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e-post  Hemsida  
maria.lindgren-tuoma@skelleftea.se www.samordningsforbund.se/skelleftea-norsjo 
 

Kallelse 
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Sammankallande: Maria Lindgren-Tuoma, förbundschef, Samordningsförbundet Skellefteå–Norsjö 
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Styrelse Övriga För kännedom 
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Bertil Almgren, ordf. 
Kenneth Andersson 
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Mikael Lindfors 

Ersättare 
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Astrid Karlsson 
Håkan Jansson 
Johan Söderberg 

Kansli 
Maria Lindgren-Tuoma 
Britt Inger Stoltz 

Kansli 
Johan Furberg 
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Dagordning 

Ärenden Bilagor 

1. Godkännande att öppna mötet 

Samordningsförbundet föreslås besluta: 

att   öppna mötet. 

 

2. Godkännande av dagordning 

Samordningsförbundet föreslås besluta: 

att   godkänna dagordningen. 

 

3. Genomgång av protokoll från föregående möte 

Samordningsförbundet föreslås besluta: 

att   godkänna protokollet. 

Bilaga 1 

4. Val av justerare 

Samordningsförbundet föreslås besluta: 

att utse  till justerare. 
 

 

5. Riktlinjer angående Stöd till socialt företagande, framtagna av Nationella 
Rådet för Samordningsförbund 

År 2015 uppmärksammade Nationella rådet behovet av att tydliggöra under 
vilka förutsättningar samordningsförbund kan finansiera insatser kopplade till 
Arbetsintegrerade Sociala Företag, ASF. En arbetsgrupp bestående av 
representanter från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Sveriges 
Kommuner och Landsting (SKL) samt Samordningsförbundet Östra Södertörn 
fick i uppdrag att klargöra förutsättningarna. Under arbetets gång har jurister 
hos samverkansparterna bistått arbetsgruppen med juridiskt stöd. Därutöver 
har en referensgrupp bestående av Samordningsförbundet Halland, 
Samordningsförbundet Sjuhärad, Samordningsförbundet Gävleborg och 
Samordningsförbundet Väst varit behjälplig i arbetet. 

Vägledningen vänder sig till samordningsförbund och de samverkande 
parterna. Dokumentet är tänkt att fungera i såväl stödjande, tydliggörande 

Bilaga 2 
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Ärenden Bilagor 
som stimulerande syfte. 

 

Samordningsförbundet föreslås besluta: 

att   godkänna informationen. 

6. Rapport från senaste mötet med lokala samverkansgruppen 

Förbundschefen rapporterar från mötet med lokala samverkansgruppen den 
24 maj.  Ett behov som framkommit är att undersöka hur samverkan kring 
samordnad rehabilitering i Skellefteå-Norsjö kan utvecklas, motsvarande 
NAFS i Umeå eller TRIS i Sörmland (se bilagor)  

Samordningsförbundet föreslås besluta: 

att   godkänna informationen. 

Bilaga 3 

Bilaga 4 

7. Ansökan från psykiatrin för att genomföra gruppbehandling för personer 
som står i kö för utredning ADHD 

Psykiatrin i Skellefteå har ansökt om medel för att kunna testa en grupp-
behandling för unga personer som står i kö för utredning av ADHD. 
Väntetiden för utredning är för närvarande 2-3 år, det behövs någon insats 
för att arbeta med de köställda.  Behandlingen ska omfatta 16 träffar à 2,5 tim 
samt tillgång till coachande stöd mellan träffarna. Målsättning är att minst 50 
procent av deltagarna ska uppvisa signifikant förbättring avseende AGHD-
symtom, dessutom ska förhoppningsvis perioder av sjukskrivning minska, 
samt förskrivning av centralstimulantia ska minska. 

 

Samordningsförbundet föreslås besluta: 

att   bevilja  för att genomföra en grupp under hösten 2016. 
SF kan ta beslut om beviljande av ytterligare grupper under 2017 när vi fått 
besked om budget för 2017. 

Bilaga 5 

8. Ansökan om medel för projektet Håll i – håll ut 

Elevunderlaget i vuxenutbildningen har förändrats i hög grad de senaste 10-
15 åren. Från att i huvudsak gälla konkurrenskomplettering till de som inte 
gått ut gymnasiet med fullständiga betyg eller personer som inte har svenska 
som modersmål. Allt mer fokus riktats nu mot elever med dyslexi eller olika 

Bilaga 6 
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Ärenden Bilagor 
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Även om stödfunktionerna ibland 
är i sin linda så har mycket förbättrats för dessa elever. 

Vux vill skapa bättre förutsättningar för att studera genom att skapa ett 
studierum. Att jobba individcentrerat genom att undersöka och samtala om 
vad det är som gör att varje enskild elev inte orkar fullfölja sin utbildning.  Att 
redan när elev ansöker om att börja studera på VUX ordna med träffar för att 
erbjuda studiestöd och visa på vår miljö. Att under studiernas gång ha koll på 
eleverna. Lärare som saknar elev i sin grupp ska kunna kontakta 
”studiecoachen” för att efterfråga elev som uteblir. 

En lärare på 50 procent ska finnas tillhands, som både kan ge studiestöd men 
också vara den som efterfrågar elever som inte dyker upp. I uppdraget ligger 
även att vid behov ta kontakt med andra myndigheter för samverkande stöd.  
Målet är att minst 70 procent av de som påbörjar studier på VUX ska avsluta 
sina kurser. 

Samordningsförbundet föreslås besluta: 

att   bevilja medel för att bevilja projektet Håll i – håll ut medel under hösten 
2016. SF kan ta beslut om beviljande av förlängning när besked om budget för 
2017 kommit. 

9. Ansökan om medel för verksamhet/projekt  Startsträckan 

Vuxenutbildningen ansöker om medel för att utforma en orienteringskurs som 
kan pågå löpande under året där elever kan starta varje månad för att delta 
så länge det finns behov.   
Målgrupp. Unga vuxna 16-24 år som inte avslutat gymnasiestudier eller aldrig 
börjat gymnasiet. 
Att genom olika inslag i orienteringskursen via ett coachande förhållningssätt 
stärka elevens självbild och öka motivationen för studier eller andra 
aktiviteter, exempelvis praktik.  
Syftet är att motivera unga vuxna att börja studera för att stärka sin 
kompetens och/eller öka sina möjligheter till arbete. Att genom olika inslag i 
orienteringskursen via ett coachande förhållningssätt stärka elevens självbild 
och öka motivationen för studier eller andra aktiviteter, exempelvis praktik.  

 

Samordningsförbundet föreslås besluta: 

att   avslå ansökan.  Den orienteringskurs som beskrivs i ansökan liknar i hög 
grad den studiemotiverande folkhögskolekurs (SMF) som är beslutad och 

Bilaga 7 
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Ärenden Bilagor 
finansierad av regeringen. Platserna som finns i hos folkhögskolorna i 
Skellefteå är långt ifrån fyllda. 

10. Ansökan om medel för samtal från Stadsmissionen /S:t Lukas/Psykiatrin 

Tanken är att börja i mindre skala lokalt i Skellefteå med ett samarbete mellan 
S:t Lukas, Stadsmissionen och psykiatrin och söka pengar från 
Samordningsförbundet. Sedan idén är testad och man sett att den kan 
fungera, är tanken att växla upp den på nationell nivå och söka EU-pengar för 
ett större projekt. Detta för att se hur många S:t Lukasenheter som kan 
samarbeta med Hela Människan eller Stadsmissionen på olika ställen i landet. 

Upplägg för samtalsstöd: 
Stadsmissionen i dialog med ”socialtjänsten” och ”beroendeenheten” ska 
välja ut fem personer som under två terminer skulle få ca 20 samtal vardera. 
Projektet skulle omfatta en pott på 100 timmar där vissa kan behöva 25 
samtal och andra klara sig med 15. Vi har också i samråd med S:t Lukas sagt 
att de personer som ska komma ifråga ska vara personer där 
missbruksproblematiken tydligt är det primära och att det också ska vara 
personer som vi har förhoppningar om att de ska kunna komma igen på 
arbetsmarknaden. 

Ett viktigt komplement till dessa samtal är att samtidigt försäkra sig om att de 
som går på samtal också har en sysselsättning. Det kan vara i vårt snickeri, i 
vår Second Hand, inom Solkraft eller något annat. 

Det finns en utvecklingstanke när det gäller målsättningen. Steg ett är att visa 
att en kvalificerad och systematisk terapi leder till att målgruppen (ca fem 
personer under två terminer) upplever en klar förbättring av sin livssituation.  

Samordningsförbundet föreslås besluta: 

att   avslå ansökan. För otydlig koppling till myndighetssamverkan. 

Bilaga 8 

11. Tilläggsansökan från MySam, Skellefteå-Norsjö 

MySams uppdrag  
MySam samordnar och sammankallar aktuella myndigheter/instanser för 
samarbete runt individer i åldern 30+ som har bedömts vara i behov av 
samordnat stöd från fler än en myndighet/instans. Samverkan genom 
samarbetsmöten med individen i fokus där de olika myndigheterna deltar och 
bidrar med insatser utifrån respektive myndighets/instans uppdrag. 
Samverkan sker främst med Hälso- och sjukvården; primärvården och 
psykiatrin, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, men även med 

Bilaga 9 
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Ärenden Bilagor 
biståndsbedömare, Solkraft, Personligt ombud, Särskilt stöd och habilitering, 
socialtjänsten distrikt, privata arbetsgivare, Skellefteå kommun, 
arbetsmarknadsenheten. 
För att kunna jobba ännu bättre med arbetslivsinriktade insatser/stöd 
ansöker MySam om medel för att få tillsätta en aktivitetscoach som får arbeta 
med detta under hösten 2016.  Detta ska sedan utvärderas och behandlas i 
ledningsgruppen för att kunna tas vidare om det blir framgångsrikt. 

Samordningsförbundet föreslås besluta: 

att   bevilja 140 000 kr för att tillsätta en aktivitetscoach enligt ansökan. 

 

12. Reviderad budget för 2016 – och plan för 2017-2018 

Samordningsförbundet har omarbetat budget för år 2016 och plan för åren 
2017-2018. Det är nödvändigt att hantera överskottet från år 2015 på ett 
ansvarsfullt och långsiktigt sätt. 

Samordningsförbundet föreslås besluta: 

att   fastställa reviderad budget år 2016 och plan för åren 2017-2018. 

 

13. Redovisning av processkartläggning som PwC gjort avseende stöd och 
samverkan för unga i åldern 16-29 år 

PwC presenterar den slutrapport som beskriver resultat, slutsatser samt 
förslag till åtgärder utifrån den processkartläggning som de genomfört där alla 
fyra myndigheter varit involverade.  

Samordningsförbundet föreslås besluta: 

att   godkänna informationen. 

Bilaga 10 

  

14. Informationsärenden 

Rapport från NNS planeringsdagar och styrelsemöte 19 -20 maj  
( Kennet och Maria) 

Information om folkhögskolornas gemensamma ESF-projekt IVO som startar i 

Bilaga 11 
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Ärenden Bilagor 
höst.  (Maria) 

 

Informationsbroschyr om de verksamheter/projekt som SF finansierar 
(Maria) 

 

15. Övriga frågor 

… 
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Vägledning om hur samordningsförbund kan utveckla och stödja 
myndigheternas engagemang i arbetsintegrerande sociala företag 
 
 

Målgruppen för den finansiella samordningen står ofta långt ifrån arbetsmarknaden och 

kan behöva särskilt anpassade arbetsplatser för att kunna få och behålla ett arbete. 

Arbetsintegrerande sociala företag kan fungera som en sådan arbetsplats.  

Arbetsintegrerande sociala företag (härefter ASF) är företag som driver 

näringsverksamhet med målsättningen att integrera människor i arbetsliv och 

samhällsliv. Nationella rådet är därför positiv till att samordningsförbund stödjer de 

samverkande parternas engagemang i ASF.  

Samtidigt är ASF ingen egen juridisk företagsform och kan därför ses som vilket företag 

eller vilken arbetsgivare som helst. Nationella rådet vill därför förtydliga under vilka 

förutsättningar samordningsförbund kan finansiera insatser kopplade till ASF.  

Samordningsförbundens uppdrag 

Enligt lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser, har ett 

samordningsförbund till uppgift att 

1) Finansiera individinriktade insatser som bedrivs av de samverkande parterna 

2) Stödja samverkan mellan samverkansparterna  

Nedan följer exempel på insatser kopplade till ASF som kan finansieras. Exemplen är 

indelade i strukturövergripande och individinriktade.   

Öka kunskapen om arbetsintegrerande sociala företag 

Strukturövergripande insatser 

De fyra parter som ingår i samordningsförbunden är alla på olika sätt engagerade i att 

stödja och utveckla ASF. För att lokalt främja utvecklingen av det arbetsintegrerande 

sociala företagandet måste samverkan mellan myndigheter, regionala och lokala, 

offentliga och privata aktörer fungera. Samordningsförbund kan med fördel ta en aktiv 

roll och stimulera till att fler arbetsintegrerande sociala företag startar och växer genom 

finansiering av strukturövergripande insatser såsom att 
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 finansiera en samordnare med uppgift att sprida information och kunskap om ASF 

 bidra till att parterna lokalt arbetar med frågor som rör ASF 

 vara positiva för de möjligheter som ASF kan innebära för FINSAMs målgrupper 

 strategiskt påverkansarbete till myndigheter, beslutsfattare och näringsliv 

 medverka i framtagandet av policybeslut 

 arrangera inspirationsdagar, seminarier eller studiebesök om ASF. 

Nyttja möjligheten till individinriktade insatser på arbetsintegrerande sociala 

företag 

Individinriktade insatser  

Huvuduppgiften för ett samordningsförbund är att samordna de samverkande parternas 

resursinsatser med avseende på åtgärder som riktar sig till FINSAMs målgrupp. För de 

individinriktade insatserna gäller enligt 7 § i Finsamlagen att de samverkande parterna 

står för insatserna och eventuell upphandling, mot att samordningsförbundet står för 

finansieringen. Finansieringen ska alltid gå via den part som har upphandlat 

verksamheten. Förslag på sådana insatser är:  

 Arbetsförberedande och arbetslivsinriktade insatser på arbetsintegrerande sociala 

företag. 

 Utbildning om arbetsintegrerande sociala företag för FINSAMs målgrupp. 

 Finansiering av handledare, anställd hos någon av parterna, för att stödja 

målgruppen på arbetsintegrerande sociala företag. 

Vad ska samordningsförbund undvika att göra?  

Nationella rådet gör bedömningen att det finns insatser och ställningstaganden med 

koppling till ASF som inte är förenligt med lagstiftarens intentioner. Samordningsförbund 

ska inte 

 ge stöd till enskilda näringsidkare i form av kontantbidrag 

 starta och utveckla arbetsintegrerande sociala företag 

 vara medlem i arbetsintegrerande sociala företag eller i intresseorganisationer 

 finansiera kompetensutveckling till anställda på arbetsintegrerande sociala 

företag t.ex. affärsutveckling.  



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Överenskommelse om implementering av NAFS (Samverkan Hälso- och sjukvård, 
Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Socialtjänsten)  
 
Denna överenskommelse anger åtaganden för respektive organisation som ingår i överenskommelse från 
och med 2012-01-01 och tillsvidare. Överenskommelse gäller implementering av de metoder som 
utvecklats under tiden som Samordningsförbundet Umeå och Försäkringskassan finansierat projektet 
NAFS (2007-05-01 – 2011-12-31).  
 
Bakgrund 
 
Långvarig smärta och psykiska/stressrelaterade besvär är de vanligaste diagnoserna vid långa 
sjukskrivningar och utgör mer än hälften av sjukfallen. Många individer har flera diagnoser och ofta 
symtom av såväl somatisk som psykisk karaktär. Erfarenheter från tidigare projekt - nationella och 
internationella forskningsrön - visar att multidisciplinär bedömning och behandling bidrar till ökad 
arbetsförmåga. Adekvata och snabba åtgärder minskar konsumtionen av sjukvård, förkortar 
sjukskrivningar och ger en förbättrad livskvalitet för individen. För den professionella hjälparen kan 
tydligt ledarskap och struktur samt ett multidisciplinärt arbetssätt ge avlastning och stöd i ett arbete som 
ofta kan upplevas svårt och tungt. 
 
Landstingen har sedan 2006 fått ökade ekonomiska möjligheter för att utveckla sjukskrivningsprocessen 
genom den s.k. Sjukvårdsmiljarden. Statens stimulansbidrag har nu också förlängts till utgången av 2015. 
 
Från och med maj 2007 har tjänstemän från Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Socialtjänsten 
kompletterat de multidisciplinära teamen på hälsocentralerna inom Umeå kommun på tio hälsocentraler 
och på sex av klinikerna på Norrlands Universitetssjukhus.  
 
Syftet med NAFS har varit att bidra till att stärka individens egna resurser och förutsättningar i sin 
rehabilitering genom: 
 

o Enhetlig information ska ge känsla av sammanhang och delaktighet 
o Samverkan mellan aktörerna ska stärkas 
o Insatsen ska bidra till att tillgången till multidisciplinära team förbättras 
o Individens tillgång till bred bedömning ska ske tidigare 
o Tillämpning av rutiner ska förbättras bland annat genom samordnat stöd, gemensamma 

definitioner, beredningsmöten och avstämningsmöten 
 
Från och med våren 2009 har hälsocentralerna i Vindeln, Bjurholm, Vännäs, Robertsfors och Nordmaling 
inkluderats i verksamheten. I januari 2011 öppnade tre nya hälsocentraler i Umeå (Citykliniken, 
Norrlandskliniken och Husläkarna) som sedan öppnandet deltagit i NAFS-samarbetet.  
 
Sammanfattning av projektets utvärdering  
 
Curt Edlund har haft uppdrag att utvärdera NAFS och så här sammanfattar han läget i oktober 2012.  
 



 
 
 
Läget i projektet är i det stora hela gott. Träffarna på hälsocentralerna inom Umeå och dess 
kranskommuner fortsätter kontinuerligt och på de flesta av träffarna är samtliga parter närvarande.  
P.g.a. minskade resurser är det bara vid psykiatriska kliniken och hand- och plastikkirurgen som 
kontinuerliga NAFS-träffar anordnas på klinikerna från och med 2011. Det vore värdefullt att ha 
uppföljningstidpunkter för att säkerställa att en till två träffar per år anordnas även vid de kliniker där 
tidigare kontinuerliga träffar genomfördes. 
  
Några exempel på vad kontaktpersoner från de olika parterna skriver om hur NAFS fungerar. 
”Det är ett bra samarbetsklimat och bra diskussioner där vi lär oss mycket hur det fungerar myndigheter 
emellan. Problem lyfts vidare som uppkommer i ärenden där det finns glapp mellan de olika 
myndigheterna” (kontaktperson från fk). 
”Att alla aktörer är väl förberedda och det är konstruktiva diskussioner utifrån den sökandes bästa. Att de 
olika aktörerna får ökad förståelse för vad t ex olika beslut grundar sig på. Att personer inte ”tappas bort” 
bara för att han eller hon är aktuell hos en annan myndighet” (kontaktperson af). 
”Till mig ringer många från andra myndigheter och vill ha information om socialtjänsten eller få kontakt 
med rätt handläggare. Särskilt roligt är det att läkare från hälsocentraler börjat använda den möjligheten 
vilket underlättar arbetet enormt” (kontaktperson socialtjänsten). 
Ett visst bekymmer uppkommer vid byte av kontaktpersoner - det kan då ibland ta tid innan ersättare 
tillsätts och ytterligare tid innan den personen kommer in i arbetet. En inskolning då både den ”gamle” 
och nye representanten är närvarande vid ett NAFS- möte bör ske för att inte värdefull tid i samverkan 
ska gå förlorad och insatser för sjukskrivna försenas. 
 
Problem som tas upp av några handläggare är att frågeställningar ibland saknas inför träffarna och att lista 
över ärenden som ska tas upp skickas ut väl sent. Det är viktigt att inte samverkansaktiviteterna 
nedprioriteras utan får sin plats på agendan eftersom alla vinner på samarbete.  
 
Syfte 
 
Syftet med överenskommelsen är att fortsätta bedriva och utveckla det arbete som utförts inom ramen för 
NAFS-projektet.  
 
Mål 
 
De mål som har gällt under projekttiden kvarstår enligt nedan.  
 
Individens egna resurser och förutsättningar i sin rehabilitering ska stärkas bland annat genom: 

• Enhetlig information till individen om sjukskrivningsprocessen som skall bidra till en känsla av 
sammanhang och delaktighet.  

• Samverkan mellan närsjukvård/aktuella kliniker – försäkringskassa – arbetsförmedling – 
socialtjänsten skall vidareutvecklas. 

• Insatsen skall bidra till att tillgången till multidisciplinär kompetens/team även fortsättningsvis ska 
finnas inom närsjukvården/aktuella klinikerna. 

• Individens tillgång till en bred bedömning av sina besvär ska ske tidigt i rehabiliteringsförloppet 
• Dokumentering och tillämpning av rutiner och metoder i det vardagliga arbetet skall förbättras, 

exempelvis: 
o Ge samordnat stöd innan sjukskrivning 
o Gemensamma definitioner av begrepp i sjukskrivningsprocessen 



 
 
 

o Beredningsmöten 
o Avstämningsmöten 

 
 
Deltagande parter 
 
Parterna i överenskommelsen är Försäkringskassan (LFC Umeå), Arbetsförmedlingen (AMO Umeå), 
Västerbottens läns landsting (Backen, Ålidhem, Ersboda, Mariehem, Sävar, Holmsund, Hörnefors, 
Dragonens, Tegs, Husläkarna, Norrlandskliniken, Citymottagningen, Nordmaling, Robertsfors, Vännäs, 
Bjurholm och Vindelns hälsocentraler). Från Västerbottens läns landsting deltar också följande kliniker i 
överenskommelsen: Hand- och plastikkliniken, Neurorehab Sävar, Neurocentrum NUS, Smärtrehab, 
Stressrehab, Neurologen, Ortopeden och Psykiatrin. Vidare deltar Umeå kommuns socialtjänst, inkl 
socialtjänsterna i kommundelarna Holmsund, Sävar och Hörnefors.  
 
Socialtjänsterna i Vännäs kommun, Robertsfors kommun, Vindelns kommun, Bjurholms kommun och 
Nordmalings kommun kommer att erbjudas möjlighet att delta.  
 
Antalet hälsocentraler/klinker som deltar i överenskommelsen kan komma att påverkas av 
omvärldsförändringar och hur arbetet utvecklas. Exempel på faktorer som kan påverka antalet deltagande 
hälsocentraler/klinkern kan vara överenskommelser gällande sjukskrivningsmiljarden och/eller 
rehabiliteringsgarantin.  
 
Hälso- och sjukvården 
 
Hälso- och sjukvårdens syfte i sjukskrivningsprocessen finns beskrivet i landstingets ledningssystem för 
sjukskrivningsprocessen, i dokumentet beskrivs vikten av extern samverkan. Landstingets avsikt är att 
tillhandahålla organisation och strukturer där primärvårdens sjukskrivnings/rehabkoordinatorer och FM - 
Läkare bildar basen för primärvårdens externa samverkan.  
 
Landstinget har även för avsikt att låta specialistsjukvårdens stora sjukskrivande enheter koordineras i 
sjukskrivningsfrågor av sjukskrivningskoordinatorer med uppdraget att vara behjälpliga i 
samverkansfrågor och vara kontaktpersoner gentemot Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och 
Socialtjänsten.  
 

• Primärvårdskoordinatorerna organiserar den externa samverkan i samverkansträffarna och lägger 
agendan. 

• FM-Läkare bistår med medicinsk expertis och sprider försäkringsmedicinsk kunskap bland sina 
kollegor. 

 
Försäkringskassan 
 
Försäkringskassan bidrar med personliga handläggare (samordningstjänster) som ska verka vid de 
hälsocentraler och kliniker som omfattas av denna överenskommelse. De personliga handläggarna 
kommer att finnas på hälsocentralerna/klinikerna enligt ett schema utifrån behoven på respektive 
hälsocentral/klinik. Försäkringskassans handläggare tillför specifik försäkringsmedicinsk kompetens till 
de resursteam som finns vid hälsocentralerna/klinikerna och förväntas samarbeta med koordinatorerna 
utifrån hälsocentralernas/klinikernas riktlinjer och arbetssätt. 
 



 
 
 
Försäkringskassans handläggare förväntas ha följande uppdrag: 
 

• Delta i rehabteamsträffar för att bidra med kunskapsstöd om sjukförsäkringen. 
• Ge information om försäkringskassespecifika frågeställningar. 
• Ärenden där samordningsstöd krävs från Försäkringskassan tidigt i pågående sjukskrivning och i 

ärenden där risk för sjukskrivning föreligger. 
• Förmedla behov av fördjupade samverkansinsatser t.ex. dialog med samverkansansvarig och 

försäkringsmedicinsk rådgivare avseende beslutsstöd och partnersamverkan. 
 
Arbetsförmedlingen 
 
Arbetsförmedlingens kontakt med hälsocentraler och kliniker kommer att integreras i ordinarie 
verksamhet och fördelas på ett antal arbetsförmedlare med kompetens för arbetslivsinriktad rehabilitering. 
En arbetsförmedlare blir kontaktperson gentemot 1-2 hälsocentraler/kliniker. Eftersom antal ärenden och 
behov av arbetsförmedlingens närvaro varierar på de olika hälsocentralerna och klinikerna kommer dessa 
hänsyn att tas vid fördelningen. Om behov av samordning kring en specifik arbetssökande uppstår, och 
om kontaktpersonen inte är ordinarie arbetsförmedlare, kan kontaktpersonen ta emot önskemål om 
samordning och förmedla det vidare till ordinarie arbetsförmedlare som deltar på samordningsträff.  
Är den arbetssökande inte inskriven hos arbetsförmedlingen så sker detta via Arbetsförmedlingens 
Direktservice. 
 
Arbetsförmedlaren förväntas ha följande uppdrag: 
 

• Delta i rehabteamsträffar för att bidra med kunskapsstöd generellt vad avser Arbetsförmedlingens 
insatser och program. 

• Information om koppling mellan insatser och program och de krav som ställs för få ta del av 
aktivitetsstöd, etableringsersättning, arbetslöshetsersättning samt i eventuellt förekommande fall 
ytterligare ersättningsformer. 

• Lyfta ärenden där det finns behov av samordningsstöd för att undersöka personens möjligheter att 
få stöd/rehabilitering för att komma ut i egenförsörjning via arbete eller om möjligt ta ett steg 
närmare arbetsmarknaden. 

• Förmedla behov av fördjupade samverkansinsatser. 
• Arbetsförmedlingen kommer att utarbeta ett informations underlag för att kunna erbjuda våra 

samverkanspartners sk seminarier på Arbetsförmedlingen.  
 
Socialtjänsten 
 
Socialtjänstens kontakt med hälsocentraler och kliniker kommer att integreras i ordinarie verksamhet och 
fördelas på olika socialsekreterare på försörjningsstödenheten. En socialsekreterare blir kontaktperson 
gentemot 1-2 hälsocentraler/kliniker. Eftersom antal ärenden och behov av socialtjänstens närvaro 
varierar på de olika hälsocentralerna och klinikerna kommer dessa hänsyn att tas vid fördelningen. Om 
behov av samordning kring en specifik klient uppstår, och om kontaktpersonen inte är ordinarie 
handläggare, kan kontaktpersonen ta emot önskemål om samordning och förmedla det vidare till ordinarie 
handläggare som deltar på samordningsträff. Socialtjänstens handläggare förväntas ha följande uppdrag: 
 

• Delta i rehabteamsträffar för att bidra med kunskapsstöd om försörjningsstöd. 
• Informera om försörjningsstödsspecifika frågeställningar. 



 
 
 

• Lyfta ärenden där det finns behov av samordningsstöd för att undersöka personens möjligheter att 
få stöd/rehabilitering för att om möjligt ta ett steg närmare arbetsmarknaden och inte fastna i 
bidragsberoende, och/eller få stöd/hjälp från rätt instans. 

• Förmedla behov av fördjupade samverkansinsatser. 
 
Samordningsförbundet Umeå 
 
Samordningsförbundet kommer även fortsättningsvis att åta sig att koordinera ett antal insatser av 
sammanhållande och kompetensstärkande karaktär. Följande insatser ansvarar Samordningsförbundet för: 
 

• Att vara sammankallande för styrgruppen som finns för NAFS. Styrgruppen ska sammanträda 1 
gång/termin (två gånger/år). Syftet med styrgruppen är att säkerställa det fortsatta 
samverkansarbetet.  

• Att 1 gång/termin (två gånger/år) anordnar handläggarträffar för Försäkringskassan, 
Arbetsförmedlingen och Socialtjänsten, eventuellt också med landstingets koordinatorer. 
Innehållet i handläggarträffarna blir framför allt nulägesgenomgångar och föreläsningar i ämnen 
relevanta för NAFS-arbetet. Träffarna genomförs i Försäkringskassans lokaler. 

• Samordningsförbundet åtar sig att i samverkan med överenskommelsens parter arrangera och 
finansiera ett seminarium per år med syfte att stödja samverkansarbetet. Seminariet kommer att 
genomföras under årets första kvartal.   

 
Budget 
 
Var och en av parterna står själva för sina kostnader.  
 
Underskrifter 
 
Denna överenskommelse är upprättat i 5 exemplar varav parterna har tagit del av var sin.  
 
 
Umeå  den……………………………… Umeå  den..………………………….. 
 
………………………………………….  ……………………………………….. 
Christer Lindvall  Per Renström 
Samordningsförbudet Umeå  Arbetsförmedlingen  
 
 
Umeå  den……………………………… Umeå  den..………………………….. 
 
………………………………………….  ……………………………………….. 
Kjell-Åke Johansson  Margit Håkansson 
Försäkringskassan   Västerbottens läns landsting 
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Ewa Klingefors   
Socialtjänsten, Umeå kommun    
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Förord
Den rapport som du nu håller i handen hoppas vi ska uppfattas som 
både värdefull och användbar. Den sammanfattar och beskriver på 
ett pedagogiskt sätt 13 års utvecklingsarbete som har lett fram till en 
etablerad rehabiliteringssamverkan i Sörmland mellan landstinget, 
Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och länets kommuner. Vägen 
hit har inte varit spikrak men idag är TRIS en stabil organisationsstruk-
tur som omfattar ca 400 medarbetare från de ingående parterna och 
som är uppmärksammad även utanför länets gränser.

TRIS har från 2015 övergått från projekt till ett fullt implementerat 
arbets sätt. Det är i det läget angeläget att blicka tillbaka och sum-
mera vad som har gjorts genom åren, dra lärdomar av detta och med 
den kunskapen driva utvecklingsarbetet vidare. Genom rapportens 
utformning har vi försökt att beskriva hur rehabiliteringsprocessen 
har utvecklats i Sörmland - inte minst för dem som successivt kom-
mer in i TRIS-organisationen, utgör den en viktig historielektion och 
kunskapskälla.

Många rapporter blir, i bästa fall, lästa och sen arkiverade och 
bortglömda. Vår ambition är att denna rapport ska fortsätta 
vara ett levande dokument och ett viktigt verktyg för andra som  
arbetar i projekt eller står i begrepp att göra det och då inte en-
bart rehabiliterings projekt. Här finns erfarenheter och lärdomar om  
styrning, organisation och roller som är allmängiltiga.

Vi vill rikta ett stort tack till processledare Maria Bolwig för ett mycket 
välskrivet och genomarbetat dokument.

Sörmland i maj 2015 
Regionala Samverkansgruppen

Anna-Lena Karlsson Mariann Jansson Mats Karlsson
Försäkringskassan Landstinget Arbetsförmedlingen
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Inledning

Inledning
TRIS – Tidig Rehabilitering I Samverkan - är en struktur och organi-
sation för rehabiliteringssamverkan i Sörmland. Ingående parter är 
Landstinget Sörmland, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och 
länets samtliga kommuner. 

TRIS finns till för personer som på grund av sjukdom behöver stöd 
från flera parter för att kunna behålla sitt arbete, återgå i arbete eller 
söka arbete. I TRIS arbetar vi i samverkansteam, TRIS-team, för att 
kunna ge ett mer samlat stöd i rehabiliteringen. I TRIS-teamet del-
tar vårdpersonal och handläggare från Försäkringskassan, Arbetsför-
medlingen och socialtjänsten. Teamet leds av en rehabkoordinator 
och finns på samtliga vårdcentraler samt vissa kliniker i länet. TRIS ger 
snabba kontaktvägar och minskar handläggningstider. TRIS-arbetet 
handlar sammantaget om kundnytta, patientsäkerhet, jämlik vård, 
arbetslinjen och individers möjlighet till egen försörjning.

Utvecklingen av TRIS-organisationen och TRIS-processen har pågått 
sedan tidigt 2000-tal och tog sitt avstamp i skenande sjukskrivningstal. 
Parallellt med utvecklingen av samverkansplattformen TRIS och det 
sammantagna arbetet med en effektiv och kvalitetssäker rehabilite-
rings- och sjukskrivningsprocess i Sörmland, har även en omfattande 
utveckling inom området skett på nationell nivå. Lagen om  finansiell 
samordning har stiftats och samordningsförbund har bildats. Över-
enskommelser1 mellan Socialdepartementet och Sveriges Kommuner 
och Landsting, SKL, har slutits, vilka gett ekonomiska incitament för 
landstingen att prioritera arbetet kring en effektiv och kvalitetssäker 
sjukskrivningsprocess. Stora förändringar har skett inom socialförsäk-
ringen med tidsbegränsningen och bedömningsgrunderna i rehabili-
teringskedjan. Arbetsförmedlingen har fått ett större uppdrag inom 

1 Sjukskrivningsmiljarden: Inom överenskommelsen har landstingen möjlighet att  
dela på närmare en miljard per år genom prestationsbaserad ersättning. 
Rehabiliterings garantin: Rehabiliteringsgarantin innebär att patienter som har lång-
varig diffus smärta i rygg, nacke, axlar och lindriga eller medelsvåra depressioner, 
olika typer av ångest och stress, ska få medicinsk behandling och rehabilitering efter 
att hälso- och sjukvården gjort en medicinsk bedömning och utredning.
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rehabiliteringsområdet genom arbetslivsintroduktionen2 och etable-
ringsuppdraget3. Kommunerna har till följd av ökade kostnader för 
försörjningsstöd, fått starkare drivkrafter att utveckla samverkan för 
att bättre kunna stötta försörjningsstödstagare som är sjuka, på sin 
väg mot egen försörjning. 

Alla dessa förändringar och omgivningsfaktorer har när vi tittar tillbaka,  
stärkt och drivit på utvecklingen av samverkansplattformen TRIS. 
TRIS 2015 är en organisation med god struktur som ger oss bra för-
utsättningar att möta upp dagens och framtidens behov och utma-
ningar, avseende rehabiliteringssamverkan. TRIS är dock endast ett 
av många verktyg i arbetet med en effektiv och kvalitetssäker reha-
biliterings- och sjukskrivningsprocess - ca 10 % av alla nya sjukfall i 
Sörmland under ett år omfattas av TRIS. Utmaningarna i det samman-
tagna arbetet med att stötta individen åter i arbete, förkorta eller helt 
undvika sjukskrivningar, handlar idag i Sörmland mer om att utveckla  
andra verktyg och strukturer såsom tidiga kontakter med arbets- 
givare och teambedömningar i vården. 

2 Arbetslivsintroduktion: Program på Arbetsförmedlingen som riktar sig till den vars 
dagar i sjukförsäkringen har tagit slut. 
3 Etableringsuppdraget: Arbetsförmedlingens särskilda ansvar för att alla nyanlända 
invandrare erbjuds insatser som främjar en snabb och effektiv etablering på arbets-
marknaden.

Inledning
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Rapportens avsändare och målgrupp 
Projektrapporten är ställd från TRIS Länsstyrgrupp och den Regionala  
Samverkansgruppen, RSG, till Samordningsförbundet RAR som un-
der perioden 2008-2014 beviljade projektmedel för vidareutveck-
lingen av processmodellen Rehabskelettet, som sedermera blev TRIS.   
Målgruppen för rapporten är dock vidare och omfattar såväl  
medarbetare i TRIS-organisationen som intressenter i övriga landet, 
som har ett intresse att utveckla en samverkansmodell utifrån eller 
 inspirerad av TRIS. 

Projektrapporten godkändes av den Regionala Samverkansgruppen 
den 5 maj 2015. 

Omfattning och disposition
Då utvecklingen av TRIS påbörjades redan 2002, krävs en beskriv-
ning av historien och förändringarna runt omkring, för att erhålla 
den kompletta bilden. Inledningsvis ges därför en historiebeskrivning 
med viktiga milstolpar. Den följs av en beskrivning av TRIS idag och ut-
vecklingen under projektperioden. Slutligen presenteras vår bedöm-
ning av framgångsfaktorer, våra lärdomar och utvecklingsområden 
framöver. 

De underlag som legat till grund för rapporten utgörs av interna 
 dokument och är ganska omfattande. Huvuddelen har vi därför valt 
att inte bilägga rapporten. Som bilagor finns endast processkartor 
från 2002 och framåt.

Projektrapporten är relativt omfattande volymmässigt, har en ut-
värderande ansats och intar ett lärande perspektiv. 

Inledning
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Historien om TRIS – milstolpar
Utvecklingen av TRIS - organisationen och processmodellen - har på-
gått i mer än tio år och initialt under namnet Rehabskelettet. Ska vi 
vara riktigt exakta så formades det första embryot till modellen redan 
tidigt 90-tal. Det har funnits många viktiga hållpunkter på resan fram 
till idag, både avseende det strukturella och det operativa arbetet. De 
viktigaste hållpunkterna för den strukturella utvecklingen finns på tids-
linjen nedan. De viktigaste stegen avseende utvecklingen av modellen 
och det operativa arbetet, finns beskrivet under utvecklingen, sid 30. 

90-tal – Finsamförsök
I början på 90-talet deltog Sörmland i pilotverksamhet inom ramen 
för lagen (1994:566) om lokal försöksverksamhet med finansiell sam-
ordning mellan socialförsäkring, hälso- och sjukvård och socialtjänst4. 
Piloterna innebar att Försäkringskassan i Eskilstuna och Nyköping som 
ett sätt att effektivisera arbetet arbetade vårdinriktat, d v s en utsedd 
handläggare handlade alla sjukfall tillhörande en vårdenhet. Handläg-
garen var också placerad på vårdcentralen. Arbetssättet möjliggjorde 
kundbesök på plats och bidrog till en ömsesidig attitydförändring, ett 
effektivare samarbete mellan sjukvården och Försäkrings kassan och 
ett bättre flöde i sjukskrivningsprocessen. 

2001-2002 – Kartläggning
I slutet av 90-talet och början av 2000-talet ökade sjukskrivningsta-
let i landet och länet snabbt.  Statistiken visade på att hälften av de 
sjukskrivna hade smärta från rörelse- och stödjeorganen och i den 
gruppen var hälften i behov av andra insatser än enbart medicinska. 
Forskning hade också visat att patienter med smärta från rörelseorga-
nen borde påbörja ett rehabiliteringsprogram med långsiktig plane-
ring, efter 3-4 veckors sjukskrivning – det fanns en insikt kring beho-

Historien om TRIS – milstolpar

4 Tidsbegränsad lag, 1994-2003, vars resultat sedan låg till grund för Lag (2003:1210) 
om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. 
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vet av tidiga insatser. I Sörmland fanns en misstanke om att praktiken 
inte överensstämde med vetskapen om hur man borde göra.  Vidare 
började det framgångsrika samarbetet mellan vård och Försäkrings-
kassa inom ramen för finsamförsöken, att ebba ut. Mot den bakgrun-
den initierade nuvarande Regionala Samverkansgruppen, RSG, som 
då benämndes RAR5, kartläggningen Förutsättningar för och behov 
av multidisciplinära bedömningsteam i Sörmland. Kartläggningen 
 genomfördes av sjukgymnast Inger Eklind som arbetat i ett rehabili-
teringsteam på Malmköpings Vårdcentral. 

Kartläggningen var ambitiös och gav en omfattande bild av resurser 
(och bristen på) samt behovsgrupper. Den lyfte fram behovet av stöd 
till läkare vid bedömning av sjukskrivningsbehov och upplägg av reha-
biliteringsprogram. Man såg också behovet av ett bra samarbete med 
externa aktörer där Försäkringskassan var huvudattraktionen. Ett för-
slag till lösningar för utvecklingen av multidisciplinära bedömningar 
för länets invånare togs fram. Med multidisciplinära bedömningar 
avsågs bedömningar av flera professioner i sjukvården; sjukskrivande 
läkare, sjukgymnast, arbetsterapeut, beteendevetare/kurator. Kart-
läggningens förslag i korthet presenteras på nästa sida. 

5 RAR – Regionala Arbetsmiljö- och Rehabiliteringsgruppen i Sörmland. Länsöver-
gripande samverkansorgan för Försäkringskassan, lands tinget, Länsarbetsnämnden 
och Arbetsmiljöinspektionen.

Historien om TRIS – milstolpar
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1. Inrättande av ett multidisciplinärt bedömningsteam i Nyköping

2. Införande av bedömningsteam i primärvården 

3. Smärtkliniken som stöd i bedömningsteamen

4. Försäkringsläkare som stöd i bedömningsteamen

5. Screeninginstrument för att rikta resurserna mot rätt patienter

6. Igångsättande av smärthanteringskurser i alla kommuner

7. Bedömningar av ortoped, psykiater, reumatolog, neurolog utan 
väntetid och på begäran av bedömningsteamen

8. Styrning av vårdprocessen för patienter med långvarig smärta

9. Lotsnivå på vårdcentral och Försäkringskassan

2002 – Utvecklingen av Rehabskelettet
Utifrån förslag 2 ovan, tog en projektgrupp med representanter från 
sjukvården, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan, fram förslag 
till en länsgemensam processmodell – Rehabskelettet – för rehabili-
tering av sjukskrivna i samverkan. Syftet var att förebygga och för-
korta sjukskrivningsperioder och modellen skulle medverka till en 
halve ring av kostnaderna för sjukskrivningarna i Sörmland. 

Rehabskelettet innebar att det skulle finnas fasta mötesplatser, fasta 
tider och tillgång till multidisciplinär kompetens på varje vårdcentral. 
Målsättningen var att individen tidigt i sjukskrivningsperioden skulle 
få tillgång till en bred bedömning av sina besvär. Det multidiscipli-
nära bedömningsteamet skulle också på fasta mötestider förstärkas 
ytterligare med handläggare från Försäkringskassan, för att få länken 
till samordningsuppdraget och bedömningen av rätten till ersättning. 
Arbetsplats med datauppkoppling till Försäkringskassans personliga 
handläggare skulle också finnas på alla vårdcentraler. Arbetsförmed-
lingen sågs som en resurs till följd av deras kunskap om arbetsmark-
nadens krav men kravet på kontinuerlig närvaro fanns ej. De skulle   
istället, precis som företagshälsovården, adjungeras vid behov. 

Historien om TRIS – milstolpar
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 Tankar om att inkludera socialtjänsten fanns också. Vidare siktade 
man på att utveckla tidig samverkan med arbetsgivare.

Rehabiliteringsprocessen enligt Rehabskelettet skulle drivas framåt 
och samordnas i följande steg:

Vårdplanering – deltagare vårdpersonal. Samordning av medicinska 
insatser. Gemensam målsättning som kommuniceras med individen.

Rehabmöte (dagens begrepp TRIS-möte) – deltagare vårdpersonal 
och Försäkringskassan. I senare skede ev. Arbetsförmedlingen och 
socialtjänsten. Strukturera samverkande insatser av olika aktörer. 
 Avstämning inför flerpartssamtal.

Flerpartssamtal (dagens begrepp flerpartsmöte/avstämningsmöte) 
– deltagare individen, vården, Försäkringskassan, arbetsgivare/FHV 
eller Arbetsförmedlingen. Planering för hur sjukfallet ska avslutas/
återgång i arbete. Fasta tider ska finnas. 

Smärtklinik – metodstödjande mot primärvården, finns mer att göra? 

Ergonomicentrum (utredningsenhet i Landstingets regi, idag ned-
lagd) – Hur kan resterande arbetsförmåga utnyttjas?

Rehabskelettet som helhet var ett mycket ambitiöst projekt som på-
gick 2003 – 2005. Utöver framtagandet av processmodellen och im-
plementering av densamma på samtliga vårdcentraler, innefattade 
det även kompletterade insatser såsom kompetensutveckling inom 
området rehabilitering/omhändertagande av personer med smärta 
och stressymptom samt utveckling av arbetsterapeutrollen. Besluts-
underlag inför inrättande av relevanta nätverk och sjukskrivnings-
kommitté togs även fram. En regional överenskommelse som gav 
stöd till projektet, slöts mellan huvudmännen under projekttiden.

Historien om TRIS – milstolpar
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2005 – Projekt Rehabkoordinator
Under projektperioden för Rehabskelettet, bildades samordningsför-
bundet i Sörmland. Förbundet tog namnet RAR och tidigare RAR blev 
Regionala Samverkansgruppen, RSG. Med finansering från RAR och 
utifrån åtgärdsförslag 9 sid 14, Lotsnivå på vårdcentral och Försäk-
ringskassan, genomfördes 2005 ett projekt där funktionen testades 
på två vårdcentraler i länet, VC Flen och VC Ekensberg i Nyköping. 
Lotsarna på vårdcentralerna kom att benämnas rehabkoordinatorer 
och de skulle vara drivande i arbetet enligt Rehabskelettet, d v s de 
skulle hålla i bedömningsteamets arbete på vårdenheten och tillsam-
mans med Försäkringskassans handläggare hålla i patienternas väg i 
vården, se bilaga 2 för processflöde. Resultatet av deras arbete föll väl 
ut, se vidare Sjukskrivningsmiljarden, sid 18.

2005 – Rehabskelettet implementeras i  
  ordinarie verksamhet
Vid projektavslut 2005 ansågs arbetssättet enligt Rehabskelettet ingå 
i ordinarie verksamhet och det fanns bedömningsteam på vårdcen-
tralerna i länet, även om de hade kommit mycket olika långt och 
många team inte arbetade fullt ut enligt modellen. En uppföljning 
2004 hade visat att arbetssättet fortfarande inte var helt känt ute i 
primärvården trots att landstinget sedan 2003 gett primärvården i 
uppdrag att arbeta enligt modellen. Åtskilliga utvecklingsområden 
konstaterades vid projektavslut där huvuddelen låg inom landstingets  
eget uppdrag men flera punkter krävde utveckling av partssam-
verkan. Vid en återblick på denna lista idag ser vi att den har legat 
till grund för den totala utvecklingen av arbetet med en effektiv och 
kvalitetssäker rehabiliterings- och sjukskrivningsprocess i Sörmland, 
från 2005 och framåt. Vissa punkter har nyligen bockats av och andra 
är under utveckling. 

Historien om TRIS – milstolpar
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Utvecklingsområden Kommentar
Lokala Samverkansgrupperna, LSG, styr på lokal nivå Påbörjades 

2011

Regional samrådsgrupp på länsnivå Ja

Lokala mål utifrån de centrala inriktningsmålen I delar av länet

Uppföljning och incitament för måluppfyllelse Ja

Stöd för länsgemensam process - processamordnare 
och brett sammansatt grupp med företrädare för  
vården, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen

2008

Lokala koordinatorer som håller i teamets arbete 2006

Översyn och utökning av tillgången till beteende-
vetenskaplig kompetens i de lokala teamen (sjukvården)

Ja

Mötesplats för koordinatorerna för erfarenhetsutbyte 
och kompetensutveckling 

Ja

Sjukskrivningskommitté som stöd till sjukskrivande 
läkare

Ja

Rutiner mellan primärvård och andra specialister för 
snabbt omhändertagande av patienter med risk för 
lång sjukskrivning

Nej

Utveckling av former för finansiering av behandling 
och bedömning av specialistkompetens inom framför 
allt psykiatri och ortopedi 

Nej

Utveckling av stöd för dokumentation, statistik och 
uppföljning

Pågår

Tidig signal till arbetsgivaren om behov av anpassning 
av arbetet 

Pågår

Samsyn runt begreppet arbetsförmåga i ett kunskaps-
nätverk 

Nej

Partsgemensam kompetens- och metodutveckling 2011 lokalt 
2014 i länet

Historien om TRIS – milstolpar
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2006 – Sjukskrivningsmiljarden
Förutsättningarna för arbetet enligt Rehabskelettet förbättrades av-
sevärt 2006 när Socialdepartementet och Sveriges Kommuner och 
Landsting slöt den första överenskommelsen gällande sjukskrivnings-
miljarden - stimulansmedel till landstingen för arbetet med en effek-
tivare sjukskrivningsprocess. Med hjälp av dessa medel erbjöds då 
samtliga vårdcentraler i länet finansiering av rehabkoordinatorresurs 
på 25-45 %. En tid senare erbjöds även vårdcentralerna finansiering 
av en sakkunnig läkare i sjukskrivingsprocessen på 10 %. Rehabkoor-
dinatorn, med stöd av sakkunnig läkare där sådan fanns, lyfte arbetet 
inom Rehabskelettet avsevärt, då det nu fanns en sammanhållande 
funktion internt och i samverkansarbetet.

2007 - Översyn av Rehabskelettet
En översyn av Rehabskelettet gjordes 2007. Förutsättningarna för 
Rehabskelettet skulle komma att förändras inom snar framtid med 
anledning av stundande omorganisation på Försäkringskassan och 
förändringar i socialförsäkringen. Försäkringskassans inriktning i sam-
verkan skulle bli gentemot arbetsgivare och inte som tidigare, sjuk-
vården. Det skulle omöjliggöra för Försäkringskassan att fram över  
ha utsedda handläggare som arbetade vårdinriktat i Rehab skelettet. 
Inte heller Arbetsförmedlingens möjligheter att tillsätta resurser till 
teamen framöver, var givna. 

Arbetsgivare, företagshälsovård, Arbetsmiljöverket och fackliga orga-
nisationer inkluderades i översynen. Utvecklingsbehov konstaterades: 

• Processledare i länet, gärna heltid

• Kvalitetssäkring av strukturen i arbetssättet

• Utveckling av samarbetet med kommunernas socialtjänst

• Team på de psykiatriska klinikerna och ortopedklinikerna

• Utveckla tidpunkter för tidiga kontakter med arbetsgivare  
– en tidpunkt för kontakt med arbetsgivare lades in i  
process modellen, se bilaga 3

Historien om TRIS – milstolpar
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2008 – Projektansökan till RAR 
För säkerställande av Rehabskelettets fortlevnad ställde RSG då en 
projektansökan till Samordningsförbundet RAR, gällande finansie-
ring och vidareutveckling av Rehabskelettet. Projektmedel beviljades 
sammantaget för perioden 2008-2014, flera beslutsperioder. RSG fick 
av RAR uppdraget att driva, styra och utveckla Rehabskelettet som 
fick namnet TRIS – Tidig Rehabilitering I Samverkan. Genom finansie-
ring via RAR omfattades nu även kommunerna/socialtjänsten. RAR 
finansierade all handläggartid i TRIS-teamen för Försäkringskassan, 
Arbetsförmedlingen och socialtjänsten, med en successiv nedtrapp-
ning under implementeringsfas 2011-2013. Finansieringen omfat-
tade även en projektledare (benämns senare processledare) på hel-
tid samt länsövergripande kompetens- och utvecklingsinsatser. RARs 
sammantagna budget med utfall presenteras i tabellen. 

RARs budget och utfall för TRIS 2008 – 2014

År Budget Utfall
2008 6 521 000 2 414 000
2009 7 665 000 6 331 000
2010 6 462 000 6 356 000
2011 6 462 000 5 617 000
2012 5 115 000 4 347 000
2013 2 910 000 2 507 000
2014 800 000 750 000
Summa 35 935 000 28 322 000

Historien om TRIS – milstolpar
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2008 – Rehabiliteringsgarantin
Ytterligare en överenskommelse mellan Socialdepartementet och 
SKL slöts 2008, rehabiliteringsgarantin. Den rör finansiering av reha-
biliteringsinsatser för särskilda målgrupper med psykisk ohälsa och 
smärtproblematik. Rehabiliteringsgarantin har ingen direkt bäring på 
samverkansarbetet inom TRIS men har ökat tillgången på medicinska 
rehabiliteringsinsatser som kan erbjudas individen. Inom ramen för 
rehabiliteringsgarantin har landstinget bl a genomfört kompetens-
utvecklingsinsatser avseende funktionsbedömningar samt kognitiv 
beteendeterapi, KBT. Ersättning från rehabiliteringsgarantin utgår 
även till vårdenheterna för behandlingsserier med KBT och multimo-
dal  rehabilitering, MMR samt upprättande av rehabiliteringsplaner.

2011 – Ny organisation och styrning och  
  överenskommelse TRIS
Implementeringsarbetet påbörjades 2011 och organisation och styr-
ning förändrades, vilket är ett avgörande steg för den fortsatta ut-
vecklingen av TRIS. Vi fick lokala styrgrupper med ansvar för uppfölj-
ning av teamens arbete. Tidigare styrgrupp blev Länsgrupp (benämns 
idag Länsstyrgrupp) med ansvar för den länsgemensamma model-
len. En bit in i implementeringsprocessen slöts en överenskommelse 
mellan de ingående parterna som syftar till att säkerställa kontinui-
tet och vidareutveckling av TRIS efter att arbetssättet övergått till att 
be drivas inom ordinarie verksamhet. Överenskommelsen har fjorton 
underskrifter och en uppsägningstid på ett år.

2014 – TRIS implementeras i ordinarie verksamhet
TRIS klassas som fullt implementerat i ordinarie verksamhet från 
2014. Med det avses att ingående parter själva finansierar arbetet i 
TRIS-teamen samt styrgruppsarbetet. För vidare beskrivning av finan-
siering, se sid 25.

Historien om TRIS – milstolpar
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TRIS idag 
TRIS började som ett eldsjälsarbete grundat i en insikt om att sam-
arbete och samverkan är nöd vändigt för en sammantagen och effek-
tiv rehabiliterings- och sjukskrivningsprocess. 

TRIS har sakta och under åtskilliga år, utvecklats till en stor, kom-
plex och formell organisation som omfattar 350 – 400 medarbetare.  
Organisationen utgörs av en processägargrupp, en länsstyrgrupp, 
åtta lokala styrgrupper, en processledare samt 40 TRIS-team. Teamen 
arbetar med ca 2 000 individer/år inom målgruppen och hanterar 
sammantaget ungefär 4 500 ärenden. 

För organisationens delar finns givna förutsättningar gällande upp-
drag och mandat. Kontinuerlig revidering görs också utifrån nya förut-
sättningar och behov. På TRIS webbplats, www.trissormland.se, finns 
aktuella uppdragsbeskrivningar, styrdokument och övriga relevanta 
och aktuella TRIS-dokument. En sammanfattande beskrivning av nu-
läget ges nedan. 

Målgrupp och syfte
Målgruppen för TRIS är personer som har eller riskerar en medicinsk 
nedsättning av arbetsförmågan och är i behov av samordnade insat-
ser, för att komma åter eller närmare arbete. Syftet med TRIS-proces-
sen är att skapa ett effektivt stöd till individen där rehabiliteringsbe-
hovet blir utrett och aktiviteter samordnade så att individen får rätt 
insatser, rätt ersättning, från rätt instans, vid rätt tidpunkt. 

Mål
Det övergripande målet för TRIS är att alla vårdcentraler och berörda 
kliniker ska ha fungerande team med representanter som arbetar uti-
från aktuell uppdragsbeskrivning. 

TRIS idag
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Organisation och styrning 

Bild: TRIS organisation och styrning

Processägare
Processägare för TRIS är den Regionala Samverkansgruppen, RSG. I 
RSG representeras Landstinget Sörmland, Försäkringskassan, Arbets-
förmedlingen, Arbetsmiljöverket samt länets kommuner (idag va-
kant). RSG finns inom respektive organisations ordinarie verksamhet 
och verkar för en helhetssyn gällande samverkan i länet. Ett utveck-
lingsarbete gällande RSGs uppdrag har just initierats.

TRIS Länsstyrgrupp 
RSG har delegerat uppdraget för den länsövergripande styrningen av 
TRIS till TRIS Länsstyrgrupp. Länsstyrgruppen fattar beslut gällande 
den länsgemensamma modellen. Länsstyrgruppen sätter därmed 
 ramar för TRIS-teamens och de lokala styrgruppernas arbete. I läns-
styrguppen finns representation från ingående parter. 

TRIS idag
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Processledare för TRIS
På länsstyrgruppens uppdrag arbetar en processledare på heltid som 
leder det länsövergripande operativa arbetet gällande utveckling av 
TRIS-processen och TRIS-organisationen. Processledaren är anställd 
av Landstinget Sörmland och tjänsten finansieras av Samordnings-
förbundet RAR. 

Förstärkta insatser kring nollplacerade
Med nollplacerad avses en person som saknar en sjukpenninggrun-
dande inkomst hos Försäkringskassan och som därför, trots nedsatt 
arbetsförmåga till följd av sjukdom, ej kan få sjukpenning. Sedan en 
lång tid tillbaka har vi i TRIS konstaterat att personer som är nollpla-
cerade inte följer eller erbjuds samma rehab – och sjukskrivningspro-
cess som de som har en sjukpenninggrundande inkomst. Bland annat 
sjukskrivs de inte på samma grunder och de faller mellan stolarna. 
Försäkringskassan tar av olika anledningar inte sitt samordningsan-
svar för målgruppen och vården erbjuder dem inte medicinsk reha-
bilitering i tillräcklig omfattning. För att arbeta aktivt med frågan och 
förstärka processerna runt denna målgrupp, fanns under perioden 
mars 2013 t o m februari 2015, ytterligare en processledare inom 
TRIS. Processledaren hade sin anställning hos Försäkringskassan och 
tjänsten finansierades av Samordningsförbundet RAR.

Lokala styrgrupper
Inom TRIS-organisationen finns åtta lokala styrgrupper. De lokala styr-
grupperna ansvarar för implementering, uppföljning och styrning av 
den länsgemensamma modellen på lokal nivå, d v s TRIS-teamens 
 arbete. Representanter i de lokala styrgrupperna är personer med 
lokalt beslutsmandat från landstingets hälso- och sjukvård (primär-
vård och psykiatri) samt Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och 
respektive kommun.

TRIS idag



24  

TRIS-team
På alla vårdcentraler och vissa kliniker i länet finns TRIS-team. I TRIS-
teamen finns representanter från sjukvården, Försäkringskassan, 
 Arbetsförmedlingen och kommunens socialtjänst (försörjningsstöd). 
TRIS-teamen leds av en rehabiliteringskoordinator som fungerar som 
spindeln i nätet såväl internt som i relation till de samverkande par-
terna i TRIS. I de flesta TRIS-team finns en sakkunnig läkare i rehabi-
literings- och sjukskrivningsprocessen. Den sakkunniga läkaren har 
en konsultativ roll och står för den medicinska kontinuiteten. Både 
rehabiliteringskoordinatorn och den sakkunniga läkaren är anställda 
på vårdenheten. Från vårdens sida deltar också oftast en sjukgym-
nast, arbetsterapeut, psykoterapeut eller beteendevetare samt sjuk-
skrivande läkare. TRIS-teamens sammansättning på klinik ser lite an-
norlunda ut och har inte givet en lika omfattande representation från 
de olika parterna. 

TRIS-teamen arbetar med och runt målgruppen för TRIS och är  navet 
i organisationen. Representanterna i TRIS-teamen arbetar enligt 
länsgemensamma uppdragsbeskrivningar och enligt den länsgemen-
samma modellen, TRIS-processen. TRIS-teamen har fasta represen-
tanter och fasta mötestider. De sammanträder generellt en gång per 
vecka eller en gång varannan vecka, beroende på vårdenhetens stor-
lek mätt i antal personer inom målgruppen.  

TRIS idag
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Finansiering
TRIS beräknas sammantaget kosta ca 28 miljoner kronor per år där 
landstingets del omfattar 20 miljoner. Funktionerna rehabkoordinator 
och sakkunnig läkare, finansierar landstinget via sjukskrivningsmiljar-
den. I TRIS idag bekostar Samordningsförbundet RAR en processledar-
tjänst på heltid. Den Regionala Samverkansgruppen, RSG, budgeterar 
på årsbasis utvecklingsmedel för TRIS. Huvuddelen av dessa medel 
äskas sedan från RAR. RAR finansierar även vissa lokala utvecklings-
insatser som faller inom de lokala styrgruppernas uppdrag. 

TRIS-processen – den länsgemensamma modellen
TRIS-processen är den gemensamma processen och modellen för rehabili-
teringssamverkan. Från vårdens perspektiv så är TRIS-processen ett 
av de verktyg som vid behov och för rätt målgrupp, kan användas i 
arbetet med en effektiv och kvalitetssäker rehabiliterings- och sjuk-
skrivningsprocess.

Processbilden, se sid 27, illustrerar strukturen, arbetssättet och den 
vanligaste gången för en individs ärende i TRIS. TRIS-processen be-
skrivs utifrån en indelning i fyra delar: Innan – Under - Efter – Avslut. 
Utgångspunkten i indelningen är TRIS-mötet, samverkans mötet, som 
är signifikant för modellen. Arbetet enligt TRIS-processen beskrivs ut-
förligt på webbplatsen, www.trissormland.se, men sammanfattas på 
nästa sida. 
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Innan
Steget innan TRIS-mötet är väldigt viktigt. Det innefattar de interna 
processerna hos respektive part. Med interna processer avses att 
TRIS är känt som arbetssätt, att det finns strukturer för personliga 
möten med individen, att bedöma samordningsbehov, informera 
om TRIS som möjlighet, göra individen delaktig i den egna rehabi-
literingsprocessen, inhämta samtycke, formulera frågeställning, an-
mälan av ärende till rehabkoordinator och förberedelse inför mötet. 
En viktig del för vården i detta steg är att göra en teambedömning 
och upprätta plan för rehabilitering vid sjukskrivning/förebyggande 
sjukskrivning. 

Under
Med detta steg avses själva TRIS-mötet då TRIS-teamet träffas. Vid 
TRIS-mötet görs en kartläggning av alternativa insatser utifrån indi-
videns förutsättningar och mål. I varje ärende tar teamet ställning 
till uppföljningsbehov och fattar beslut om vem som återkopplar 
till  individen. TRIS-mötet är också ett forum för informationsutbyte 
 mellan organisationerna. 

Efter
I steget innefattas återkoppling och vidare planering med individen 
och genomförande av samordnade insatser. Vid behov genomförs ett 
avstämningsmöte där individen, Försäkringskassan och ytterligare 
part, oftast arbetsgivare/Arbetsförmedling och vården, träffas för att 
tillsammans planera framåt. 

Avslut 
Ärendet avslutas i TRIS när det finns en planering i ärendet. Vanli-
gaste avslutsorsakerna är förberedande träning, arbetslivsinriktad 
 rehabilitering, arbete, studier, sjukersättning.

TRIS idag
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Sammanfattning projektperiod 
2008 – 2014 
Projektperioden 2008-2014 kan delas in i två delperioder; inför imple-
menteringen och under implementeringen. Delperioderna har letts 
av två olika processledare och styrmodeller, målgrupps formuleringar, 
syften och mål har varierat under resans gång. 

Inför implementeringen 2008 – 2010
Rehabskelettet blev TRIS 2008 och nu fanns en projektledare på hel-
tid. Det var fortfarande långt till målet om ett länsgemensamt arbets-
sätt med fulltaliga team - istället för en länsgemensam modell hade vi 
egentligen lika många Rehabskelett som det fanns team. Arbetssättet 
hade i stort bekostats inom ordinarie verksamhet en längre tid och 
lokal styrning saknades. Följden hade blivit att bemanningen av TRIS-
teamen inte givet prioriterades vid intern resursbrist. Projektledare 
hade också endast funnits på 25 %. Utifrån projektets omfattning är 
det att likställa med noll och ingenting. Det saknades också skriftliga 
rutiner och fasta mötestider för många team. Under perioden 2008 
– 2010 lade den nya projektledaren ner mycket tid på direkt arbete 
ut mot teamen för att få dem att gå i samma takt och åt samma håll. 
Direkt handpåläggning behövdes också för att få igång teamen på 
sjukhusklinikerna, ortopeden och psykiatrin, vilket var ett mål inom 
projektet. Från 2010 och framåt var det stort fokus på uppföljning av 
individärenden för att säkerställa att de ledtider som var uttalade i 
processen hölls. 

När vi idag tittar tillbaka ter det sig också som att det inte fanns en 
tydlig skiljelinje mellan projektledarens uppdrag och det uppdrag 
som landstingets processledare i rehab- och sjukskrivningsprocessen 
hade. Projektledaren arbetade till viss del med det vi idag klassar som 
internt arbete i landstinget – exempelvis arbetet med en jämställd 
sjukskrivningsprocess, framtagandet av bedömningsinstrument för 
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fastställande av funktionsnedsättning etc. Projektledaren arbetade 
också som rehabkoordinator på en vårdcentral i länet en dag i veckan,  
under en kortare period 2011.

Under implementeringen 2011 – 2014
Med avstamp i den nya styrningen med lokala styrgrupper från 2011, 
har länsstyrgruppen för TRIS under perioden 2011-2014 bedrivit ett 
formaliseringsarbete för att skapa förutsättningar för implemente-
ring av en länsstandard samt för att skapa en struktur för kommuni-
kation och informationsspridning. I och med det ett ifrågasättande av 
det mesta för att se till att vi har en modell som står stadigt i en förän-
derlig värld och som gagnar samtliga organisationer och deras möjlig-
het att hantera sina grunduppdrag. Vi har gått från begreppet projekt 
till process, arbetat för en tydlig ansvarsfördelning i processmodel-
len och mellan organisationens delar, en gränsdragning mellan hela 
rehab- och sjukskrivningsprocessen och TRIS-processen samt för en 
tydlig skiljelinje mellan processledarens uppdrag, kontra det uppdrag 
som processledaren för rehabiliterings- och sjukskrivningsprocessen 
i Landstinget har. Idag finns tydliga direktiv och uppdrag samt svar på 
frågorna: Vad är TRIS? Vad är TRIS-processen? Hur står TRIS-proces-
sen i relation till hela rehabiliterings- och sjukskrivningsprocessen? 
Vad är syftet med TRIS-mötet? Vilken är målgruppen? Ingår arbets-
givaren i TRIS? Vad är ett TRIS-team? Vad har organisationens delar 
för uppdrag och mandat? 

Sammanfattning projektperiod 2008 – 2014
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Utvecklingen 2008 - 2014

Syfte och mål
I projektansökan till RAR 2008 formulerades huvudmålet som följer:  
”TRIS ska bidra till en välfungerande sjukskrivningsprocess som präg-
las av tidiga och aktiva insatser för att undvika långvarig sjukfrån-
varo. Genom att säkerställa närvaro från samtliga aktörer runt den 
sjukskrivne i en tydlig rehabiliteringskedja enligt den process som 
beskrivs i ”Rehabskelettet”, ska denna process underlätta återgång-
en till arbete”. De sammantagna förväntningarna på vad TRIS skulle 
åstadkomma var höga, där nio effektmål angavs, mer eller mindre 
mät bara. Till synes har de ingående parternas egna uppdrag och 
önske mål satt sin prägel på formuleringarna. 

TRIS ska:

• Bidra till en väl fungerande sjukskrivningsprocess som präglas av 
tidiga och aktiva insatser för att undvika långvarig sjukfrånvaro

• Bidra till att människor med behov av samordnade rehabili-
teringsinsatser uppnår eller förbättrar sin förmåga att utföra  
förvärvsarbete

• Bidra till sänkningen av ohälsotalet i länet

• Bidra till att Arbetsförmedlingen, enligt instruktioner i 
Reglerings brev för 2008, verkar för att människor i behov av 
samordnade rehabiliteringsinsatser uppnår eller förbättrar sin 
förmåga att utföra arbete

• Införa tidig signal till den sjukskrivnes arbetsgivare och utveckla 
tidig samverkan med densamme

• Utveckla samarbetet med kommunernas socialtjänst
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• Underlätta att få till stånd tidiga avstämningsmöten där samtliga 
aktörer i rehabiliteringskedjan kan samlas runt individen

• Bidra till att planen för återgång i arbete omfattar samtliga de 
insatser som behövs från olika aktörer

• Utveckla urvalet av individer som ska omfattas av  
”Rehabskelettet”

Konkret skulle följande uppnås vid projekttidens utgång:

• Alla länets vårdcentraler har ett fungerande team

• De berörda klinikerna i länet har team enligt TRIS

• Alla team har skriftliga rutiner om rehabilitering i samverkan

• De olika aktörernas roller är tydligt beskrivna

• Varje team har egna mål formulerade utifrån lokala  
förut sättningar

• Arbetssättet är känt och accepterat inom enheterna

Vi har därefter gått mot formuleringar av syfte och mål som är mer 
konkreta och hållbara över tid, som utgår från både individ och 
 organisation och illustrerar att TRIS är en struktur och ingen rehabili-
teringsinsats, se vidare sid 21. 

Uppföljning
Utifrån de ursprungliga målen och syftet med TRIS fick projektleda-
ren 2010-2011, ett stort uppföljningsuppdrag. Det skulle genomföras 
med stöd av samordningsförbundets utvärderingsresurs. Undantaget 
var arbetsgivarnas delaktighet som skulle följas upp av Linköpings 
Universitet. Mycket tid lades på uppföljningen. Bortsett från patien-
tens subjektiva upplevelse och arbetsgivarens delaktighet med stöd 
av Linköpings universitet, har samtliga områden täckts in. 
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Vad skulle följas upp? Hur ska det följas upp?
Antal sjukfall som handläggs  
enligt Rehabskelettets modell 
med genusperspektiv

Registrering i SUS6 – antal  
indi vider, födelseår och kön

Sammansättningen av, samt 
kontinuiteten i teamen på 
 länets vårdcentraler, liksom  
vid de psykiatriska – och  
ortopediska klinikerna

Lokala kartläggningar och  
stickprover

Patienten i rehabiliteringspro-
cessen; sjukskrivningslängd, 
 diagnos, tid till rehabmöte 
(TRIS-möte), tid till avstämnings-
möte, dokumentation, ålder och 
kön, Försäkringskassans tillgång 
till rum på vårdenheten

Lokala kartläggningar och  
stickprover

Huruvida samsyn uppnåtts i 
samverkansarbetet

Enkät riktad till personal, hand-
läggare och chefer vid samtliga 
organisationer i samtliga  
kommuner

Patientens subjektiva upp-
levelse av sitt hälsotillstånd

Enkät eller djupintervju

Arbetsgivarnas delaktighet i 
rehabiliteringsarbetet

Lärande utvärdering

 

6 SUS står för sektorsövergripande system för uppföljning av samverkan och  
finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet. Det är ett system för att följa  
upp resultaten av samverkan och finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet 
som har finansierats av anslaget Bidrag till sjukskrivningsprocessen.
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Utvecklingen gick framåt men sakta och vi landade ganska långt från 
målen. Vid uppföljning 2008 hade endast 50 % av teamen skriftliga 
rutiner, vilket följdes av direkt handpåläggning från projektledare 
 under 6 månader för bättre resultat. Många team sviktade länge gäl-
lande representation från Arbetsförmedlingen och socialtjänsten.  
I oktober 2009 hade Försäkringskassan full representation medan  
socialtjänsten endast fanns representerad i 24 av 33 team och Arbets-
förmedlingen i 18 av 33. Först 2011 fanns skriftliga rutiner hos nästan 
alla team och i stort sett hade då också alla team representanter från 
alla aktörer. Avseende ledtider såg vi en förkortning i tiden mellan in-
dividmöte och TRIS-möte; 2009 var tiden 8 veckor att jämföra med 15 
veckor 2005, men var ändå långt ifrån målet på 4 veckor. Fortfarande 
2011 saknades vårdplaneringsmöte på många håll, vilket i praktiken 
innebar att man inte arbetade enligt TRIS-processen – teambedöm-
ningar i vården och vårdplanering var grundbulten i TRIS-processen, 
tidigare Rehabskelettet. 

En omfattande journalgranskning genomfördes 2011 där projekt-
ledaren besökte 21 vårdenheter på tre månader. Bedömningen blev 
att alldeles för få individer erbjöds ett avstämningsmöte och de som 
genomfördes kom alldeles för sent utifrån TRIS-processen. Det sakna-
des struktur i TRIS-mötet och man beslutade sällan om vem som fick 
ansvaret för den fortsatta planeringen med individen, varför samma 
ärenden följdes upp på TRIS-möte efter TRIS-möte. Generöst bedömt 
så gick det i endast av 60 % av granskade ärenden, att utläsa en plane-
ring. En tydlig dokumentation från TRIS-mötet saknades också varför 
ett utvecklingsarbete påbörjades gällande dokumentation från TRIS-
mötet samt utveckling av journalsystemet i landstinget. 
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Ohälsotalets utveckling
Ohälsotalet7 var länge riktmärket avseende sjukfrånvarons utveckling 
i landet. Ohälsotalets utveckling har följts i TRIS då ett av målen var 
att sänka ohälsotalet till en nivå som motsvarade en lokal överens-
kommelse. Nivån låg i linje med det nationella målet på 37 dagar. I 
grafen nedan ser vi utvecklingen 2004-2014 som visar att fram till 
2012 sjönk ohälsotalet i en tillfredsställande takt både i landet och i 
Sörmland för att sedan åter öka. 
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Bild: Ohälsotalets förändring 2004-2014. Källa: Försäkringskassan
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7 Ohälsotalet beräknas genom att summa dagar med sjukpenning inklusive  
arbetsskadesjukpenning, rehabiliteringspenning samt dagar med aktivitets- och  
sjukersättning, divideras med befolkningen 16-64 år.
8 Sjukpenningtalet definierar Försäkringskassan som antalet i genomsnitt utbetalda 
nettodagar med sjukpenning, arbetsskadesjukpenning eller rehabiliteringspenning 
per registrerad försäkrad. Med nettodagar avses att partiellt ersatta dagar omräknas 
till heldagar. Med registrerade försäkrade avses alla svenska och utländska medbor-
gare som har fyllt 16 år och som är bosatta eller arbetar i Sverige.
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Sjukpenningtalets utveckling
Sjukpenningtalets utveckling har inte följts under hela projekttiden 
då begreppet inte fanns från början. Idag när vi tittar på sjukfrån-
varon i riket och i länet så är det dock oftast sjukpenningtalet8 som 
är riktmärket. I grafen nedan ser vi utvecklingen av sjukpenningtalet i 
Sörmland och riket 2005-2014. Vi ser här att Sörmlands lägsta punkt 
var något lägre än rikets men ökade en period därefter i en högre 
takt. I dag, maj 2015, är Sörmlands ökningstakt istället något lägre 
än rikets.
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Bild: Sjukpenningtalets förändring 2005-2014. Källa: Försäkringskassan

Vilka slutsatser kan dras?
När vi tittar på utvecklingen av såväl sjukpenningtalet som ohälso-
talet i Sörmland och ställer det i relation till övriga riket så får vi nog 
ändå dra slutsatsen att TRIS inte kan sägas ha gett en effekt på de två 
mättalen. Bidragit har säkerligen istället förändringarna i sjukförsäk-
ringen och hur vindarna har blåst i samhället avseende inställning till 
sjukskrivning. Att TRIS inte har så stor möjlighet att påverka ohälso-
talet och sjukpenningtalet förstår vi också när vi vet att mindre än  
10 % av alla sjukfall i Sörmland varje år omfattas av TRIS. 
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Målgrupper och behovsgrupper
Målgruppen för TRIS 2008 var sjukfall där risk för långtidssjukskriv-
ning förelåg. Hur vi tänkt och formulerat oss avseende målgrupp där-
efter, har förändrats över tid och tydligheten har varierat.  En period 
omfattades alla sjukskrivna på vårdcentralerna i länet samt berörda 
kliniker. En annan period omfattades alla sjukskrivna över 28 dagar. 
Där fanns det sannolikt en koppling till den forskning som vi luta-
de oss emot från allra första början; att rehabiliteringsprogram för 
smärtpatienter ska påbörjas inom 3-4 veckor. Vi har också uttryckt 
oss i termer av ”sjukskrivna med komplex problematik”.

När tidsbegränsningen i sjukförsäkringen infördes, ökade trycket på 
Försäkringskassan att arbeta aktivt med individer som uppbar tidsbe-
gränsad sjukersättning9, då de stod inför risken att ”utförsäkras”. En ny 
behovsgrupp identifierades därmed som också tog allt större utrymme 
på länets TRIS-möten men ingick inte formellt i målgruppen. Samtidigt 
gjorde socialtjänsten sitt intåg i TRIS och försörjningsstödstagare som 
var sjuka/upplevde ohälsa, kom även de att i praktiken att omfattas i 
TRIS. Vid förlängningsansökan 2010 inkluderades de nya behovsgrup-
perna – ”personer med tidsbegränsad sjukersättning, personer som 
saknar en sjukpenninggrundande inkomst (nollplacerade, se vidare sid 
23) samt presumtiva sjukfall”. Inkluderandet av nollplacerade var inte 
givet vid tidpunkten utan föregicks av många diskussioner.

Samtycke till informationsöverföring
TRIS-teamen har till uppgift att hantera individärenden vilket kräver 
att parterna kan lämna information sinsemellan. Det dröjde dock 
länge innan vi i TRIS hade en partsgemensam samtyckesblankett för 
ändamålet. Den första myndighetsgemensamma samtyckesblanket-
ten var godkänd och klar i juni 2010. Det föregicks av en omfattande 

9 Tidsbegränsad sjukersättning: En ersättning som t o m 2010 kunde utgå till en  
person vars arbetsförmåga bedömdes nedsatt i minst ett år framöver.
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och lång process för att först utreda de juridiska förutsättningarna 
och att sedan implementera samtyckesblanketten. Först i december 
2011 var vi i hamn. Införandet av en gemensam samtyckesblankett 
gav helt nya förutsättningar att genom TRIS kunna hjälpa individen 
framåt. Vi har nu senast också översatt samtycket till andra språk vil-
ket gör det lättare att inkludera individer som inte är svensktalande. 

Modellen 
Modellens komplexitet 
Rehabskelettet var redan 2002 en ambitiös modell som sedan kom 
att vidareutvecklas under resans gång. Bilagorna på sid 57 och fram-
åt, visar på hur processmodellen har utvecklats över tid. Genom TRIS 
ville vi samordna hela rehab- och sjukskrivningsprocessen, alla rele-
vanta aktörerer skulle inkluderas och i stora drag skulle alla sjukskriv-
na över 28 dagar i Sörmland gå igenom processen. Ambitionsnivån 
framträder även i beskrivningen av syfte och mål från 2008. Modellen 
var också komplex så till vida att den innefattade mötesformer och 
arbetssätt som började inom en parts ansvarsområde (individmö-
te i vården och vårdplanering) för att avslutas inom en annan parts  
ansvarsområde (avstämningsmöte - Försäkringskassan). 

Man ville tidigt inkludera arbetsgivaren och processen innehöll efter 
översynen 2007, ett steg för tidig kontakt med arbetsgivare, se bilaga 
3. Kontakten skulle tas av sjukvården efter 14 dagars sjukskrivning, 
genom ett särskilt brev. Kontakt med arbetsgivaren var av naturen 
dock inte självklar för primärvården att ta. 

Ett annat sätt att inkludera arbetsgivaren är genom avstämnings-
möten. Uppföljningar hade här visat att antalet avstämningsmöten 
var lågt och att de som hölls kom för sent utifrån ledtiderna. En sats-
ning gjordes därför 2011 från Försäkringskassans och sjukvårdens 
sida, för att höja antalet avstämningsmöten. TRIS-teamen bjöds in till 
teaterföreställningar med efterföljande workshops. Vilken effekt det 
gav på antalet avstämningsmöten, vet vi inte. 
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Uppföljning hade också visat på bristfällig dokumentation från TRIS-
mötet samt att det saknades en gemensam planering kring nästa 
steg. Tanken föddes om att ta fram en särskild blankett för doku-
mentation av den samordnade planeringen – samordnad plan för 
rehabilitering. En samordnad plan för rehabilitering skulle upprättas 
tillsammans med samtliga individer i TRIS. Planen skulle följa indivi-
den genom hela processen, se processflöde bilaga 4. På så sätt skulle 
man också komma ifrån att varje part upprättade en enskild plan med 
individen. Planen med tillhörande arbetssätt visade sig vara för svår 
att implementera. Frågetecken uppstod också kring hur planen stod i  
relation till Försäkringskassans samordningsuppdrag och den plan som 
sjukvården upprättar tillsammans med individen, avseende de medi-
cinska insatserna. Knepigt var också att vårdenheterna genom rehabi-
literingsgarantin fick ersättning för varje upprättad plan samtidigt som 
Försäkringskassan har ansvaret för den samordnade rehabiliteringen. 

Revidering av TRIS-processen
Uppföljning inom TRIS skulle återupptas 2012. Utifrån den identifie-
rade komplexiteten och otydligheten, blev det svårt att reda ut vad 
som skulle följas upp och av vilken part. Bilderna av målgrupp, syfte 
och process samt vilken part som hade ansvar för de olika delarna, 
var många. Den övergripande frågan var – Vad är TRIS och länsstyr-
gruppens uppdrag? Varför har vi sedan 2005 haft ett konstant utveck-
lingsområde; tidiga kontakter med arbetsgivare? Ingår arbetsgivaren 
i TRIS? Varför visar uppföljningar att inte alla vårdenheter har forum 
för vårdplanering, trots att vårdplaneringsmötet är grunden och upp-
rinnelsen till Rehabskelettet/TRIS? Avstämningsmöten är ett mycket 
bra verktyg men det är paradoxalt att avstämningsmöte finns som 
ett givet steg i processen trots att det är behovsstyrd myndighets-
utövning? Och varför beskrivs TRIS-processen med utgångspunkt i 
vården? Alla parter har väl möjlighet att ta upp individärenden i TRIS?

Ett omtag gjordes. Vi stannade upp, skalade av och lyfte fram struk-
turen och parternas olika ansvarsområden. TRIS-processen revidera-
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des, se sid 27. I och med det ett tydliggörande att alla parter har möj-
lighet att initiera individärenden. Syftet med TRIS-mötet tydliggjordes 
där vi gick från uttrycket ”tvärprofessionell bedömning” till ”kartlägg-
ning av alternativa insatser utifrån individens förutsättningar och 
mål”. Vi ville med det säkerställa att vi inte planerar åt individen utan 
med individen. En checklista för TRIS-mötet togs fram som tydliggör 
att varje ärendediskussion följer en struktur med uttalat ansvar kring 
vem som återkopplar och planerar vidare med individen. Vi poäng-
terar framgent att vi arbetar utifrån individens behov och inte antalet 
sjukskrivningsdagar. Vi ska inte ha givna mötesformer med individen 
vid givna tidpunkter – ledtiderna tas bort. 

Urvalet av TRIS-ärenden påverkas av förändringarna. Innan gjordes 
urvalet till TRIS-mötet huvudsakligen av rehabkoordinatorerna ge-
nom listor över sjukskrivna och antalet sjukskrivningsdagar. Bort-
tagande av tidsgränsen och omformulering av målgrupp, ställer fram-
över högre krav på förståelse hos samtliga parter kring vad TRIS är, 
vad ett TRIS-ärende är och vad samordningsbehov innebär. 

Vikten av interna processer
Viktigt i arbetet härefter är just att vända synen, särskilt i vården, 
på vad TRIS är. TRIS är inte detsamma som rehabiliterings- och sjuk-
skrivningsprocessen. TRIS-processen är endast ett av de verktyg som 
finns att tillgå vid rehabilitering, samverkan och samordning, illustre-
ras i bilaga 5. Vi lyfter därför fram det vi kallar ”interna processer 
hos respektive part”, det som sker innan TRIS-mötet. Det blir tydligt 
att landstinget har ansvaret för teambedömning i vården/vårdplane-
ring. En vårdplanering ska ha gjorts tillsammans med individen innan 
TRIS-mötet och en rehabiliteringsplan ska ha upprättas. Rehabilite-
ringsplanen är inte ett TRIS-dokument och vårdplanering faller inte 
inom länsstyrgruppens ansvar. Efter detta har utvecklingen gällande 
vårdens interna arbete med teambedömningar, vårdplanering och 
upprättande av rehabiliteringsplaner gått framåt. Gällande redovisa-
de rehabiliteringsplaner 2014 så var antalet i Sörmland 1 044 stycken 
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att jämföra med 591 stycken 2013. Utvecklingspotential finns fortfa-
rande som det ser ut, då inflödet av nya sjukfall till Försäkringskassan 
i Sörmland 2014 var 18 000. 

Arbetsgivaren och TRIS
Då vi länge ansåg att tidiga kontakter med arbetsgivare i rehabilite-
rings- och sjukskrivningsprocessen låg inom TRIS-processen, följdes 
det till viss del upp därinom. Förutom hur avstämningsmöten använ-
des, mättes antalet sjukskrivningsförebyggande möten10 2010-2014. 
Siffrorna är minst sagt dystra.

År Sjukskrivningsförebyggande möten
2010 3
2011 9
2012 7
2013 9
2014 17
Totalt 45

Sammantaget kom vi uppenbarligen inte framåt gällande tidiga kon-
takter med arbetsgivare. Vid genomlysningen 2013 konstaterades 
efter en del diskussioner, att anledningen till det var att tidiga kon-
takter med arbetsgivare ”låg i fel ansvarslåda”. Arbetsgivarens roll i 
rehabiliterings- och sjukskrivningsprocessen är oerhört viktig. För att 
de ska inkluderas tidigt krävs dels andra strukturer än TRIS och dels 
utveckling av arbetssätt, kompetens och förhållningssätt, i synnerhet 
på vårdenheterna. När vi lyfte ut arbetsgivarna ur TRIS förändrade 

10 Sjukskrivningsförebyggande möte: Tidigt flerpartsmöte som ”ägs” av vården där 
patient som är eller riskerar att bli sjukskriven deltar tillsammans med behandlande 
läkare och/eller annan behandlare eller rehabkoordinator samt ytterligare part såsom 
arbetsgivare, Arbetsförmedlingen eller socialtjänsten. Syftet är att förkorta eller för-
hindra sjukskrivning. Ersättning utgår till vårdenheten från Landstinget.
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vi även representationen i TRIS Länsstyrgrupp där Arbetsmiljöverket 
tidigare var representerad. Vi konstaterade att Arbetsmiljöverkets 
kompetens framöver istället behövs i andra grupper, där de mer di-
rekt kan bidra i det utvecklingsarbetet. 

Landstinget och Försäkringskassan satsar nu tillsammans på att ut-
veckla arbetsgivarkontakter och det finns också till viss del som villkor 
inom ramen för rehabiliteringsgarantin 2015. Även den parlamenta-
riska sjukförsäkringsutredningen från mars 2015, framhåller att det 
råder en bred enighet hos medicinska experter kring två framgångs-
faktorer för återgång i arbete:

• ”Arbetsfokuserad Hälso- och Sjukvård”

• ”Ansvarstagande och engagerade arbetsgivare som också  
samarbetar med Hälso- och sjukvården”

Roller och perspektiv
Utvecklingen av roller och perspektiv har gått hand i hand med den 
övriga utvecklingen i TRIS. Tyvärr var det först 2012 som konkreta 
uppdragsbeskrivningar för respektive part i TRIS togs fram. Uppdrags-
beskrivningarna tydliggör såväl det egna ansvaret som vilka förvänt-
ningar vi kan ha på varandra. Trots att Arbetsförmedlingen varit med 
nästan från start och att socialtjänsten kom med 2008, beskrevs pro-
cessen ända fram till 2013, med utgångspunkten att individens resa 
genom TRIS-processen, påbörjades i sjukvården. Det har påverkat 
hur organisationerna nyttjar TRIS i sitt arbete.

Den lokala styrningen och finansiering inom ordinarie verksamhet 
har på ett positivt sätt påverkat roller och uppdrag. Uppföljningen 
av TRIS-teamens arbete ger signaler om vad som fungerar och inte 
funge rar. Det finns nu ett ifrågasättande från hemorganisationerna, 
där de ingående parterna i större utsträckning ”kräver” en effektivitet 
och jämlikhet i TRIS-mötet för att vilja fortsätta investera i TRIS. 
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Sjukvården
Sjukvården har givetvis en stor och viktig del i TRIS och de avsätter 
också mest tid och resurser till TRIS-arbetet och TRIS-mötet hålls i 
sjukvårdens lokaler. Det ursprungliga TRIS-arbetet/Rehabskelettet 
handlade också huvudsakligen om förbättringsarbete inom vården. 
Vid ett TRIS-möte deltar oftast fem professioner från sjuk vården och 
teamet leds av en rehabkoordinator som är anställd på vårdenheten. 
Rehabkoordinatorn har en mycket avgörande roll avseende ledning, 
styrning, logistik och  administration i TRIS-arbetet. 

Försäkringskassan
Som beskrivits utgår processen och modellen historiskt från team-
arbete i sjukvården som ytterligare förstärktes med handläggare 
från Försäkringskassan som handlade alla sjukskrivningsärenden 
tillhörande den vårdenheten. Organisationsförändringarna hos För-
säkringskassan 2008 satte stopp för det arbetssättet varför Försäk-
ringskassans representant därefter fick fungera som kontaktperson 
i TRIS-teamet men utan eget beslutsmandat i individärendet. Såväl 
sjukvården som Försäkringskassans handläggare var frustrerade över 
det tidsspill som det nya arbetssättet innebar. Successivt har vi  sedan 
i TRIS åter gått i en positiv riktning där Försäkringskassan fördelar 
 arbetet utifrån vårdenhet. I dagarna ser vi dock att Försäkringskassan 
till viss del åter byter inriktning, vilket bekymrar sjukvården.  

Arbetsförmedlingen
Initialt fanns Arbetsförmedlingen med i TRIS och på TRIS-mötet för 
att bistå med sin kunskap om arbetsmarknadens krav. De hade en 
konsultativ roll och deltog endast på TRIS-möten i särskilda indi-
vidärenden. I och med Arbetsförmedlingens utökade uppdrag genom 
införandet av tidsbegränsningen i försäkringen, etableringsuppdraget 
samt det förstärkta samarbetet med Försäkringskassan, är Arbetsför-
medlingens närvaro och roll idag lika uppenbar som övrigas. Arbets-
förmedlingen ser också på ett utvidgat sätt hur de i sitt arbete kan 
nyttja TRIS.
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Socialtjänsten 
Socialtjänsten var sist att komma med i TRIS och när de väl bjöds in 
sågs de huvudsakligen som en resurs gällande den sociala rehabi-
literingen. Det fanns på flera håll ett motstånd mot att socialtjäns-
ten själva skulle anmäla individärenden till TRIS. Socialtjänstens  
representanter i TRIS-teamen har därför på ett särskilt sätt fått kämpa 
för att lyfta in sina klienter i samverkansarbetet. De har till stor del 
själva fått strida för likabehandling av nollplacerade gällande hante-
ring av rehab- och sjukskrivningsprocessen och samordning av reha-
biliteringsinsatser. De har fortfarande ett stort ansvar att fånga upp 
individer inom målgruppen som inte har rätt till ersättning från för-
säkringen, men som ändå är i behov av samordnade insatser. Trots 
dagens målgruppsformulering där vi inte utgår från ersättningsslag 
eller diagnos, var nollplacerade först 2013/2014 en naturlig och icke 
ifrågasatt del på länets samtliga TRIS-möten. 

TRIS omfattning
Hur många individer har omfattats av TRIS? 
Från fjärde kvartalet 2009 har antalet ärenden som hanterats i TRIS 
redovisats uppdelat på nya TRIS-ärenden samt antal äldre ärenden 
d v s uppföljningsärenden. Statistiken har redovisats könsuppdelat.  
I tabellen presenteras resultatet för perioden 2010-2014. 

ÅR Nya  
ärenden

Äldre 
ärenden

Totalt Varav 
män

Varav 
kvinnor

2010 1 495 1 624 3 119 34 % 66 %
2011 1 217 1 775 2 992 38 % 62 %
2012 1 921 2 579 4 500 37 % 63 %
2013 1 825 3 513 5 338 38 % 62 %
2014 1 954 2 707 4 661 37 % 63 %
Totalt 8 412 12 198 20 610  37 % 63 %
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Lite färre än 10 % alla nya sjukfall hos Försäkringskassan i Sörmland 
omfattas av TRIS. Vi hade en ökning av TRIS-ärenden 2011-2012, 
som föregicks av informationsinsatser för att göra TRIS mer känt som 
 arbetssätt – genomförande av informationsträffar på många enskil-
da vårdenheter samt på Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och 
 socialtjänsten i flera kommuner. Ytterligare orsak till ökningen var att 
Försäkringskassan i södra länsdelen först i december 2011 implemen-
terade samtyckesblanketten, med följden att inflödet till TRIS-mötet 
därefter ökade. Antalet uppföljningsärenden ökade ganska markant 
2013. I praktiken är det några få TRIS-team som står för den ökningen 
där vi bedömer att den bakomliggande orsaken är en felaktig hante-
ring av TRIS-processen. 

Hur många TRIS-team har vi?
TRIS-team har under hela projekttiden funnits på samtliga vårdcen-
traler i länet, idag finns 26 vårdcentraler. Sörmland införde vårdval 
2010 och nya privata vårdcentraler etablerades. Såväl landstings-
drivna som privata vårdcentraler omfattas av samma regelbok och 
därmed också uppdraget att arbeta enligt TRIS. Resursberäkningen 
vid projektansökan 2008 var inte baserad på nuvarande antal vård-
centraler men Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och social-
tjänsten, har löpande tillsatt de handläggarresurser som krävts när 
nya vårdcentraler har etablerats. En problematik som varit är att det 
har funnits en underliggande ansats att så snart en rehabkoordinator 
tillsätts på klinik, ska det samtidigt bildas ett TRIS-team med repre-
sentanter från samtliga samverkande parter. Först när överenskom-
melse undertecknades 2012 togs en särskild rutin fram som reglerar 
bildandet av nya TRIS-team på klinik samt kravet på tillsättande av 
resurser. En ganska omfattande revidering av rutinen gjordes sedan 
2013. I överenskommelsen förbinder sig dock parterna att alltid till-
sätta resurser på de nya vårdcentraler som etableras i länet. 

Vi har idag närmare 40 TRIS-team i länet att jämföra med 33 team 
2008. Målet 2008 var att TRIS-team skulle bildas på de psykiatriska 
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klinikerna och ortopedklinikerna i länet och så gjordes också. Se-
dan dess har team även tillkommit på Reumatologen, Onkologen, 
Medicin kliniken i Katrineholm och Smärtmottagningen i Nyköping. 
Då vi i TRIS strävar efter en relevant nivå på resursåtgång, ser team-
sammansättningen på klinik lite annorlunda ut än på vårdcentral.

Organisation och styrning
Synen på styrning generellt inom samverkan i Sörmland har föränd-
rats och utvecklats sedan 2008 och så även i TRIS. Den för stunden 
rådande styrmodellen har påverkat projektledarens, senare process-
ledarens, förutsättningar, möjligheter, aktiviteter och arbetssätt samt 
utvecklingen av processmodellen och organisationen i stort. Formu-
leringen av styrningen i den initiala projektansökan känns idag väldigt 
märklig men passerade då obemärkt förbi. Ett mycket stort ansvar 
låg på projektledaren med en styrgrupp som endast sammankallades 
vid behov. Det går heller inte riktigt att utläsa vem eller vilka som har 
ansvaret för uppföljning av teamens arbete på lokal nivå:  

”Projektledaren är ansvarig för att projektet genomförs enligt upp-
ställda mål. Projektledaren förfogar över de resurser som styrgruppen 
ställt till projektets förfogande. Projektledaren beslutar hur projektet 
ska drivas och vilka arbetsformer som ska användas. Projektledaren 
rapporterar skriftligt varje månad till styrgruppen om projektläget. 
Rapporteringen utgår från aktivitetsplanen och avstämning mot del-
målen. Vid avvikelser, som är av betydelse, från fastställda planer 
ska projektledaren, i samråd med RSG:s beredningsgrupp, vid behov 
sammankalla styrgruppen.” 

Förändringar i styrningen har gjorts vid varje förlängningsansökan. 
Uppdraget som styrgrupp samt huvuddelen av projektledarens tidi-
gare ansvar, flyttades 2010 över till RSGs beredningsgrupp. Samtidigt 
titulerades de Lokala Samverkansgrupperna, LSG, ”projektgrupper” 
med uppdraget att ”stödja projektet och dess lokal förankring samt 
följa upp teamens arbete på lokal nivå”. De fick på pappret uppdraget 
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för den lokala styrningen men av idag okänd anledning så infördes 
det aldrig i praktiken. Först 2011 benämndes LSG eller av LSG utsedd 
grupp, lokala styrgrupper och vi fick en relevant styrning på två nivåer 
- en länsstyrgrupp med ansvar för den länsgemensamma modellen 
samt lokala styrgrupper med ansvar för implementering och uppfölj-
ning av densamma. 

Diskussioner om organisation, styrning och arbetssätt har visserligen 
uppstått lite nu och då därefter, vilket genererat en fortsatt utveck-
ling både i stort och smått. Länsstyrgruppens arbete har exempelvis 
utvecklats där vi har gått emot en mer balanserad ansvarsfördelning 
mellan styrgruppsmedlemmarna och processledaren. Innan 2011 
saknades t o m ordförande för styrgruppen så vem som ledde arbetet 
då, är oklart. Det senaste året har också nya diskussioner uppstått 
kring möjligheten att ha en styrning på två nivåer. Klargöranden av 
uppdrag inom organisationens delar samt samordningsförbundets 
och processägargruppens roller i TRIS har också gjorts.

Lokal styrning har genererat stor utveckling
Den lokala styrningen har bidragit oerhört till den sammantagna ut-
vecklingen av TRIS. Genom en tät dialog mellan processledaren och 
de lokala styrgrupperna har TRIS på ett tydligare sätt hamnat på allas 
världskarta. De flesta lokala styrgrupper arrangerar årliga gemensam-
ma utvecklingsdagar för sina TRIS-team. Vissa styrgrupper arrangerar 
dem gemensamt. I år planerar flera styrgrupper för dialogdagar med 
teamen utifrån resultatet av en nyligen genomförd enkätundersök-
ning. Teamen arbetar också mer metodiskt med sitt eget utvecklings-
arbete och många team planerar och genomför egna mindre utveck-
lingsdagar. 

Sedan våren 2014 har förutsättningarna för den lokala styrningen 
förbättrats avsevärt i norra och västra länsdelen. LSG har där lokala 
processtöd som sin förlängda arm i styrgruppsarbetet. Det ger förut-
sättningar för ökad intensitet och kvalitet i styrnings- och uppföljnings-
arbetet. Det bidrar även till utveckling på länsnivå då processledaren 
för TRIS nu arbetar i nätverk med de lokala processtöden i TRIS-frågor.
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Information, kommunikation och utbildning
Sörmland var vågade som helt sonika redan från start valde att imple-
mentera en modell i ett helt län. Struktur för information och kom-
munikation är avgörande för att lyckas med en sådan satsning. Vi var 
dock länge dåliga inom området och initialt fanns heller inte sam-
ma tekniska möjligheter som idag. Bristen på struktur låg oss länge i  
fatet men vi har tagit stora kliv framåt. Utmaningen var att skapa fora 
och kanaler som nås av alla parter och samtidigt är organisations-
neutrala. Det ledde oss till slut fram till beslutet att skapa en webb-
plats för TRIS där all aktuell information finns att tillgå. Webbplat-
sen sjösattes i februari 2014 och våra förutsättningar för lärande,  
informationsspridning och erfarenhetsutbyte blev därmed så oerhört 
mycket bättre. Webbplatsen visualiserar samverkansstrukturen i TRIS 
och tillhandahåller ett metodstöd för vår länsgemensamma process. 
Vi vet att den också genererar utveckling i andra län då den används 
i uppstart av projekt liknande TRIS. Webbplatsen har även en ingång 
för privatpersoner och i såväl foldrar som på samtyckesblanketten 
anges adressen. Det ger individen bättre insyn i TRIS. Utvecklingen 
av webbplatsen har bekostats gemensamt av Samordningsförbundet 
RAR och processägarna RSG.

Utbildning var också länge en svag länk i TRIS och under hela perio-
den 2002-2013 erbjöds varken någon strukturerad introduktion eller 
utbildning till nya TRIS-representanter. Det fanns heller ingen utbild-
ning för landstingets rehabkoordinatorer. Landstinget tog tag i frågan 
2013 och anordnar därefter en körkortsutbildning för nya rehabkoor-
dinatorer. Utbildningen är i tre moduler varav en modul avser sam-
verkan. Från 2014 är den modulen öppen även för representanter 
från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och socialtjänsten och 
den arrangeras gemensamt av Försäkringsmedicinska kommittén och 
TRIS Länsstyrgrupp. 

Utvecklingen 2008 – 2014



48  

Framgångsfaktorer

Steget före
TRIS har utvecklats under en väldigt lång tid varför vi inte har en exakt 
bild av det ursprungliga arbetet och hur det egentligen kom sig att 
Rehabskelettet och TRIS blev till. Vi vet dock att Sörmland förhållan-
devis tidigt identifierade brister i omhändertagandet av sjukskrivna 
patienter med komplex problematik. En regional samverkansgrupp 
med representanter från landstinget, Försäkringskassan och Arbets-
förmedlingen slöt upp gemensam runt frågan. På flera ställen i his-
torien har vi legat steget före - när sjukskrivningsmiljarden kom eller 
när samordningsförbundet bildades, fanns idéer med kompletteran-
de underlag gällande behov av insatser, funktioner eller strukturer. 
Tittar vi på nuvarande miljardöverenskommelse gällande tidig sam-
verkan, så är Sörmland sedan länge i hamn utifrån ställda krav. När 
Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan fick sitt uppdrag kring det 
förstärkta samarbetet, fanns också basen för de samverkanstrukturer 
som behövdes för att klara uppdraget. 

Rehabkoordinatorfunktionen som Sörmland införde redan 2006, har 
varit avgörande i utvecklingen av TRIS och av teamen lyfts funktio-
nen fram som den viktigaste framgångsfaktorn. Sörmland har också 
funnits med i dialog på nationell nivå genom utvecklingsgrupper och 
referensgrupper som letts av Försäkringskassan och eller SKL. På det 
sättet har vi haft möjlighet att vara med och påverka utvecklingen i 
landet samt fått med oss goda tips hem.

Eldsjälar och engagemang på chefsnivå
Vi har flera eldsjälar att tacka för TRIS, där två varit särskilt avgörande. 
Vi har Inger Eklind som ursprunglig projektledare och som också var 
engagerad i TRIS i någon omfattning fram till 2011. En annan eldsjäl 
är dr Anna-Sophia von Celsing som har spelat en mycket viktig roll ge-
nom en stark tro på vikten av tidiga insatser och att samverkan mellan 
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sjukvård och myndigheter, är nödvändig för att kunna stötta individen 
tillbaka till arbete. Ann-Sophia har också under hela utvecklingsperio-
den arbetat som sakkunnig läkare i TRIS på en vårdcentral samt två 
ortopedkliniker i länet. Sedan början på 2000-talet har Anna-Sophia 
bedrivit forskning inom ämnet försäkringsmedicin och arbetar nu 
också med att ta fram ett verktyg för tidig identifiering av patienter 
med risk för långtidssjukskrivning. Sannolikt har det varit väldigt av-
görande att de två eldsjälarna funnits inom landstinget, då sjukskriv-
ningsfrågan av naturen inte är högprioriterad inom organisationen. 

Även på högre nivå i Försäkringskassan, landstinget och Arbetsför-
medlingen har det funnits ett engagemang och vilja att hitta lösningar 
när regelverk och omorganisationer motarbetat TRIS. Många chefer 
inom organisationerna har funnits med i TRIS under hela resan och 
TRIS har på det sättet aldrig behövt kämpa för sin existens eller legi-
timitet vid chefsbyten. Det har funnits ambassadörer på de nödvän-
diga nivåerna. 

Styrning, ifrågasättande och förankring
En viktig framgångsfaktor i lyckade projekt och utvecklingsarbeten 
generellt är en genomtänkt styrning som ligger i linje med det som 
ska uppnås. I TRIS tog det visserligen lång tid innan vi kom dit men när 
vi väl fick till en styrning som var anpassad till modell, syfte och mål, 
fick sig utvecklingen av hela samverkansplattformen en rejäl skjuts. 
En länsgemensam modell som ska implementeras av 40 team, kräver 
en styrning på två nivåer. Utvecklingen av styrningen ligger i linje med 
ytterligare en framgångsfaktor; att våga ifrågasätta vedertagna anta-
ganden och arbetssätt. I en samverkansmodell av vår storlek krävs 
en konstant eftertänksamhet, tydlighet och nästintill hårklyveri, för 
att det någorlunda smärtfritt ska gå framåt. Vi har vänt ut och in på 
begrepp, reviderat, justerat, diskuterat och omformulerat tills frågor 
(för stunden) slutat komma. Vi har kommit till insikten att vi aldrig blir 
klara i TRIS. I länsstyrgruppen är vi konstant, från TRIS-teamen, serva-
de med inspel om utvecklingsbehov och vi känner oss trygga med att 
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de frågor som lyfts in är viktiga att ta tag i. Vi lägger också ner mycket 
tid på förankring lokalt innan beslut. Det ger längre processer innan 
implementering men mindre behov av att göra om och göra rätt. 

Finansiering genom RAR
Den externa finansieringen via Samordningsförbundet RAR perioden 
2008 – 2014 har varit avgörande. Även om processmodellen och ar-
betssättet ansågs implementerat redan 2005, var det en sanning med 
modifikation. Det saknades rutiner och fulltaliga team på åtskilliga 
ställen. Socialtjänsten fanns inte heller med i samverkansarbetet och 
processledare fanns endast på 25 % för hela länet. Finansiering från 
RAR möjliggjorde för alla parter att tillsätta handläggarresurser i tea-
men och en processledare på heltid gav nya förutsättningar för att 
utveckla en länsgemensam modell. En successiv och mjuk övergång 
därefter till egen finansiering med nedtrappning under flera år, har 
bidragit till att samtliga parter hunnit med att se nyttan och därmed 
känt sig trygga med att underteckna överenskommelsen och fortsätta 
att investera i TRIS. När finansieringen nu åter sker inom ordinarie 
verksamhet ställs samtidigt på ett mer omfattande sätt, krav på att 
alla ska leverera enligt förväntningarna. Alla måste arbeta effektivt 
för att säkerställa att arbetssättet och strukturen är en god investe-
ring för alla parter utifrån ett individperspektiv. Det ger i sin tur näring 
till att fortsätta utvecklas i positiv riktning. 
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Lärdomar 
Vi är i Sörmland förstås stolta över att vi dels har skapat och imple-
menterat en länsgemensam modell för rehabiliteringssamverkan 
och dels lyckats hålla den vid liv under så många år. Organisationen 
och arbetssättet har gett oss snabba kontaktvägar, förtroende och  
respekt för varandras uppdrag och en flödeseffektivitet som vi tar för 
given, men som egentligen är unik. 

Det operativa utvecklingsarbetet går hela tiden framåt i styrgrupper 
och team. De frågor som var mest aktuella och problematiska 2011 
är ”ickefrågor” idag. Vi har utvecklat en grund och ett metodstöd och 
vi vet vem som ansvarar för vad. MEN vi ser vid en tillbakablick att 
utvecklingen hade gått betydligt snabbare om vi på flera ställen gjort 
annorlunda. Medarbetarna i organisationerna hade då getts bättre 
förutsättningar att klara sina uppdrag i TRIS och förväntningarna på 
vad TRIS skulle åstadkomma hade varit rimligare. 

Givet förs diskussionen med ”facit i hand” och med dagens förstå-
else och kunskap, men lärdomar kan ändå dras. Den största av dessa 
lärdomar är nog ändå att när en ansökan ställs till ett samordnings-
förbund, är det klokt att fråga sig vad av allt vi vill uppnå görs genom 
partnersamverkan och vad görs inom ordinarie verksamhet? och som 
direkt följd - vilka delar faller inom processledarens och styrgruppens 
ansvar och vilka delar ansvarar de ingående parterna för, var för sig? 
Lite synd att vi inte ställde oss de frågorna 2008 men tur att vi till slut 
tog tag i det. Vi har också lärt oss mycket annat, exempelvis att styr-
modeller måsta vara ändamålsenliga - förslag till vår nuvarande styr-
ning presenterades 2005 för att genomföras först 2011. 
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Vi glömde grundtanken – vilka konsekvenser ser vi?
Syftet i begynnelsen var att skapa en modell i vården för bättre om-
händertagande av sjukskrivna personer eller personer som riskerade 
att blir sjukskrivna, till följd av smärtproblematik. Grundbulten i det 
förbättringsarbetet var inrättade av multidisciplinära bedömnings-
team i primärvården, från vilka sedan kontakt med arbetsgivare och 
företagshälsovård skulle tas och samarbete med Försäkringskassan, 
Arbetsförmedlingen och socialtjänsten skulle utvecklas. Myndighets-
samverkan var kronan på verket. De olika delarna blev steg i en  
processmodell. En förenklad skiss av Rehabskelettet visar att steg 1-3, 
ligger innan myndighetssamverkan men utvecklingen av modellen 
skulle ske genom ett samverkansprojekt. 

1. Individmöte

2. Kontakt med arbetsgivare inom 14 dagar  
 från sjukskrivning ev. sjukskrivnings- 
 förebyggande möte.

3. Teambedömning i vården och vårdplanering

4. TRIS-möte

5. Avstämningsmöte och samordnade insatser 

Projektledaren förväntades också länge ta det länsövergripande an-
svaret för samtliga steg i processen - först 2013 blev det tydligt uttalat 
att länsstyrgruppens och processledarens uppdrag är ett samverkans-
uppdrag. Att det dröjde har lett till att vi i Sörmland inte så framgångs-
rikt har utvecklat strukturerna för de tidigaste insatserna - bedöm-
ningsteam i vården och tidiga kontakter med arbetsgivare. Där finns 
än idag varken en länsmodell eller metodstöd. Positivt är dock att frå-
gan precis tagits upp för diskussion i den Försäkringsmedicinska kom-
mittén. En annan konskevens är att vi inte i tid har utvecklat ett bra 
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metodstöd för samverkan i TRIS. Att TRIS-processen har likställts med 
hela rehab- och sjukskrivningsprocessen, har även gjort att man inte 
lärt sig bedöma vilka patienter som ska gå vilken väg. Under mer än 
halva projekttiden har det också saknats en formell operativ funktion 
som stöd till vårdenheterna i det interna arbetet, även om process-
ledaren för TRIS till viss del fungerade som det fram till 2011. De se-
naste åren har landstinget här tagit stora steg framåt med ett opera-
tivt stöd på 1,0 tjänst. Sedan länge finns också en strategisk funktion.

Att TRIS-processen länge beskrevs med utgångspunkt i vården gjor-
de också att Arbetsförmedlingens, socialtjänstens och Försäkrings-
kassans eget ansvar i TRIS, inte blev synligt. Även om vi redan 2012 
uttalade allas ansvar för att säkerställa att det finns interna rutiner för 
TRIS hos varje part, saknas det fortfarande på många ställen hos de 
ingående parterna. 

Stöd och utbildning till rehabkoordinatorer
Sörmland insåg förhållandevis tidigt att en viktig nyckel till en effektiv 
rehabiliterings- och sjukskrivningsprocess, var funktionen rehabkoor-
dinator. En väl fungerande rehabkoordinator med stöd från verksam-
hetschef och sakkunnig läkare, kan åstadkomma underverk, det har 
vi sett. I rehabkoordinatorns uppdrag finns faktiskt hela det ursprung-
liga Rehabskelettet inbakat. Från vårdens perspektiv är stegen i det 
ursprungliga Rehabskelettet fortfarande relevanta, om de används 
vid rätt tidpunkt för rätt patienter. Rehabkoordinatorfunktionen är 
den bärande länken i hela arbetet med en effektiv och kvalitetssäker 
rehabiliterings- och sjukskrivningsprocess där TRIS ibland ingår. En 
större satsning på utbildning och operativt stöd till rehabkoordinato-
rerna borde varit given, det i kombination med en tydlig gränsdrag-
ning mellan landstingets ansvarsområden kontra det ansvarområde 
som styrgruppen för TRIS och projektledaren hade. 

Lärdomar
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Utvecklingsområden
Vi är nöjda med den grundstruktur som finns i TRIS idag och ser att 
mycket nu handlar om vidareförädling men vi har också konkreta  
utvecklingsområden. De har identifierats i det dagliga arbetet men 
också vid den riskanalys av TRIS-organisationen som processägar-
gruppen och TRIS Länsstyrgrupp genomförde i december 2014 med 
stöd av landstingets patientsäkerhetsenhet. Identifierade utvecklings-
områden kommer att styra vårt arbete den närmsta tiden framöver. 

• TRIS-teamen lyfter att vi inom modellen tydligare behöver be-
skriva vad ett TRIS-ärende är och vad samordningsbehov innebär, 
så att TRIS utnyttjas rätt. Används TRIS för fel individer och vid fel 
tidpunkt, finns det en farhåga att TRIS faktiskt kan förlänga sjuk-
skrivningsperioden. 

• Vi behöver inom modellen tydligare reglera vilka kriterier som 
behöver vara uppfyllda för att ett TRIS-team ska kunna bildas på 
nya vårdcentraler - för att representanter från Arbetsförmedling-
en, Försäkringskassan och socialtjänsten ska utses till ett TRIS-
team krävs nu framöver att det på vårdenheten finns en struktur 
för teambedömningar och vårdplanering. 

• De lokala styrgrupperna behöver stöd i sitt styrgruppsarbete och 
har också efterfrågat riktlinjer att förhålla sig till. Riktlinjerna har 
precis i dagarna tagits fram och TRIS Länsstyrgrupp arrangerar i 
höst ett styrningsseminarium för alla lokala styrgrupper.

• Vi måste vidareutveckla ett bra sätt att snabbt kunna introducera 
både nya rehabkoordinatorer och TRIS-representanter i arbetet. 
Här arbetar vi på en del av en lösning. Utöver den grundutbild-
ning och körkortsutbildning som vi nyligen lanserat, kommer vi 
att utveckla webbaserade introduktionsutbildningar; en intro-
duktionsutbildning för rehabkoordinatorer i försäkringsmedicin 
och en introduktionsutbildning i TRIS för samtliga nya TRIS- 
representanter.

Utvecklingsområden
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• Fora för interna diskussioner kring den egna rollen och upp-
draget behöver vidareutvecklas. Landstinget har visserligen 
kontinuerligt anordnat länsgemensamma träffar för sina rehab-
koordinatorer, vilket stärkt dem i deras uppdrag. TRIS länsstyr-
grupp har också under hela projektperioden anordnat träffar för 
socialtjänstens representanter. Därutöver har vi dock brustit i 
stöd. Den första länsgemensamma träffen för Arbetsförmedling-
ens representanter anordnades först 2013 och motsvarande för 
Försäkringskassans 2014. 

Utvecklingsområden
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Vad skulle kunna tala emot en fortsatt  
positiv utveckling?
Det som huvudsakligen kan tala emot en fortsatt positiv utveckling i 
TRIS, är resurser och att ingående parter inte alltid ser att TRIS mås-
te  införlivas i vardagen, när arbetet ska ledas och fördelas. Man har 
en stor skyldighet att så långt som möjligt sträva efter att TRIS är en 
god investering både för den egna organisationen och för de övriga 
samverkade parterna. Samverkan handlar bl a om att hjälpas åt och 
att lösa problem åt varandra. TRIS-modellen kräver också en funk-
tion för förvaltning och utveckling. Ju mer vi utvecklar TRIS desto fler 
aktiviteter genereras, som också kostar pengar. Processägargruppen 
behöver säkerställa att det finns medel för en fortsatt utveckling och 
förvaltning av TRIS. 

Vi har också sett att förtroendet för TRIS påverkas av det utbud av  
rehabiliteringsinsatser och verktyg som finns runtomkring. När det 
saknas blir det till slut svårt att motivera investeringen i en plattform 
som syftar till att tidigt identifiera individens behov av samordnade 
insatser, samtidigt som det inte finns insatser att erbjuda. Vi har idag 
en situation där en individ får vänta upp till ett halvår på ett gemen-
samt möte med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan och det 
saknas på flera håll i länet förberedande träning för personer med 
psykisk problematik. Utvecklingen i vissa länsdelar har dock den  
senaste tiden fått en ökad hastighet som följd av TRIS-teamens på-
tryckningar, LSGs förmåga att ta sig an frågan och samordnings-
förbundets vilja till finansiering under uppstart. Vi hoppas på en  
liknande utveckling i resten av länet.

 

Utvecklingsområden
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Det ursprungliga förslaget till Rehabskelettet 2001

Rehabiliteringsprocessen drivs framåt och samordnas i följande steg:

A. Vårdplanering. Målgrupp: sjukskrivna, sjukbidrag samt risk för 
sjukskrivning Deltagare: Vårdpersonal 
Syfte: Planera rehabiliteringen/vården. Samordna insatser. Diskutera 
gemensam målsättning som ska vara kommunicerad med patienten. 
B. Rehabmöte. (Samordningsmöte, rehabkonferens, planerings-
möte) Målgrupp: som ovan 
Deltagare: vården och försäkringskassan. I senare skede kan arbets-
förmedling och socialtjänsten kopplas in. Syfte: Strukturera samver-
kande insatser av olika aktörer. Avstämning inför flerpartssamtal. 
Struktur: Regler för sådana möten ska vara diskuterade och kända 
för alla parter inklusive individen. Fasta tider ska finnas i tidboken 
för att undvika tidskrävande samordning. Kontinuitet i gruppen med 
fasta deltagare för att få en effektiv process. Bestämda rutiner kring 
vilka patienter som ska tas upp och hur mötet är utformat. 
C. Flerpartssamtal. Målgrupp: som ovan Deltagare: Individen, 
vården, försäkringskassan, arbetsgivare/FHV och/eller arbetsför-
medlingen Syfte: Planering för hur sjukfallet ska avslutas/återgång 
till arbete ske. Struktur: Fasta tider ska finnas. D. Smärtklinik 
Syfte: Finns det mer medicinskt att göra? Arbeta metodstödjande 
mot primärvården. E. Ergonomicentrum Syfte: Hur kan resterande 
arbetsförmåga utnyttjas?

Bilaga 1

Bilagor
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Rehabskelettet, rev 2008

Beskrivning: 
Det s.k. ”Rehabskelettet” är en länsgemensam modell för rehabilite-
ring i samverkan enligt en överenskommelse mellan landstinget, för-
säkringskassan och arbetsförmedlingen och kommunerna i Sörmland.

Individen är processägare med egenansvar. Rehabilitering ska ske i 
samverkan mellan vården, försäkringskassa, arbetsförmedling, soci-
altjänst och arbetsgivare/företagshälsovård. Målgruppen är individer 
aktuella för eller med risk för sjukskrivning. Samverkan ska ske i 

Bilaga 3

Bilagor
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former som är kända både för individen och för de professionella 
 aktörerna. Grunden ska vara länsgemensam men kunna anpassas 
efter lokala förhållanden. Fokus ska ligga på teamarbetet och inte  
på den enskilde läkaren i rehabiliteringsarbetet. 

Rehabiliteringsprocessen drivs framåt och samordnas i följande steg:

A. Individmöte 
Deltagare: Individen och sjukskrivande läkare
Syfte: Diagnos, funktionsbedömning. Informera om arbetssättet.
Struktur: Fokus på individens egna resurser. Kort sjukskrivning för 
snabb uppföljning på vårdplanering/rehabmöte. 
B. Vårdplanering
Deltagare: Vårdpersonal
Syfte: Planera den medicinska delen av rehabiliteringen. Samordna 
insatser. Diskutera gemensam målsättning som ska vara kommunice-
rad med patienten. 
C. Rehabmöte
Deltagare: Vården och försäkringskassan, arbetsförmedling och 
socialtjänst. 
Syfte: Tvärprofessionell bedömning av förutsättningar för återgång i 
arbete. Planering inför avstämningsmöte.
Struktur: Regler för sådana möten ska vara diskuterade och kända för 
alla parter inklusive individen. Fasta tider ska finnas i tidboken för att 
undvika tidskrävande samordning. Kontinuitet i gruppen med fasta 
deltagare för att få en effektiv process. Bestämda rutiner kring vilka 
patienter som ska tas upp och hur mötet är utformat. 
D. Avstämningsmöte 
Deltagare: Individen, vården, försäkringskassa, arbetsgivare/FHV 
och/eller arbetsförmedling samt socialtjänst. Facklig företrädare om 
individen så begär.
Syfte: Belysa individens medicinska tillstånd, arbetsförmåga samt 
behov av och möjligheter till rehabilitering. Fastställa och följa upp 
rehabplanen.
Struktur: Fasta tider ska finnas. FK ansvarar för kallelse och doku-
mentation.

Bilagor



 61 

 

E. Flerpartsmöte
Deltagare: Individen, och en eller flera aktörer (försäkringskassan 
deltar ej). T ex i ärenden där individen inte omfattas av sjukförsäk-
ringen, (0-klassade).
Syfte: Belysa individens medicinska tillstånd, arbetsförmåga samt 
behov av och möjligheter till rehabilitering. Fastställa och följa upp 
rehabplanen.
Struktur: Sker vid behov under hela sjukskrivningsprocessen.  
Rehabkoordinator ansvarar för kallelse och dokumentation.
F. Förebyggande möte
Deltagare: Individen, vården, arbetsgivare.
Syfte: Förebyggande möte med arbetsgivaren för att undvika sjuk-
skrivning.
G. Fördjupad medicinsk utredning (ex smärtklinik, Multidiscipli-
närt Centrum)
Syfte: Finns det mer medicinskt att göra? Arbeta metodstödjande 
mot primärvården.
H. Försäkringsmedicinsk utredning/arbetslivsinriktad rehabili-
teringsutredning (ex på Ergonomicentrum)
Syfte: Hur kan resterande arbetsförmåga utnyttjas?

Mötet med individen
Vid det första mötet skapas förutsättningar för ett gott samarbete. 
Rutiner följs som vanligt med:
- Anamnes – speciellt arbetsanamnes
- Status
- Utredning; lab, röntgen m.m.
Bedömning:
- Diagnos – symtombild
- Aktuellt med sjukskrivning? 
- Behandlingsrekommendationer, recept etc.
Sjukskrivning:
- sjukintyg 0 = recept på beroendeframkallande medicin.  

Bilaga 3
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Verkningar/Biverkningar
- Beskriv detaljerat funktionsnedsättningen
- Sjukskrivning – alltid primärt deltid och kort
- Identifiera riskfaktorer för långtidssjukskrivning
- Information till patienten om
• Att sjukskrivning är en rekommendation till FK-handläggaren
• rehabskelettet (vad sker inom vården, FK, arbetsgivare, AF, soc)
• samtycke av individen till utbyte av information på rehabmötet 
 
Vårdplanering
Så snart en sjukskrivning startas ska en planering för återgång till 
arbetet påbörjas. Vårdaktörerna, som ex vis läkare, sjukgymnast, 
sjuksköterska, kurator och arbetsterapeut, planerar och samordnar 
den medicinska rehabiliteringen innan andra aktörer är aktuella vid 
vårdplaneringen. Vårdplanering kan ske inom fasta mötesramar eller 
genom mer informella samtal. För att en vårdplanering ska kunna 
bidra till en effektiv rehabiliteringsprocess är det nödvändigt att den 
är dokumenterad och att målen är formulerade. 
Under denna första fas av rehabiliteringen diskuteras det medicinska 
behandlingsmålet med individen och en kartläggning av individens 
övergripande mål och motivation sker. Arbetsgivaren och företags-
hälsovården ska involveras tidigt och diskussionen utgå ifrån hur 
återgång till arbete/arbetsmarknaden kan ske så snabbt som möjligt. 
För att få en samlad bild av patientens situation fordras ofta be-
dömning av flera yrkeskategorier innan underlag för utlåtande och 
åtgärdsbeslut föreligger. Läkaren har som uppgift att initiera aktu-
ella åtgärder samt att informera individen om hur rehabiliteringen 
bedrivs och att inhämta individens samtycke. 
Innehåll:
•  Medicinskt behandlingsmål
•  Beslut om vilka andra yrkeskategorier inom vårdcentralen som 

ska göra bedömning/behandling
•  Beslut om huruvida arbetsgivare/företagshälsovården ska kopplas in
•  Vem gör vad? 
•  När ska återkoppling ske?
 

Bilagor
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Rehabmötet (dagens begrepp TRIS-möte)
Senast efter 4 veckors sjukskrivning eller så snart som behov förelig-
ger av samordning av annan kompetens än vårdcentralens egen ska 
ett rehabiliteringsärende diskuteras på rehabmötet. På vårdcentralen 
ska finnas tid avsatt för sådana möten i omfattning som erfordras för 
att inte onödig fördröjning av rehabiliteringsförloppet ska uppstå. 
Läkare, försäkringskassan ska delta på rehabmötet och därutöver de 
som utsetts, t ex arbetsförmedlingen, socialtjänsten och övrig rehabi-
literingspersonal. För att undvika fördröjning av ärenden ska verk-
samheten arbeta för att hitta former där ärendena är väl förberedda 
och bedömning av individens funktionsförmåga och rehabiliterings-
behov utifrån olika yrkesprofessioner har föregått rehabmötet. 
Organisation av arbetssättet kan skilja sig från vårdcentral till vård-
central men det ska alltid finnas dokumenterat och vara väl känt för 
aktuella aktörer och för de individer som berörs.

Avstämningsmöte
Målet med avstämningsmötet är att tidigt fånga upp individens 
möjlighet att återgå i arbete och behov av stöd för att underlätta detta. 
Uppgifter som framkommer vid ett avstämningsmöte kan ligga till 
grund för en plan för återgång i arbete eller en rehabiliteringsplan. 
Mötet ska inte ha karaktären av en muntlig förhandling för att avgöra 
rätten till ersättning. Om uppgifterna vid mötet inte ger ett tillräckligt 
underlag för beslut om fortsatt handläggning kan försäkringskassan 
inhämta ett särskilt läkarutlåtande som komplettering.
Vid avstämningsmötet bör det kunna klarläggas hur individens 
arbetsförmåga ska kunna tas tillvara. Möjligheterna till anpassningar 
på arbetsplatsen och deltidssjukskrivning bör stå i centrum under 
samtalet. Genom att diskutera individens och arbetsgivarens syn på 
arbetsuppgifter och arbetsförhållanden kan bakomliggande orsaker 
till sjukskrivningen framkomma. Avstämningsmötet kan också ge 
arbetsgivaren möjlighet att fullgöra sitt anpassnings- och rehabilite-
ringsansvar.

Bilaga 3
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Avstämningsmötet kan användas för att klarlägga om något annat 
än sjukdom förorsakar nedsättning i arbetsförmågan. Uppgifter om 
motivation och förhållningssätt kan inhämtas.
Inför avstämningsmötet ska individens samtycke till att lämna ut 
information inhämtas.

Samverkan 
De lokala rutinerna ska vara diskuterade och godkända av vanligen 
förekommande samverkanspartners som företagshälsovård, psykia-
trins öppenvårdsteam, socialförvaltningen och större arbetsgivare på 
orten. Rehabmötets medlemmar bör ges tillfälle att öka kompetensen 
om vanligt förekommande arbeten genom ex vis arbetsplatsbesök 
eller genom att förlägga flerpartsmöten till den sjukskrivnes arbets-
plats. För fördjupad kunskap om den aktuella individens arbetssitua-
tion ska arbetsplatsbesök av företagshälsovården initieras. Gällande 
arbetslösa ska arbetsförmedlingens kompetens utnyttjas.
Arbetsgivaren/företagshälsovården ska tidigt involveras i processen.

Teamarbete
För en lyckad rehabilitering krävs samverkan och skyndsamhet i in-
satta åtgärder. För att begränsade resurser ska kunna användas för de 
mest behövande ska fasta tider finnas avsatta för möten och tillämp-
liga screeninginstrument användas i ett tidigt skede av sjukskrivning-
en. I den mån det är tidsmässigt möjligt bör arbetet organiseras så att 
professionell bedömning av de i teamet ingående yrkeskategorierna 
har skett innan rehabmötet.

Kända rutiner
Varje vårdcentral ska ha nedskrivna rutiner för handläggning av 
sjukskrivningsärenden.
Vårdcentralens chef har ansvar för att dessa rutiner tas fram gemen-
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samt i teamet och ansluter till de länsgemensamma riktlinjerna.
Rutinerna ska vara kända av berörd personal.
Nyanställd personal/vikarier o dyl. ska informeras och vid introduk-
tionen få tillgång till dokumentation rörande arbetssättet.

Gemensam grund
De lokala rutinerna för handläggningen av sjukskrivningsärenden ska 
ansluta till de länsgemensamma riktlinjerna (”Rehabskelettet”)

Bilaga 3
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TRIS-processen med samordnad rehabplan
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Olika bedömningar i rehab- och sjukskrivningsprocessen
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Läs mer 
Mer information om TRIS finner  

du på www.trissormland.se

Rätt insatser,  
rätt ersättning, 

från rätt instans,  
vid rätt tidpunkt.
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Projekt-/Verksamhetsbeskrivning 
Håll i – Håll ut  

Bakgrund/Problemformulering 
Elevunderlaget i vuxenutbildningen har förändrats i hög grad de senaste 10-15 åren. Från i huvudsak 
konkurrenskomplettering till de som inte gått ut gymnasiet med fullständiga betyg eller personer som 
inte har svenska som modersmål. Allt mer fokus har riktats mot elever med dyslexi eller olika 
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Även om stödfunktionerna ibland är i sin linda så har mycket 
förbättrats för dessa elever. Vux har även ett gott samarbete med Texas-projektet som just är inriktat på 
personer med neuropsykiatriska funktionedsättningar och/eller psykisk ohälsa. 

Vår utgångspunkt för denna funktion är de elever som inte har någon form av diagnos men ändå 
behöver stöd och stöttning för att klara och slutföra sina studier. Att hitta vägar och former för att 
strukturera, vägleda och ge möjlighet till fler av våra elever att klara studierna och inte uppleva ännu ett 
misslyckande. För att stödja eleverna i deras lärande så är vi övertygade om att det behövs någon som 
efterfrågar och ser varje elev. Just att vara sedd har visat sig vara en viktig framgångsfaktor bland annat i 
Texas arbete. Fler och fler av VUX elever som tidigare misslyckats i gymnasieskolan påbörjar idag studier 
på VUX, ofta i form av distansstudier, men orkar inte slutföra kurserna.   

Syfte 
Att skapa bättre förutsättningar för att studera genom att skapa ett studierum. Att jobba 
individcentrerat genom att undersöka och samtala om vad det är som gör att varje enskild elev inte 
orkar fullfölja sin utbildning.  Att redan när elev ansöker om att börja studera på VUX ordna med träffar 
för att erbjuda studiestöd och visa på vår miljö. Att under studiernas gång ha koll på eleverna. Lärare 
som saknar elev i sin grupp ska kunna kontakta ”ihållarfunktionen” för att efterfråga elev som uteblir. 

Mål 
• Att ha en lärare på 50 procent som både kan ge studiestöd men också vara den som efterfrågar 

elever som inte dyker upp. I uppdraget ligger även att vid behov ta kontakt med andra 
myndigheter för samverkande stöd.  

• Att minst 70 procent av de som påbörjar studier på VUX ska avsluta sina kurser. 

Målgrupp 
De som studerar på VUX med huvudfokus på unga vuxna i gruppen 20-24 år samt elever med annat 
modersmål än svenska. 

Avgränsningar och mervärde 
Vi har tidigare inte haft denna typ av verksamhet men det finns en tydlig efterfrågan från elever och 
personal. Det mervärde det skapar är dels elevernas egen tillfredsställese att lyckas med sina studier dels 
att fler elever avslutar sina studier och förhoppningsvis enklare kommer vidare till fortsatta studier eller 
egenförsörjning. 
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Genomförande och samverkan 
Verksamheten ska styras från VUX men i nära dialog med AME och Af. Den kommer att genomföras med 
personal på VUX som även har erfarenhet av att jobba på Texas. 

Samverkan kommer att ske med vägledarna på Cv och de undervisande lärarna i olika kurser internt. 
Samverkan behöver också ske med externa utbildningsanordnare där elev läser distanskurser. Vidare är 
detta en del i Dua-samarbetet och det kommunala aktivitetsansvaret varför en nära samverkan med 
AME, AMT och Af kommer att ske.  

De aktiviteter som kommer att erbjudas är att skapa bättre förutsättningar för att plugga på VUX genom 
att skapa studierum med en positiv och kreativ studiemiljö. Redan innan kursstart inbjuds elever till en 
träff för att berätta om verksamheten och det stöd som VUX kan erbjuda. I konceptet ingår att erbjuda 
kurser i studieteknik, utveckla de studiestugor som finns och ge dem en tydligare struktur samt hjälpa 
enskilda elever med struktur och mentorskap. Personal kommer även att följa upp elever som uteblir 
från sina kurser. 

Det som hindrar att målen nås är att vi misslyckas med att skapa det positiva mötet med eleven och 
motivera dessa till studierna som de påbörjat. 

Tid och aktivitetsplan 
Under hösten 2016 och hela året 2017. 

Jämställdhet 
Jämställdheten ska främjas genom att dessa frågor beaktas både i ledning och i verksamheten. Vi bör 
särskilt beakta att vi skapar studiemiljöer och verksamhet som attraherar bägge könen och elever från 
olika kulturella bakgrunder. 

Tillgänglighet för personer med funktionshinder 
Tillgänglighet för personer med funktionshinder skapas via olika hjälpmedel. Den fysiska miljön ska inte 
skapa några hinder. 

Mångfald 
Mångfalden kommer att främjas på ett naturligt sätt då de som studerar på VUX är en mångfald i sig. 

Uppföljning/utvärdering och resultatspridning 
Projektet ska utvärderas genom att kontinuerligt följa elevernas resultat men också i form av kvalitativa 
intervjuer. Ansvarig för utvärderingen är VUX men utförare kan komma att vara någon annan, 
exempelvis lärarstuderande. 

Resultaten kommer att dokumenteras och spridas i olika nätverk och till samarbetsparterna. 

Implementering 
Om verksamheten fungerar bra och ger önskvärt resultat så bör verksamheten bli en ordinarie del av 
den stödverksamhet som finns inom vuxenutbildningen. 
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Kostnader och finansiering 
Vilka resurser krävs för att driva verksamheten eller genomföra aktiviteterna? Ange belopp för 
respektive år och totalt. (Endast direkta merkostnader för att driva verksamheten eller aktiviteten ska 
tas upp, redan befintliga kostnader ersätts ej av Samordningsförbundet). Fyll i nedanstående tabell. 

De summerande fälten i tabellen beräknas automatiskt med hjälp av s.k. formler. 
För att uppdatera de summerande fälten i Microsoft Office Word, markerar du samtliga celler och trycker 
på funktionstangenten; F9. 

Egna medel 
Resurser  År 2016 År 2017 År 2018 S:a 2016–2018 
Samtliga  
(lokaler och ledningsresurs 2016 och 2017, från 
2018 egenfinansiering) 

100 000 100 000 400 000 
 

600 000 

Ansökta medel 
Resurser  År 2016 År 2017 År 2018 S:a 2016–2018 
Personal 175 000 350 000     0 
Lokal       0 
Övriga kostnader (inkl. ev. startkostnader) 80 000      0 
Ev. utvärderingskostnader  50 000 

 
    0 

Summa kostnader 255 000   400 000    0    0 
Intäkter (exkl. bidrag från samordningsförbund)       0 
Summa nettokostnader (kostnad - intäkt)    0    0    0    0 

Underskrifter 
Namn 

 
Namnförtydligande 

Jan Midlert 
Organisation 

Vuxenutbildningen, Skellefteå kommun 
Datum 

2016-05-13 
 



 Ankomstdatum (fylls i av förbundet) 

 

Postadress  Besöksadress  
Skellefteå kommun 
Trädgårdsgatan 6 
931 85, Skellefteå 

Samordningsförbundet Skellefteå–Norsjö 
Hörnellgatan 17, vån. 3 
931 30, Skellefteå 

Telefonnummer Mobiltelefonnummer Telefax Växel 
0910-73 73 61 070-236 58 55 0910-77 86 30 0910-73 50 00 

e-post  Hemsida  
maria.lindgren-tuoma@skelleftea.se www.samordningsforbund.se/skelleftea-norsjo 
 

Ansökan om medel från 
Samordningsförbundet Skellefteå–Norsjö 
Fyll i nedanstående ansökan. Observera att ett krav för att ansökan ska behandlas är att den tar upp 
samverkan mellan minst två av samordningsförbundets huvudmän. Ifylld ansökan skickas i två kopior, 
den ena via e-post till maria.lindgren-tuoma@skelleftea.se, den andra, som ska vara underskriven, via 
reguljär post till samordningsförbundet (för adress se sidfot). En komplett ansökan ska innehålla 
projekt/verksamhetsbeskrivning enligt bifogad blankett samt budget- och finansieringsplan. Ta gärna 
kontakt med Maria Lindgren-Tuoma på samordningsförbundet för ytterligare information om vilka 
uppgifter som ska vara med i er ansökan. 

Uppgifter om sökande organisation (stödmottagare) 
Organisationens namn 

Skellefteå Kommun 

Enhet/arbetsställe 

VUX 
Firmatecknare/Chef 

 

Organisationsnummer 

2120002643 
Utdelningsadress 

Laboratorgränd 5 

Postnummer 

931 85 

Postadress 

Skellefteå 
Kontaktperson 

Christina Fahlgren-Lövheim 

Kontaktpersonens telefonnummer 

0708112604 
Kontaktpersonens e-post adress 

Christina.fahlgren-lovheim@skelleftea.se 

Kontaktpersonens mobiltelefonnummer 

0708112604 
Plusgiro 

... 

Bankgiro 

... 
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Projekt-/Verksamhetsbeskrivning 
Startsträckan 

Bakgrund/Problemformulering 
I vårt gemensamma arbete mellan Af, AME och VUX med att kartlägga och möta de ungdomar mellan 
16-24 som inte har en avslutad gymnasieutbildning eller aldrig påbörjat gymnasiet ser vi behov av en 
verksamhet innan studier på folkhögskola eller VUX kan påbörjas. Många av dessa ungdomar finns i ett 
utanförskap eller har flera skolmisslyckanden bakom sig. En viktig aspekt av projektet är också att kunna 
erbjuda en relevant aktivitet inom ramen för det kommunala aktivitetsansvaret.  

Forskning samt erfarenheter från bland annat Plug in-projektet visar att positiva relationer till vuxna är 
särskilt viktigt för ungdomar med svag skolanknytning. Bemötande och ett möte i en icke traditionell 
skolmiljö är också av stor vikt för att lyfta fram den enskildes styrkor och behov. Det behövs ett 
individcentrerat arbetssätt som ser varje elev och kan utreda vad som hindrar elever från att 
påbörja/slutföra sina studier. En nära samverkan mellan elev, familj och myndigheter behövs för att 
skapa en helhet. 

Syfte 
Att motivera unga vuxna att börja studera för att stärka sin kompetens och/eller öka deras möjligheter 
till arbete. 

Mål 
• Att utforma en orienteringskurs som kan pågå löpande under året där elever kan starta varje 

månad för att delta så länge det finns behov.   
• Att genom olika inslag i orienteringskursen via ett coachande förhållningssätt stärka elevens 

självbild och öka motivationen för studier eller andra aktiviteter, exempelvis praktik.  

Målgrupp 
Unga vuxna som befinner sig långt från studier eller arbete och som har en ”stukad” självbild på grund 
av tidigare skolmisslyckanden. Dessa ungdomar finns i dagsläget inte hos Arbetsförmedlingen, på 
introduktionsprogram eller hos annan myndighet.  

Elever inom KAA är en viktig målgrupp. I dagsläget handlar det om ungefär 320 ungdomar som inte har 
slutfört gymnasiet och som ingår i det kommunala aktivitetsansvaret. En grov uppskattning är att det 
handlar om 10-12 ungdomar inom KAA som löpande varje månad skulle kunna vara aktuella för 
projektet.  

Därutöver finns ungdomar i som just nu kontaktas via kartläggningsprojektet. Hittills visar uppföljningen 
på ett relativt stort intresse hos många unga att slutföra sina gymnasiestudier och då är inte hela 
målgruppen kontaktad ännu. Dessa ungdomar bedöms vara i behov av en ”startsträcka” 
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Avgränsningar och mervärde 
Detta är den ”pusselbit” som saknas när olika insatser för målgruppen har gjorts. Det handlar om att 
kunna erbjuda ”steget före” andra insatser, exempelvis via Arbetsförmedlingen.  

Genomförande och samverkan 
Verksamheten ska styras gemensamt från VUX och AME. En nära samverkan skall ske mellan AME, AMT, 
Af och Vux utifrån Dua-överenskommelsen och KAA-samarbetet.  

Att under augusti och september rekrytera en personal som ska vara huvudansvarig för verksamheten 
och skapa orienteringskursen. Att från oktober kontinuerligt 1 gång/månad anta elever till verksamheten 
med målsättning att också inspirera till studiestarter eller andra aktiviteter kontinuerligt. I vissa fall 
kanske parallellt med denna verksamhet.  

Verksamheten utformas i dialog med eleverna men kan innehålla olika hälsofrämjande aktiviteter, 
dramaövningar och andra estetiska uttryckssätt, mental träning. Alla aktiviteter ska vara elevaktiva och 
bygga på medskapande. Fokus i verksamheten ska vara att skapa en trygghet, trivsel och gruppkänsla 
men också att ha höga förväntningar och utmana eleverna att ta steg framåt. En nära samverkan med 
UngKOMP, AME, AMT, KAA och VUX är en förutsättning för att arbete ska fungera. Verksamheten är 
tänkt som en halvtidsverksamhet och ska vara lokaliserad centralt i Skellefteå för god tillgänglighet. 

Det som hindrar måluppfyllelse är att vi inte lyckas skapa ett förtroendefullt klimat mellan den unga 
vuxne och personal i projektet. 

Tid och aktivitetsplan 
Under 2016-2018. 

Jämställdhet 
Jämställdheten ska främjas genom att dessa frågor beaktas både i ledning och i verksamheten. Vi bör 
särskilt beakta att vi skapar studiemiljöer och verksamhet som attraherar bägge könen och elever från 
olika kulturella bakgrunder. 

Tillgänglighet för personer med funktionshinder 
Tillgänglighet för personer med funktionshinder skapas via olika hjälpmedel. Den fysiska miljön ska inte 
skapa några hinder. 

Mångfald 
Mångfalden kommer att främjas på ett naturligt sätt då de som kommer att ingå i projektet är en 
mångfald i sig. 

Uppföljning/utvärdering och resultatspridning 
Projektet ska utvärderas genom att kontinuerligt följa deltagarnas utveckling. Innebär projektet att 
deltagarna tar steget över till studier eller andra aktiviteter. Det kommer också att genomföras 
kvalitativa intervjuer. Ansvarig för utvärderingen är AME/VUX men utförare kan komma att vara någon 
annan, exempelvis lärarstuderande. 
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Resultaten kommer att dokumenteras och spridas i olika nätverk och till samarbetsparterna. 

Implementering 
Om verksamheten fungerar bra och ger önskvärt resultat så bör verksamheten bli en ordinarie del av 
den verksamhet som bedrivs inom arbetsmarknadsenheten/vuxenutbildningen. 

 

   



  2016-06-22 

  6 (6) 

Kostnader och finansiering 
Vilka resurser krävs för att driva verksamheten eller genomföra aktiviteterna? Ange belopp för 
respektive år och totalt. (Endast direkta merkostnader för att driva verksamheten eller aktiviteten ska 
tas upp, redan befintliga kostnader ersätts ej av Samordningsförbundet). Fyll i nedanstående tabell. 

De summerande fälten i tabellen beräknas automatiskt med hjälp av s.k. formler. 
För att uppdatera de summerande fälten i Microsoft Office Word, markerar du samtliga celler och trycker 
på funktionstangenten; F9. 

Egna medel 
Resurser  År 2016 År 2017 År 2018 S:a 2016–2018 
Samtliga (lokaler och ledning/styrning) 100 000 100 000 100 000 300 000 

Ansökta medel 
Resurser  År 2016 År 2017 År 2018 S:a 2016–2018 
Personal  500 000 1000 000 1000 000 2500 000 
Lokal       0 
Övriga kostnader (inkl. ev. startkostnader) 50 000 50 000 50 000 150 000 
Ev. utvärderingskostnader   50 000 50 000 
Summa kostnader   550 000 1050 000 1100 000 2700 000 
Intäkter (exkl. bidrag från samordningsförbund)       0 
Summa nettokostnader (kostnad - intäkt)    0    0    0    0 
     

Underskrifter 
Namn 

 
Namnförtydligande 

Jan Midlert 
Organisation 

... 
Datum 

Klicka här för att ange datum. 
 



 

 

     Skellefteå 2016-05-13 
 
Till Samordningsförbundet i Skellefteå - Norsjö.  
 
 
Bakgrund 
 
Vår upplevelse på Stadsmissionen är att många av våra besökare som får substitutbehandling 
inte får ett tillräckligt terapeutiskt stöd. De korta samtal som personalen har i samband med att 
man delar ut medicin och tar prover är mer att likna vid stödsamtal än någon egentlig terapi. 
 
Flera av de som kommer till oss säger att de får mer hjälp Stadsmissionen än på ”beroende”, 
samtidigt så bedriver vi ingen systematiskt terapi utan det handlar för det mesta om 
krisinsatser av olika slag + våra sinnesrostunder som är en förtäckt gruppterapi. Vi har alltså 
inte heller resurser att bedriva någon individuell och systematisk terapi. 
 
Det problem som vi upplever vet vi finns på många andra platser i landet där det finns Hela 
Människan enheter och olika Stadsmissioner. 
 
Projektidé och målsättning. 
 
Vår tanke var att vi ska börja i mindre skala lokalt i Skellefteå med ett samarbete mellan S:t 
Lukas, Stadsmissionen och psykiatrin och söka pengar från Samordningsförbundet. Sedan vi 
testat iden och sett om den kan fungera, så är tanken att växla upp den på nationell nivå och 
söka EU-pengar för ett större projekt och se hur många S:t Lukasenheter som kunde 
samarbeta med Hela Människan eller Stadsmissionen på olika ställen i landet. 
 
Det finns alltså en ”tvåstegsraket” då det gäller målsättningen. Steg ett är att visa att en 
kvalificerad och systematisk terapi leder till att målgruppen (ca fem personer under två 
terminer) upplever en klar förbättring av sin livssituation. Om utvärderingen visar ett bra 
resultat så är avsikten att tillsammans med S:t Lukas, Hela Människan och Stadsmissionerna 
på riksnivå söka ett EU-projekt eller ett Arvsfondsprojekt under tre år för att implementera 
arbetssättet på fler platser i landet. 
 
Varför samarbeta? 
 
S:t Lukas har liksom Stadsmissionerna och Hela Människan sina rötter i svensk kristenhet. 
Alla har vi behov av finansiering liksom att vara trogna mot våra rötter. Jag tror att vi som 
arbetar med människor med missbruk skulle ha stor nytta av den kompetens som finns på 
många S:t Lukasenheter. Samtidigt tror vi att S:t Lukas skulle kunna bredda sitt underlag och 
bli ett bra komplement till den missbruksvård som landstingen bedriver idag, men även till de 
behandlingshem som finns. 
 
Om S:t Lukas kunde öka sin missbrukskompetens skulle man också kunna bredda sitt utbud 
av tjänster till de företag som samarbetar med idag. Missbruksproblem av olika slag är ett 
stort problem för många arbetsgivare. Det är också viktigt att komma ihåg att S:t Lukas är en 
”nonprofit” organisation. 
 



Det viktigaste skälet till samarbete är dock att fler människor med missbruksproblem skulle få 
bättre hjälp att hantera sina liv. Även om missbruket är det synliga problemet så finns det ofta 
många bakomliggande faktorer som kräver kvalificerad terapi för att kunna gå vidare med 
livet. 
 
Upplägg  
 
Tanken är att vi i dialog med ”sos” och ”beroende” skulle välja ut fem personer som under två 
terminer skulle få ca 20 samtal var. Det hela skulle dock vara en pott på 100 timmar där vissa 
kan behöva 25 samtal och andra klara sig med 15. Vi har också i samråd med S:t Lukas sagt 
att de personer som ska komma ifråga ska vara personer där missbruksproblematiken tydligt 
är det primära och att det också ska vara personer som vi har förhoppningar om att de ska 
kunna komma igen på arbetsmarknaden. 
 
Ett viktigt komplement till dessa samtal är att samtidigt försäkra sig om att de som går på 
samtal också har en sysselsättning. Det kan vara i vårt snickeri, i vår Second Hand, inom 
Solkraft eller något annat. 
 
Ansvariga och medverkande 
 
Tanken är att detta ska vara ett pilotprojekt där förhoppningen är att resultatet ska leda till ett 
nationellt samarbete mellan S:t Lukas och enheter inom Hela Människan och Sveriges 
Stadsmissioner. Mot den bakgrunden är det naturligt att vi som lokal ideell organisation är 
huvudansvarig för projektet. För att det hela ska fungera bra bör det dock finnas ett nära 
samarbete med någon ansvarig inom LARO.  
 
När vi väljer ut de personer som ska få vara med bör också ansvariga socialsekreterare vara 
med och då det gäller sysselsättningsdelen i projektet bör det också finnas en kontaktperson 
på AF. Även om det är många parter som kan vara involverade, menar vi att eftersom det är 
ett begränsat pilotprojekt både i tid och antal personer, bör vi undvika att göra strukturen 
omkring alltför byråkratisk.  
 
Projektgruppen bör alltså bestå av en person från LARO och en från Stadsmissionen och där 
Stadsmissionen är den administrativt ansvariga. Sedan bör det vara en referensgrupp 
bestående av projektgruppen och någon från ”sos”, AF och S:t Lukas som träffas en gång 
inför starten, en gång i mitten av projektet och en gång i samband med avslutningen. 
 
Utvärdering 
 
Vi tror att ansvarig läkare på LARO är den som är bäst lämpad att göra en utvärdering av de 
få klienter som detta pilotprojekt handlar om. 
 
Ekonomi 
 
Med tanke på vad terapitimmar normalt kostar föreslår vi en ram på 100 000kr för 100 timmar 
terapi fördelat på två terminer. Sedan föreslår vi en fördelning mellan Stadsmissionen och S:t 
Lukas där Stadsmissionen får 25% och S:t Lukas 75% av pengarna. 
 
 
Hans Marklund  Magnus Hammega 
Avgående Föreståndare   Ny Föreståndare 
Skellefteå Stadsmission   Skellefteå Stadsmission  
 



    
 
 
MySam Myndighetsgemensam  Samverkan 
Eva Hedlund  2016-05-17  
   

 
                                                                                      Till Samordningsförbundet Skellefteå-Norsjö 
                                            
 

 
   

Skellefteå kommun 
Socialkontoret  
Individ- och familjeomsorgen   
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Ansökan om medel till Aktivitets- och Sysselsättningscoach till MySam från 
Samordningsförbundet Skellefteå- Norsjö 

 

 
MySams uppdrag  
MySam samordnar och sammankallar aktuella myndigheter/instanser för samarbete runt den enskilde 
som har bedömts vara i behov av samordnat stöd från fler än en myndighet/instans. Samverkan genom 
samarbetsmöten med individen i fokus där de olika myndigheterna deltar och bidrar med insatser utifrån 
respektive myndighets/instans uppdrag. Samverkan sker främst med Hälso- och sjukvården; 
primärvården och psykiatrin, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, men även med biståndsbedömare, 
Solkraft, Personligt ombud, Särskilt stöd och habilitering, socialtjänsten distrikt, privata arbetsgivare, 
Skellefteå kommun, arbetsmarknadsenheten. 
 
Målgrupp 
Personer 30 år och äldre som är i behov av samordnat stöd från två eller fler myndigheter och som har 
eller riskerar att hamna i behov av långvarigt försörjningsstöd. Bedömningen att det finns ett behov av 
samordnat stöd från flera olika myndigheter kan vara av fysiska, psykiska, intellektuella, sociala 
och/eller arbetsmarknadsmässiga orsaker. Det ska finnas en önskan hos individen ett erhålla samordnat 
stöd från de olika myndigheterna/instanserna. 
 
Målsättning 

• Målsättningen är att erbjuda ett samordnat stöd och insatser som ökar möjligheten för deltagarna 
att ta steg närmare egen försörjning och motverka behov av långvarigt försörjningsstöd.  

• Deltagarna ska uppleva att deras medverkan i samordnad samverkan bidragit till en positiv, 
långsiktig och hållbar personlig utveckling  

 
Organisation 
Från 1 januari 2016 tre medarbetare på heltid, soc sekr Birgitta Meijer och soc sekr Eva Jakobsson och 
Eva Hedlund, som tillsammans handlägger, samordnar och organiserar samverkansarbetet inom ramen 
för MySam.  
 
MySam har kontaktpersoner från Arbetsmarknadsenheten, Socialtjänsten, Solkraft, Försäkringskassan, 
Arbetsförmedlingen och Psykiatrin. Kontaktpersonerna bidrar med information och kunskap från den 
egna organisationen vid ärendegenomgångar och med allmän och aktuell information från respektive 
organisation. Vid behov kan kontaktpersonen också fungera som en väg in till myndigheten d v s någon 
som vi kan kontakta vid frågor eller vid behov av samverkan med myndigheten.  

  



SKELLEFTEÅ KOMMUN 
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Deltagarna 
Inom MySams verksamhet möter vi dagligen människor som är i stort behov av myndighetsgemensamt 
stöd. De flesta deltagare lever i en mycket komplex livssituation och många av deltagarna är trots stora 
behov av samordnat stöd i dagsläget endast i kontakt med socialtjänsten, enhet försörjningsstöd, trots att 
behoven är så mycket större än så. Närmare 90% av skulle behöva en behandlande kontakt med 
sjukvården, kan vara primärvården, psykiatrin, specialistvård eller beroendeenheten. Ingen av deltagarna 
är formellt sjukskriven via FK eftersom de är nollplacerade vad gäller sjukpenning och får avslag på sin 
ansökan om samordning via FK med anledning av att de står alltför långt ifrån arbetsmarknaden. 
Arbetsförmedlingens insatser är heller inte aktuella i dagsläget trots att samtliga är arbetslösa, deltagarna 
står i de flesta fall alltför långt ifrån möjligheten att ta emot Arbetsförmedlingens insatser och att 
upprätthålla en planering i samarbete med Arbetsförmedlingen.  
  
Idag samordnar MySam myndighetsgemensam samverkan för 52 personer, trettio män och tjugotvå 
kvinnor, samtliga med en mycket komplex livssituation och en mycket omfattande problematik. 
Remittenter är främst socialtjänsten men även arbetsmarknadsenheten, Arbetsförmedlingen, 
Försäkringskassan och primärvården. 
 
 

Frågeställning, problemformulering 
För att överhuvudtaget komma något närmare Försäkringskassans och Arbetsförmedlingens tjänster och 
även för att medverka till ökad livskvalitet ser vi ett stort behov att stödja våra deltagare till 
sysselsättning eller aktivitet, en aktivitet som måste vara skräddarsydd utifrån den enskildes behov, 
förutsättningar och situation.  
 
Vissa är i behov av just sysselsättning på en mycket grundläggande nivå, kanske främst av sociala skäl 
och för att skapa en struktur i vardagen. För andra är behovet mer att träna upp sin förmåga i ett 
arbetsliknande sammanhang för att om möjligt kunna närma sig möjligheten att ta del av 
Arbetsförmedlingens insatser och/eller Försäkringskassans tjänster. Andra behöver på en lämplig nivå 
prova sin förmåga för att vi tillsammans ska få svar på om vi kan gå vidare mot Försäkringskassans 
tjänster helt eller till viss del och/eller Arbetsförmedlingens insatser.  
 
Att kunna erbjuda denna form av aktivitet på en mycket grundläggande nivå som är utformad utifrån den 
enskildes behov och förutsättningar är något som vi saknar för att kunna stödja våra deltagare till en 
bättre tillvaro och med målsättningen att i ett senare skede kunna ta del av myndigheternas insatser. 
Solkraft kan till viss del täcka behovet med deras lågtröskelverksamhet, men vi ser att denna insats inte 
kommer att räcka till eller kanske inte passar för alla våra deltagare. Vi behöver hitta alternativa former 
som kan skräddarsys utifrån våra deltagares situation, förmåga och förutsättningar. 
 
Aktivitetscoach 
En aktivitetscoachs uppdrag blir att i nära samverkan med MySam-teamet stödja deltagarna att finna, få 
och behålla lämplig aktivitet anpassad efter deltagarnas behov och förutsättningar. Aktivitetscoachen 
kommer att få jobba med att hitta, följa upp, stödja och dokumentera deltagarnas aktivitet. Viktiga 
samarbetsparter blir Solkraft, Arbetsmarknadsenheten, utbildningsanordnare, föreningar och även 
privata arbetsgivare. Aktivitetscoachen kommer även att få göra studiebesök med deltagarna och i vissa 
fall fungera som ett stöd vad gäller resor till och från aktivitet. 



2015 2016 2016 2017 2018 2015–2018 
TKR Budget rev.budget Plan Plan Totalt

Verksamhetskostnader

 - Arbetsmarknadstorget 1 626 2 400 2 400 2 145 2 160 8 331
 - ESF - Ung Komp 0 0 0 0 0 0
 - KUR-projektet 28 0 0 0 0 28
 - Ordinarie mynd.samverkan vuxna, MySam 337 610 610 610 610 2 167
 - Statsmissionen 196 0 0 0 0 196
 - Projekt Ready 256 144 144 0 0 400
 - Projekt Knut`n 213 155 155 0 0 368
 - GYK kartläggning unga vuxna 20-25 år 87 220 220 0 0 307
 - Rådgivare social ekonomi 0 400 400 400 0 800
 - Stadsmissionen 50 0 0
 - Medlefors VIA 0 200 0 0 0 0
 - Urkraft CoActive, ESF 0 50 50 50 50 150
 - Processkartläggning PWC 0 190 190 0 0 190
 - En bra start* SKK pilot 0 261 441 220 922
 - Påfart gymnasiet, Norsjö* 0 180 358 180 718
 - Förstudie psykisk hälsa* 0 100 0 0 100
 - Livet är ditt* 424 1 002 424 1 850
Gruppverksamhet  ADHD symtom* 305 269 574
Hålli- Håll ut 215 215 430
Stadsmissionen 0 0
Startsträckan 0 0
Aktivitetscoach MySam 140 140
Behovsinventering  motsv. NAFS 200 200
 - Indikatorprojektet* 13 10 10 10 43
S:a verksamhetskostnader 2 756 4 419 6 004 5 500 3 654 17 914
S:a totala verksamhetskostnader 2 756 4 419 6 004 5 500 3 654 17 914



Budget 2016 plan 2017-2018

 Tkr 2015 2016 2016 2017 2018 2015–2018 
Utfall Budget rev.budget Plan Plan Totalt

Intäkter

 - Försäkringskassan 3 052 3 066 3 066 3 066 3 066 12 250
 - Skellefteå kommun 1 450 1 453 1 453 1 453 1 453 5 809
 - Norsjö Kommun 76 80 80 80 80 316
 - Västerbottens läns landsting 1 526 1 533 1 533 1 533 1 533 6 125
 - Improve 0 0 0 0 0
Övriga intäkter 97 98 98 98 98 391
 6 201 6 230 6 230 6 230 6 230 24 891

Kostnader

Verksamhetskostnader

 - Beslutad verksamhet, se bil 2 592 4 255 6 004 5 500 3 654 17 750

Ny verksamhet 0 1 504 400 200 600 1 200
 

Summa verksamhetskostnader 2 592 5 759 6 404 5 700 4 254 18 950

Verksamhetsnära kostnader

 - Extern kartläggning/analys 1 60 60 60 60 181
 - Extern utvärdering/processtöd 35 100 100 100 100 335
 - Information/gemensam komp.utveckl 146 220 220 150 150 666
Summa verksamhetsnära kostnader 182 380 380 310 310 1 182



Kansli-/administrativa kostnader
 - Arvoden till styrelsen 252 260 260 270 280 1 062
 - Arvoden till revisorer 30 35 35 35 38 138
 - Ekonomisk adm. (lokal, dator, tel) 169 191 191 192 200 752
 - Tjänsteman, + tillf anställd 904 775 870 900 920 3 594
 - Resor, konferenser/utbildning 204 175 175 185 195 759
 - Övrigt adm 121 35 35 30 30 216
Summa kansli/adm kostnader 1680 1471 1566 1612 1663 6 521

Summa kostnader 4 454 7 610 8 350 7 622 6 227 26 653

Resultat före finansiella poster 1 747 -1 380 -2 120 -1 392 3 -1 762

Finansiella intäkter 0 0 0 0 0 0

Resultat efter finansiella poster 1 747 -1 380 -2 120 -1 392 3 -1 762
Resultat inkl. överf. fr. föreg. år 3 939 2 559 1 819 427 430

* eget kapital * eget kapital
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