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Beskriv det senaste halvårets aktiviteter kopplade till de beskrivna målen i ansökan: 
Under perioden har ytterligare en psykiatrisk klinik emottagits i projektet, psykiatriska 
kliniken i Nyköping. Detta innebär att samtliga psykiatriska kliniker i Sörmland nu ingår i 
projektet. 
Fler individer har också emottagits från övriga psykiatrienheter (Eskilstuna/Strängnäs och 
Katrineholm) samt den vårdcentral som emottogs i projektet under våren 2021. Detta 
innebär att ytterligare 101 individer nu ingår i projektet. Totalt har 625 individer nu ingått i 
projektet, varav ett hundratal från psykiatriklinikerna. 
 
Målet är att samtliga individärenden som ingår i projektet ska ha en plan för avslut. Som vi 
beskrivit i tidigare lägesrapporter så krävs ofta medicinsk behandling/rehabilitering i någon 
form följt av/under tiden med arbetslivsinriktad rehabilitering och att den vanligaste 
arbetslivsinriktade rehabiliteringen är att delta i det förstärkta samarbetet mellan 
Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan, start med arbetsförberedande insats följt av 
arbetsträning. Under perioden har det fortsatt varit svårigheter med att komma igång med 
arbetsträning pga pågående pandemi. Resultatet hittills i projektet är att 181 individer har 
haft en plan för avslut och nu avslutas på Försäkringskassan och att ytterligare 127 
individer idag har en plan för avslut men fortfarande har sjukpenning. 
Detta innebär att totalt 308 individer har/haft en plan för avslut = 49% av individerna i 
projektet har nåt vårt mål. 
 
Avstämningsmöte, tillsammans med individ, hälso- och sjukvården, 
arbetsgivare/Arbetsförmedling och Försäkringskassan samt ev andra aktuella aktörer som 
är aktuella i sjukskrivningspressen med syftet att nå en plan för avslut sker även 
fortsättningsvis i mycket hög grad i projektet. Mötet ses också som ett bra sätt att hålla 
samtliga aktörer informerade om vad som är aktuellt för individ. Den 18 oktober hade 252 
individer i projektet deltagit i minst 1 avstämningsmöte, kring flera individer har det 
genomförts fler möten. Det innebär en ökning med 91 individer sen senaste 
lägesrapporten. 
 
Projekt- och styrgruppsmöte: 
Projektgruppsmöten och styrgruppsmöten har skett enligt plan. Både Försäkringskassan 
och regionen har struktur för löpande avstämningar med försäkringsutredare respektive 
rehabiliteringskoordinatorer för att fånga upp frågor till projektgrupp och styrgrupp. 
 
Utvärdering: 
Den plan för uppföljning av FOU som är beslutad i december 2020 – där har kvantitativa 
uppgifter tillsammans med underlag från styr- och projektgruppsmöten lämnats delvis 
utifrån plan. Detta eftersom vi (Försäkringskassan) nu ser att vi inte har möjlighet att 
lämna samtliga uppgifter utifrån plan – utifrån våra uppföljningsinstrument är det inte 
möjligt. Se vidare under ”Beskriv ev avvikelse…”  
  

 

Beskriv eventuella avvikelser i förhållande till ansökan och orsaker till dem: 

Avvikelse från utvärderingsplan, vilken fastställdes i december 2020 då projektet pågått i 
mer än ett halvår. 
Försäkringskassan uppföljning kan inte svara på två av de uppgifter som efterfrågas 
utifrån planen. 
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Beskriv eventuella avvikelser i förhållande till ansökan och orsaker till dem: 

Ett flertal möten med syfte att se vad för resultat som vi på Försäkringskassan kan 
leverera som kan ses som värdefullt även ur ett utvärderingsperspektiv har genomförts 
under perioden maj – oktober 2021. Några möten har samtliga representanter i projektet 
deltagit, såsom representant för FOU, Försäkringskassan, Region Sörmland samt RAR. 
Ett par möten har hållits endast mellan samverkansansvarig på Försäkringskassan och 
representant för FOU och ett annat möte där även controller på Försäkringskassan deltog. 
Den 22 oktober sände controller på Försäkringskassan ytterligare resultat till FOU och 
RAR – för att så långt som möjligt skapa ett gott underlag för utvärdering. 
 

 

Ligger det ekonomiska utfallet i linje med budget, utifrån den tidsperiod som gått? 

Förbrukningen av medel t o m oktober överensstämmer i stort med budget för perioden 
januari t o m oktober, vi har dock förbrukat något än budget, 91 834 kr. Avtalad budgetram 
för året förväntas nyttjas fullt ut.  

 

Om inte ange varför: 

 

 

Hur många deltagare har ni haft sedan projektets start? 

 Planerat antal Faktiskt antal 

Kvinnor  464 

Män  161 

 

Om det faktiska antalet ligger under det planerade antalet, vad beror det på? 

Något mål för antal individer i projektet finns inte - dock en ambition om att så många som 
möjligt får ta del av det ökade stödet mot plan för avslut som projektet innebär. 

 

Kommentera könsfördelningen bland insatsens deltagare ur ett jämställdhetsperspektiv: 

Könsfördelningen speglar fördelning mellan män och kvinnor väl i jämförelse med övriga 
individer med sjukpenning i Sörmland. Sjukpenningtalet för kvinnor i Sörmland är 80% 
högre än för män.  

 

Beskriv kommande aktiviteter kopplat till målen: 

Att använda den tid vi har kvar i projektet till fortsatt gemensamt arbete i individärenden för 
att ta fram plan för avslut och att de aktiviteter som ingår i dessa genomförs för de 
individer som idag är i projektet. Det innebär att vi inte tar in ytterligare vårdenheter och 
individer utan sätter helt fokus på de som idag är inne i projektet. 
Arbetet gällande utveckling av samverkan mellan hälso- och sjukvården och 
Försäkringskassan kommer fortsätta som tidigare. 
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Om insatsen är individinriktad: 
Beskriv eventuella förändringar gällande deltagarnas försörjning och sysselsättning eller 
andra positiva resultat: 

Om insatsen är individinriktad, 

Beskriv eventuella förändringar gällande deltagarnas försörjning och 
sysselsättning eller andra positiva resultat: 
Av de totalt 625 individer som ingått i projektet har 181 lämnat sjukförsäkringen, avslutats 
på Försäkringskassan. 
Av dessa har: 
31% har beviljats sjuk- eller aktivitetsersättning. 
41% har återgått i arbete/aktivt arbetssökande/studier 
10% har inte längre rätt till sjukpenning 
  8% försäkringsvillkoren är inte uppfyllda (t.ex ingen sjukpenninggrundande inkomst, 
avliden, deltar inte i rehabiliteringsåtgärd) 
10% har övergått till annan förmån inom Försäkringskassan, tex föräldrapenning. 
 

 

Beskriv hur insatsen ligger till i förhållande till planerad implementering: 

I ansökan framkommer att detta är en riktad insats och att implementering inte är aktuell. 
Däremot ser vi att de kunskaper, erfarenheter och vissa arbetssätt som framkommer i 
projektet kan med fördel bäras in i ordinarie verksamhet. Metoden i projektet kan även 
efter projektets slut resultera i en liknande insats om behov uppstår. 

 

Underskrift ordförande i styrgrupp: Datum: 

2021-11-08

X Ulrika Björnberg

Signerat av: Ulrika Björnberg  
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