sjukfrånvaro och därmed minskade 
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kostnader för sjukfrånvaron. Man hänvisade som exempel till en rapport som 
visade på att  i  sjukfall där ett avstämningsmöte genomfördes blev ett  större 
antal försäkrade deltidssjukskrivna jämfört med sjukfall där avstämningsmöte 
inte hållits. Regeringen ansåg det vara av vikt att Försäkringskassan  fick  till 
stånd väsentligt fler avstämningsmöten. 
  
Den 1 juli 2003 införs kraven på avstämningsmötet i Lagen om allmän försäk‐
ring: 

 
Försäkringskassan skall, om det behövs för att kunna bedöma i vilken mån den försäk‐
rades arbetsförmåga fortfarande är nedsatt på grund av sjukdom samt om rehabiliter‐
ing  eller ytterligare utredningsåtgärder  är nödvändiga, begära  att han  eller hon ge‐
nomgår utredning eller deltar i ett särskilt möte (avstämningsmöte) för bedömning av 
hans eller hennes medicinska tillstånd, arbetsförmåga och behov av och möjligheter till 
rehabilitering.    

(AFL 3 kap §8a) 
 

Vid  socialförsäkringsstämman  i  december  samma  år  höll  arbetslivsminister 
Hans Karlsson ett anförande under rubrik ”Så ska vi halvera sjukskrivningar‐
na”. (Tal 8 december 2003). I sitt anförande beskriver arbetslivsministern vilka 
initiativ regeringen tagit till förändringar i sjukförsäkringen och angående av‐
stämningsmöten betonade han vikten av att få tidig kontakt med dem som är 
berörda i sjukskrivningsprocessen. Avstämningsmöten ska vara till för att för‐
söka göra optimalt rätt från början och meningen är att människor ska få den 
hjälp som behövs så att de inte tappar fart i rehabiliteringsprocessen. 

2004 

I oktober 2004 överlämnade regeringen en proposition med titeln ”Drivkrafter 
för minskad  sjukfrånvaro”  (Prop.  2004/05:21). Det huvudsakliga  innehållet  i 
propositionen avsåg  förslag  till utformning av ett medfinansieringsansvar av 
sjukförsäkringen för arbetsgivare, men i propositionen lämnades även förslag 
till tidsgränser för när Försäkringskassan senast skall ha upprättat en rehabili‐
teringsplan respektive senast ha kallat till avstämningsmöte. I denna proposi‐
tion  betonas  fortfarande  att  avstämningsmötet  är  ett  av  Försäkringskassans 
viktigaste  instrument  i sitt samordningsarbete med den  försäkrades  rehabili‐
tering. Genom att införa bestämmelser som anger vid vilken tidpunkt Försäk‐
ringskassan senast skall kalla den  försäkrade  till avstämningsmöte ville man 



Bilaga 1 

3 

tydliggöra vilka förväntningar de försäkrade och arbetsgivarna kan ha på för‐
säkringsadministrationen.  
 
I samband med överlämnandet av propositionen beskriver arbetslivsminister 
Hans Karlsson  i en artikel  i Dagens Nyheter  regeringens arbete med att  för‐
stärka sjukskrivnings‐ och rehabiliteringsprocessen (Artikel Dagens Nyheter). 
Man vill verka för en ökad användning av avstämningsmöte och på detta sätt 
underlätta samarbetet mellan den sjukskrivna, Försäkringskassan, arbetsgiva‐
ren och läkaren.  

2005 

Den 1 januari 2005 införs regler i Lagen om allmän försäkring om inom vilken 
tidsram avstämningsmöten skall hållas. 

 
Försäkringskassan skall, om det  inte är obehövligt, senast två veckor efter det att ar‐
betsgivarens  rehabiliteringsutredning  enligt  3  §  har  kommit  till  Försäkringskassan 
kalla den försäkrade till sådant avstämningsmöte som avses i 3 kap. 8 a §. Saknar den 
försäkrade arbetsgivare, skall Försäkringskassan, om det inte är obehövligt, senast tio 
veckor efter dagen för sjukanmälan kalla honom eller henne till avstämningsmöte. 

          (AFL 22 kap, §5) 

I september 2005 inkommer till riksdagen en interpellation angående avstäm‐
ningsmöten. (Interpellation 2005/06:21). Linnéa Darell tar upp hur regeringen 
betonat avstämningsmötets centrala roll i arbetet med att åstadkomma kortare 
sjukskrivningar och snabbare rehabilitering, men konstaterar samtidigt att av‐
stämningsmöten fortfarande inte genomförs i den omfattning som regeringen 
själv bedömt behövs. Linnéa Darell ställer därför frågan till arbetslivsminister 
Hans Karlsson om vilka åtgärder  regeringen avser vidta  för att Försäkrings‐
kassan ska klara av uppdraget att kalla till avstämningsmöte inom två veckor 
efter att rehabiliteringsutredning inkommit. 
 
I det svar arbetslivsministern ger konstaterar Hans Karlsson att den nya  lag‐
stiftningen ännu inte fått tillräckligt genomslag vare sig när det gäller rehabili‐
teringsutredningar eller avstämningsmöten  (Kammarens protokoll 2005/06:18 
§4). Han har dock i sin dialog med Försäkringskassan framhållit vikten av just 
avstämningsmöten. Försäkringskassan har, fortsätter han, dessutom utfäst att 
år 2006 genomföra 90 000 st. avstämningsmöten, vilket man bedömer vara un‐
gefär det behov som finns.  
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