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1. Bakgrund 

Rehabilitering har under många år haft starkt sektors orienterad indelning efter de olika 
huvudmännens grundansvar i medicinsk, social och yrkesinriktad rehabilitering. I 
utredningen Rehabilitering till arbete en reform med individen i centrum (SOU 2000;78) 
diskussionspromemoria anlades ett mer övergripande synsätt på rehabilitering där 
myndighetsperspektivet underordnas individen och helhetssynen sätts i centrum. Det är 
utifrån ett sådant synsätt många framgångsrika rehabiliteringsinsatser ger positiva effekter. I 
Umeå bedrivs sedan några år tillbaka många verksamheter som med olika målgrupper som 
utgångspunkt stöttar individer vidare i sin rehabilitering. Inte sällan sker detta över 
myndighetsgränser och Umeå är känt för sitt goda samverkansklimat. Det finns dock 
områden som behöver utvecklas ytterligare för att bidra till en röd tråd i utbudet av 
rehabiliteringsinsatser. Många verksamheter vittnar om att de personer som deltar i 
arbetsrehabilitering inte riktigt är redo för deras respektive verksamheter. De uttrycker ett 
behov av ett försteg där deltagaren ges en chans att bli mer beredd att ta del av 
arbetslivsinriktad rehabilitering.  Detta kan ha uppmärksammats genom samtal och 
motivationsarbete eller genom återkommande misslyckade arbetsträningar eller 
praktikplaceringar. Ofta handlar det om en sammansatt psykosocial problematik som inte 
fått en chans att sorteras i den ordning som varit nödvändig. Inte sällan har psykisk ohälsa i 
olika former utgjort en del i rehabiliteringshindret och individerna har många gånger 
pågående behandlingar och ett flertal övriga myndighetskontakter.  

1.1 Problembeskrivning 

Som nämndes ovan har den hittillsvarande definitionen av rehabilitering delats upp utifrån 
respektive huvudmans perspektiv dvs. en uppdelning av ansvar och insatser till individen 
mellan sjukvården, socialtjänsten, arbetsförmedlingen och försäkringskassan. Denna 
tradition att dela upp aktiviteter och ansvar för medicinsk, social, yrkesinriktad och 
arbetslivsinriktad rehabilitering behöver utvecklas. Utifrån ett individ och processorienterat 
synsätt kan flöden mellan nivåer på rehabilitering vara möjliga där en förrehabilitering ska 
syfta till att stärka de egna resurserna hos dem som behöver stöd och hjälpa individer att 
vara aktiva och klara av sina problem. Målet är att förebygga marginalisering, finna lösningar 
på sociala problem och på det sättet bevara och främja individens egenmakt, försörjning och 
sociala trygghet för att i nästa steg möjliggöra en lyckosam arbetslivsinriktad rehabilitering. I 
förarbete till lagen om allmän försäkring (SOU 2006:107) beskriv social rehabilitering som ”.. 
service, råd och bistånd i personliga angelägenheter”. Den arbetslivsinriktade 
rehabiliteringen beskrivs som de insatser som görs utifrån medicinska, sociala eller liknande 
behov för att hitta eller behålla ett arbete. Avsikten med denna förstudie har varit att 
inhämta mer kunskap kring behoven hos den målgrupp som befinner sig i gränslandet av 
dessa rehabiliteringsinsatser. Nedan följer därför en sammanfattning av förstudien för att 
sedan under avsnitt tre diskutera utgångspunkter för en framtida projekt eller verksamhet. 
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2. Sammanfattning av förstudien 

I syfte att få en tydligare bild av hur behovet av den förrehabilitering ser ut har en 
förstudie genomförts under perioden 140901–141231. Förstudiens uppdrag har varit 
att både få ett grepp om volymen av personer med behov av förrehabilitering men 
också att utforma ett diskussionsunderlag utifrån den information som inhämtats. 
Förstudien har bedrivitis genom dialog med KRAMI, Vuxentorget, Ungdomstorget, 
Steget vidare och beredningsgruppen för Steget vidare (Arbetsförmedling, 
Försäkringskassan, Psykiatrin och Socialtjänsten) samt Viva arbetsmarknad. Även 
deltagare inskriven vid Steget vidare har via en fokusgrupp framfört synpunkter 
främst beträffande innehåll vid en eventuell verksamhet. En frågemanual använts 
som utgångspunkt vid dialogen och har berört följande områden: 

Volym med social och/ eller medicinsk rehabilitering alternativt annat stöd 

Tänkbar metod och lämpliga kompetenser 

Flödet in och ur insatsen 

Verksamhetens innehåll och avgränsningar 

Lämplig tid i insats 

Tänkbar lokal  

Frågemanualen bifogas (bilaga 1).   

 
2.1 Målgrupp och volym 

 
Inledningsvis kan nämnas att samtliga verksamheter är överens om att man ser 
behovet av en verksamhet som stöttar målgruppen kring den sociala kontexten. När 
det gäller volymen av personer i behov av medicinsk rehabilitering så kan det 
konstateras att de personer som bedöms vara i mest behov av renodlad medicinsk 
rehabilitering inter blir aktuella för de verksamheterna utan är hänvisade till enbart 
vårdkontakter. Den målgrupp som synliggörs i verksamheterna är i många fall i behov 
av medicinsk rehabilitering och har också en sådan pågående eller vilande. Det som 
framkommer är framförallt att det finns ett behov av någon roll som kan koordinera 
den medicinska rehabilitering då en del tycks hamna mellan stolarna alternativt där 
rollerna kan vara oklara om vem som ansvarar för vad.  
 
I dialog med de olika verksamheterna om behovet av social rehabilitering har en del 
av tiden ägnats åt att försöka definiera begreppet och dess innehåll. Utgångspunkten 
har emellertid varit den definiton som görs i SOU 2006:107( se ovan). Med hänsyn 
tagen till att förstudien haft till uppdrag att studera behoven både bland unga och 
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vuxna och det finns en viss osäkerhet vad social rehabilitering skall innehålla har de 
respektive verksamheterna ändå uppskattat volymen till cirka 200 personer per år 
enligt följande: 
 
 
Ungdomstorget 90 personer 30 %  Aktivitetsstöd, 70% 

Försörjningsstöd 
Steget vidare 60 personer 50%  Sjukpenning, 50%  Försörjningsstöd 
Vuxentorget 30 personer 100% Försörjningsstöd 
Krami 5 personer 50 % A-kassa, 50 % Försörjningsstöd 
Viva Resurs 20 personer 100 % Försörjningsstöd 
 
 
I undantagsfall förekommer det personer som har arbetslöshetsersättning men det 
är väldigt få. När det gäller personer från Vuxentorget är det uteslutande personer 
med tidigare substansmissbruk. Därutöver finns det ett stort behov inom främst 
Socialtjänst, Försäkringskassa och Psykiatrin som inte kommer till dessa 
verksamheters kännedom. Det har varit svårt att uppskatta volymerna i de ordinarie 
verksamheterna. Ett försök till detta har gjorts genom en dialog med 
beredningsgruppen hos Steget vidare samt med företrädare från Psykiatrins 
basverksamhet. Det har dock varit omöjligt att uppskatta relevant behov annat än att 
det finns ett stort uppdämt behov. Det man i samtliga verksamheter är överens om 
är att på sikt i varje individs resa bör möjliggöra parallella rehabiliteringsinsatser av 
sociala och arbetslivsinriktad rehabilitering. Det kan vara svårt att se insatserna 
uppdelat sekventiellt, särskilt den medicinska rehabiliteringen, då insatserna i många 
avseenden är beroende av varandra. Inte sällan finns också ett behov av att inhämta 
medicinsk kunskap, framförallt utifrån psykisk ohälsa. 
 

2.2 Metod 
 
Det är svårt att identifiera den optimala metoden eller det optimala 
rehabiliteringsprogrammet. Vi d en genomläsning av andra verksamheter nationellt 
använder många verksamheter sig av olika former av så kallad grön rehabilitering, 
eller så sker en samverkan med någon folkhögskola. Det är viktigt att den 
förrehabilitering som här diskuteras inte hamnar i en situation där steget till den 
arbetslivsinriktade rehabiliteringen inte är för stort vid avslutad förrehabilitering. 
Likaledes är det centralt att förrehabiliteringen inte blir en arbetsrehabilitering som 
idag utförs av andra verksamheter. 
 
En förrehabilitering skall fylla det tomrum som idag finns när det gäller att förbereda 
individer för arbetsrehabilitering och förhoppningsvis sedermera arbete och egen 
försörjning. Om vi väljer att se rehabiliteringen utifrån ett helhetsperspektiv med 
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utgångspunkt i individens behov och en förväntan om progress genom deltagandet 
så är det rimligt att anta ett processorienterat synsätt där ett flöde till 
arbetsrehabilitering skall vara utgångspunkten. Med begreppet process avses här 
framskridande, förlopp och utveckling. Ur en individs perspektiv sker rehabiliteringen 
just i ett föränderligt och unikt förlopp. Framskridandet och utvecklingen sker under 
ständigt skiftande förutsättningar och en verksamhet av detta slag behöver därför 
vara metodmässigt anpassad för att möta detta. Sammansatta insatser kommer att 
vara nödvändigt och parallella processer av psykologiskt (kurativt) och socialt stöd 
men också stöd i att undanröja hinder av mer praktisk karaktär. Det kan också handla 
om andra aktiviteter såsom exempelvis fysisk träning eller kompetenstillskott som 
språkträning, kostinformation, privatekonomisk rådgivning, stress- och 
smärthantering och så vidare. Rehabiliteringen ska individanpassas till ett brett utbud 
av tänkbara insatser.  

Vilka är kriterierna för att understödja möjligheterna till en framgångsrik 
rehabiliteringsprocess förindividen? Utvecklingen har gått från att fokusera på 
diagnos eller specifika symptom som utgångspunkt för rehabiliteringsprocessen mot 
att fokusera på individen som helhet och hennes förutsättningar eller resurser. 

Erfarenheter från andra verksamheter är att ett förhållningssätt som stimulerar 
individens handlingsförmåga där förhållandena ger trygghet, inflytande, delaktighet 
och socialt stöd. Individinriktat socialarbete innebär att socialarbetarna ger råd och 
handledning tilldeltagarna, reder ut problemen tillsammans med personerna samt 
ordnar olika stödåtgärder i samråd med andra myndigheter för att bevara och främja 
individens och familjens säkerhet och förmåga att klara sig på egen hand. Det 
viktigaste i en rehabiliteringsprocess är att se till att det skapas möjligheter för 
individen att utöva tillräckligt inflytande på formuleringen av rehabiliteringsmål och 
att genom egna aktiviteter och handlingar nå sina mål. 

Om målen för rehabiliteringsprocessen är realistiska ur individens perspektiv 
förbättras förutsättningarna för framgång. Exempelvis är återgång till ett oförändrat 
arbete inte ett realistiskt eller ens önskvärt mål för alla. Dagens ordning leder då till 
att den enskilde individen i alltför hög grad måste lägga tid och kraft på att bevisa att 
han eller hon är sjuk, för att få intyg som säkrar försörjningen ytterligare en tid. 
Under en rehabiliteringsprocess är det rimligt att mål utvecklas stegvis och anpassas 
till den enskilde individens specifika förutsättningar och behov. En 
rehabiliteringsprocess tar tid, de individuella målen bör kunna revideras successivt. 
Målen konkretiseras, formas och omformas kontinuerligt under själva handlandet 
beroende på situationens krav och omständigheter. I en förrehabilitering skall fokus 
ligga på progress för individ med tydliga mål och process i flödet från 
förrehabilitering till arbetsrehabilitering. 
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En del rapporter och tidigare utredningar visar att följande faktorer är vanliga hinder för 
en framgångsrik förändringsprocess: 

• Bristande fokus 

• Bristande förmåga att prioritera 

• Bristande visioner eller framtidsperspektiv 

• Bristande projekt- eller aktionsplanering 

• Bristande delaktighet bland deltagarna 

 

Framgångsrika förändringsprocesser bygger å andra sidan på 

• Diskussion 

• Delaktighet 

• Reflektion 

• Adekvat tidsplanering och planering av resurser 

Vid metoddiskussionerna har det framkommit att grunden i metodarbetet kan vara MI 
(Motiverande intervju) och Empowerment i självstärkande syfte. Det skulle vara 
intressant att under resans gång införskaffa mer kunskap kring andra metoder såsom 
Supported living som bland annat används framgångsrikt i USA för att studera likheter 
och skillnader med det svenska trygghetssystemet och de insatser som kan erbjudas.  
Det skulle också vara möjligt att undersöka möjligheterna att använda FIA 
(Förutsättningar för Arbete) som kartläggningsinstrument vilket i skrivande stund 
används av några kommuner på försök i syfte att bedöma rätten till ekonomiskt bistånd. 

Ett alternativ till att bygga upp en helt egen verksamhet kan vara att låta 
förrehabiliteringen vara en koordinerande enhet vars uppdrag är att i överenskommelse 
med redan befintliga aktörer upphandla platser innehållande social rehabilitering. Olika 
metoder kommer då att användas vilket gör det möjligt att i ännu större utstäckning 
möta individernas olika behov.  
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2.3  Kompetensbehov 

När det gäller behovet av kompetenser är det naturligtvis avhängt ovanstående 
metoddiskussion men också kopplat till omfattning och innehåll av en eventuell 
verksamhet. Det skulle vara intressant att låta behovet hos respektive organisation styra 
antalet medarbetare i verksamheten. Vid en jämförelse med andra sociala verksamheter 
ansvarar en medarbetare för cirka 20 personer åt gången. Om vi antar att detta antal är 
rimligt och exempelvis kommunen vill göra anspråk på låt oss säga 60 platser innebär det 
att man tillhandahåller tre tjänster vid förrehabiliteringen. Några nyckelkompetenser har 
identifierats i dialogen med de olika verksamheterna: 

 

 

Förslag på verksamhetspersonal 

Handläggare från socialtjänsten med helhetsansvar för personer från Socialtjänst 
samt drogterapeutisk erfarenhet. Kontakt med samverkanspartners. 

Handläggare från Försäkringskassan med helhetsansvar för personer från 
Försäkringskassan för att utreda möjligheterna för arbetsrehabilitering och arbete 
överhuvudtaget samt vårdkoordinator. Kontakt med samverkanspartners. 

Kurator för samtalsstöd och samhällskoordinator för vilket stöd som kan finnas att få. 
Även praktiskt stöd vid kontakter med myndigheter och liknande.  

Utvecklingsledare med övergripande ansvar samt som kontaktperson för redan 
befintliga förrehabiliteringsplatser inom kommunen samt med ansvar för 
upprättande av överenskommelser med externa samverkanspartners. 

Individ 

Verksamhets-
personal 
(se nedan)  

Samverkans- 
partners 
(ex. se nedan) 
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Exempel på samverkanspartners 

Organisationer och föreningar inom tredje sektorn samt befintliga kommunala 
verksamheter. 

2.4 Verksamhet och flöden 
 
Vid inflödet till förrehabilitering är det centralt att det finns en tydlig avsändare i 
form av någon verksamhet som har uppdraget att arbeta med arbetslivsinriktad 
rehabilitering. Detta då avsikten med förrehabilitering är att efter avslutad 
förrehabilitering åter kunna ta steget in i arbetsrehabilitering utan väntetid 
däremellan. Det är också centralt att en noggrann kartläggning gjorts innan så att 
”rätt” personer får stödet. 

En av framgångsfaktorerna i de samverkansprojekt som bedrivs är möjligheten att få 
en helhetsbild av individens situation utifrån den inledande screening som görs. I 
detta sammanhang skall screening ses om en kartläggningsfas och inte en 
undersökning av ett större antal människor som ibland avses med begreppet 
screening. Den screening som sker i samverkan medför bland annat att tidigare 
okända rehabiliteringshinder identifieras och relevant stöd kan sättas in.   

När det gäller verksamhet och flöden finns det ett antal områden som skulle behöva 
utredas ytterligare. Det kan handla om på vilket sätt överlämningar kan ske mellan de 
olika verksamheterna samt gränsdragningsproblematiken i vem som förväntas göra 
vad och vad avgör när en person anses vara klar med förrehabiliteringen. I slutet av 
denna förstudie finns ett förslag på vad nästa steg skulle kunna vara för att studera 
bland annat dessa områden. 
 
På nästa sida följer en enkel flödesbild med övergripande rubriker avseende tänkbart 
innehåll från arbetsrehabilitering till förrehabilitering och därefter åter till 
arbetsrehabilitering. 
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Arbetsrehab 

• Tydlig avsändare som identifierat behoven 
• Screeening för att identifierar behoven 
• Steget vidare, Ungdomstorget, 

Vuxentorget 
• Överlämningssamtal till förrehabilitering 

Förrehab 

• Stöd i den sociala kontexten 
• Överenskommelser och samverkan med 

befintliga verksamheter (Folkhögskolor,  
Studieförbund, Tredje sektorn) 

• Egen verksamhet (ex.Grön rehab) Grupp 
och enskilt 

• Successivt antagande  med maxtid om 
3+3+3 månader 

Åter till 
Arbetsrehab 

• Åter arbetsrehab utan väntetid och med 
bland annat social dokumentation  

• "SFA kedjan" (Social kontext, 
Funktionsnedsättning, 
Aktivitetsbegränsning) 
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2.5 Innehåll och avgränsningar  
 
Nedan finns en sammanställning gjord av Steget vidare utifrån kriterier för 
arbetslivsinriktad rehabilitering hämtad från de fyra samverkansparterna kommun, 
landsting, Försäkringskassa och Arbetsförmedling. Sammanställningen skulle kunna 
användas som utgångspunkt för att identifiera personer till förrehabilitering som inte 
når arbetslivsinriktad rehabilitering.  

Funktion 
Komma på avtalade tider 
Koncentrationsförmåga 
Ta in information 
Förmåga att planera 
Miniminivå om aktivitet 2ggr/vecka? 
Ej i aktivt missbruk 
Ta hänsyn till och respektera lagar och regler 

Relation 
Nåbar 
Meddela förhinder 
Kunna och vilja samverka/samarbeta 
Delta vid gemensamma fikaraster 
Hantera kritik 
Förmåga till egna initiativ 
Sociala rehabiliteringshinder (våld?) 
Vilja att vara delaktig i sin planering av sin 
egen framtid 
Respektera andras behov 
Ge plats till andra 

Tidigare utredningar 
Slutsatser och rekommendationer  
Fysisk hälsa 
Psykisk hälsa 
”Timing” är individen redo 
Andra pågående kontakter 
 

Förståelse för situation 
Delaktighet i utredningar 
Tagit del av och förstått eventuella 
nedsättningar 
Vilka rehabiliteringshinder finns 
Tilltro till resurser 
Förmåga att lyfta fram resurser 
Tro och hopp om förändring och utveckling 
av sin situation 
Ansvar för sin situation och handlingar 
Intresserad av att ta emot råd 
Kunna och vilja ta ställning till råd 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
12 

2.6 Lämplig tid i insats 
När det gäller tid i insats så har det under förstudien kommit fram att det kan vara 
lämpligt att ha utgångspunkten 90 dagar. Det är naturligtvis väldigt individuellt hur 
lång tid en individ behöver för omställning och förberedelse för arbetsrehabilitering. 
Tanken är dock att det skall finnas möjlighet till att förlänga stödet vid två tillfällen 
vilket innebär att man som längst kan vara i insatsen 270 dagar eller nio månader. En 
förlängning skall dock noggrant diskuteras med individen, verksamheten och 
samverkanspartners inom förrehabiliteringen.  
 

2.7 Lokal 
De externa samverkansparterna har naturligtvis sina egna lokaler vilket innebär att 
det i första hand handlar om ett antal kontorsarbetsplatser. Lämpligen bör dessa 
finnas i anslutning till idag redan befintliga arbetsrehabiliteringsinsatser på till 
exempel Sveagatan eller Hagaplan.För att utveckla kommunenens egen 
förrehabilitering kan lokalerna vid Forslunda gymnasium vara lämplig.   
 

 
3 Försörjningstillhörighet och ekonomiska konsekvenser inom försörjningssystemen 

 
Man kan vid denna typ av insats på olika sätt beräkna ekonomiska konsekvenser av 
transfereringar inom socialförsäkringssystemen. Alltifrån renodlade 
samhällsekonomiska analyser till socioekonomiska diton eller andra matematiska 
beräkningar. Det ingår inte inom ramen för denna förstudie att genomföra någon 
fördjupad analys kring detta. Det konstaterades redan i SOU 2000:78 att riktade 
helhetslösningar när det gäller arbetslivsinriktade rehabiliteringar har positiva 
effekter. Det handlar mer om vilket beräkningssätt som bäst kan visa på reabilitet och 
valididet.    
 

4 Påverkan på befintliga verksamheter 

Projektet kommer att påverka både de ordinarie processerna samt de verksamheter 
som samverkar över myndighetsgränserna. Ambitionen är att en förrehabilitering 
skall möta de individuella behov som inte täcks av de existerande verksamheterna 
och bidra till att de befintliga verksamheterna inom till exempel medicinsk och 
arbetslivsinriktad rehabilitering eller annan behandling ges möjlighet att mer 
renodlat ägna sig åt respektive uppdrag. Genom ett införande av en förrehabilitering 
kommer det att i Umeå finnas en röd tråd när det gäller ambitionen att stötta 
personer som har en liten längre väg att vandra till arbete och egen försörjning. Det 
kommer att finnas möjlighet för handläggare inom de ordinarie verksamheterna att 
erbjuda stöd när kraven i arbetsrehabilitering är för höga. Förhoppningen är också att 
fler personer skall kunna delta i arbetslivsinriktad rehabilitering för att därefter kunna 
gå vidare mot egen försörjning på hel eller deltid. Det kan även bidra till att 
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verksamheter som arbetar med arbetslivsinriktad rehabilitering kan ta emot personer 
som är mer redo för detta och därmed öka möjligheterna att bedriva framgångsrik 
arbetsrehabilitering. Naturligtvis kan det också få konsekvenser att befintliga 
verksamheter behöver justera delar av sina verksamheter då det finns ett alternativ 
där personer kan få ett stöd.  

Det kan i första hand handla om att kartläggningsfunktionerna (screening) kan 
komma att bli mer omfattande. Detta utifrån att det finns en ytterligare verksamhet i 
form av förrehabilitering att erbjuda. Det borde även bli tydligare för såväl deltagare 
som personal om meningen med de olika insatserna när det finns en indelning av 
arbetsrehabilitering och förrehabilitering.  

5 Ledning och uppföljning 

Umeå kommun bör bli huvudman för verksamheten. Eventuellt kan befintliga 
styrgrupper inom Steget vidare respektive Ungdomstorget användas som ledning av 
verksamheten. Alternativt tillskapas en ny styrgrupp.  

6 Verksamhetsutvärdering och dokumentation 
 
Eventuellt kan SUS vara ett system att använda även här utifrån ett 
myndighetsperspektiv. Det är också viktigt att deltagarutvärderingar ges utrymme till 
exempel genom uppföljningar och skattningar. Tidigare har nämnts att social 
dokumentation utifrån socialtjänstlagen är utgångspunkten. 
 

7 Nästa steg: Pilotverksamhet under 2015 
 
Denna förstudie har försökt ge svar på ett antal frågor som handlar om volymer med 
social och/ eller medicinsk rehabilitering, tänkbar metod och lämpliga kompetenser, 
flöden in och ur insatsen samt förslag på verksamhetens innehåll, upplägg och 
avgränsningar. För att kunna ta nästa steg behöver vi emellertid mer kunskap kring 
den gränsdragningsproblematik som finns mellan arbetslivsinriktad rehabilitering och 
tilltänkt förrehabilitering. Vi behöver också undersöka hur vi på bästa sätt kan knyta 
an till de befintliga verksamheterna och om det är möjligt att utveckla samordningen 
mellan de befintliga verksamheterna.  
 
I Umeå finns många goda exempel på samverkan över myndighetsgränserna för 
medborgarnas bästa. Verksamheterna visar på goda resultat och stort engagemang. 
För att komplettera denna bild och skapa en röd tråd i verksamheter som stöttar 
individer till egen försörjning och självständiga liv finns det behov av att möta de 
individer som inte riktigt klarar kraven på arbetslivsinriktad rehabilitering. Vid ett 
tidigare studiebesök i Glasgow uppvisades olika verksamheter som på olika sätt 
mötte personer som både var långt ifrån arbete men även de som stod nära 
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arbetsmarknaden. Där fanns en röd tråd i rehabiliteringen som borde vara möjlig att 
åstadkomma även i Umeå. Oavsett om vi pratar tillväxt, befolkningsökning eller 
världens bästa folkhälsa 2020 vore det intressant om Umeå leder utvecklingen för en 
inkluderande arbetsmarknad där vi möter behoven hos individerna oavsett var de 
befinner sig. 
 
För att skapa ytterligare förutsättningar för detta föreslås därför nästa steg att det 
under 2015 bedrivs en pilotverksamhet som får till uppdrag att: 
 
1) Undersöka på vilket sätt en förrehabilitering på bästa sätt kan knyta an till 

befintliga arbetsrehabiliteringsinsatser utifrån roller och funktioner. 
2) Utveckla definitionen av social rehabilitering genom att operativt undersöka 

orsakerna till avbruten arbetslivsinriktad rehabilitering. 
3) Verksamheterna som är tänkta avsändare, Steget vidare, Ungdomstorget, 

Vuxentorget, ska under 2015 dokumentera antal personer, deras försörjning och 
behov som de bedömer skulle behöva förrehabilitering. 
 
 

Projektbeskrivning pilot förrehabilitering 

Uppdragets utgångspunkt 

Det finns behov av fördjupad kunskap på ett flertal områden innan nästa steg kan tas. Därför 
föreslår förstudiens styrgrupp att en begränsad pilot genomförs. En pilot som tar sin 
utgångspunkt i förstudien, vilket innebär att projektpersonalen via konkret operativt arbete 
ska utreda punkt 1 och 2.  

1) Undersöka på vilket sätt en förrehabilitering på bästa sätt kan knyta an till 
befintliga arbetsrehabiliteringsinsatser utifrån roller och funktioner. 

2) Utveckla definitionen av social rehabilitering genom att operativt undersöka 
orsakerna till avbruten arbetslivsinriktad rehabilitering. 

3) Verksamheterna som är tänkta avsändare, Steget vidare, Ungdomstorget, 
Vuxentorget och AF/FK samverkan ska under 2015 dokumentera antal personer, 
deras försörjning och behov som de bedömer skulle behöva förrehabilitering. 

Frågorna är av den arten att de bedöms bäst utredas via operativt individarbete i nära 
anslutning till pågående arbetslivsrehabilitering. Punkt 3 utförs av personal i de nämna 
verksamheterna. Uppdraget bör även innefattar att:  

4) Ta fram en verksamhetsbeskrivning med finansieringsplan för förrehabilitering i 
Umeå. Den planen ska bygga på den erfarenhet som vunnits i punkt 1-3 



 
15 

En viktig utgångspunkt för den framtida förrehabiliterande verksamheten är att inget får 
vara ”heligt”, med detta menas att det är rimligt att befintliga verksamheter delvis kan 
komma att behöva omprövas och möjligen omformas för att vi i Umeå ska kunna erbjuda 
våra medborgare ett bättre och mer heltäckande utbud av insatser. Piloten behöver inte 
nödvändigtvis leda till att mer resurser tillföras utan det kan vara så att delar av befintliga 
resurser delvis kan behöva omfördelas. För punkt 4 ansvarar pilotförsökets styrgrupp då 
uppgiften är av den art att den bör ligga på chefsnivå.  

Uppdraget i en större kontext 

Den målgrupp som piloten vänder sig till är bland de mest utsatta vi har i Umeå. Det är också 
en målgrupp som på grund av sin situation utestängs från den välfärd som den har rätt till 
och borde få. Detta innebär att gruppen är våra gemensamma kunder som vid olika tillfällen 
söker vårt stöd i olika delar av systemet, ett stöd som vi ofta kommer till korta med att ge 
dem.  

Det senaste året har det förts en diskussion om att vi borde kunna skapa en ”helhet” av 
insatser och flöden i vårt samverkansarbete. Det finns idag en uppsjö av insatser av god 
kvalitét, men de är fortfarande för fragmentiserat och vi saknar i dag en helhet. På 
ungdomssidan har vi kommit längre i och med arbetet med Ungdomstorget och Ungas 
övergång från skola till arbetsliv, så det är framför allt på ”vuxensidan” som vi kommer till 
korta.  

Piloten förrehabilitering är en viktig pusselbit i bygget av denna helhet då det framför allt är 
runt den sociala rehabiliteringen som vi saknar insatser. Det är därför viktigt att det här 
projektet binds upp till det större utvecklingsarbetet som pågår inom ramen för den 
finansiella samordningen i Umeå. Det är också därför viktigt att piloten knyts till en styrgrupp 
som har förutsättningar att kunna bedöma en helhet. 

Organisation 
Piloten ägs av Viva resurs.  

Styrgrupp 

En särskild styrgrupps sätts samman. Eftersom en del av det operativa ansvaret ligger på 
styrgruppsnivå ställer det krav på täta träffar och operativt arbete. Sammankallande är chef 
Viva resurs. I styrgruppen ingår representanter från Kommunen (Viva och socialtjänsten), 
Försäkringskassan, Landstinget och Samordningsförbundet.  

Operativ personal 

I piloten anställs två personer, varav en har ansvar för dokumentation. En av dem är 
beteendevetare och ansvarar i första hand för punkterna 1 och 3 (uppdragets 
utgångspunkt), den andra är arbetsterapeut med huvudsakligt ansvar för punkt 2.  



 
16 

Genomförande 

Piloten genomförs under perioden 2015-04-01 – 2015-12-31 

De två handläggarna placeras på Viva Resurs. De arbetar nära befintliga verksamheter och i 
den kontext som nu finns uppbyggd. I det här läget handlar det inte om att bygga upp någon 
ny verksamhet utan fokus ligger på att pröva metoder och flöden med utgångspunkt från 
förstudien. Handläggarna kommer att arbeta i nära samverkan med personalen vid Steget 
vidare, Viva resurs, Arbetsförmedlingen/Försäkringskassan, Vuxentorget och  
Ungdomstorget. 

Samtliga i förstudien tillfrågade verksamheter har sett behov av att stötta målgruppen kring 
den sociala kontexten och volymen har uppskattats till ca 200 personer per år. Dock ska man 
vara medveten om att dem här typen av uppskattningen är svår att göra. I piloten ska man 
arbeta med 15-20 personer. Anvisningstiden kan vara mellan 90 och 180 dagar (tiden för 
piloten sätter hinder för insatser upp till 270 dagar som anges som maxtid i förstudien).   

En viktig uppgift i piloten är att arbeta med framtagande av mall för att identifiera behov av 
förrehabilitering. Strukturen på sidan 11 i förstudien bör vara en utgångspunkt för detta.  

Samma struktur är utgångspunkt för att operativ pröva metoder enligt indelningen: 

• Funktion (tidspassning, koncentrationsförmåga, ta in info m.m.) 
• Relation (nåbar, meddela förhinder, kunna vilja samarbete, hantera kritik m.m.) 
• Förståelse för situation (delaktighet, förståelse för nedsättning m.m.) 
• Tidigare utredningar (psykisk, fysiks status, ”timing” är man redo m.m.) 

Att bistå och arbeta med identifiering, aktualisering och återföring är en viktig del av de två 
medarbetarnas uppgifter. Dock kommer huvuddelen av arbetet att ligga på att pröva 
metoder, föra dialog med verksamheterna, hitta framgångsfaktorer, identifiera hinder m.m.  

Förväntat läge efter piloten 

När piloten är genomförd finns följande på plats: 

• Det finns en ökad beställarkompetens gällande social rehabilitering 
• Det finns en beskrivning av flöden och mellan insatser samt tydligare/prövande 

inklusionskriterier för social rehabilitering samt tydligöra rollerna däremellan.  
• Det finns en fördjupad definition och innehåll för social rehabilitering som är prövad 
• Det finns en bekräftad uppskattning av antalet individer med behoven av social 

rehabilitering och var de kommer ifrån. (utifrån vad social rehabilitering faktiskt är) 
• Det finns en verksamhetsbeskrivning för social rehabilitering i Umeå med en 

finanseringsplan 
• Det finns en konsekvensbeskrivning av hur en framtida verksamhet (förrehabilitering) 

påverkar befintliga verksamheter. 
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Budget 

 

Beredningsgruppens rekommendation/bedömning 

Projektet har diskuterats i beredningsgruppen och man bedömer det som intressant. Dels 
för att det kan ge bättre underlag och dels för att förtydliga roller. Sammantaget kan detta 
ge ett bättre stöd till våra medborgare. Man ser det också som klokt att prova i pilotform. 
Beredningsgruppen vill dock lyfta några farhågor.  

• Den första är risken för fördröjning i rehabiliteringsprocessen och därmed 
inlåsningseffekter. Där är de tydliga tidsavgränsningarna som anges i förstudien 
viktiga att följa. 

• Man lyfter också en farhåga om att förstudien ska minska Viva resurs ambitionsnivå 
på andra områden. Alltså att egenfinansieringen man går in med tas från någon 
annan verksamhet som då blir lidande.  

• Slutligen trycker gruppen på det väsentliga i att projektet leder till att den nuvarande 
kommunala verksamheten blir ”vassare” och att det är den man vill utveckla. Alltså 
att kommunens roll som social rehabiliteringsaktör stärks.  
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Kan projektägaren lämna positiva svar på de tre ovanstående punkterna rekommenderar 
beredningsgruppen styrelsen att bifalla projektet.    
 

Förslag till beslut 

 
Beslut Samordningsförbundet Umeå-Vännäs  

Samordningsförbundet bifaller ansökan med högst 370 tkr för perioden 2015-04-01 – 2015-
12-31. 

 

Mikael Holmlund   

Förbundschef 

 

  


