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1 januari 2012 till 31 december 2014
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FÖRORD
Vad händer med den som är sjuk och inte har rätt till sjukpenning? Våra trygghetssystem har
ett glapp där den här gruppen ofta hamnar. Vi behöver förbättra vårt gemensamma stöd till
den som är sjuk utan rätt till sjukpenning, på deras väg mot att må bättre och kunna närma sig
arbetsmarknaden. Det var utgångspunkten när Försäkringskassan i Halmstad och
kommunerna Halmstad och Laholm antog utmaningen att delta i ett projekt kring gruppen
nollplacerade. Vår personliga uppfattning är att arbetet är mycket viktigt utifrån ett
rättviseperspektiv, det är inte acceptabelt att en viss grupp riskerar att hamna utanför de
stödstrukturer som finns i vårt samhälle.
Sedan januari 2012 har vi nu sida vid sida arbetat mot gemensamma mål inom våra
myndigheter:
• Den som är nollplacerad ska få ett lika bra stöd i sin rehabilitering som den som är
sjukskriven och uppbär sjukpenning
• Den som är nollplacerad och har behov av samordning av rehabiliteringen ska få det
genom Försäkringskassan
• Den som är nollplacerad ska vid behov få sin rätt till sjuk-eller aktivitetsersättning
prövad med tillräckliga underlag
• Den metod för samverkan som vi utarbetar ska implementeras på våra myndigheter
• Vi ska synliggöra gruppen nollplacerade
Att förändra arbetssättet hos en myndighet är inte gjort i en handvändning, men vi ser att det
går och att det ger resultat. Tillsammans kan vi göra positiv skillnad för individen och skapa
en struktur som gör att vi fångar upp gruppens behov.
Vi är stolta över vad vi tillsammans med våra kollegor har lyckats åstadkomma under de tre år
vi i projektform arbetat med målgruppen. Ett stort tack riktar vi till våra kollegor som arbetat i
individärendena och bidragit med värdefulla synpunkter, till våra chefer och vår styrgrupp
som stöttat oss på vägen och till Samordningsförbundet Halland som genom 1½ års
finansiering gjort det möjligt för oss att arbeta långsiktigt med implementering. Det känns gott
att kunna avsluta projektet med vetskapen att behoven hos gruppen nollplacerade har lyfts upp
i ljuset. Projektet tar slut, men arbetet fortsätter inom våra ordinarie verksamheter.
Halmstad, 18 februari 2015
Sara Mendelson, samordnare
Enheten för ekonomiskt bistånd, Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen, Halmstads
Kommun
Nafiseh Nazem, verksamhetsutvecklare
Enheten för arbete och försörjning, Kultur- och utvecklingsnämnden, Laholms Kommun
Pia Ryberg, samverkansansvarig
Försäkringskassan i Halmstad
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SAMMANFATTNING
Det saknas en nationell samsyn mellan Försäkringskassan och Sveriges Kommuner och
Landsting (SKL) kring hur man bör samverka kring målgruppen nollplacerade för att
säkerställa att individer som saknar sjukpenninggrundande inkomst får möjlighet till
samordning av rehabilitering. Samverkan kring individer utan sjukpenninggrundande inkomst
fungerar varierande i landet.
Enligt Socialförsäkringsbalken (SFB) ska Försäkringskassan samordna och utöva tillsyn över
de insatser som behövs för rehabiliteringsverksamheten. Det saknas dock riktlinjer eller
direktiv för hur Försäkringskassan inom sitt samordningsuppdrag bör samverka kring
personer som inte har någon sjukpenninggrundande inkomst och som har sin arbetsförmåga
nedsatt på grund av sjukdom. Syftet med rehabiliteringen är att den som drabbats av sjukdom
ska få tillbaka sin arbetsförmåga och få förutsättning att försörja sig själv genom
förvärvsarbete. Samordningsuppdraget medför inte att Försäkringskassan övertar det ansvar
som respektive rehabiliteringsaktör har för genomförande och kostnader för den försäkrade.
Försäkringskassans generella samordningsuppdrag är tydligt i lag, men det finns utrymme för
tolkning av vad uppdraget innebär i sak för de försäkrade som har nedsatt arbetsförmåga på
grund av sjukdom men inte är berättigade någon ersättning från sjukförsäkringen.
Samordningsuppdraget på individnivå måste bygga på frivillighet från den försäkrade. När
Försäkringskassan inte står för ersättningen har myndigheten inte heller möjlighet att ställa
krav på att individen ska medverka i sin rehabilitering. I många fall uppbär individen
ekonomiskt bistånd för att klara sin försörjning och det ankommer i dessa fall på kommunens
socialtjänst att motivera den nollplacerade bidragsmottagaren att delta i avstämningsmöten
med Försäkringskassan och de rehabiliteringar som anses nödvändiga för att personen ska
närma sig arbetsmarknaden.
Syfte och mål för projektet var att skapa enhetliga riktlinjer och ett enhetligt förhållningssätt
på strukturell nivå såväl som på individnivå när det gäller samverkan kring personer utan
sjukpenninggrundande inkomst som saknar arbetsförmåga på grund av sjukdom. Viktiga
samarbetsparter i detta arbete har varit Region Halland och Arbetsförmedlingen.
Projektet har handlat om metodutveckling, och arbetet har hela tiden utgått från individernas
behov, deras rätt till ett bra bemötande, tydlig information, en rättssäker handläggning och en
sammanhållen planering. Under projektet har det skapats förutsättningar för en effektiv
samverkan mellan berörda aktörer inom rehabiliteringsområdet så att arbetet på individnivå
nu fungerar smidigt och enhetligt.
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Metoden har skapat förutsättningar för individerna att få sitt rehabiliteringsbehov utrett och att
få en samordning av aktiviteter så att individen får möjlighet att komma närmare eller återgå
till arbetsmarknaden, alternativt få den ersättning personen är berättigad till. Fokus har genom
hela projektet varit att utveckla en implementerbar metod och metoden har nu implementerats
inom våra respektive verksamheter, och har resulterat i att målgruppen har synliggjorts på ett
nytt sätt både inom Arbetsförmedlingen och inom Region Halland.
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BEGREPP SOM ANVÄNDS I RAPPORTEN
Aktivitetsersättning
Aktivitetsersättning är en ersättning för den som är ung och troligen inte kommer att kunna
arbeta heltid på minst ett år på grund av sjukdom, skada eller funktionsnedsättning. Man kan
få aktivitetsersättning från och med juli det år man fyller 19 till och med månaden innan man
fyller 30. Som längst kan man beviljas aktivitetsersättning tre år i taget. Arbetsförmågan ska
vara nedsatt med minst en fjärdedel i alla arbeten på hela arbetsmarknaden. Där ingår även
arbeten som anordnas för personer med funktionsnedsättning, till exempel anställningar med
lönebidrag.
Ekonomiskt bistånd
Ekonomiskt bistånd kallas även försörjningsstöd eller socialbidrag och kan beviljas den som
inte kan få sitt och sin familjs behov av försörjning tillgodosett på annat sätt. Det ekonomiska
biståndet är behovsprövat och det ställs krav på att man ska ha gjort allt man kan för att själv
klara sin och sin familjs försörjning. Målet är alltid att ekonomiskt bistånd ska vara tillfälligt
och att man ska bli självförsörjande så snabbt som möjligt. Biståndet ska vara
ett komplement när andra generella stödformer, till exempel sjukersättning, a-kassa,
bostadsbidrag, barnbidrag och underhållsstöd, inte är tillräckliga.
Nollplacerad
En person som inte har en sjukpenninggrundande inkomst (SGI) kallas nollplacerad. Är man
nollplacerad har man inte rätt till sjukpenning när man är sjukskriven. SGI fastställs utifrån
individens årsinkomst. Att man är nollplacerad kan bero på att man inte haft en inkomst. Man
kan också tappa sin SGI-nivå och bli nollplacerad om man blir arbetslös och inte anmäler sig
på Arbetsförmedlingen direkt.
Personlig handläggare på Försäkringskassan
Personlig handläggare (i samordningsärenden) har två uppdrag. Det första är att bedöma
rätten till sjukpenning och det andra är att samordna rehabiliteringen för de personer som är i
behov av stöd och insatser för att kunna återfå sin arbetsförmåga eller återgå i arbete. Den
som har detta behov ska få en personlig handläggare vid sjukskrivningens start oavsett om
personen har sjukpenninggrundande inkomst eller är nollplacerad. Försäkringskassan vill
bidra till ökad återgång i arbete eller arbetsförmåga och samtidigt göra det enklare, tryggare
och mer förutsägbart för den som är sjukskriven.
Rehabsamordnare i vården
Rehabsamordnarens uppgift är att bidra till samordningen av rehabiliteringen för patienten
inom den egna verksamheten men också i kontakter med andra vårdaktörer,
Försäkringskassan och andra berörda myndigheter.
Samordnad rehabilitering
I rapporten används begreppet samordnad rehabilitering enbart för att beskriva den
samordning som Försäkringskassan ansvarar för i individens rehabilitering. Det som avgör
om en individ har rätt till samordning av rehabiliteringsinsatser är om arbetsförmågan är
nedsatt på grund av sjukdom och om det finns behov av samordning av rehabiliteringsinsatser
eller inte. Det spelar ingen roll om individen får ersättning från sjukförsäkringen eller inte. I
en samordnad rehabilitering utreder och kartlägger den personliga handläggaren individens
behov av service, stöd och insatser. Det hålls ett eller flera avstämningsmöten med individen
tillsammans med vården och andra viktiga samverkansparter.
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Samordnad individuell plan (SIP)
Samordnad individuell plan ska användas för att förbättra kvaliteten och tydligheten i
insatserna samt förstärka samverkan mellan berörda verksamheter. Den gemensamma
planeringen ska bygga på personens samtycke och delaktighet, en tydlig målsättning,
klargörande av individens önskemål och behov av stöd samt vilken aktör som är ansvarig för
respektive insats. Upprättande av SIP kan endast ske med delaktighet av personen själv.
Planen ska utgå från personens behov och egen önskan om förändring samt ägas av personen
själv. Alla insatser ska utgå ifrån en vision om återhämning och ha ett
rehabiliteringsperspektiv. SIP ska upprättas när en eller flera aktörer har uppfattat att en
person har behov av en stärkt samordning och/eller har behov av förändring i sin
levnadssituation. I den upprättade planen skall klargöras riktningen för fortsatta insatser och
samverkan mellan olika verksamheter.
Sjukersättning
Sjukersättning är en ersättning för den som troligen aldrig kommer att kunna arbeta heltid på
grund av en sjukdom, skada eller funktionsnedsättning. För att få sjukersättning ska man vara
30–64 år. Arbetsförmågan ska vara stadigvarande nedsatt med minst en fjärdedel i alla
arbeten på hela arbetsmarknaden. Där ingår även arbeten som anordnas för personer med
funktionsnedsättning, till exempel anställningar med lönebidrag.
Socialsekreterare/Handläggare på ekonomiskt bistånd/
Socialsekreteraren på ekonomiskt bistånd har två huvuduppdrag. Dels hjälp till
självförsörjning, för att tillsammans med individen utforma en aktiv plan för snabbaste väg till
självförsörjning, och för att undanröja eventuella hinder för självförsörjning. Dels hjälp med
försörjning, alltså utreda och bedöma rätten till bistånd och fatta beslut enligt lag.
Socialsekreteraren har också en upplysande och vägledande roll och samarbetar vid behov
med andra myndigheter och parter.
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BAKGRUND
Försäkringskassan har samordningsansvar för alla personer som har sin arbetsförmåga nedsatt
på grund av sjukdom och behöver stöd eller insatser från flera parter för att komma tillbaka
till arbete eller till att stå som arbetssökande. Samordningsuppdraget är detsamma oavsett om
man har sjukpenninggrundande inkomst eller inte. Av olika anledningar får Försäkringskassan
i många fall inte kontakt med nollplacerade som har behov av stöd i sin rehabilitering. (Se
vidare under avsnitt ”Glapp”.)
För den som arbetar med ekonomiskt bistånd (EB) är det ett sedan länge känt faktum att en
stor del av klienterna har sin arbetsförmåga nedsatt på grund av sjukdom, utan att ha rätt till
sjukpenning. Att nollplacerade utgör en stor grupp inom ekonomiskt bistånd blev särskilt
tydligt i rapporten ”Gör rätt från dag ett” efter en studie som gjorts i Halmstad, Borlänge och
Hässleholm. En anledning till att studien gjordes var att man befarade att en stor grupp
individer som ”utförsäkrades” enligt Försäkringskassans nya regelverk från 2008 skulle
komma att behöva ekonomiskt bistånd för att klara sin försörjning. Studien visade dock att
denna förväntade våg av nya sökande till EB inte kom. Däremot uppmärksammades att de
nollplacerade, som man skulle kunna säga överhuvudtaget inte var ”införsäkrade”, utgjorde en
stor grupp. Studien finns att läsa på http://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7164-669-9.pdf.
Det går också att beställa den från SKL.
När SKL tillsammans med Försäkringskassan nationellt gick ut med en förfrågan om att delta
i ett pilotprojekt kring just gruppen nollplacerade och kring att utveckla en metod för
samverkan så tackade Försäkringskassan i Halmstad ja. Även Försäkringskassan på Hisingen
och så småningom Försäkringskassan i Växjö tackade ja. Försäkringskassan var intresserad av
att samarbeta med kommunen för att kunna hitta de nollplacerade med behov av stöd, och
kunna utföra sitt samordningsuppdrag. För Försäkringskassan i Halmstad blev
samarbetskommunerna Halmstad och Laholm.
Pilotprojektets officiella start var 1 januari 2012. Uppdraget var att utveckla en
samverkansmetod och det fanns ingen detaljstyrning uppifrån. Detta ledde förstås till att
metoderna som utvecklades på Försäkringskassans olika lokala försäkringscenter, och de
olika kommunerna, skiljer sig åt. I samband med pilotprojektets avslut 30 juni 2013 skrevs en
rapport utifrån EB Halmstads perspektiv. Det finns även en rapport ur samma perspektiv från
31 december 2012. Båda dessa rapporter finns att läsa på www.sfhalland.se under
Dokument/Övrigt. De ger en utförlig beskrivning av de tidigare stadierna i projektet, till
exempel kartläggningsfasen, och kan ge god bakgrundsinformation inför läsning av den här
rapporten.
Vid pilotprojektets slut valde Försäkringskassan i Halmstad tillsammans med EB Halmstad
och EB Laholm att ansöka om medel hos Samordningsförbundet Halland för ett fortsatt
projekt, som kom att kallas ”På Rätt Väg!”. Under projekttiden 1 juli 2013 till 31 december
2014 har fokus legat på att finslipa metoden, att sprida information om den till övriga
kommuner i Halland och andra delar av landet samt att säkerställa implementeringen i
ordinarie verksamheter inför projektets slut.
Huvuduppdraget för projektmedarbetarna i både pilotprojektet och ”På Rätt Väg!” har varit
metodutveckling. Eftersom implementering av metoden skett löpande, har ett individarbete
kontinuerligt utförts av personliga handläggare och socialsekreterare under projekttiden.
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OM RAPPORTEN
Pilotprojektet, 1 januari 2012 till 30 juni 2013, och projektet ”På Rätt Väg!”, 1 juli 2013 till
31 december 2014, är egentligen inte två olika projekt, utan kan mer beskrivas som fas 1 och
fas 2 av samma projekt. Den här rapporten beskriver båda faserna.
Eftersom projektet i huvudsak varit inriktat på metodutveckling har Samordningsförbundet
Halland och projektets styrgrupp inte haft fokus på eller efterfrågat statistik i individärenden. I
rapporten kan ändå viss statistik redovisas eftersom metoden under projektets gång
kontinuerligt har implementerats i individärenden i ordinarie verksamhet.
Resultaten i projektet kan vara svåra att tolka och de slutsatser vi dragit är utifrån våra
antaganden och erfarenheter. Det som redovisas i denna rapport ska inte tolkas som
forskningsresultat utan redovisar vad vi sett, och kan peka på en rimlig riktning eller tendens.
Rapporten riktar sig till vår uppdragsgivare, Samordningsförbundet Halland och är en
beskrivning av hur vi utfört det uppdrag vi fick.

PROJEKTMEDARBETARNAS ROLLER
Alla socialsekreterare som handlägger ekonomiskt bistånd i Laholm och Halmstad, och alla
personliga handläggare för sjukärenden på Försäkringskassan i Halmstad har varit
involverade i projektet på individnivå.
De tjänster som finanserats av Samordningsförbundet Halland för projektet ”På Rätt Väg!” är
en halvtidstjänst på Försäkringskassan i Halmstad, en halvtidstjänst på EB Laholm och en
heltidstjänst på EB Halmstad. Under pilotprojektdelen ingick ingen extern finansiering utan
tjänsterna ovan bekostades av respektive myndighet. Tjänsten på Försäkringskassan har delats
av två personliga handläggare och en samverkansansvarig. Personliga handläggare Berit
Grimberg och Marie Nilsson har varit Försäkringskassans kontaktpersoner i projektet. Deras
uppgift har varit att stödja kollegor internt, samt att vara kontakt gentemot EB Halmstad
respektive EB Laholm. Samverkansansvarig Pia Ryberg har ansvarat för strukturfrågor och
kontakter med vården och Arbetsförmedlingen på chefsnivå. Nafiseh Nazem på EB Laholm
och Sara Mendelson på EB Halmstad har erbjudit internt stöd, har varit kommunernas
representanter i kontakt med Försäkringskassan, vården och Arbetsförmedlingen, och har
arbetat med metodutveckling och strukturfrågor.
I rapporten benämns socialsekreterarna på EB ”socialsekreterare” och handläggarna på
Försäkringskassan ”personlig handläggare”. Berit och Marie benämns ”kontaktperson
Försäkringskassan”, Pia ”samverkansansvarig Försäkringskassan” och Nafiseh och Sara
”kontaktperson EB”.
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METODUTVECKLING
Redan vid pilotprojektets start fanns tanken att vi ville utarbeta en metod som var
implementerbar och inte avhängig av en projektgrupp för att fungera. Vi valde att inte lyfta
bort ansvaret för målgruppen från ordinarie socialsekreterare och personliga handläggare,
eftersom vi antog att en sådan metod ökade risken att arbetet skulle avstanna när projekttiden
var slut. Vi har valt att använda projekttiden till kartläggning, metodutveckling,
informationsutbyte, kompetenshöjning, handläggarstöd och till att bygga
samverkansstrukturer. Vi har också arbetat med att etablera kontaktvägar mellan våra
myndigheter, att synliggöra målgruppen och att sprida information om vårt arbete.
Vid pilotprojektets start gjorde EB Laholm och Halmstad en kartläggning. Mer information
kring hur kartläggningen gjordes i Halmstad och hur sammansättningen där såg ut finns i de
två tidigare rapporterna. Kartläggningen i Laholm gjordes på ett liknande sätt. Vid dessa
kartläggningar fick vi fram 225 personer i Halmstad och 79 i Laholm. Dessa individer har vi
följt under hela projekttiden. I denna rapport kommer viss statistik att redovisas för dessa
individer.
Det är värt att nämna att en stor del av individerna i kartläggningen vid kartläggningstillfället
hade varit kontinuerligt aktuella för ekonomiskt bistånd i många år. Viktigt att påpeka är
också att situationen naturligtvis förändrar sig hela tiden för personerna i kartläggningen.
Sedan uppgifterna samlades in har en del till exempel blivit friskare eller sjukare, blivit
sjukskrivna eller blivit självförsörjande. Det finns dessutom hela tiden ett inflöde av nya
sökande till EB, varav en del uppfyller kriterierna för att passa in i kartläggningen. Under
projektets gång har handläggarna på EB naturligtvis även arbetat med dessa personer.
I projektet har EB i Laholm och Halmstad varit drivande i att hitta individerna och initiera
kontakten med Försäkringskassan i individfallen. Försäkringskassan har erbjudit
kompetensutveckling till socialsekreterarna och har erbjudit EB sina redan upparbetade
ingångar till vården och Arbetsförmedlingen för att underlätta.
I början av pilotprojektet behövde vi snabbt komma igång med en aktiv planering i
individärenden. Därför valde vi initialt att kontaktperson EB och kontaktperson
Försäkringskassan diskuterade ett antal individärenden, självklart med individernas samtycke.
Där kunde vi snabbt konstatera om individen vad redo för samordnad rehabilitering eller om
planeringen skulle gå åt ett annat håll, till exempel att EB behövde inhämta mer information
från vården, eller att individen borde få sin rätt till sjuk- eller aktivitetsersättning prövad.
Genom dessa samtal fick vi också bättre förståelse för varandras uppdrag och roller,
möjligheter och ramar. När vi hittat en rimlig riktning i ärendet lämnades utföraransvaret över
till respektive socialsekreterare/personlig handläggare. En utförligare beskrivning av denna
process finns i tidigare rapporter.
Med siktet inställt på full implementering, utan behov av en kontaktperson på respektive
myndighet, lämnade vi ganska snabbt denna metod. Istället valde vi att ha interna
diskussioner på EB gällande individärenden. Diskussionerna ledde till att socialsekreteraren
själv kunde bedöma åt vilket håll planeringen skulle styras, och att denne själv vid behov tog
kontakt med en personlig handläggare och diskuterade behovet av samordnad rehabilitering.
Vi utvecklade en metod som beskrevs i ett flödesschema. Under projektets gång har
arbetssättet förändrats och metoden har efterhand justerats och förbättrats. Aktuellt
flödesschema finns i bilaga.
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En av metodförändringarna är kontaktvägen in till Försäkringskassan. I samband med en
förändring av arbetssättet internt på Försäkringskassan i Halmstad har man där gått ifrån att
fördela nya ärenden beroende på vilken dag i månaden den sökande är född. Tidigare hade
socialsekreterarna en telefonlista till de personliga handläggarna, där ansvarsfördelningen
över månadens dagar fanns med. Socialsekreteraren kunde då med ganska god säkerhet se
vilken personlig handläggaren man borde kontakta. Sedan våren 2014 fördelas ärendena
istället efter utrymme hos de personliga handläggarna. Kontaktvägen in för socialsekreterarna
behövde därför ändras och Försäkringskassan i Halmstad erbjöd EB tillgång till en
mejladress, en så kallad funktionsbrevlåda. Till denna mejlar socialsekreteraren som bedömer
att en klient kan ha behov av samordnad rehabilitering. Inga personuppgifter lämnas i mejlet.
En personlig handläggare ringer upp inom tre arbetsdagar och man kan då diskutera
individärendet och behovet av samordnad rehabilitering. Socialsekreterarna upplever att detta
är en oerhört smidig kontaktväg och att man får snabb respons.
En annan justering i metoden infördes våren 2014 och är en tidsram för socialsekreterarna att
följa. Vi hade uppmärksammat att flertalet av de individärenden vi arbetade med var personer
som varit sjuka under många år och som varit aktuella för ekonomiskt bistånd under många
år. I många fall hade de tidigare haft en relativt passiv planering och kanske inte fått det stöd
de haft behov av och rätt till. Det är självklart viktigt att dessa individer får ett bra stöd och en
aktiv planering. Samtidigt ville vi om möjligt minska risken att fler personer hamnade i den
situationen. Vi antog att det skulle vara verkningsfullt att starta en aktiv planering så tidigt
som möjligt. Därför har socialsekreterarna nu i uppdrag att senast vid två månaders
sjukskrivning göra ett ställningstagande om åt vilket håll planeringen bör riktas. Lämpligen
görs detta ställningstagande i ett samtal med individen och planeringen kan till exempel
handla om att avvakta en medicinsk behandling, ta en kontakt med vården för ett
förtydligande av de medicinska underlagen, eller kontakta en personlig handläggare för
samordning av rehabiliteringen.
Vi har också gjort ett förtydligande som handlar om handläggningen på Försäkringskassan.
Förtydligandet innebär att om man i ett pågående gemensamt ärende kommer fram till att
individen i dagsläget inte är redo för samordnad rehabilitering, så behåller den personliga
handläggaren ändå ärendet öppet och under bevakning om prognosen är att individen inom
sex månader kommer att vara redo. Är prognosen att det kommer att ta längre tid, så stängs
ärendet på Försäkringskassan.
I maj 2014 fick socialsekreterare och personliga handläggare svara på en enkät. Bland annat
svarade man på frågan om man hade tillräcklig kunskap kring arbetet med nollplacerade. De
flesta svarade ja. Bland kommentarerna såg vi att socialsekreterarna ändå i vissa fall
efterfrågade kontinuerlig påfyllnad av kunskap kring t.ex. läkarintyg. Till följd av dessa
önskemål har vi bland socialsekreterarna haft ytterligare ett tillfälle med grundutbildning i
försäkringsmedicin, individuell information till nyanställda, och workshops. En annan fråga i
enkäten var ”Vad tycker du att vi ska lägga särskilt fokus på under återstoden av
projekttiden?” Svaren visade bland annat att man ville ha fortsatta forum för att diskutera
nollplacerade och öka samverkan, och lära känna varandras myndigheter. Man ville ha
förbättrade kontaktvägar och ett ökat samarbete med vården. Man ville också att målgruppen
skulle synliggöras. Med anledning av dessa kommentarer har vi bland annat haft ytterligare en
gemensam halvdag med fokus på samverkan och kunskap om varandras roller. Vi har också
arbetat mycket med att synliggöra gruppen nollplacerade inte bara i Halland utan i många
delar av landet i övrigt, vilket beskrivs i ett senare avsnitt.
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SAMARBETE MED VÅRDEN
Försäkringskassan har kontaktpersoner ute på vårdcentraler och kliniker, och har sedan
tidigare haft en fungerande kontakt med rehabsamordnarna i vården. I projektet har EB
erbjudits att använda samma forum för kontakt med vården och för att sprida information. EB
har fått möjlighet att delta i sammanhang där man inte tidigare varit representerad. Exempel
på detta är att EB nu deltar i det Försäkringsmedicinska nätverket i Halland, och har varit med
på möten på psykiatrin både på ledningsnivå och ute i verksamheterna. EB och
Försäkringskassan har också gemensamt informerat på de flesta vårdcentraler i Halmstad och
Laholm. Dessutom är EB med och informerar om arbetet med nollplacerade vid
försäkringsmedicinska utbildningar för AT-läkare i Halland.
Att komma ut till olika vårdenheter och informera om ekonomiskt bistånd, gruppen
nollplacerade och samordning av rehabiliteringen är av stor vikt för att samarbetet ska kunna
fungera. Det har också märkts vid dessa informationstillfällen att vår kunskap om varandras
arbets- och ansvarsområden behöver ökas.
Ett arbete har påbörjats mot att skapa en fruktbar kontakt mellan EB och rehabsamordnarna
på ett antal vårdcentraler samt på specialistpsykiatrin för att få en smidigare kanal för
informationsutbyte och en bättre förståelse för varandras arbete och rutiner. Nu sitter
kontaktperson EB och en personlig handläggare gemensamt på specialistpsykiatrin både i
Halmstad och i Laholm vissa tider.
Frida Lindh, rehabsamordnare på vårdcentralerna Nyhem och Andersberg i Halmstad,
beskriver fördelarna med det utvecklade samarbetet på följande sätt:
”Vi har fått enklare vägar att komma i kontakt med handläggarna på EB och
Försäkringskassan och dessutom fått ökade kunskaper om vilka rättigheter patienterna har.
Samarbetet gör att vi lättare och snabbare kan hjälpa patienterna in i aktivitet och
behandling på rätt nivå. Att de har rätt typ av försörjning är en del av tillfrisknandet för våra
patienter.”

IMPLEMENTERING
Fokus har genom hela projektet varit full implementering i ordinarie verksamhet. När det
gäller EB har det handlat om att socialsekreterarna på sikt skulle få en fördjupad kunskap om
försäkringsmedicin, samordnad rehabilitering, och om hur samverkan med Försäkringskassan,
vården och andra parter kan genomföras med utgångspunkt i nollplacerade personers rätt till
samma samordning och rehabilitering som andra personer. För Försäkringskassan har det
handlat om en ökad kunskap i hur EB fungerar, och vad samordnad rehabilitering innebär för
den som är nollplacerad.
Socialsekreterare och personliga handläggare har haft stöd genom kontaktpersonerna på EB
och på Försäkringskassan, som agerat bollplank och har varit informationsbärare. Tanken med
det genomförandestöd som har erbjudits socialsekreterare och personliga handläggarna har
varit att underlätta deras arbete, samtidigt som det blir del av en lärandeprocess. Vi bedömde
att detta var bästa strategi för att säkerställa att metoden implementerades och behovet av
extra stöd kunde fasas ut.
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Under projektet har vi haft flera tillfällen för utbildning i försäkringsmedicinsk kunskap för
socialsekreterarna. Här har vi gått igenom hur ett läkarintyg kan läsas och tolkas, vad det
innebär att vara sjukskriven, hur man kan använda det försäkringsmedicinska beslutsstödet på
Socialstyrelsens hemsida och vad samordnad rehabilitering innebär. Vi har också diskuterat
typfall. Dessutom har vi haft regelbundna tillfällen för workshops, där socialsekreterarna
kunnat ta upp egna, avidentifierade klientärenden, för att få stöd i fortsatt handläggning. Båda
dessa typer av möten har letts av Försäkringskassan som närvarat med samordningsansvarig,
försäkringsmedicinsk rådgivare och i vissa fall även en specialist i försäkringsmedicin. Att
Försäkringskassan har kunnat erbjuda dessa tillfällen för utbildning och workshops har
uppskattats och varit värdefullt på EB.
För socialsekreterarna har vi sammanställt en kunskapsbank för nollplaceradearbetet, som
innehåller flödesschema, broschyrer, blanketter, telefon- och mejllistor. Några
socialsekreterare har också varit på Försäkringskassan och träffat de personliga handläggarna
och har informerat om hur arbetet på EB fungerar.
För att förstärka och underlätta kontakten mellan våra myndigheter har vi under 2014
genomfört två halvdagsmöten där majoriteten av socialsekreterare och personliga handläggare
har deltagit. Den första halvdagen genomfördes i maj 2014. Bland annat fick socialsekreterare
och personliga handläggare gemensamt diskutera typfall, vi gick igenom en del ny
information och presenterade justeringen i flödesschemat som innebar att socialsekreterarna
nu senast vid två månaders sjukskrivning tillsammans med individen ska ta ställning till
fortsatt planering. Vi genomförde här även en enkät för att få information om hur vi på bästa
sätt skulle utnyttja resterande tid i projektet. Den andra halvdagen genomfördes i november
2014 och vi presenterade en ny blankett för kommunikation mellan EB och vården, vi
diskuterade våra föreställningar om varandras uppdrag och vad som behövs för att arbetet
med nollplacerade ska vara fortsatt aktivt även efter projektets slut. Ännu en handläggarenkät
genomfördes. Vi lyssnade också till våra respektive chefer som uttalade sig kring det fortsatta
arbetet med nollplacerade.

STÖD I ARBETET
Under projektets gång har vi tagit fram en del stöddokument utöver flödesschemat. Flera av
dem är utformade i samverkan med det Försäkringsmedicinska nätverket i Halland och/eller
Samordningsförbundet Halland.
Ett informationsblad som tagits fram efter frågor från personal inom vården heter ”Behov av
läkarintyg för sjukskrivning för nollplacerade personer”. I detta dokument beskrivs syftet med
sjukskrivning, och vad man kan gå miste om i de fall arbetsförmågan är nedsatt på grund av
sjukdom, men inget läkarintyg för sjukskrivning utfärdas. Dokumentet finns som bilaga längst
bak i rapporten. ”Beskrivning av roller och ansvar vid avstämningsmöten, tre/ och
flerpartsmöten i vården i en utvidgad samverkansmodell” är en skrift som erbjuder ett
förtydligande runt samverkansmöten. Detta dokument finns på www.sfhalland.se under
Dokument/Styrdokument, samt som bilaga längst bak i rapporten.
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För att underlätta i kommunikationen mellan EB och vården har vi tagit fram blanketten
”Underlag från socialtjänsten till läkare vid svårigheter att delta i aktivitet”. Blanketten är en
modifierad variant av ett underlag som hösten 2014 togs fram i Västra Götalandsregionen.
Tanken är att en individ som uppger sig på grund av sjukdom ha svårigheter att genomföra
planerade aktiviteter, tar med sig blanketten till sin läkare. Läkaren får i blanketten kort
information om aktiviteterna och har därmed ett bättre underlag för att ta ställning till om ett
läkarintyg för sjukskrivning behöver utfärdas. Läkaren får också i blanketten ett alternativ till
sjukskrivning, denne kan istället erbjuda information om hur aktiviteten bör anpassas för att
individen ska kunna delta. Blanketten finns på www.sfhalland.se under Dokument/Andra
blanketter, samt som bilaga längst bak i rapporten.
Försäkringskassan och Region Halland har tagit fram två broschyrer som också kan erbjuda
stöd. Det är dels ”Så får du rätt bedömning och rehabilitering när du blir sjukskriven” som
riktar sig till individen, och dels är det ”Avstämningsmötet – så samverkar vi för individen”
som riktar sig till professionella. Dessa broschyrer finns som bilagor längst bak i rapporten.
Inför vårt deltagande vid Almedalsveckan 2014 tog vi fram ”Samordningsbladet”, som är en
informationsbroschyr men som i sitt utförande liknar en tidning. Samordningsbladet riktar sig
till såväl politiker och tjänstemän som till socialsekreterare, personliga handläggare och andra
som i sitt arbete träffar nollplacerade individer med behov av stöd i rehabiliteringen.
Samordningsbladet finns på www.sfhalland.se under Dokument/Övrigt.
De personliga handläggarna har sedan tidigare utbildats i metoden MI, Motiverande Intervju.
Under projekttiden har även socialsekreterarna deltagit i denna utbildning och har också fått
handledning i metoden. Syftet har varit att få ett verktyg att använda i samtal med de individer
som står långt från arbetsmarknaden.

AVSTÄMNING 1 OKTOBER 2014
En avstämning har gjorts för att se hur situationen såg ut för kartläggningens 225 + 79
individer hösten 2014. Avstämningen ger en ögonblicksbild av hur läget var just då för
individerna, men ger också en viss information om vad som hänt sedan kartläggningen
gjordes. För att redovisa detta har individerna sorterats in i olika kategorier. Det är svårt att få
fram en exakt statistik, bland annat beroende på att en hel del individer passar in i flera
kategorier. Dessutom har vi i vissa fall inte tillräcklig information, till exempel när det gäller
orsak till varför man inte längre är aktuell för ekonomiskt bistånd. Vi har utefter dessa
förutsättningar ändå försökt få en så bra bild som möjligt. Det vi kan se är att ett stort antal
individer är eller har varit aktuella för samordnad rehabilitering, och många har beviljats en
sjuk- eller aktivitetsersättning. Åtskilliga är inte längre aktuella för ekonomiskt bistånd. Detta
gäller t.ex. majoriteten av dem som beviljats sjuk- eller aktivitetsersättning, men det finns
också flera andra orsaker till att man inte längre ansöker om ekonomiskt bistånd.
Ett önskvärt resultat av samordnad rehabilitering är naturligtvis att man mår bättre och kan stå
till arbetsmarknadens förfogande. Tyvärr har vi inte kunnat se att detta mål har nåtts i många
ärenden. En stor del av individerna i kartläggningen har varit aktuella för ekonomiskt bistånd
under ett flertal år. Det är också vanligt att de haft sina hälsoproblem under lång tid. Man kan
anta att vägen mot att åter bli arbetsför därmed också kan vara lång. Kanske är det en orimlig
förväntning att en stor grupp av de individer som tagit del av samordnad rehabilitering
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skulle må så pass mycket bättre att de blivit arbetsföra. Resultatet att ett stort antal individer
beviljats sjuk- eller aktivitetsersättning synes vara helt naturligt med tanke på individernas
förutsättningar. Framåt vill vi som tidigare nämnts erbjuda ett tidigare stöd till nollplacerade
personer som uppbär ekonomiskt bistånd, och förhoppningen är då att vägen tillbaka till
arbetslivet blir kortare.
Projektet har pågått i tre år och naturligtvis har vi på EB i Laholm och i Halmstad haft ett
inflöde av sökande, varav en del haft sin arbetsförmåga nedsatt på grund av sjukdom. Vid
behov har vi arbetat enligt vår metod även i dessa fall, men vi har inte haft möjlighet att följa
dessa ärenden på ett sätt som ger oss tillgång till statistik. Siffrorna som redovisas i detta
avsnitt gäller alltså enbart individerna i kartläggningen. Vi har valt att redovisa vissa nyckeltal
som är av vikt för slutrapporten.
Ögonblicksbild 1 oktober 2014
Beviljats sjukersättning
Sökt sjukersättning, väntar på svar
Beviljats aktivitetsersättning
Fått sjukpenning/sjukpenning i särskilda fall

Halmstad
48
10
28
14

Laholm
13
3
6
0

Under projektets gång har vi också sett följande
Haft samordnad rehab/avstämningsmöte
Fått avslag på sjukersättning (varav vissa senare beviljats)
Fått avslag på aktivitetsersättning

Halmstad
69
14
3

Laholm
7
8
0

När det gäller ungefär 6 % av individerna i kartläggningen i Halmstad har man under
projekttiden upptäckt att de faktiskt hade rätt till en sjukpenning eller en så kallad sjukpenning
i särskilda fall. I Halmstad är det ca 34 % av kartläggningens individer som under projekttiden
har beviljats sjuk- eller aktivitetsersättning. I Laholm är motsvarande siffra 24 %. Man kan se
att en överväldigande majoritet av dessa individer varit långvarigt aktuella för ekonomiskt
bistånd. Av de 61 individer som beviljats sjukersättning hade 59 varit aktuella i mer än ett år
innan de beviljades sjukersättning.
Vid tidpunkten för beslut om sjukersättning hade man varit aktuell på EB så här länge:
Mindre än 1 år
1-2 år
2-3 år
3-4 år
4-5 år
5-6 år
6-7 år
7-8 år
8-9 år
Mer än 9 år

Halmstad
2 individer
5 individer
5 individer
7 individer
1 individ
6 individer
5 individer
8 individer
4 individer
5 individer

Laholm
0 individer
0 individer
1 individ
0 individer
0 individer
1 individ
2 individer
1 individ
4 individer
4 individer
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Av de 33 individer som beviljats aktivitetsersättning hade 32 varit aktuella för ekonomiskt
bistånd i mer än ett år innan de beviljades aktivitetsersättning. Sex av dem hade varit aktuella
i mer än fem år, vilket är en anmärkningsvärt lång tid med tanke på att individerna ännu inte
fyllt 30 år. En av dem hade varit aktuell i mer än nio år. Det är värt att nämna att de personer
som beviljas aktivitetsersättning därmed också vid behov får tillgång till samordnad
rehabilitering genom Försäkringskassan. Däremot är EB inte med, eftersom individerna i de
allra flesta fall inte längre är i behov av ekonomiskt bistånd.
Vid tidpunkten för beslut om aktivitetsersättning hade man varit aktuell på EB så här länge:
Mindre än 1 år
1-2 år
2-3 år
3-4 år
4-5 år
5-6 år
6-7 år
7-8 år
8-9 år
Mer än 9 år

Halmstad
1 individ
8 individ
6 individer
3 individer
5 individer
3 individer
0 individer
0 individer
0 individer
1 individ

Laholm
0 individer
0 individer
3 individer
1 individ
0 individer
1 individ
0 individer
0 individer
1 individ
0 individer

19 personer i kartläggningen hade redan sedan tidigare ett beslut om varaktig sjukersättning
på hel eller halvtid, men de får ingen ersättning utbetald på grund av att de fick sin
arbetsförmåga nedsatt innan de flyttade till Sverige, eller på grund av att de fått sin
nedsättning av arbetsförmågan i Sverige, men inte uppfyller kravet på tillräcklig
bosättningstid för att ha rätt till ersättning. Dessa personer kommer sannolikt att vara
beroende av ekonomiskt bistånd fram till dess att de fyller 65 år och blir självförsörjande
genom ålderspension och äldreförsörjningsstöd. Med tanke på att dessa individer redan fått ett
beslut från Försäkringskassan på att deras nedsättning av arbetsförmågan är varaktig, är vår
bedömning i efterhand att dessa individer inte borde ha ingått i kartläggningen. Vi har i
projektet inte heller arbetat aktivt med dem, förutom det fåtal personer som hade ett
deltidsbeslut.
75 individer har någon gång under projekttiden varit aktuella för samordnad rehabilitering. 24
av de 75 har beviljats sjuk- eller aktivitetsersättning, sex hade sökt och väntade på beslut om
sjuk- eller aktivitetsersättning och nio hade fått avslag på sjuk- eller aktivitetsersättning. Tre
individer hade fått sjukpenning eller sjukpenning i särskilda fall. I övrigt har en del ärenden
avslutats inom samordnad rehabilitering antingen för att man inte längre bedöms ha sin
arbetsförmåga nedsatt på grund av sjukdom, eller för att man inte är redo för samordnad
rehabilitering.
Förutom det vi formellt räknar som samordnad rehabilitering har det i många individärenden
förekommit någon form av samarbete mellan socialsekreterarna och Försäkringskassan, med
informationsutbyte och samråd för att få till stånd en bra planering.
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Det finns flera olika orsaker till att en del ärenden överhuvudtaget inte har blivit aktuella för
samordnad rehabilitering. Det kan handla om att individen bör ansöka om, väntar på svar på
ansökan om, eller redan har fått beviljat sjuk- eller aktivitetsersättning. Det kan också handla
om att man inte har ett läkarintyg för sjukskrivning, eller att man är för sjuk för samordnad
rehabilitering i dagsläget, d.v.s. rehabpotential saknas men kan finnas framöver. Det har också
funnits ett antal fall där det finns ett läkarintyg för sjukskrivning men informationen i intyget
bedöms inte styrka nedsättningen av arbetsförmågan. I vissa fall har SIP använts som metod
och verktyg för att initiera samarbete i ett individärende och då har man inte alltid behövt
starta ett samarbete inom ramen för samordnad rehabilitering. Orsaken till att samordnad
rehabilitering inte är aktuell för en individ kan också variera över tid, vilket bidrar till
svårigheten att presentera en exakt statistik.
När det inte varit aktuellt med samordnad rehabilitering har socialsekreteraren i vissa
individärenden arbetat aktivt bland annat gentemot vården för att få fram tydligare
information om aktuell arbetsförmåga och rehabiliteringspotential. Syftet är i första hand att
vi gemensamt ska arbeta i rätt riktning vare sig det handlar om att individen ska söka arbete,
kanske med särskilt stöd från Arbetsförmedlingen, enbart ha insatser inom vården, att vi ska
initiera en kontakt med Försäkringskassan för samordnad rehabilitering eller att individen ska
ansöka om sjuk- eller aktivitetsersättning. Socialsekreteraren granskar läkarintyg och andra
medicinska underlag som kommer in, tar kontakt med vården för förtydliganden och följer vid
behov med på till exempel läkarbesök. När det i samråd med vården bedöms lämpligt anvisas
individen till kommunens arbetsmarknadsinsatser för arbetsprövning, praktik eller andra
insatser. Detta kan ske parallellt med en sjukskrivning.
För en del av individerna inom kartläggningen har det framkommit att de inte behöver vara
sjukskrivna. De kanske nu är arbetssökande, får stöd genom Arbetsförmedlingen eller
kommunens arbetsmarknadsinsatser, eller primärt har en annan problematik, till exempel
missbruk, som gör att de inte kan stå till arbetsmarknadens förfogande. I ett fåtal fall har
individen själv valt att inte ta en läkarkontakt, trots att socialsekreterarens bedömning är att
man inte kan stå till arbetsmarknadens förfogande och att det är sjukdom eller ohälsa som
sätter ner arbetsförmågan.
131 individer är inte längre aktuella för ekonomiskt bistånd. Orsaken till att en individ inte
längre söker ekonomiskt bistånd i våra kommuner är inte alltid känd, och kan ha ändrats
sedan de avslutades på EB. Det vi kan se är att den oftast förekommande orsaken är att man
blivit självförsörjande genom sjukersättning eller aktivitetsersättning. Några har också blivit
självförsörjande genom sjukpenning, det vill säga det har efter utredning på
Försäkringskassan visat sig att de faktiskt inte var nollplacerade, eller sjukpenning i särskilda
fall, eller genom en anställning med eller utan stöd. Nedan redovisas orsakerna till att dessa
individer inte längre ansöker om ekonomiskt bistånd i våra kommuner:
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Sjukersättning
Aktivitetsersättning
Sjukpenning/sjukpenning i särskilda fall
Anställning
Make/makas inkomst
Ålderspension/äldreförsörjningsstöd
Avlidit
Flyttat från kommunen
Studier/CSN
Andra ersättningar
Okänd orsak

Halmstad
31
27
12
14
7
4
3
3
2
6
10

Laholm
5
2
0
3
3
4
1
3
1
0
2

FÖRÄNDRAT ARBETSSÄTT
För socialsekreterarna innebär det nya arbetssättet en relativt stor förändring. Handläggningen
på EB när det gäller många av de nollplacerade var före projektet ganska passiv. Det fanns
fall där man arbetade i aktiv samverkan med vården, men många gånger antog man att vården
tillsammans med individen arbetade med rehabiliteringen. Man väntade på att individen
skulle bli friskare och kunna stå till arbetsmarknadens förfogande eller klara att delta i insatser
genom kommunens arbetsmarknadsenhet. Ofta såg man att sjukskrivningarna blev långa, och
socialsekreteraren hade bristfällig information om individens begränsningar, kapacitet,
planering och behov. Det nya arbetssättet har inneburit att socialsekreteraren har en ökad
kompetens när det gäller att läsa och förstå medicinska underlag. Främst handlar det om
läkarintyg för sjukskrivning, som socialsekreterarna nu ägnar större uppmärksamhet.
Socialsekreteraren arbetar i samverkan med andra parter för att aktivt stötta individen under
sjukskrivningstiden. Detta ger bättre möjlighet att möta individens behov.
För de personliga handläggarna har arbetssättet inte förändrats lika mycket. Däremot har
projektet inneburit att man nu arbetar aktivt med en målgrupp vars behov man tidigare i
relativt liten utsträckning uppmärksammat. I Försäkringskassans aktuella system är det svårt
att fånga upp de nollplacerade och deras behov. Det kan handla om att man inte får in
läkarintygen för sjukskrivning över huvud taget, att läkarintyget saknar viss information om
till exempel aktivitetsbegränsningar eller samordningsbehov, att individen inte svarar när
Försäkringskassan tar brevkontakt eller inte gör en ansökan om sjukpenning. Därför behövs
en tydlig impuls till Försäkringskassan. I vår metod är det socialsekreteraren som agerar
motor och skickar denna impuls till Försäkringskassan och därmed kan behoven fångas upp.
När det gäller handläggningen gör de personliga handläggarna som de gör i andra
sjukärenden, t.ex. genomför kartläggningar, håller avstämningsmöten, utformar en
rehabiliteringsplan tillsammans med individen och initierar gemensam kartläggning med
Arbetsförmedlingen vid behov.
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I två enkäter till socialsekreterare och personliga handläggare, 6 maj 2014 och 6 november
2014, har vi fått information om att man tycker arbetet med nollplacerade är viktigt, man vill
arbeta för att upprätthålla kunskapsnivån genom fortsatta utbildnings- och workshopstillfällen
och man tycker det är viktigt att samarbeta över myndighets- och kommungränserna. Man
önskar tydliga, snabba kontaktvägar och tycker att verktyget funktionsbrevlådan in till
Försäkringskassan underlättar. Enkäterna visar att av de socialsekreterare och personliga
handläggare som har erfarenhet av hur vi arbetade före projektet så tyckte en majoritet vid den
första enkäten att samarbetet mellan våra myndigheter hade förbättrats under projekttiden. I
den senare enkäten tyckte alla att samarbetet hade förbättrats. I enkäten fanns också en fråga
kring hur man upplever kontakten mellan Försäkringskassan och EB på handläggarnivå i
individärenden. Vid enkäten i maj 2014 svarade 66 % att det fungerade bra, och 3 % att den
fungerade dåligt. (Övriga svarsalternativ var ”Varken eller” och ”Vet ej”.) Vid den senare
enkäten, i november 2014, svarade 85 % att kontakten fungerade bra, och ingen svarade att
den fungerade dåligt. Det bör dock tilläggas att vid den senare enkäten deltog inte lika många
personliga handläggare som vid det första tillfället. Enkäterna redovisas i bilagor längst bak i
rapporten.

HUR PROJEKTET PÅVERKAT INDIVIDEN
Den stora skillnaden för individerna som varit föremål för samordnad rehabilitering är att
parterna samverkar på ett tydligare sätt. Att överhuvudtaget ha en personlig handläggare är
nytt för de flesta. Att delta i ett avstämningsmöte och få en formell skriftlig plan är också nytt
för de flesta när det gäller den medicinska och arbetslivsinriktade rehabiliteringen. Generellt i
kontakten med EB har säkerligen individen märkt en förändring i förhållningssätt från
socialsekreteraren, som på ett mer aktivt sätt diskuterat individens förutsättningar och
planering i förhållande till sjukdom och ohälsa.
14 personer som deltagit i samordnad rehabilitering och varit på minst ett avstämningsmöte
har under hösten 2014 svarat på en brukarenkät. (För sammanställning se bilaga.) Sju av de
tillfrågade tycker att planeringen som gjordes på avstämningsmötet har fungerat bra. Fyra
tyckte vid enkättillfället att det var för tidigt att avgöra. Bara två tyckte att planeringen
fungerat dåligt. På frågan om man tycker att det är bra att EB och Försäkringskassan
samarbetar när det gäller den egna rehabiliteringen svarade elva personer ja. Två svarade både
och, och en valde att inte svara. Ingen svarade enbart nej. Några kommentarer från enkäten är:
”För att dem har tagit hänsyn till min situation och tagit mig på allvar eftersom jag mår
mycket psykiskt dåligt och dem har tagit stor hänsyn till detta.”
”Då vet alla vad som gäller och överenskommelserna.”
”Jobbigt när det är flera personer inblandade, det blir många olika åsikter och tankar att
komma ihåg.”
”Hitta en bra planering och att man vet vilka medicinska hinder som finns.”
”Det blir lättare att förklara och förstår.”
Enkäten redovisas i bilaga längst bak i rapporten.
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ATT SYNLIGGÖRA MÅLGRUPPEN OCH SPRIDA INFORMATION
Vi tycker att gruppen nollplacerade länge har varit förbisedd. Att vara både ”sjuk och osynlig”
är en dålig förutsättning för att få stöd och hjälp. Därför har vi under projektet ägnat en hel del
tid åt att försöka synliggöra målgruppen. Vi hade en tanke om att både en kunskapsökning hos
inblandade myndigheter och ett medvetandegörande hos samhället i stort gällande
nollplacerade skulle gynna utvecklingen av ett bättre stöd för gruppen. Vi har tagit alla
erbjudna tillfällen i akt att informera i Halland, t.ex. inom närsjukvård och psykiatri, på ATläkarutbildningar och i möten med politiker.
Det har också legat i vårt uppdrag från Samordningsförbundet Halland att sprida information
om vårt arbetssätt till övriga kommuner i Halland. Därför har vi under februari 2014 besökt
Kungsbacka, Varberg, Falkenberg och Hylte och haft halvdagsmöten. Majoriteten av
socialsekreterarna inom ekonomiskt bistånd deltog, tillsammans med representanter från
Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och vården. I Kungsbacka deltog även representanter
från Individsamverkansteamet. Mötena syftade till att informera och erbjuda ett tillfälle att
knyta kontakter för ett lokalt samarbete gällande rehabilitering för sjuka personer utan rätt till
sjukpenning. Områden som berördes var lika rätt till samhällets stöd i rehabiliteringen,
samverkan mellan myndigheter, aktiv rehabilitering och hur man motverkar att individer
slussas runt i systemen.
Under hösten 2014 startade kommunerna Varberg och Falkenberg tillsammans med
Försäkringskassan i Varberg implementering i ordinarie verksamheter av den metod vi under
projektet utvecklat. Lokala anpassningar görs för att få bästa effekt. En av vårt projekts
kontaktpersoner EB och vår samverkansansvarig Försäkringskassan har deltagit som stöd i
uppstartsarbetet.
Under projektets gång har vi kontaktats av myndigheter och organisationer från många andra
delar av landet. Man har varit intresserad av att få information om vår kartläggning, vår metod
och hur vi gjort för att lyckas med samverkan. I vissa fall har det räckt att vi delat med oss av
vår information i ett längre telefonsamtal, som till exempel i kontakten med
Stadsledningskontoren i Stockholm samt Malmö Innerstad, Samordningsförbundet Södra
Vätterbygden och Borås kommun. Vi har också erbjudit videokonferenser i de fall det har
passat bäst. Exempel på deltagare är Försäkringskassan i Uddevalla och
Samordningsförbundet Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle, Årjäng, med representanter från
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommun och vård inom deras upptagningsområden.
I vissa fall har man velat komma på ett studiebesök hos oss och då har vi erbjudit ett
studiebesök på ca fem timmar, där man fått besöka både EB och Försäkringskassan och fått
grundlig information om vårt arbete och vår metod. För effektivitetens skull har vi haft större
studiebesök där deltagare från flera områden kommit hit samtidigt. Så här har vi gjort när det
gäller kommunerna Umeå, Kungälv, Gävle, Höganäs, Karlstad, Malmö, Helsingborg, Lund,
Eslöv, Hörby, Kristianstad och Landskrona. Även representanter från Försäkringskassan från
Umeå, Helsingborg och Landskrona, en representant från Arbetsförmedlingen i Lund och en
från Samordningsförbundet Mittskåne har deltagit.
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I några fall har vi också blivit inbjudna att komma ut till olika områden. Man har velat ha
information om vårt arbete, och i vissa fall har det handlat om ett kunskapsutbyte, där vi fått
höra om projekt med liknande inriktningar. Vi har varit i Lund och träffat Arbetsförmedlingsoch kommunrepresentanter för projektet Kraft, på ekonomiskt bistånd Västra Hisingen, och i
Eskilstuna och träffat representanter för de sörmländska kommunerna inom projektet TRIS,
som sedan mars 2013 arbetar även med nollplacerade. Vi har varit i Uppsala och träffat
representanter inom Projekt Impuls som sedan 2014 arbetar med gruppen nollplacerade i
samverkan mellan Försäkringskassan och alla kommuner i Uppsala län. I Nacka träffade vi
representanter för Försäkringskassan i Nacka, Nacka kommun och Stadsdelsförvaltningen
Södermalm samt Samordningsförbundet Välfärd i Nacka. Här har man nyligen börjat ett
utvecklingsarbete med utgångspunkt bland annat i vår metod. Mjölby - Ödeshög - Boxholms
samordningsförbund bjöd in oss till Mjölby för att berätta. Även representant från
Motala/Vadstena samordningsförbund var med. Där har man under hösten 2014 gjort en
kartläggning av målgruppen nollplacerade, och man tänker sig en fortsättning med
metodutveckling och samverkan. Vid en föredragning i Göteborg lyssnade bland annat nio
områdeschefer med ansvar för ekonomiskt bistånd och arbetsmarknad inom sin stadsdel, en
representant från stadsledningskontoret, samordningsansvarig från Försäkringskassan och en
representant för de fyra samordningsförbunden i Göteborg.
Dessutom har vi deltagit vid konferenserna Nationell Mötesplats Försörjningsstöd i Kalmar i
oktober 2013, Nationell Finsamkonferens i Uppsala i april 2014, och Nationell konferens för
socialtjänsten i Stockholm i november 2014 och presenterat vårt arbete. Vi är också stolta
över att ha blivit inbjudna att delta med en presentation under Almedalsveckan i juli 2014, i
FINSAMs regi. Intresset har varit stort från åhörarna vid dessa tillfällen. Man är positiv till
metoden och vi har fått höra att man på många håll i landet antingen planerar för eller redan
har startat liknande metodutveckling. Vissa följer eller tar inspiration ur vår arbetsmetod, men
självklart med en lokal anpassning.
För att ytterligare sprida information om målgruppen har vi aktivt arbetat med att föra ut
information i olika publikationer. Vi har kontaktat en mängd lokala dagstidningar, och
facktidskrifter, och artiklar om vårt arbete har publicerats i Hallandsposten, Hallands Nyheter,
Halmstad 7 dagar, Lokaltidningen (Halmstad och Laholm), Dagens Socialförsäkring,
Tidningen Vision och tidningen Hjärtefrågor.
Syftet med att rada upp alla dessa möten och tillfällen för informationsspridning är att
åskådliggöra det stora intresse och engagemang som finns på många håll i Sverige för att
utveckla en bättre samverkan som kan gynna målgruppen nollplacerade. Vi som runt om i
landet möter dessa personer vet att det finns utrymme för förbättring. Vi vet att vi hittills inte
alltid på ett bra och aktivt sätt stöttat individerna på sin väg mot att må bättre och kunna
arbeta. Vi vet att samverkan mellan våra myndigheter varit bristfällig och att individerna gått
miste om insatser de har rätt till. Och det finns en vilja att förändra. Att bidra på ett bättre sätt.
Att ta vårt ansvar och göra vårt jobb på riktigt.
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GLAPP
Under projektets gång har vi rätat ut många frågetecken om varandras myndigheter när det
gäller roller och ansvar, möjligheter och begränsningar. I början fanns det en större oklarhet
kring vid vilken punkt de medicinska underlagen är tillräckliga för att Försäkringskassan ska
kunna ta samordningsansvaret, vems ansvar det är att vid behov begära kompletteringar eller
förtydliganden och vad det innebär att ha behov av samordnad rehabilitering. Orsaken till att
vi ibland har svårigheter att förstå den andra myndighetens bedömning kan vara skillnaden i
våra uppdrag och ramar. Försäkringskassan har en relativt snäv målgrupp jämfört med EB.
Försäkringskassans samordningsuppdrag gäller dem som har arbetsförmågan nedsatt på grund
av sjukdom och som behöver samordning av rehabiliteringen eftersom man har ett behov av
insatser från flera parter. Fokus är på potentialen att rehabiliteras till att bli arbetsför. EB:s
målgrupp är bredare och när det finns en nedsättning av arbetsförmågan kan det bero på flera
samverkande orsaker. EB kan också se till potentialen att rehabiliteras mot att bli friskare och
må bättre, även om man inte blir arbetsför. Det är viktigt att respektera de ansvarsområden
respektive myndighet har och de möjligheter och begränsningar som följer med det.
Något vi uppmärksammat är att det inte bara är svårt för Försäkringskassan att på egen hand
hitta nollplacerade med ett samordningsbehov, det kan också vara svårt att etablera eller
upprätthålla en kontakt när man väl hittat individen. Ett exempel är Försäkringskassans rutin
att skicka ut ett brev till den som skickat in ett läkarintyg för sjukskrivning. I brevet bekräftar
man att ett läkarintyg kommit in och erbjuder möjligheten att ansöka om sjukpenning. Vi tror
att många nollplacerade individer inte svarar på ett sådant brev. En anledning kan vara att
man vet att man inte har rätt till sjukpenning och man förstår inte att det finns annat stöd att få
från Försäkringskassan. För en del kan det också vara så att man har svårt att ta till sig och
förstå informationen i brevet, eller man väljer att inte läsa brevet eller svara på det, eftersom
man sedan tidigare har dåliga erfarenheter av myndigheter.
När en individ får avslag på sjukersättning är det ibland svårt att utläsa orsaken till detta.
Beror avslaget på att individen blev sjuk i hemlandet eller när man inte hade bott tillräckligt
länge i Sverige för att ha rätt till ekonomisk ersättning? Eller är det inte styrkt att man har en
varaktig nedsättning av arbetsförmågan på grund av sjukdom? Ekonomiskt spelar det ingen
roll för individen, men det är viktigt att veta hur arbetsförmågan är bedömd, för att individen
ska få tillgång till rätt stöd vid fortsatt kontakt med EB och vården, eller kanske få ta del av
Försäkringskassans samordning av rehabiliteringen. Det kan dessutom inte nog betonas hur
viktigt det är att belysa att det finns en stor grupp människor i Sverige som har en varaktig
nedsättning av arbetsförmågan på grund av sjukdom, men som i dagens regelsystem inte har
rätt till någon ersättning. I många fall betyder detta att individen uppbär sin försörjning från
ekonomiskt bistånd fram till att ålderspension och äldreförsörjningsstöd träder in.
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Vi har kunnat se att läkarintyg för sjukskrivning som riktar sig främst till EB ofta har en
lägre kvalitet än de läkarintyg Försäkringskassan får in. Redan innan vårt projekt påbörjades
hade Försäkringskassan under en längre tid arbetat i samverkan med vården för att höja
kvaliteten på läkarintygen, och hade också sett en generell kvalitetsökning de senaste åren.
Det vi märkte i början av projektet var att detta alltså ofta inte avspeglades i de intyg som
riktade sig enbart mot EB. Vår uppfattning är att kvaliteten på läkarintyg för sjukskrivning för
nollplacerade i Laholm och Halmstad har höjts under projekttiden. Det kan vara ett resultat
både av den information vi förmedlat till vården, och det faktum att våra socialsekreterare och
personliga handläggare nu har en mer aktiv roll och ställer frågor till vården även när det
gäller nollplacerade sjukskrivna. Ett bra medicinskt underlag är en av de absolut viktigaste
nycklarna till att individen får den nödvändiga samordning och rehabilitering som den har rätt
till. Om de medicinska underlagen inte är tydliga finns en risk att individen inte får den hjälp
som man har behov av inom såväl vård och Försäkringskassan, som EB och
Arbetsförmedlingen. Det blir svårare för individen att få till stånd en bra planering för att
återgå till att bli arbetsför.

FRAMGÅNGSFAKTORER
Vår uppfattning är att arbetet inom respektive myndigheter har utvecklats positivt under
projekttiden. Följande punkter kan enligt vår mening ha bidragit:
•
•

•

•
•
•
•

•
•
•

Projektet kring nollplacerade har varit väl förankrat hos ledningen både inom EB och
inom Försäkringskassan.
Projektmedarbetarna har mångårig erfarenhet av handläggning och samarbete över
myndighetsgränserna, och vi har fungerat som bollplank gentemot våra kollegor på
respektive myndighet. Vi har också varit drivande inom våra enheter för att arbetet ska
prioriteras.
Vi som arbetar i projektet har inte själva handlagt individärenden. Detta med tanke på
att på sikt ska arbetet kunna utföras helt av respektive individs socialsekreterare och
personlig handläggare.
Kontakterna mellan Försäkringskassan och EB har varit täta.
I individärenden har vi strävat efter snabba återkopplingar.
EB har med hjälp av Försäkringskassan kommit ut i vården med information och för
att etablera kontakter.
EB har med hjälp av Försäkringskassan fått en ingång till forum man tidigare inte varit
involverade i, t.ex. Försäkringsmedicinskt nätverk Halland, AT-läkarutbildningar,
kontakter med psykiatriledning.
Försäkringskassan arbetar fortlöpande med att förbättra kvaliteten på läkarintyg och
med att informera i vården om samordnad rehabilitering, även för nollplacerade.
Kompetensen inom försäkringsmedicinska frågor har höjts hos socialsekreterarna.
Individen har i de flesta fall sedan tidigare haft en väl upparbetad kontakt med sin
socialsekreterare.

Dessutom synes projektets längd ha varit helt avgörande för att kunna skapa varaktiga
strukturförändringar och få igång arbetet på individnivå.

22

ANALYS
Resultatet av implementeringen av metoden är att kontakterna mellan socialsekreterarna och
de personliga handläggarna har ökat och fler nollplacerade individer med behov av
samordnad rehabilitering har fått kontakt med en personlig handläggare. Som ett led i
samordning av rehabiliteringen har Försäkringskassan kallat till avstämningsmöten med ett
flertal individer och har vid behov kopplat på Arbetsförmedlingen i så kallad gemensam
kartläggning. Socialsekreterarna har fått en fördjupad kunskap kring läkarintyg och
försäkringsmedicin, vilket gör att man vid behov kan efterlysa tydligare och relevant
information från vården. I många individfall har man inte kommit till den punkt där
Försäkringskassan kan vara med och samordna rehabiliteringen, utan EB arbetar istället på
egen hand aktivt i dialog och samarbete med vården.
Utvecklingen hos EB Halmstad och EB Laholm har till viss del skiljt sig åt. I båda
kommunerna har man i vissa ärenden arbetat enbart i samverkan med vården, utan att
Försäkringskassan deltar. I Laholm har man dock i flera av dessa ärenden använt Samordnad
Individuell Plan (SIP) som formell metod. I Halmstad har man inte använt SIP, utan har gjort
en mer informell planering tillsammans med individen. I och med att man i Laholm har
använt sig av SIP har man i färre fall gått vidare till ett samarbete med Försäkringskassan än
vad man har gjort i Halmstad. Man har alltså kunnat uppnå önskad plan och utveckling med
SIP som verktyg och har inte initierat samordnad rehabilitering genom Försäkringskassan i
lika många fall. I båda fallen arbetar socialsekreteraren motiverande med individen, genom
samtal och praktisk stöttning. Kommunens arbetsmarknadsåtgärder kan vara en viktig
startpunkt i individens rehabiliteringsresa. En reflektion är att det krävs att det verkligen finns
insatser att sätta in när individen är redo för och har behov av arbetslivsinriktad rehabilitering,
men inte bedöms redo för insatser genom Arbetsförmedlingen.
När Försäkringskassan varit med för samordning av rehabiliteringen, och speciellt vid
avstämningsmöten, har det vid flera tillfällen uppmärksammats att individen har behov av
ytterligare medicinsk rehabilitering, och sådan rehabilitering har sedan satts igång. Detta
synes tyda på att vissa individer tidigare kanske inte alltid fått den vård och behandling som
man haft behov av, eller att de inte har haft förmågan eller kunskapen att efterfråga den. Även
när det gäller insatser hos Arbetsförmedlingen har en skillnad synliggjorts under projektets
gång. Det synes vara så att det är lättare att få tillgång till vissa insatser från
Arbetsförmedlingen när det är Försäkringskassan som är ingången, än när en person själv
eller med stöd av EB kontaktar Arbetsförmedlingen.
Sammantaget betyder det förändrade arbetssättet sannolikt att bättre och mer rimliga
planeringar görs för individens väg tillbaka till att må bättre och/eller bli arbetsför, eller i
vissa fall få sin rätt till sjuk- eller aktivitetsersättning prövad. Vare sig individen enbart har
kontakt med EB, eller är föremål för samordnad rehabilitering och därmed även har kontakt
med Försäkringskassan, har den i många fall nu en mer aktiv planering mot att kunna stå till
arbetsmarknadens förfogande eller bli självförsörjande på annat sätt.
När det gäller utveckling på strukturell nivå har vi sett stora förändringar under projekttiden.
Hur vi internt ser på våra uppdrag och vårt ansvar har delvis förändrats. Försäkringskassan har
fått en till stor del helt ny målgrupp, i och med att man nu i samverkan kan hitta de
nollplacerade med samordningsbehov. EB har i många fall fått omvärdera riktningen i
långvariga individärenden. Detta skapade i början av projektet interna diskussioner kring
myndighetens ansvar, hur man skulle organisera sig internt och hur arbetet skulle utföras. Var
23

går gränserna för varje myndighets ansvar? Vem ska arbeta med målgruppen? Vad innebär
arbetet? I grova drag har två idéer varit viktiga för den interna utvecklingen. Det ena är att vi
har ett ansvar. Försäkringskassan har ett samordningsansvar även för nollplacerade. EB har ett
ansvar att aktivt stötta individen på bästa sätt mot målet att bli självförsörjande. Det andra är
att vi inte ville lyfta ut gruppen nollplacerade ur de ordinarie systemen. Det är inte
projektmedarbetarna eller någon annan specialgrupp som ska handlägga dessa ärenden, vare
sig på Försäkringskassan eller på EB. Detta arbete ingår i våra ordinarie uppdrag.
Vi har sett stor utveckling när det gäller att upparbeta ett kontaktnät, och att i olika nya
sammanhang representera målgruppen. Att EB nu finns med i det Försäkringsmedicinska
nätverket i Halland har gjort att målgruppen kunnat belysas på ett bra sätt. Ett exempel är att
nollplacerade sedan 2014 är en särskilt omnämnd målgrupp i Region Hallands dokument
”Sjukskrivningsprocessen” som innehåller vårdens riktlinjer för sjukskrivningsprocessen:
”Det är viktigt att observera att även de patienter som ligger utanför
sjukförsäkringsförmånen har rätt till korrekta läkarintyg för att eventuellt styrka sjukdom,
funktionsnedsättning och begränsningar i aktivitetsförmåga.”
Av det stora och ökande intresse vi sett i övriga delar av landet drar vi slutsatsen att man på
väldigt många håll ser att arbetet med målgruppen behöver förbättras. Det synes också vara så
att man tycker att den metod vi utarbetat är intressant och värd att ta inspiration från när det
egna arbetet utvecklas.
Andreas Lökholm som tidigare arbetat som sektorschef på Utbildnings- och
arbetsmarknadsförvaltningen i Halmstad uttrycker sina tankar om metodutvecklingen så här:
”Den viktigaste erfarenheten kring samverkan kring de nollplacerade är att den lyckas
kombinera både individens behov med hur de inblandade aktörerna från stat kommun och
landsting arbetar. Utgångspunkten har aldrig varit att låta någon annan ta kostnaden eller
avsäga sig ansvaret för individen från någon samverkanspart. Tvärtom. Genom att fokusera
på individens behov och rättigheter genom t ex ett fullödigt läkarintyg skapas möjligheter till
rätt insats genom t ex en samordnad rehabilitering. Kort sagt - genom att alla i samverkan
arbetar för individens rättssäkerhet garanteras också rätt insatser för den enskilde på ett sätt
som jag aldrig mött förut. Att sedan de ingående samverkansaktörerna på nästan alla nivåer
dessutom lärt sig mer om varandras uppdrag och sätt att förhålla sig till denna viktiga
samhällsfråga är en klar bonus. Detta har också lett till att samarbetet i mindre utsträckning
blivit personbundet utan del av ett metodutvecklingsarbete på organisationsnivå. Men allt
börjar och slutar med den enskilde och hur vi gör rätt från dag ett.”
Andreas Lökholm, Sektorschef IFO/FH Östra Göteborg
Hur stor är egentligen målgruppen vi pratar om? Om vi för ett ögonblick bortser från

individens behov av stöd i sin rehabilitering, det lidande det kan innebära att vara långvarig
bidragsmottagare, och det orättvisa i att vissa människor går miste om insatser de behöver och
har rätt till, så kan vi istället titta på lite statistik.
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Under 2013 fick 4,3 % av Sveriges befolkning ekonomiskt bistånd. Detta innebär 411 485
biståndsmottagare. Av dessa var 271 396 vuxna. Av dessa vuxna hade 13,8 % arbetshinder på
grund av sjukdom. Detta motsvarar 37 452 personer. Under 2013 betalade Sveriges
kommuner ut 10,8 miljarder kronor i ekonomiskt bistånd. (Uppgifterna är hämtade ur
Socialstyrelsens publikation ”Ekonomiskt bistånd Årsstatistik 2013 Belopp samt antal
biståndsmottagare och antal biståndshushåll ” och ur Socialstyrelsens ”Öppna Jämförelser”
för 2013.) Enligt studien ”Gör rätt från dag ett” utgjorde biståndet till sjuka i kommunerna
Borlänge, Halmstad och Hässleholm mellan 18,8 och 20 % av det totala biståndet. Om man
antar att denna siffra stämde även under 2013, och för hela riket, så uppgick det bistånd som
under året betalats ut till vuxna med sjukdom som arbetshinder till mer än 2 miljarder kronor.
Sett till antalet mottagare av ekonomiskt bistånd i stort är det alltså en ganska stor grupp. Alla
vuxna mottagare av ekonomiskt bistånd med arbetshinder på grund av sjukdom är inte
nollplacerade, men erfarenheten säger oss att de flesta är det. Alla behöver heller inte insatser
i form av samordnad rehabilitering, men många gör det. Och det är rimligt att anta att det
gagnar dem alla att få ett aktivt och individuellt utformat stöd.
Maija-Liisa Ylikiiskilä, verksamhetsutvecklare hos EB Halmstad säger följande om
metodutvecklingen under projekttiden:
”Det som började 2010 med min farhåga om att socialtjänsten kommer att bli översvämmade
av utförsäkrade personer, har fyra år senare fått ett resultat som överträffat alla mina
förväntningar. Ifrån att socialtjänsten trodde sig sakna verktyg för att jobba med sjuka och
nollplacerade individer har vi nu en fungerande arbetsmetod där socialtjänsten, Region
Halland och Försäkringskassan samverkar för att ge individen en möjlighet till rehabilitering
på samma villkor som personer med sjukpenninggrundande inkomst. Från att ha gjort fel från
första dagen har vi gått till att göra rätt från dag ett. Att få uppleva denna utveckling har
varit ett privilegium efter 36 år inom socialtjänsten!”
Maija-Liisa Ylikiiskilä, verksamhetsutvecklare, Enheten för ekonomiskt bistånd, Halmstad
Catharina Andersson, enhetschef på Försäkringskassan i Halland säger så här:
”Den metod som nu tagits fram inom projektet har tydliggjort målgruppen ’nollplacerade’
och medfört en fungerande arbetsmetod och en fungerande strukturell samverkan mellan
Kommun, Försäkringskassan, Region Halland och Arbetsförmedlingen. Metoden gör att
individen får möjlighet till rehabilitering på samma villkor som personer med
sjukpenninggrundande inkomst”
Catharina Andersson, enhetschef på Försäkringskassan i Halland
Leif Klingensjö, Sveriges Kommuner och Landsting säger följande om metodutvecklingen i
Halmstad och Laholm.
”Ett mångårigt problem har nu kommit till sin lösning i det projekt som genomförts. Genom
en konkret och strukturerad samverkan mellan parterna kring den som är sjuk utan rätt till
sjukpenning får dessa nu möjlighet att må bättre och kunna närma sig arbetsmarknaden.
Fokus kan nu läggas på ytterligare förankring och spridning!”
Leif Klingensjö, Sveriges Kommuner och Landsting
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DET FORTSATTA ARBETET
Försäkringskassan i Halmstad, EB Laholm och EB Halmstad är alla överens om att arbetet
med nollplacerade ska fortsätta inom ramen för ordinarie verksamhet. Man ser att den ökade
samverkan och den framtagna metoden ger ett gott resultat för individen och man ser arbetet
som en del i våra uppdrag. Eftersom vi nu under en längre tid arbetat med implementering så
bedömer vi att arbetet till största delen kommer att kunna skötas inom ramen för ordinarie
uppdrag, utan extra stöd. Visst stöd behöver dock organiseras, och det kanske främst är hos
EB som detta behov föreligger. Styrgruppen kommer att träffas även efter projektets slut, för
att säkerställa att arbetet fortskrider som planerat.
På EB ser man ett behov av fortsatt stöd när det gäller den försäkringsmedicinska
kompetensen. En plan för 2015 har lagts upp med ett tillfälle för försäkringsmedicinsk
basutbildning efter sommaren, och fyra workshops utspridda över året. Vid dessa tillfällen
kommer Försäkringskassan att bidra med försäkringsmedicinsk rådgivare,
samverkansansvarig och eventuellt en specialist i försäkringsmedicin. Det är också viktigt att
det även framöver i den normala introduktionsplanen för nyanställda på EB ingår information
kring hur vi arbetar med nollplacerade, och att det finns möjlighet till kontinuerligt stöd.
Ett förslag har lagts fram på att inom EB ha specialfokus på planering i nollplaceradeärenden
under den interna handläggningskontrollen 2015.
Vi bedömer att det är viktigt att EB och Försäkringskassan gemensamt fortsätter att ha en
aktiv kontakt med vården, men hur detta ska organiseras är ännu inte klarlagt. Vården spelar
en avgörande roll för många av dessa individer, oavsett om de är eller bör vara sjukskrivna
och ha kontakt med Försäkringskassan, eller om de har specifika begränsningar i sin
arbetsförmåga, och bör ha stöd av Arbetsförmedlingen för att kunna närma sig
arbetsmarknaden.
Genom en av gruppdiskussionerna vid halvdagen för socialsekreterare och personliga
handläggare i november 2014 fick vi en del förslag på vad man tycker behövs för att
upprätthålla arbetet kring nollplacerade. Man vill att kontaktvägarna mellan våra myndigheter
och vården ska vara enkla. Kanske genom särskilda kontaktpersoner som kan ha regelbundna
nätverksträffar och även ansvara för att uppdatera telefonlistor etc. Man har också
förhoppningar på att blanketten ”Underlag från socialtjänsten till läkare vid svårigheter att
delta i aktivitet” ska vara ett bra stöd. Vikten av att EB gör ett bra förarbete till exempel när
det gäller medicinska underlag och vid behov arbetsprövningar poängterades också. Man ser
också ett behov av fortsatta workshops, gruppdiskussioner och av att träffas mellan
myndigheterna till exempel en gång per år. Diskussionen genomsyrades av en förhoppning
om ett fortsatt aktivt samarbete för att hjälpa individen.
En tanke har väckts på att arrangera ett möte före sommaren 2015, för att sätta ord på och
sprida vad vi uppnått. Till detta möte kan förutom styrgrupp även till exempel politiker samt
Försäkringskassan och SKL centralt bjudas in. Ett annat förslag är att ha en utvecklingsdag
med tema nollplacerade tillsammans med representanter för Varberg och Falkenberg, som nu
implementerar metoden.
Vår förhoppning för framtiden är att ett förbättrat stöd till nollplacerade blir verklighet i hela
landet, och att det kommer nationella riktlinjer för någon form av lägstanivå för det stöd som
målgruppen har rätt till.
26

Det känns positivt att våra respektive chefer ger sitt fulla stöd till det fortsatta arbetet precis
som de har gjort under projekttiden. Därför väljer vi att låta dem komma till tals här:
”Att samordna rehabiliteringsinsatser för personer som inte har någon
sjukpenninggrundande inkomst är en viktig del av Försäkringskassans uppdrag. Och
samverkan mellan socialtjänsten, kommunen, och Försäkringskassan gör det lättare för oss
att identifiera de individer som har rätt till den här typen av stöd från våra myndigheter
gemensamt. Projektet tar slut vid årsskiftet, men det är väldigt viktigt nu att arbetet
fortsätter.”
David Karlsson, Områdeschef, Försäkringskassan i Halland
”Vi måste sätta individens behov i centrum. Genom vår samverkan med Försäkringskassan
har vi nu kommit en bra bit på väg. Det är viktigt att poängtera att en av försörjningsstödets
huvuduppgifter är att hjälpa individen till självförsörjning och till en ökad egenmakt. Med
tanke på huvuduppdraget ska vi bidra till en aktiv planering för de nollplacerade. Vi kommer
därför fortsätta vårt utvecklingsarbete kring denna målgrupp. Kommunen ska vara motorn i
detta arbete. På ekonomiskt bistånd i Laholm kommer vi att ha kvar vår
verksamhetsutvecklare Nafiseh Nazem som utvecklingsansvarig för arbetet med
nollplacerade. Vid våra interna planeringsdagar kommer arbetet med nollplacerade att vara
en ständigt återkommande punkt under 2015. Tillsammans med FK kommer vi att ha
återkommande workshops för att öka vår kunskap kring läkarintyg och
sjukskrivningsgrunder. Vi kommer att ha dialog med rehabsamordnare vid vårdcentralerna i
specifika ärenden. Regelbundna träffar med psykiatriska öppenvården i Laholm är planerade,
där vi med samtycke kan lyfta individärenden. Utbildning i SIP, Samordnad individuell plan,
kommer att genomföras. SIP är ett viktigt verktyg för samordning av insatser och för att
garantera individens delaktighet. Arbetet och rehabiliteringen av nollplacerade har också en
naturlig koppling till vårt Individsamverkansteam samt till kommunens
Arbetsmarknadsinsatser för arbetsprövning i reell miljö. Genom samarbetet med
Arbetsmarknadsinsatser kan sedan Arbetsförmedlingen kopplas på när individen är mogen
för att gå vidare i sin arbetsrehabprocess.”
Inger Jönsson, Enhetschef, Enheten för arbete och försörjning, Laholm
”Målgruppen nollplacerade har länge varit en förbisedd grupp. I samverkan med
Försäkringskassan belyser vi nu deras behov och ger dem en möjlighet att förändra sina
livsvillkor. Deras rättigheter och behov ska inte förbises på grund av att de är nollplacerade.
Ett strukturerat stöd framåt är viktigt och på ekonomiskt bistånd i Halmstad kommer vi att ha
arbetet med nollplacerade som ett återkommande tema på enhetsmöten för all personal minst
två gånger om året och ha löpande diskussioner i arbetsgrupperna. På detta sätt ska
flödesschemat med tillhörande rutiner hållas aktivt. Vi ska också fortsätta med workshops
tillsammans med Försäkringskassan och upprätthålla kontakten med rehabsamordnarna på
vårdenheterna. Vi ska ha en kontaktperson för arbetet med nollplacerade, och fortsätta delta i
styrgruppen för nollplacerade. Personer som är sjuka utan att ha en sjukpenninggrundande
inkomst tenderar att bli långvariga biståndsmottagare inom socialtjänsten. Vårt uppdrag är
att stödja individen på vägen från bidragsberoende till självförsörjning. För en nollplacerad
person har denna väg ofta varit lång och fylld av hinder. Utifrån vårt uppdrag är det därför
viktigt att koppla samman insatser för dessa individer så att de får tillgång till de tjänster och
insatser som samhället erbjuder. Det är av största vikt att bibehålla den goda samverkan vi
under projekttiden uppnått, och utveckla den med syfte att skapa bra förutsättningar för
självförsörjning.”
Ingrid Nedmark, Verksamhetschef, Enheten för ekonomiskt bistånd Halmstad
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SLUTSATS
Att åstadkomma en hållbar förändring, både på en strukturell nivå och för individen, kräver
både tid och kraft. Under det 1½ år som pilotprojektet varade åstadkom vi mycket när det
gäller metodutveckling, samverkansstrukturer och förändrat arbetssätt. Att
samordningsförbundet Halland därefter finansierade en fortsättning av projektet under
ytterligare 1½ år ser vi som helt avgörande för att vi skulle kunna säkerställa att
arbetsmetoden blivit en del av ordinarie verksamhet, både ur ett lednings- och
styrningsperspektiv och på handläggarnivå. Tiden har också möjliggjort spridning av
information om vårt arbetssätt utanför våra egna verksamhetsområden. Implementering av
arbetsmetoden har startat i Varberg och Falkenberg och är under uppstart i Kungsbacka.
Vi har på ett hållbart sätt uppnått målet att utveckla en metod för samarbete som säkerställer
att individer som har sin arbetsförmåga nedsatt på grund av sjukdom och saknar
sjukpenninggrundande inkomst får möjlighet till samordning av rehabiliteringen. Detta
resulterar i att individen får sitt rehabiliteringsbehov utrett och får samordnade aktiviteter som
ger förutsättningar och möjligheter att komma närmare eller återgå till arbetsmarknaden.
Samarbetet har också resulterat i att ett antal individer har fått den ersättning som hon eller
han varit berättigad till. De strukturella vägar vi skapat för kontakt mellan berörda parter har
gjort samarbetet smidigt och effektivt.
Under projekttidens gång har det blivit mer och mer tydligt att ett tätare samarbete mellan EB
och Försäkringskassan gagnar individen. Genom detta samarbete skapar vi dessutom goda
förutsättningar för samverkan med vården och Arbetsförmedlingen. Vi ser också att
samordning av rehabiliteringen är en rättighet som vi tillsammans bör arbeta för att tillgodose.
Många av de individer vi möter har en komplex situation och många år av sjukdom bakom
sig. Det är rimligt att anta att det tar lång tid att uppnå mätbara resultat i form av individer
som blir tillräckligt friska för att kunna ställa sig till arbetsmarknadens förfogande. Som så
ofta när man arbetar med människor i utsatta situationer gäller det att se till den långsiktiga
utvecklingen och de små stegen framåt.
Projektet har inneburit en kompetenshöjning hos socialsekreterarna när det gäller
försäkringsmedicin. Dessutom en ökad medvetenhet hos de personliga handläggarna om
regler och ansvar hos ekonomiskt bistånd. För båda parter har det inneburit en
metodutveckling i arbetet kring personer som är sjuka och uppbär ekonomiskt bistånd. Att
alla socialsekreterare och personliga handläggare har arbetat med målgruppen har bidragit till
en hållbar implementering.
Vår bedömning är att socialsekreterarnas förändrade arbetssätt kvalitetssäkrar
rehabiliteringsstöd och insatser även till individer där samordnad rehabilitering inte är aktuell.
Socialsekreterarna har fått en ökad kunskap om vilka vägar man kan gå, vilka frågor som är
viktiga att få svar på från vården och hur man kan tolka läkarintyg och andra medicinska
underlag. Behovet av planeringen i individärenden har tydliggjorts och medfört bättre
förutsättningar för individen att må bättre och komma närmare eller återgå till
arbetsmarknaden.
Rättviseaspekten i arbetet med nollplacerade är oerhört viktig. Det är inte acceptabelt att en
grupp individer riskerar att gå miste om insatser därför att de inte har rätt till sjukpenning,
eller därför att de uppbär ekonomiskt bistånd. Ingen borde riskera att halka vid sidan av det
stödsystem vårt samhälle har byggt upp för att hjälpa människor att må bättre och komma
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närmare arbetsmarknaden. Alla borde ha samma rätt till insatser vare sig insatserna finns hos
kommunen, Arbetsförmedlingen, vården eller Försäkringskassan, och oavsett om individen
har eller inte har en sjukpenninggrundande inkomst. Vår arbetsmetod har lyft fram individens
behov av stöd och insatser och har bidragit till att synliggöra målgruppen.
Nu är projektet avslutat och metoden implementerad. Det krävs ett fortsatt arbete utifrån ett
lednings- och styrningsperspektiv för att behålla kompetens och de goda samarbetsformer
som utarbetats. En plan för detta fortsatta arbete har lagts för 2015.
Vår förhoppning är att det från nationellt håll ska komma någon form av inriktningsbeslut
gällande samarbete och stöd för målgruppen.
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FÖRTECKNING ÖVER BILAGOR
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Flödesschema
Behov av läkarintyg för sjukskrivning för nollplacerade personer
Beskrivning av roller och ansvar vid avstämningsmöten, tre/ och flerpartsmöten i
vården i en utvidgad samverkansmodell
Underlag från socialtjänsten till läkare vid svårigheter att delta i aktivitet
Broschyr: Avstämningsmötet – så samverkar vi för individen
Broschyr: Så får du rätt bedömning och rehabilitering när du blir sjukskriven
Brukarenkät hösten 2014
Sammanställning av brukarenkät hösten 2014
Handläggarenkät våren 2014
Sammanställning av handläggarenkät våren 2014
Handläggarenkät hösten 2014
Sammanställning av handläggarenkät hösten 2014
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FLÖDESSCHEMAFÖR
NOLLPLACERADE
Utökad information finns
efter flödesschemat.

Nedsatt arbetsförmåga pga. sjukdom/ohälsa (1)

Har inte sjukskrivning. Arbeta mot att vid
behov få sjukskrivning. Vid behov stödja
individen i kontakt med vården, t.ex. brev,
telefonsamtal, trepartsmöten, SIP:ar.

Blir inte
sjukskriven.
Arbeta mot
arbetsmarknaden.

Har läkarintyg/medicinskt
underlag. Inom två månader:
dokumentera avvägning för fortsatt
planering. (2)

Det kan finnas behov av
samordning av
rehabiliteringen.
Kontakta FK. (3)

Komplettera
underlagen. Ny
bedömning. (4a)

FK samordnar
rehabiliteringen.
(4b)

Inget behov av
samordning av
rehabiliteringen
genom FK. (2a)

Varaktig/längre
nedsättning: söka
sjuk-/aktivitetsersättning (4c)

FK kallar till
avstämningsmöte(n).
Individens rehabplan
upprättas. (5)

Genomförande (6)

Hel eller delvis
arbetsförmåga (7a)

Saknar
arbetsförmåga (7b)

Förtydliganden till de numrerade rutorna i flödesschemat för nollplacerade ovan

Ruta 1: Nedsatt arbetsförmåga pga. sjukdom/ohälsa
Socialsekreteraren (handläggaren) på ekonomiskt bistånd (EB) har kontakt med en individ som
socialsekreteraren bedömer har sin arbetsförmåga nedsatt pga. fysisk eller psykisk sjukdom/ohälsa.
Nedsättning av arbetsförmågan på grund av sjukdom kan vara styrkt genom läkarintyg eller andra
medicinska underlag. Det kan också ha framkommit efter bedömningar av till exempel AF, AME/AMI,
EB etc.
Ruta 2: Har läkarintyg/medicinskt underlag
•

•

•

•

Granska läkarintyget utifrån DFA-kedjan (Diagnos, Funktionsnedsättning och
Aktivitetsbegränsning) vid behov med stöd av ”Försäkringsmedicinskt beslutsstöd”
(www.socialstyrelsen.se.)
Styrker läkarintyget att arbetsförmågan är nedsatt på grund av sjukdom – det finns inga normalt
förekommande arbeten man kan klara att utföra? Uppstår frågor om det föreligger en nedsättning
av arbetsförmågan på grund av sjukdom så ta kontakt med vården för att få
förtydligande/komplettering av läkarintyget/ medicinska underlag. Möjlighet finns även för EB
att boka trepartssamtal hos vården. (Kommande länk till dokumentet ”Beskrivning av roller och
ansvar vid avstämningsmöten och tre- och flerpartsmöten i vården i en utvidgad
samverkansmodell”)
Socialsekreteraren ska göra ett aktivt ställningstagande till planering i förhållande till
läkarintyg/medicinskt underlag senast två månader från första sjukskrivningsdag. Planeringen
ska dokumentaras i journalanteckning. (Obs: Dokumentationen kan ske vid nästa ordinarie
ansökningstillfälle, även om det drar över tvåmånadersgränsen något, inget extra besök behöver
bokas in.) Planeringen ska uppdateras kontinuerligt därefter.
Syftet med ställningstagande och dokumentation är att identifiera individer som är i behov av
stöd i sin rehabilitering för att kunna återfå sin funktions- och arbetsförmåga, och att snarast ge
detta stöd.

Ruta 2a: Inget behov av samordning av rehabiliteringen genom FK.
Samordnad rehabilitering är inte aktuellt. Kan t.ex. bero på följande:
•
•

•

Individens arbetsförmåga är inte nedsatt pga. sjukdom. Läkarintyget styrker inte nedsättningen,
eller nedsättningen beror på annat, t.ex. sociala faktorer.
Individen är just nu för sjuk för att påbörja en arbetslivsinriktad rehabilitering. Man kan behöva
avvakta en förbättring av hälsan. Samråd vid behov med vården kring prognos för att starta en
arbetslivsinriktad rehabilitering.
Finns ingen rehabpotential – kan vara aktuellt att ansöka om sjuk- eller aktivitetsersättning.

Ruta 3: Det kan finnas behov av samordning av rehabiliteringen. Kontakta FK.
Det som avgör om en individ har rätt till samordning av rehabiliteringsinsatser är om arbetsförmågan är
nedsatt på grund av sjukdom och om det finns behov av samordning av rehabiliteringsinsatser eller inte.
Rehabiliteringsinsatser kan behöva samordnas om flera parter är inblandade, t.ex. när det är aktuellt med
medicinsk rehabilitering och arbetslivsinriktad rehabilitering parallellt. Det spelar ingen roll om
individen får ersättning från sjukförsäkringen eller inte.
Försäkringskassans samordningsuppdrag gäller om följande krav är uppfyllda:
• Individen ska vara försäkrad i Sverige (6 kap 6 § och 5 kap 9 § SFB)
• Individens arbetsförmåga ska vara nedsatt på grund av sjukdom (dock behöver ingen viss grad
av nedsättning vara uppfylld, 29 kap 2 § SFB)
• Individen behöver rehabiliteringsinsatser för att återfå sin arbetsförmåga (29 kap 2 § SFB).
Kontakta FK om ovanstående kriterier är uppfyllda. Mejl skickas till
af.motesbokning.lfc.halmstad@forsakringskassan.se Skriv ditt namn, mejladress och telefonnummer
och att du vill bli kontaktad angående en nollplacerad individ i behov av samordning. FK ska återkoppla
inom tre arbetsdagar. Bedömning i samråd med FK resulterar i att man går vidare till ruta 4a, b eller c.
Ruta 4a: Komplettera underlagen. Ny bedömning.
•

•

Det kan framkomma i samråd med FK att de medicinska underlag som finns behöver
förtydligas/kompletteras för att individen ska få möjlighet till samordnad rehabilitering.
Handläggaren på EB eller individen själv kontaktar vårdenheten.
Rehabsamordnare på vårdenheten kan vara en lämplig kontaktväg för EB. Kommer nya underlag
in till EB får handläggaren göra en ny bedömning av dessa enligt ruta 2.

Ruta 4b: FK samordnar rehabiliteringen.
•
•

•

•

Handläggarna på EB och FK har i dialog bedömt att det är styrkt att arbetsförmågan är nedsatt på
grund av sjukdom och det finns behov av samordning av rehabiliteringen.
FK startar upp och ansvarar vidare för samordning av rehabiliteringen. Detta ska göras tydligt
inför individen och involverade parter. Samordningsansvaret medför inte att FK övertar ansvar
för andra parters genomförande och kostnader för eventuella insatser för individen. (T ex
specialistbehandlingar eller arbetsprövningar.)
Att samordna är att aktivt arbeta med att foga samman rehabiliteringsåtgärder så att de länkar i
varandra, löper parallellt eller på annat sätt bildar en väl fungerande helhet. I detta ingår också att
stötta den försäkrade i kontakten med andra rehabiliteringsansvariga och att verka för att dessa
tar en aktiv del i rehabiliteringsprocessen. Detta förutsätter att alla som har en del i processen
kontinuerligt hålls/håller sig informerade om vad som händer och om eventuella förändringar.
Om EB har information utöver det som står i det aktuella medicinska underlaget, till exempel
angående historik om sjukdom eller insatser som prövats, kan det finnas behov av att EB
informerar FK.

Ruta 4c: Varaktig/längre nedsättning: söka sjuk- eller aktivitetsersättning
•

•

Sjukersättning är för den som fyllt 30 men inte 65 och troligen aldrig kommer att kunna arbeta
heltid på grund av sjukdom, skada eller funktionsnedsättning. Arbetsförmågan ska vara nedsatt
med minst en fjärdedel i alla arbeten på hela arbetsmarknaden. Där ingår även arbeten som
anordnas för individer med funktionsnedsättning, till exempel anställningar med lönebidrag.
Aktivitetsersättning är för den som är ung och troligen inte kommer att kunna arbeta heltid på
minst ett år på grund av en sjukdom, skada eller funktionsnedsättning. Aktivitetsersättning kan
beviljas från och med juli det år man fyller 19 till och med månaden innan man fyller 30.
Arbetsförmågan ska vara nedsatt med minst en fjärdedel i alla arbeten på hela arbetsmarknaden.
Där ingår även arbeten som anordnas för individer med funktionsnedsättning, till exempel
anställningar med lönebidrag.

Ruta 5: FK kallar till avstämningsmöte(n). Individens rehabiliteringsplan upprättas.
•
•
•

FK har nu ansvaret för samordningen av rehabiliteringen och upprättande av individens
rehabiliteringsplan.
FK träffar individen och kallar individen och samverkansparterna till avstämningsmöten.
Syftet med avstämningsmötet är att utreda och bedöma det medicinska tillståndet,
arbetsförmågan samt behov av och möjligheter till rehabilitering. Målet med mötet är att kunna
lägga en rehabiliteringsplan som syftar till återgång i arbete/att bli arbetsför. Försäkringskassan
leder avstämningsmötet, ansvarar för dokumentationen och att alla som medverkat får ta del av
dokumentationen. (Kommande länk till folder ”Avstämningsmötet – så samverkar vi för
individen”.)

Ruta 6: Genomförande
•
•

Under genomförandet ansvarar FK för samordning och uppföljning. Alla har ett ansvar för att
rehabplanen följs och blir justerad vid behov.
Målet är att individen ska komma ut i/tillbaka till ett arbetsliv och en egen försörjning. När FK
avslutar samordnad rehabilitering ska avslutet tydliggöras för individen och de involverade
parterna. Om individens fortsatta planering ska drivas av en annan part ska det framgå.

Ruta 7a: Har hel eller delvis arbetsförmåga
•

När rehabplanen genomförts kan det framkomma att individen nu har en arbetsförmåga på heltid
eller på deltid. Arbeta vidare efter dessa förutsättningar, mot arbetsmarknaden på hel- eller
deltid, och eventuellt mot en sjuk- eller aktivitetsersättning på deltid.

Ruta 7b: Saknar arbetsförmåga
•
•

•

•

När rehabplanen genomförts kan det framkomma att individen saknar arbetsförmåga. Man kan
behöva avvakta förbättring av hälsan och sedan göra en ny planering.
Om individen är 30 år eller äldre och arbetsförmågan bedöms vara nedsatt under överskådlig tid,
gentemot hela arbetsmarknaden, inklusive den skyddade arbetsmarknaden, se ruta 4b för
ansökan om sjukersättning.
Om individen är 19-30 år och arbetsförmågan bedöms vara nedsatt under minst ett år, gentemot
hela arbetsmarknaden, inklusive den skyddade arbetsmarknaden, se ruta 4b för ansökan om
aktivitetsersättning.
Om individen får avslag på ansökan om sjuk- eller aktivitetsersättning, ska handläggaren på EB
ta ställning till om samordnad rehabilitering eller annan plan är aktuell.

BEHOV AV LÄKARINTYG FÖR SJUKSKRIVNING FÖR
NOLLPLACERADE PERSONER
Personer som inte har rätt till sjukpenning kallas för nollplacerade. Det är viktigt att även
nollplacerade personer blir sjukskrivna med läkarintyg när de på grund av sjukdom är hindrade från att
arbeta/vara arbetssökande.
Läkarintyg för sjukskrivning handlar inte bara om att beskriva personens nedsättning av arbetsförmåga
på grund av sjukdom. Läkarintyget kan ge bra indikationer på vilka insatser som är lämpliga att sätta
in även utanför vården och om personen är i behov av samordnad rehabilitering för att få tillbaka sin
funktion. Att ta tillvara personens resurser trots att de har en sjukdom som hindrar
arbete/arbetssökande är viktigt. Det är också viktigt att få information om det är saker som personen
bör undvika för att inte riskera en försämring eller skada av sin funktionsnedsättning.
Erfarenheten är att ju längre tid en person får vänta på aktiva rehabiliteringsinsatser (vilket ofta är
liktydigt med långtidssjukskrivning) ju svårare är det att återgå till arbetslivet. Studier på senare tid har
visat att långtidssjukskrivningar samt sjukersättningar ofta medför ett utanförskap för personen ifråga,
vilket i sig medför en negativ livssituation såväl medicinskt som socialt.

Vikten av sjukskrivning för nollplacerade


Ekonomiskt bistånd
Många nollplacerade personer uppbär ekonomiskt bistånd från kommunen, så kallat
socialbidrag, och man ansöker för en månad i taget. För att ha rätt till ekonomiskt bistånd
krävs bland annat att man själv gjort allt man kan för att få andra inkomster. Grundkravet om
man är arbetslös är att man aktivt söker arbete, men kraven är individuellt utformade. Är man
på grund av sjukdom hindrad från att ta arbete är det inte rimligt att man ska vara
arbetssökande. För att styrka nedsättningen av arbetsförmågan krävs medicinska underlag,
oftast läkarintyg för sjukskrivning.



Nedsatt eller begränsad arbetsförmåga
Om en person har sin arbetsförmåga helt nedsatt på grund av sjukdom, dvs det finns inga
arbeten personen skulle klara att ta, bör personen vara sjukskriven. Om det istället handlar om
att man på grund av sjukdom har begränsningar i vilka arbeten man kan klara, är det bra att få
detta skriftligt dokumenterat för att kunna visa arbetsförmedlingen (AF) och enheten för
ekonomiskt bistånd. Anledningen är att man då gör det möjligt för AF att vid behov sätta in
lämpliga stödinsatser, och att individuellt anpassade krav ställs.



Lämplig planering
Vare sig en person med nedsatt arbetsförmåga har kontakt med Försäkringskassan (FK), AF
eller enheten för ekonomiskt bistånd så är de medicinska underlagen avgörande för att en
lämplig planering ska kunna utformas för hur personen ska må bättre och bli arbetsför. Om
medicinska underlag saknas finns risk att för höga eller för låga krav ställs, eller att en
olämplig planering görs.



Försäkringskassans samordningsansvar
FK har ett ansvar att samordna rehabilitering för sjukskrivna personer, oavsett om individen
har rätt till sjukpenning eller inte. FK ansvarar för att uppmärksamma personens behov av
rehabilitering. FK ska också ta initiativ till, samordna och ha tillsyn över de åtgärder som
behövs. FK kan också vid behov stödja personen i hans/hennes kontakt med myndigheter och
andra så att personen får den hjälp med rehabilitering som han/hon behöver. FK kan då till
exempel kalla till avstämningsmöten, tillsammans med personen utforma en plan för
rehabilitering och koppla in AF i de fall det är aktuellt med arbetslivsinriktad rehabilitering. På
avstämningsmötet diskuteras personens medicinska tillstånd, arbetsförmåga, behov av
rehabilitering och vilka möjligheter som finns att tillgodose de behoven.

Negativa effekter av utebliven sjukskrivning





En person som på grund av sjukdom är förhindrad att ta arbete, men inte blir sjukskriven, kan
alltså gå miste om att få sin rehabilitering samordnad av Försäkringskassan.
Det finns också risk att man får avslag på sin ansökan om ekonomiskt bistånd om man inte
kan styrka sin nedsättning av arbetsförmågan och inte uppfyller normalkravet på att vara
arbetssökande.
Dessutom kan bristen på läkarintyg för sjukskrivning leda till att den planering som görs av
AF eller enheten för ekonomiskt bistånd varken är lämplig eller bidrar till att personen mår
bättre och blir arbetsför.

Varaktig nedsättning
När FK ska bedöma om en person har rätt till sjuk- eller aktivitetsersättning så skall läkaren utfärda ett
läkarutlåtande om hälsotillstånd.
 Sjukersättning
Sjukersättning är en ersättning för personer mellan 30 och 64 år och som troligen aldrig
kommer att kunna arbeta heltid på grund av sjukdom, skada eller funktionsnedsättning.


Aktivitetsersättning
Aktivitetsersättning är en ersättning för personer som är mellan 19 och 29 år och troligen
inte kommer att kunna arbeta heltid på minst ett år på grund av sjukdom, skada eller
funktionsnedsättning.

Försäkringsmedicinskt Nätverk i Halland

2012-08-17

Beskrivning av roller och ansvar vid avstämningsmöten
tre/ och flerpartsmöten i vården i en utvidgad
samverkansmodell
Bakgrund
Nya rehabiliteringsprojekt i Region Halland har aktualiserat behovet av förtydligade
roller, ansvar och tillvägagångssätt vid behov av avstämningsmöten kring patienter i
vården.
För personer som inte är ersättningsberättigade från Försäkringskassan är
samordningsansvaret, och därmed förutsättningarna för rehabilitering, utifrån
gällande regelverk oklart varför samverkansparterna får klargöra
samordningsansvaret för individerna efterhand.
Detta gäller till exempel för de personer som inte bedöms ha en nedsättning av
arbetsförmågan på grund av sjukdom, saknar sjukpenninggrundande inkomst
(nollplacerade) eller inte står att finna i några ersättningssystem alls. Inriktningen är
att respektive försörjningshuvudman har samordningsansvar för målgrupperna ovan
samt sjukvårdshuvudmannen utifrån behovet av samordnad vård- och
rehabiliteringsplanering för de egna patienterna.
Ur ett individperspektiv är det viktigt att uppmärksamma behovet av rehabilitering och
målet för återgång till egen försörjning/arbete för gruppen nollplacerade. Individen
som uppbär försörjningsstöd skall få samma möjlighet till rehabilitering som den som
har en sjukpenninggrundande inkomst.
Projektet ”nollplacerade” i södra Halland har aktualiserat arbetet mellan
Försäkringskassan och Socialtjänsten, vården och Arbetsförmedlingen.
Likaså kan det utvecklade samarbetet 2012 mellan Arbetsförmedlingen och
Försäkringskassan i ”Gemensam kartläggning” komma att öka behovet av
samordning med fler aktörer.
Samordningsförbundets arbete med målgruppen unga (18-29 år) med sjukskrivning,
aktivitetsstöd och/eller med rehabiliteringsbehov är också nytt initierat arbetsområde
med samordningsbehov. Huvudregeln är att försörjningshuvudmannen ansvarar för
samordningen av individen men kan i till exempel samordningsförbundets projekt
remittera för stöd i rehabiliteringssamordning. Då blir samordningsförbundets
handledare samordningsansvarig efter dialog med försörjningshuvudmannen.
Försäkringskassans roll i avstämningsmöten
Försäkringskassan har en längre tradition tillsammans med vården kring arbetet med
avstämningsmöten i rehabiliteringsarbetet med personer som har bedömts ha en
nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom. Här är rollerna tydliga vad gäller att:
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1) Försäkringskassan initierar vanligen avstämningsmötet (vården kan också be
FK göra det)
2) FK ansvarar för samtycke.
3) FK samordnar och kallar berörda deltagare till mötet i vården
4) FK beskriver syfte, aktuella frågeställningar och samordnar planeringen för
patienten
5) FK dokumenterar vid mötet och ser till att berörda parter får del av
dokumentationen
6) FK ersätter vården för avsatt tid för mötet.
Arbetsförmedlingens roll
Arbetsförmedlingen kan också initiera behov av flerpartsmöte. I dessa frågor ligger
samordningsansvaret på Försäkringskassan om vården ska delta och med de
uppgifter som följer samordningsansvaret. Se ovan.
Socialtjänstens roll
Socialtjänsten har fått tydligare uppdrag att kartlägga och identifiera personer som
bedöms kunna ha potential att försörja sig själv i någon mån. Det innebär bland
annat att det kan bli vanligare att Socialtjänst kontaktar vården tillsammans med den
berörde för att få till stånd ett så kallat trepartssamtal där det finns en etablerad
vårdkontakt.
Finns ingen etablerad vårdkontakt så bör den berörde själv, eller med stöd av
socialsekreterare, etablera kontakt med vården.
Frågeställningar som kan vara aktuella är då till exempel:
1) Eventuellt klargörande av individens förmåga och möjlighet att ta del av
rehabiliteringsinsatser och andra aktivitetsåtgärder i kommunen eller i
samverkan med andra myndigheter (AF).
2) Övriga frågeställningar
Initierar socialtjänsten trepartssamtalet för klientens räkning så ansvarar socialtjänst
för;
1) Klar frågeställning/ar för mötet.
2) Kallelse av eventuellt övriga deltagare efter samråd med vården om tid för
mötet.
3) Dokumentation av mötet och dokumentation av vidare planering. Återkoppling
till övriga deltagare.
4) Ingen ersättning utgår till vården för mötet (se avgiftshandboken
”trepartssamtal”)
5) Socialtjänst ansvarar för samtyckeshantering
För nollplacerade som har ett medicinskt underlag som styrker att arbetsförmågan är
nedsatt på grund av sjukdom har Försäkringskassan ett samordningsansvar.
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Samordningsförbundets och samordningshandledarnas roll
Samordningsförbundet i Region Halland har ett särskilt uppdrag att arbeta med
åldersgruppen ungdomar 18-29 år. Se vidare info
http://lina.lthalland.se/lth_templates/intra/pages/newspage.aspx?id=224787
I rollen som samordningshandledare kan man ta initiativ till trepartsmöte alternativt
avstämningsmöte där FK ingår och är försörjningshuvudman.
Samordningshandledaren gör det då i rollen av företrädare för klienten som har
remitterats från någon annan aktör (vården, försäkringskassan, socialtjänst eller
arbetsförmedlingen).
Tar man som samordningshandledare initiativ till samordningsmöte med klienten ska
dialog föras med individens försörjningshuvudman om planerad åtgärd.
Vid mötet ska:
1) Klar frågeställning/ar ställas för mötet.(skriftlig via mail eller dylikt)
2) Kallelse av eventuella övriga deltagare efter samråd med vården om tid för
mötet.
3) Dokumentation av mötet och vidare planering. Återkoppling till övriga
deltagare.
4) Ingen särskild ersättning utgår till vården för mötet (se avgiftshandboken
”trepartssamtal”).
5) Samordningshandledare ansvarar för samtyckeshantering
Vårdens roll
Vårdval Halland har ett medicinskt rehabiliteringsansvar för sina listade patienter och
ansvar att medverka i och initiera arbestlivsinriktad rehabilitering.
Initiativ till avstämningsmöte (klienten har ersättning från FK) för arbetslivsinriktad
rehabilitering kan tas av vården och FK ansvarar även då för rehabsamordningen.
Vården har även ansvar att delta i så kallade trepartsmöten efter initiativ från
patienten med annan berörd försörjningshuvudman (AF, socialtjänst) eller med
uppdrag från sådan (samordningshandledare.) Samordningsförbundets handledare
ansvarar då för de aktuella samordningsuppgifterna se ovan samt
samtyckeshanteringen.
Allmänna råd för mötena
Det är viktigt att välja deltagare i mötena med omsorg, Önskas svar för specifika
frågor bör de förberedas med ingående part och den berörda individen. Stora
grupper ska undvikas.
Det är därför viktigt att respektive myndighet eller motsvarande om möjligt kan
representeras av en person med mandat att ta med sig aktuella frågor för vidare
beslut och planering. Kan frågeställningen förberedas med representation är det
givetvis att föredra.
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Om det går att disponera tiden så att någon/några bara behöver delta en del av
tiden, så bör mötet organiseras efter det. Mycket ansvar ligger på samordnaren för
mötet att förbereda för innehållet och disponera frågeställningarna och deltagarnas
tid så effektivt som möjligt.
Ersättning som utgår till vården i samband med rehabsamordning och eller
bedömningsstöd
1. Avstämningsmöten
Arvode till läkare utgår enligt RFFS 2003:10, då denne deltar i
avstämningsmötet. Högst 750 kr för första timman och därefter högst 375 kr
per påbörjad halvtimme plus moms. När läkare inte deltar utgår inget
arvode. Det är vårdens eget ansvar att fakturera Försäkringskassan.
Avstämningsmötet registreras på patienten som ett läkarbesök men patienten
betalar ingen vårdavgift.
2. Tre- eller flerpartsmöte
Rehabiliteringssamtal/trepartsmöte/flerpartsmöte likställs med samordnad
vårdplanering i både innehåll och tid.
Ingen patientavgift tas ut och vårdgivaren kan inte debitera exempelvis
arbetsgivare eller arbestlivsförvaltning.
3. Begäran om läkarutlåtande avseende arbetssökande
Begäran om läkarutlåtande regleras i förordning (1996:1100) § 20 om
aktivitetsstöd. Ersättningen ges som arvode enligt Försäkringskassans
föreskrifter om högst 2200 kr. Med avgift för arvode avses bruttoarvode.
Ersättningen för arvode får endast utgå om ingen avgift tas ut för utlåtandet
från den försäkrade. En särskild blankett ska användas av Arbetsförmedlingen
för begäran om läkarutlåtande.

För sammanställningen svarar:
Katarina Larborn utvecklare Hälso- och sjukvårdsavdelningen Regionkontoret
Pia Ryberg, samverkansansvarig Försäkringskassan LFC söder
Ingrid Nedmark, Socialtjänst Halmstad kommun
Samuel Grahn, samordningsförbundet Halland
Lena Swahn-Erixon, Arbetsförmedlingen
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Underlag från socialtjänsten till läkare vid svårigheter att delta i aktivitet
Namn:___________________________ Personnummer:__________________
Ovanstående person uppger att han/hon på grund av sjukdom har svårigheter att delta i
planerade aktiviteter som består av att:
Söka arbete
Delta i kurs/utbildning
Arbeta som/med att:_______________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Annat:___________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Aktiviteterna är planerade att pågå under tiden:_____________________________________
Socialsekreterare:______________________________________________________________
Telefon:_________________________ Nås säkrast:___________________________________

Datum för läkarbesöket:_________________________________________________________
Har ovanstående person en sjukdom som hindrar att han/hon kan vara med i de här
aktiviteterna på heltid eller delvis?

Ja Vänligen svara på Läkarintyg till Försäkringskassan, blankett 7263.
Läkarintyget har lämnats till ovanstående person.
Läkarintyget har skickats till Försäkringskassan.

Nej För att delta i planerade aktiviteter behövs följande anpassning eller hänsynstagande:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Läkare, vårdenhet:___________________________________________________________
Underskrift:________________________________________________________________
Ifylld blankett lämnas till patienten, som tar med den till sin socialsekreterare.
Blanketten är framtagen av det Försäkringsmedicinska nätverket I Region Halland i samverkan med
Samordningsförbundet i Halland och ska fungera som ett stöd i intygshanteringen.
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Nytt stöd för förbättrad kommunikation mellan socialtjänsten och sjukvården
Målet för alla personer som uppbär ekonomiskt bistånd från socialtjänsten är att de ska bli
självförsörjande. Grundregeln för att erhålla ekonomiskt bistånd är att personen ska stå till
arbetsmarknadens förfogande. Klarar inte personen det kan ibland olika former av
arbetslivsinriktade insatser (aktiviteter) från socialtjänsten beviljas för att personen ska närma
sig självförsörjning. Deltagande i dessa insatser är normalt ett villkor för att ha rätt till
ekonomiskt bistånd. Om man uppger att man inte kan stå till arbetsmarknadens förfogande
alternativt delta i planerad aktivitet på grund av sjukdom ombeds man att styrka denna
oförmåga med ett läkarintyg.
För att underlätta kommunikationen mellan socialtjänsten och sjukvården, ge ett bättre
underlag för medicinsk bedömning och för att förbättra möjligheterna till adekvat rehabilitering
har Försäkringsmedicinskt nätverk i Region Halland i samverkan med Samordningsförbundet
tagit fram blanketten på omstående sida. Tanken är att den aktuella personens socialsekreterare
fyller i blankettens övre del och lämnar den till vederbörande person. Denne uppmanas i
samband med detta att boka tid på den vårdcentral där han/hon är listad eller söka annan läkare
som har god kännedom om honom/henne. Vid tidbokningen är det viktigt att personen anger att
skälet är en bedömning av arbets- och aktivitetsförmåga och ett ställningstagande till behov av
sjukskrivning.
När läkaren träffat personen fyller läkaren i blankettens nedre del, skriver under och
kompletterar i förekommande fall (ja-svar på blanketten) med ett läkarintyg på
Försäkringskassans blankett. Blankett och eventuellt intyg överlämnas till personen som får
lämna handlingarna till sin socialsekreterare. Försäkringskassans blankett skickas till
Försäkringskassan (de har samordningsansvar för rehabilitering). Vid behov kan läkaren kontakta
socialsekreteraren per telefon.

Blanketten är framtagen av det Försäkringsmedicinska nätverket I Region Halland i samverkan med
Samordningsförbundet i Halland och ska fungera som ett stöd i intygshanteringen.
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Avstämningsmötet
– så samverkar vi för individen

Avstämningsmötet

Lättnad!

Syftet

Inför alla möten är det alltid viktigt att vara förberedd av respekt

MålET
i Fokus

för allas tid. Allra mest för den enskilda individen som behöver
komma vidare i både livet och arbetslivet. Med många inblandade
krävs en tydlig ansvarsfördelning vad varje part ska göra för att nå
bästa resultat så effektivt som möjligt.

1. Inför avstämningsmötet

2. Under avstämningsmötet

3. Efter avstämningsmötet

Syftet
Klargör syftet med mötet tillsammans med individen.

Struktur
Försäkringskassans personliga handläggare har rollen
som ordförande under avstämningsmötet. Mötet inleds
med presentation av deltagare, syftet med mötet och
mötesstrukturen.

Dokumentation
Försäkringskassans personliga handläggare sammanställer dokumentationen och skickar den till alla
deltagare.

Deltagare
Individen, Försäkringskassan samt minst ytterligare
en part som kallas utifrån syftet.
Mötessituationen
Stora bord skapar bokstavligt talat avstånd,
välj hellre små så att mötet känns mer personligt.
Se till att individen kan känna sig jämbördig vid
val av placeringen vid bordet.
Kallelse
Försäkringskassan skickar kallelse där syftet med mötet
tydligt framgår. En skriftlig kallelse säkerställer att
deltagarna känner till syftet.
Förberedelse
Alla deltagare förbereder sig genom att hämta in
relevant information och ser över vilka möjligheter
som finns. Det är viktigt att du som arbetsgivare
säkerställer en kontakt med din anställde innan mötet.
Det är viktigt att ni har diskuterat möjligheter till
anpassade arbetsuppgifter och arbetstider, arbetsresor,
tillfällig förflyttning, deltidssjukskrivning och liknande
möjligheter.

Kommunikation
Saklig och tydlig men personlig.
Förhållningssätt
Deltagarna har ett lösningsfokuserat förhållningssätt,
och möter varje individ utifrån individens
förutsättningar. Deltagarna är lyhörda och visar respekt
för varandras olika perspektiv och uppdrag.
Planering
Målformulering – vad är individens mål? Formulera en
rehabiliteringsplan/plan för återgång i arbete. Tydlig
ansvarsfördelning av insatser/aktiviteter/uppföljning.
Boka in tider för uppföljning.
Avslut
Ordförande sammanfattar mötet och säkerställer
att alla har samma bild.

Uppföljning
Uppföljningen av insatser görs enligt den ansvarsfördelning man kommit överens om i planeringen vid
mötet. Följ upp med individen att han/hon har uppfattat
sammanfattningen och planeringen på samma sätt som
formulerats i dokumentationen.
Syftet med avstämningsmöten
De avstämningsmöten som utförs av Försäkringskassan
är en metod som har till syfte att utreda och bedöma
det medicinska tillståndet, arbetsförmågan samt behov
av och möjligheter till rehabilitering. Målet med mötet
är att kunna lägga en rehabiliteringsplan som syftar till
återgång i arbete.
Det finns även andra typer av samverkansmöten,
där det kan vara andra sammansättningar av deltagare.
När det gäller parternas roller och ansvar vid
samverkansmöten så hänvisas till Samordningsförbundet
Hallands hemsida: www.sfhalland.se

Sammankalla
till möte

Möte
kl.12.30

Individen
i fokus

Roller
Försäkringskassan
Leder avstämningsmötet. Ansvarar
för att behovet av rehabilitering för
individen utreds och samordnar de
insatser som behövs för att individen
ska kunna återgå/komma i arbete.
Individen
Ansvarar för att lämna upplysningar, för
rehabiliteringen relevant information,
delta i planeringen och aktivt medverka
i sin rehabilitering.
Vården
Fastställer diagnos och beskriver hinder
och resurser när det gäller en individs
funktion och aktivitetsförmåga utifrån ett
medicinskt perspektiv. Ansvarar för att
de medicinska rehabiliteringsinsatserna
som planerats under mötet erbjuds
individen så att de kan genomföras.
Kommunen
Ansvarar för att individen erbjuds social
rehabilitering som främst syftar till att ge
ekonomisk och social trygghet.

Arbetsförmedlingen
Har i uppdrag att bedriva arbetslivsinriktad rehabilitering. Detta sker i
form av vägledande, utredande,
rehabiliterande eller arbetsförberedande insatser. Insatserna ska leda till
att individen ska kunna finna, få,
behålla eller återgå till en anställning.
Arbetsgivaren
Ansvarar för arbetslivsinriktad rehabilitering för individer med anställning.
Syftet med arbetsgivarens insatser
är att individen ska återfå eller
behålla arbetsförmågan, antingen
i ordinarie, anpassade eller andra
arbetsuppgifter. Arbetsgivaren kan även
erbjudas möjlighet till insatser utanför
arbetsplatsen.
Viktiga och nyttiga kontakter
www.arbetsformedlingen.se
www.forsakringskassan.se
www.regionhalland.se
www.sfhalland.se
www.skl.se
www.socialstyrelsen.se

Så får du rätt bedömning
och rehabilitering
när du blir sjukskriven

Här får du veta vilken information som måste finnas i ditt
läkarintyg för att Försäkringskassan ska kunna bedöma
din rätt till sjukpenning och ditt behov av rehabilitering.
Du kan själv underlätta bedömningen genom att berätta
så utförligt som möjligt om din situation.

Planera din sjukskrivning!

Berätta för din läkare!

Du måste själv ansöka om sjukpenning hos Försäkringskassan.

Din läkare har oftast ingen kunskap om din situation. Han eller
hon behöver veta om du är arbetslös, vilka arbetsuppgifter du
har, eller hur din sjukdom och dina behandlingar påverkar din
förmåga att utföra arbetsuppgifterna. Därför är det viktigt att du
berättar. Var tydlig! Tänk på att diagnos, funktionsnedsättning och
aktivitetsbegränsning behöver beskrivas tydligt i ditt läkarintyg.

Din läkare har inte möjlighet att bevaka om, eller när, din
sjukskrivning behöver förnyas. Du måste därför själv hålla reda på
hur lång period ditt sjukintyg gäller. Förnya det i god tid innan det
löper ut!
Om du vill börja arbeta delvis eller helt innan din sjukskrivning
tar slut kan du göra det. Kontakta i så fall Försäkringskassan och
berätta om ditt beslut.

Sjukintyget berättar om din arbetsförmåga

Bra att veta
Försäkringskassan har inte någon medicinsk information om dig.
Till exempel vet de inte om du har fått vård på sjukhus. Sjukvården
har inte tillgång till Försäkringskassans dokumentation om dig.

Din läkare skriver ditt sjukintyg. Men det är Försäkringskassan som
avgör om du har rätt att få sjukpenning under sjukskrivningen. I
sjukintyget ska det därför finnas information till Försäkringskassan
om din arbetsförmåga.

Håll kontakt med din handläggare!

Uppgifter som ska finnas i läkarintyget

Handläggaren kommer att kontakta dig, oftast per telefon första
gången. Detta brukar ske efter 60 dagars sjukskrivning.

• Den eller de diagnoser du har.
• På vilket sätt dina psykiska och fysiska funktioner påverkas av
sjukdomen.
• I vilken grad du påverkas i ditt dagliga liv och arbete,
och vilka arbetsuppgifter du inte kan utföra på grund av
aktivitetsbegränsningen.

När du blir sjukskriven en längre tid får du en kontaktperson, en
personlig handläggare, på Försäkringskassan.

Innan du fått en personlig handläggare kan du naturligtvis själv
ringa till Försäkringskassan på telefonnummer 0771-524 524. Fråga
vad du kan få hjälp med och berätta om din medicinska situation!

Producerad av Region Halland. Foto: Magnus Andersson 2012

Du kan få en fast vårdkontakt
Om du har många kontakter i vården kan du be att få en enda
person att vända dig till, en fast vårdkontakt. Kontakten kan vara
någon vårdpersonal vanligtvis på den vårdenhet du är skriven, eller
där du får upprepad behandling. Han eller hon kan hjälpa dig med
att exempelvis samordna olika insatser och att förmedla kontakter
med dem som deltar i din vård. Vänd dig till din vårdenhet för att
få en fast vårdkontakt!

Du behöver en behandlingsplan
Om du är sjukskriven en längre tid är det viktigt att du får en
behandlingsplan. Det är också viktigt att du själv deltar i arbetet
med att ta fram planen. Först då kan din vård, behandling och
rehabilitering bli så bra som möjligt.
Utanför vården är det Försäkringskassan som samordnar din rehabilitering, exempelvis med din arbetsgivare eller arbetsförmedlingen.
Sjukskrivning kan ingå som en del i att behandla och rehabilitera dig.
Den ska göras utifrån dina behov, och ihop med andra åtgärder.

Vill du veta mer?
Läs om sjukförsäkringen på Försäkringskassans webbplats
www.forsakringskassan.se

Region Halland, Box 517, 301 80 Halmstad • regionen@regionhalland.se • www.regionhalland.se

Bilaga: Brukarenkät hösten 2014
VAD TYCKER DU?
Ekonomiskt bistånd och Försäkringskassan har samarbetat för att på bästa sätt hjälpa dig
framåt i din rehabilitering. De här frågorna handlar om vad du tycker om samarbetet. Det är
frivilligt att svara på frågorna.
Du har varit på ett avstämningsmöte där din handläggare från Försäkringskassan var
med. Vilka andra personer var med?
Läkare
Ja
Nej
Rehabsamordnare från vårdcentralen
Ja
Nej
Handläggare från Ekonomiskt bistånd
Ja
Nej
Handläggare från Arbetsförmedlingen
Ja
Nej
Annan person:
Vilken planering gjorde ni på avstämningsmötet?

Hur har planeringen fungerat?
Bra därför att:
Dåligt därför att:
För tidigt att säga

Är det bra att Ekonomiskt bistånd och Försäkringskassan samarbetar när det gäller din
rehabilitering?
Ja, därför att:
Nej, därför att:

Man
Kvinna Födelseår:
Född i Sverige
Flyttat till Sverige år:
Fysisk ohälsa
Psykisk ohälsa
Jag har varit sjuk sedan:

Både fysisk och psykisk ohälsa
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Bilaga: Sammanställning av brukarenkät hösten 2014
Du har varit på ett avstämningsmöte där din handläggare från Försäkringskassan var
med. Vilka andra personer var med?
Läkare
14
Rehabsamordnare från vårdcentralen
7
Handläggare från Ekonomiskt bistånd 14
Handläggare från Arbetsförmedlingen 4
Annan person:
4
De ”andra” personerna var:
• Sjukgymnast
• Make
• Svärdotter
• Lärare/mentor
Vilken planering gjorde ni på avstämningsmötet?
Kommentarer:
• Planerat att fullfölja ”Det goda livet” (skolan)
• Fortsätta med fysisk rehabilitering och hitta/påbörja någon arbetslivsaktivitet
(Medborgarskolan)
• Att jag skulle ansöka om sjukersättning
• Nu i 30/10 2014 ska börja träffa psykologen och utredning på kardiologen senast i
slutet av november
• Att söka Personlig assistent, då det först och främst finns behov av hjälp i hemmet
• Pratade om att jag skulle börja arbetsträna på haldahuset på en passande avdelning
• Att du skulle söka sjukersättning
• De skulle kolla om hon har rätt till sjukersättning
• Planeringen var att X skulle ansöka om sjukersättning
• Kanske blir sjukersättning framöver
• Sjukersättning
• Börja Salut, svenska träning
• Vad som händer inom framtiden när det gäller mig som hur länge jag ska vara
sjukskriven, hur jag ska komma ut på arbetsmarknaden å att det går i min tackt
• Sjukersättning + fortsatt sjukgymnastik
Hur har planeringen fungerat?
Bra
7
Kommentarer
• Har fått sjukersättning
• Sjukersättningen beviljades snabbt
• Vi har möten
• Fick sjukersättning
• Det var en liten grupp
• Sen sept 2014; sjukersättning. Det tog nästan 2 år.
Både bra och dåligt
Kommentar 1
• Mitt i mellan
Dåligt
2
32

Kommentarer
• Inget har hänt sen dess. Ingen bra val av aktivitet. Dålig hjälp att hitta
något annat.
• Kom på en avdelning där det inte funkade för min axel
För tidigt att säga
4
Kommentarer
• Jag väntar svar om jag får ersättning el. ej
• Vi arbetar med det och väntar på beslut
• Står på kö
Är det bra att Ekonomiskt bistånd och Försäkringskassan samarbetar när det gäller din
rehabilitering?
Ja
11
Kommentarer
• Hitta rätt arbete åt mig
• Då vet alla vad som gäller och överenskommelserna
• För att dem har tagit hänsyn till min situation och tagit mig på allvar
eftersom jag mår mycket psykiskt dåligt och dem har tagit stor hänsyn
till detta
• Fick sjukersättning
• UAF (UAF = Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen, där EB
Halmstad finns) har information om vad som fungerat sen tidigare
• Det blir lättare att förklara och förstår
• Hjälpa mig att svara & fylla på papper
• Det är mycket som jag har fått hjälp med samtal, fylla i papper o vad
som jag ska inkomma med
• Dem samarbetar så bra ihop och det hjälper mig också
• Jag tycker att …(socialsekreterarens namn)… gjorde ett bra arbete.
Dessutom har jag dagliga besök av hemtjänst, mycket bra + trevlig
personal.
Både ja och nej
2
Kommentarer
• EB försökte hjälpa mig utifrån min situation/Försäkringskassan arbetar
inte med mig, hon arbetar mot mig. Hon uppträdde som om hon kände
mig trots att hon aldrig träffat mig tidigare
• Hitta en bra planering och att man vet vilka medicinska hinder som
finns/Jobbigt när det är flera personer inblandade, det blir många olika
åsikter och tankar att komma ihåg
Inget svar
1
Kön:
Antal män
Antal kvinnor
Inte uppgett kön

4
9
1

Inte uppgett födelseår
1955
1960

6

Födelseår:
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1967
1969
1971
1980
1982
1983
Födda i Sverige

3

Inflyttade till Sverige

9

Inte svarat på om man är född i Sverige eller senare inflyttad

2

Inflyttningsår:
1969
1984
1998
2000
2001
2002
2002
2007
2008
Fysisk ohälsa
Psykisk ohälsa
Kombinerad fysisk och psykisk ohälsa
Inget svar på fysisk/psykisk ohälsa

4
1
8
1

Varit sjuka sedan:
2 st Inget svar
1971
Från 1996
2003
2006
2009
2011
Augusti 2012
2013
Oktober 2013
Gått från o till men nu sedan augusti
Sen innan ankomsten till Sverige och det har blivit värre
I flera år, jag minns inte eftersom det varat under så lång tid
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Bilaga: Handläggarenkät våren 2014
ENKÄT OM SAMARBETE KRING MÅLGRUPPEN 0-PLACERADE, 140506

Jag jobbar på
LFC Halmstad

EB Laholm

EB Halmstad

Jag har jobbat på min arbetsplats sedan före 2012-01-01
Ja

Nej

Jag tycker att kontakten mellan FK och EB på handläggarnivå i individärenden fungerar
Bra

Dåligt

Varken bra eller dåligt

Vet ej

Jämfört med tiden före projektet (som startade 2012-01-01) så tycker jag att samarbetet
mellan våra myndigheter
Har förbättrats

Är som tidigare

Har försämrats

Vet ej

Tycker du att ett aktivt samarbete mellan EB och FK gagnar klienten/kunden?
Ja

Nej

Det gör ingen skillnad

Vet ej

Tycker du att du har tillräckligt mycket kunskap kring hur du ska arbeta med 0-placerade
individer?
Ja

Nej

Om du svarat nej på ovanstående fråga, vilken typ av information behöver du?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

Vad tycker du att vi ska lägga särskilt fokus på under återstoden av projekttiden:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
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ENKÄT OM SAMARBETE KRING MÅLGRUPPEN 0-PLACERADE, 140506
Jag tycker att kontakten mellan FK och EB på handläggarnivå i individärenden
fungerar…..
Bra
Dåligt
Varken bra eller dåligt
Vet ej

66%
3%
21%
10%

Jämfört med tiden före projektet (som startade 2012-01-01) så tycker jag att samarbetet
mellan våra myndigheter
LFC Halmstad
EB Halmstad
EB Laholm

Har förbättrats
67 %
50 %
58 %

Är som tidigare
14 %
17 %
6%

Har försämrats
0%
0%
0%

Vet ej
19 %
33 %
36 %

Kommentar: Vi antar att de som svarat ”Vet ej” är de personer som inte arbetat i våra
organisationer före projektets start, och därmed inte har möjlighet att jämföra vårt nuvarande
arbetssätt med hur vi tidigare gjorde. Om dessa svar tas bort ur tabellen ser resultatet istället ut
så här:
Har förbättrats

Är som tidigare

Har försämrats

LFC Halmstad

82 % (14 svar)

18 % (3 svar)

0%

EB Halmstad

86 % (19 svar)

14 % (2 svar)

0%

EB Laholm

86 % (6 svar)

14 % (1 svar)

0%

Tycker du att du har tillräcklig mycket kunskap kring hur du ska arbeta med 0placerade?
Ja
Nej

80%
20%

Om du svarat nej på ovanstående fråga, vilken typ av information behöver du?
Jag känner inte att jag besitter all kunskap i frågan men genom kontakter med
kollegor och genom att läsa igenom rutiner brukar det förtydligas
Samverkan behöver hela tiden utvecklas även om den är bra nu
Man blir nog aldrig fullärd. Viktigt att ha återkommande träffar kring samverkan.
Bl.a. AF:s medverkan i dessa ärenden
Har ej arbetet med nollplacerade alls, så har begränsad erfarenhet av vilka
individer/ärenden som kräver samordning och vilka insatser som behövs.
Lära mig mer kring läkarintyg och LUOH
Behöver mer information kring prognoser och vilka tillvägagångssätt som finns
36

Behöver mer erfarenhet
Mer ingående hur processen går till, då jag ej arbetar med rehab-ärenden ofta
Mer kunskap om hur man läser läkarintyg
Det som är skillnad mot förr är att det man inte kan så känns det mycket lättare att
ringa till FK och fråga. Det känns jättebra.
Struktur för hur konkret rehabilitera personer.
Går alltid att utveckla.
Ännu mer kunskap kring läkarintyg, vilka frågor kan jag ställa till läkaren, viket info
kan jag lämna av betydelse
Vad tycker du att vi ska lägga särskilt fokus på under återstoden av projekttiden:
Implementera arbetsprocessen ännu mer. Gör information om flödesschemat
tillgänglig. Fortsätt håll diskussionen om nollplacerade.
Intensivt arbete för att få med i det vardagliga arbetet
Vilka åtgärder som kan leda till en egen arbetsförmåga
Samarbete med vården bla för att förbättra och förklara intygen och vad FK/EB
behöver
Att få in AF i processen så tidigt som möjligt för att undvika stopp i rehabiliteringen
Fokusera på AF mer och dess medverkan
Att vi alltid poängterar att läkarintygen ska läsas och åtgärdas. TA med AF +
rehabsamordnare i fortsatta arbetet
Så att tidsramen på två månader innan ett ställningstagande kommer igång. Annars
finns risken att vi får nya klienter som fastnar
Synliggöra gruppen generellt i samhället. Se till att det implementeras även hos
sjukvårdens rutiner och inte bara EB och FK.
Samarbetet mellan handläggare och få det mer naturligt.
Diskutera möjliga former på respektive arbetsplats för att prata om aktuella ärenden
Metodutveckling, förbättra kontaktvägarna ex lista på handläggare/socialsekreterare
med telefonnummer och mejl för att underlätta kontakt för ex allmänna frågor
Information till VC och återkommande
Sammanfatta en ordenligt ”lathund” som man kan kolla på
Att möjliggöra arbetsträning/prövning under en sjukskrivning
Ha fortsatt dialog och träffar
Läkarnas vetskap om att 0-placerade kan sjukskrivas och har rätt till rehab. Disk med
AME ang. sysselsättning för dem som är sjukskrivna
Få ökad kännedom om hur våra myndigheter arbetar. Vet för lite om EB och deras
sätt att arbeta.
Att öka samarbetet även med sjukvården och involvera läkarna mer i arbetet.
FK bjuder in till avstämningsmöten, det händer fortfarande att vi inte blir kallade.
Större fokus på samarbete och info till sjukvården.
Fortsätta informera läkarna
Vad behöver/kan göras av handläggare på EB innan FK kopplas in, ex komplettering
av läkarintyg, prövningsplatser, öppen verksamhet m.m.
Fortsätta främja kontakten mellan EB och vården
Sprida kunskap om arbetssättet till Region Halland
Behöver mer tid
Fortsätta informera sjukvården. Finns fortfarande läkare som inte sjukskriver pga
personen är arbetslös. Bra med denna dag.
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Att skapa forum att diskutera fortsatta arbetet med 0-placerade.
Ärendegenomgångar/handledning med fokus på dessa grupper.
Utveckla praktiska samarbetsformer
Praktiskt arbete
Ev bjuda in AF till nästa halvdag i november
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ENKÄT OM SAMARBETE KRING MÅLGRUPPEN 0-PLACERADE, 141106

Jag jobbar på
LFC Halmstad

EB Laholm

EB Halmstad

Jag har jobbat på min arbetsplats sedan före 2012-01-01
Ja

Nej

Jag tycker att kontakten mellan FK och EB på handläggarnivå i individärenden fungerar
Bra

Dåligt

Varken bra eller dåligt

Vet ej

Jämfört med tiden före projektet (som startade 2012-01-01) så tycker jag att samarbetet
mellan våra myndigheter
Har förbättrats

Är som tidigare

Har försämrats

Vet ej

Tycker du att ett aktivt samarbete mellan EB och FK gagnar klienten/kunden?
Ja

Nej

Det gör ingen skillnad

Vet ej

Tycker du att du har tillräckligt mycket kunskap kring hur du ska arbeta med 0-placerade
individer?
Ja

Nej
Om du svarat nej på ovanstående fråga, vilken typ av information
behöver du?
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………

Övriga synpunkter
………………………………………………………………………………………………
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ENKÄT OM SAMARBETE KRING MÅLGRUPPEN 0-PLACERADE, 141106
Jag tycker att kontakten mellan FK och EB på handläggarnivå i individärenden
fungerar…..
Bra
Dåligt
Varken bra eller dåligt
Vet ej

85%
0%
4%
11%

Jämfört med tiden före projektet (som startade 2012-01-01) så tycker jag att samarbetet
mellan våra myndigheter
Har förbättrats

Är som tidigare

Har försämrats

Vet ej

LFC Halmstad

46 %

--

0%

54 %

EB Halmstad

58 %

--

0%

42 %

EB Laholm

56 %

--

0%

44 %

Kommentar: Vi antar att de som svarat ”Vet ej” är de personer som inte arbetat i våra
organisationer före projektets start, och därmed inte har möjlighet att jämföra vårt nuvarande
arbetssätt med hur vi tidigare gjorde. Om dessa svar tas bort ur tabellen ser resultatet istället ut
så här:
Har förbättrats

Är som tidigare

Har försämrats

LFC Halmstad

100 % (5 svar)

--

0%

EB Halmstad

100 % (19 svar)

--

0%

EB Laholm

100 % (5 svar)

--

0%

Tycker du att du har tillräcklig mycket kunskap kring hur du ska arbeta med 0placerade?
Ja
Nej

91%
9%

Om du svarat nej på ovanstående fråga, vilken typ av information behöver du?
Det var länge sen jag hade ngt ärende och då tog Sara tag i detta. Jag kan kolla upp
själv hur jag skall göra om det blir aktuellt. Dock tycker jag att vi regelbundet pratar
om 0-placerade för att hålla det vid liv + att nyanställda får information.
Arbetar inte med det kontinuerligt. Behöver ”tänka” till, söka information när frågan
om 0-placerade uppstår
Har ej arbetat med 0-placerade och är osäker på om jag har all kunskap, men
behöver uppdatera mig
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Jag vet inte allt med jag vet var jag ska vända mig och var jag kan få kunskap
Har inte arbetet med 0-placerde innan och hade behövt någon sort av ”grund” så att
jag skall veta hur jag ska jobba med 0-placerade
Har inte jobbat med detta så länge så känner att jag har en del kunskapsluckor
fortfarande
Övriga synpunkter:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Fortsatta ”workshop” 1 gång/termin med FK-personal och FMR
Viktigt att upprätthålla kunskapsnivå och uppmärksamma vinsterna i att samverka
omkring den här målgruppen
Snabb och bra respons från FK när man hör av sig både till mejladressen för nya
ärenden och från utsedda handläggare under ärendets gång
Bra projekt!
Tillsammans får vi kraft att göra ett bättre jobb när det behövs. Ta hellre kontakt med
gång för mycket än för lite.
Detta är en bra form att träffas och få kontakter mellan kommuner och myndigheter
Önskvärt med bättre återkoppling efter avstämningsmöte
Det tog tre veckor att få svar när jag mailade brevlådan – ej ok.
Viktigt att samarbetet fortsätter att ex ha workshops tillsammans underlättar våra
bedömningar
Det är bra med regelbundna uppfräschningar och att ha diskussioner kring detta med
kollegorna. Tror att det är viktigt att fortsätta med workshops för att kunskapen inte
ska falna. Det är guld värd att få ha Sara/Naffi att rådfråga.
Viktigt att vi inte tappar kunskapen och samarbetet, behöv regelbundna träffar och
workshops
Tycker att samarbetet gagnar både klienten och vår verksamhet. Vore bra med fler
utbildningstillfällen genom försäkringskassan.
Tydligare och snabbare vägar FK och EB, telefon och maillistor – tel snarare
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