
AKTIV – Aktivitetsersättning med Individuell Vårdplan 
 
Projektägare och samarbetspartners 
Vuxenpsykiatrin Verksamhetsområde Lund, Region Skåne är projektägare. Samarbetsparter 
är Försäkringskassan, Avdelningen för funktionsnedsättning, kontorsområde Syd. 
 
Finansiärer 
Finsam MittSkåne, Samordningsförbundet Burlöv – Staffanstorp samt Lunds 
Samordningsförbund. 
 
Projektperiod 
2022-05-01 – 2024-04-30 
 
Bakgrund 
För personer mellan 19 och 30 år, som av medicinska skäl för närvarande och under en 
period om minst 12 månader framåt, inte kan arbeta eller studera, finns möjlighet att 
ansöka om aktivitetsersättning hos Försäkringskassan. Under tid med aktivitetsersättning 
har Försäkringskassan ansvar för att om möjligt, planera för och följa upp aktiviteter som på 
sikt ska leda till arbete eller studier. För många av dessa individer är den aktuella 
planeringen medicinsk rehabilitering. I Försäkringskassans uppdrag ingår utöver uppföljning 
av aktiviteter, ansvar för samordning av insatser av rehabiliterande karaktär som kan leda 
till arbete eller studier.  
 
Målgrupp 
Målgruppen är individer som beviljats aktivitetsersättning i kommunerna; Lund, Eslöv, Höör, 
Hörby, Burlöv och Staffanstorp, och som är patienter inom Allmänpsykiatriska mottagningar 
och ADHD mottagning tillhörande Region Skåne, Verksamhetsområde Lund. 
 
Syfte 
Vid aktivitetsersättning är tanken att personer med funktionsnedsättningar som har behov 
av utökat stöd från samhället för att komma ut på arbetsmarknaden, ska få tillgång till 
utökat stöd och parallella insatser från flera verksamheter när det finns ett behov för detta. 
Genom en koordinator som har ansvar för patienter med aktivitetsersättning, väntas 
möjligheten till detta utökas väsentligt.  
 
Mål 
Individmål 
Varje person som får del av insatserna kommer att sätta sina egna mål för sin utveckling, 
vad som är viktigt och på vilket sätt målen ska nås. 
 
Organisatoriskt mål 
Det långsiktiga målet är att utarbeta ett hållbart, effektivt, organiserat samarbete kring 
rehabiliterande insatser för målgruppen så att deras behov blir tillgodosedda. Detta 
kommer att leda till mer kvalitativa bedömningar då den tid som patienten uppbär 
aktivitetsersättning blir med adekvat i förhållande till planeringen, vilket ger vinster - inte 
minst för den enskilde patienten.  


