Ansökan om medel från RAR
Projektet ”Tidiga insatser i samverkan mellan arbetsgivare, landsting och Försäkringskassan”
Försäkringskassan och landstinget Sörmland genomförde våren 2015 en länsövergripande förstudie
kring tidiga insatser, genom att inhämta erfarenheter från personliga handläggare och
rehabiliteringskoordinatorer i vården. De fick ange vilket stöd kring förebyggande insatser som
faktiskt efterfrågades av arbetsgivare samt vilken kunskap/information de ansåg borde efterfrågas av
arbetsgivare.
Förstudien visade att det fanns ett behov av information och stöd till arbetsgivare inom bl a följande
områden:
•
•
•
•
•

Arbetsgivaransvaret
Förebyggande insatser
Rehabilitering – prognos, anpassning, planering, uppföljning
Ersättning från Försäkringskassan respektive Arbetsförmedlingen
Samarbete vården - arbetsgivare

Hösten 2015 startade projekt ”Tidiga insatser i samverkan mellan arbetsgivare, landsting och
Försäkringskassan.
Projektet har framförallt fokuserat på nedan större områden:
•

•
•

”Stora” arbetsgivare (kommuner/landsting), erbjudit och tillhandahållit stöd genom dialog,
informations- och utbildningsinsatser för att möjliggöra arbetsgivaren att sätta in tidiga
insatser. Medvetandegöra vilka metoder och stöd som finns. Initiering av mötesplattform för
arbetsgivare/chefer och rehabkoordinatorer i respektive kommun/landsting. Syftet med
mötesplattformen är/har varit att öka kunskapen och kännedomen om varandra i
sjukskrivningsprocessen och hur vi var och en och tillsamman kan stödja individer som
riskerar eller finns i riskzon för en längre sjukskrivning.
Utarbetat metoder och verktyg som stöd för arbetet med tidiga insatser inom vården.
Verktygen och metoderna har testats på två vårdcentraler. Utvärdering pågår med stöd från
Forskning och utveckling i Sörmland (FoU)
Kontinuerlig dialog/information/stöd till rehabkoordinatorer och sakkunniga läkare.

Syfte
Projektet ska bidra till en ökad arbetsfokuserad hälso-och sjukvård och ansvarstagande och engagerade
arbetsgivare, som också samarbetar med hälso- och sjukvården för att individen inte ska hamna i en
”onödigt” lång sjukskrivning.
Mål
Att insatserna bereder vägen/stödjer samverkan runt individen
Ökad samverkan mellan arbetsgivare och vård med tidiga insatser
Ökad hälsa och minskad sjukfrånvaro
Styrgrupp
Karin Löfgren Karlsson Samordnare Sjukskrivnings- och Rehabiliteringsprocessen
Charlotte Demelew Westerberg Processledare för Sjukskrivnings- och Rehabiliteringsprocessen
Landstinget Sörmland
Ulrika Björnberg Områdeschef Försäkringskassan Södermanland

Ansökan
Under perioden 2015 – vårterminen 2018 har insatserna ovan bedrivits. Processen med ”Stora
arbetsgivare samt utvärderingen av piloterna på vårdcentralen har krävt mer tid än vad som var
planerat.
Styrgruppen för projektet tillsammans med projektansvariga konstaterar att det finns behov av
utökad tid till projektet för att slutföra dialoger/informationer med arbetsgivare, genomföra
uppföljningar, göra sammanställningar, dokumentera och färdigställa slutrapport. Därmed denna
ansökan.
Tidplan och uppskattad kostnad
Aktivitet
Pilot
Utvärdering av test på
”Pilotvårdcentralerna”

Tidpunkt
Pågår – första
utkast klart
mitten av
oktober för
avstämning med
FoU
September december

Deltagare
Projektansvariga och
dialogstöd från FoU

Ansvarig
Projektansvariga

Projektansvariga,
rehabkoordinatorer,
arbetsgivare

Projektansvariga

September december

Projektansvariga,
rehabkoordnatorer,
arbetsgivare

Projektansvariga

Pågår – första
utkast oktober

Projektansvariga med
dialogstöd från FoU

Projektansvariga

Stödjande aktivitet till
rehabkoordinatorer vid behov i
länet

September december

Projektansvariga och
rehabkoordinatorer

Rapportskrivning inkluderande
bearbetning och analys

September december

Projektansvariga och
dialogstöd FoU

Stora arbetsgivare
Slutföra Samverkan
koordinatorer och
kommuner/landsting som AG mötesplattform
Uppföljning/avstämning av
samtliga mötesplattformar. Hur
fungerar de? Är de aktiva? Finns
det fortsatt behov av
mötesplattform? Finns det
fortsatt behov av någon som är
ansvarig för plattformen?
Övriga arbetsgivare
Uppföljning av mötes-plattformar
och dialoger. Hur fungerar de? Är
de aktiva? Vilka vinster ser de?
Hur ser de på fortsättningen?
Finns det fortsatt behov av någon
som är ansvarig för plattformen?
Rehabkoordinatorer
Sammanställa enkäter som har
inhämtats vid uppstart och vid
uppföljning våren 2018

Projektansvariga

Erfarenhetsåterföring
Nätverksträff

Seminarium i varje länsdel

Oktober

Rehabkoordinatorer/
sakkunniga läkare,
verksamhetschefer
och projektansvariga

Projektansvariga

November/Dece
mber

Arbetsgivare,
Landstinget,
Försäkringskassan,
Arbetsförmedlingen,
projektansvariga

Projektansvariga

Budget/tidsperiod – 1 oktober till och med 31 december 2018
Lönekostnader 2 projektledare på halvtid i 3
månader
Övriga utgifter*
Total summa

170 000
100 000
270 000

Anmärkning: I posten övrigt ingår exempelvis konferenser/utbildning, resor, workshop,
seminarium/erfarenhetsåterföring

