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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 och en av dessa blir projektägare.
Ifylld ansökan skickas i två kopior, den ena via e-post till stig-lennart.karlsson@lycksele.se, den andra,
som ska vara underskriven, via reguljär post till samordningsförbundet (för adress se sidfot). En
komplett ansökan ska innehålla projekt/verksamhetsbeskrivning enl bifogad blankett samt budget- och
finansieringsplan. Ta gärna kontakt med Stig-Lennart Karlsson på samordningsförbundet för
ytterligare information om vilka uppgifter som ska vara med i er ansökan. 
Uppgifter om sökande organisation (stödmottagare)
Organisationens namn
Försäkringskassan

Enhet/arbetsställe
Enheten för sjukförmåner/LFC Lycksele

Firmatecknare/Chef
Roger Johansson

Organisationsnummer
202100-5521

Utdelningsadress
LFC Lycksele

Postnummer Postadress
90181                  Umeå

Kontaktperson
Gunilla Pettersson

Kontaktpersonens telefonnummer
010-111 66 21

Kontaktpersonens e-post adress
gunilla.m.pettersson@forsakringskassan.se

Kontaktpersonens mobiltelefonnummer
070-384 24 25

Plusgiro
172 76-7

Bankgiro
     

Uppgifter om samverkanspartner 
Organisationens namn
Västerbottens läns landsting

Enhet/arbetsställe
Lycksele lasarett, psykiatriska öppenvården

Firmatecknare/chef
Ann-Kristin Grundström
Kontaktperson hos samverkanspartner
Ann-Kristin Grundström

Kontaktpersonens telefonnummer
0950-39656

Kontaktpersonens e-post adress
ann.kristin.grundstrom@vll.se

Kontaktpersonens mobiltelefonnummer
070-3508606 

Plusgiro Bankgiro

Uppgifter om samverkanspartner
Organisationens namn
Västerbottens läns landsting

Enhet/arbetsställe
Stenbergska hälsocentralen Lycksele

Firmatecknare/chef
Elisabet Hedlund
Kontaktperson hos samverkanspartner
Elisabet Hedlund

Kontaktpersonens telefonnummer
0950-39 000

Kontaktpersonens e-post adress
Elisabet.Hedlund@vll.se

Kontaktpersonens mobiltelefonnummer
     

Plusgiro Bankgiro
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TROSSen (Tidig rehabilitering och samordnad samverkan)

Bakgrund/problemformulering
Försäkringskassan och psykiatriska öppenvården i Lycksele har sedan tidigare ett samarbete
kring personer med psykiska sjukdomstillstånd. En handläggare från Försäkringskassan har
sin arbetsplats på mottagningen en dag i veckan. Erfarenheterna från detta är mycket positiva
från bägge håll och vi ser ett stort behov av att utöka detta samarbete. Under tiden som
samarbetet pågått har vi känt ett ökat ömsesidigt förtroende. Kontaktvägarna har blivit
snabbare och mindre formella. Försäkringskassan och Stenbergska hälsocentralen har under
2009 arbetat samman i projektet Tratten, som i och för sig omfattat en vidare grupp, men där
erfarenheter bör tillvaratas från arbetet med personer med psykiska diagnoser.

Projektansökan avser en utsatt grupp sjuka som ofta har svårt att kommunicera via telefon och
brevledes, och det blir också extra svårt när det gäller myndigheter. Det känns ofta långt till
en arbetsmarknad och rädslan gentemot Försäkringskassan kan ibland vara rent
kontraproduktiv. I många fall är situationen komplex och kräver insatser av flera professioner.
Det finns en risk att man som handläggare på Försäkringskassan känner sig osäker på hur man
ska hantera de svåra samtalen och att man därför kanske förlänger ersättningsperioder som
inte är klart medicinskt motiverade. 

Vid årsskiftet 2009/2010 fanns ca 640 sjukfall registrerade inom LFC Lyckseles
ansvarsområde. Av dessa hade ca 30 % någon form av psykisk diagnos, av dessa var ca 50 %
längre än ett år. Det går tyvärr inte att redovisa Lycksele kommun separat, men tabellen kan
ändå ge en bild av den situationen.

2010-01-04 Sjukärenden med psykisk diagnos LFC Lycksele
Antal Andel < 365 dgr 365 dgr och mer

Åldersgrupp Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor
Upp till 29 år 5 14 80 % 35 % 20 % 65 %
30 år och
däröver

45 110 20 % 45 % 80 % 55 %

 
LFC Lycksele har i princip inte tillgång till FMR-resurser (Försäkringsmedicinsk rådgivare)
inom psykiatrin och det finns därför risk för brister i bedömningen av enskilda personers
sjukdomstillstånd och möjligheter till att komma ut på arbetsmarknaden. 

Det är av stor vikt att de medicinska underlagen täcker upp för de frågeställningar som
Försäkringskassan har att ta ställning till. Det har pågått en diskussion kring de medicinska
underlagens kvalitet under 2008/2009 och det finns fortfarande delar av dem som måste
utvecklas så att Försäkringskassan får tillräckligt underlag för beslut.

Ett annat utvecklingsområde är avstämningsmötena, där det kan vara svårt att hitta
gemensamma tider. Detta medför onödig fördröjning i den sjukes rehabilitering (och att
antalet sjukpenningdagar förbrukas).

Syfte
Syftet med projektet är att ytterligare förbättra kontaktvägarna mellan Försäkringskassan, den
Psykiatriska öppenvården och Stenbergska hälsocentralen till gagn för den enskilda
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individens möjlighet att få tillbaka sin arbetsförmåga och som en effekt av detta kunna sänka
den totala sjukförsäkringskostnaden. 

Mål
1. Andelen sjukfall inom målgruppen som pågår längre än 365 dagar ska under

projektperioden minska till max 40 procent.(av de ärenden som ingår i projektet.)
2. Andelen korrekta medicinska underlag ska öka till minst 75 % under projekttiden
3. För minst 80 % av nybeviljade aktivitets- och tidsbegränsade sjukersättningar skall

arbetsförmågan ha ökat med minst en fjärdedel under projekttiden. (utifrån
utgångsläget för den enskilde).

Målgrupp
Målgruppen är de individer som insjuknar eller nybeviljas aktivitets- eller sjukersättning
under perioden april 2010 – oktober 2011 och som är inskrivna vid den Psykiatriska
öppenvården i Lycksele och är boende i Lycksele kommun.

Avgränsningar och mervärde
Vi ser klara fördelar med att ha en handläggare från Försäkringskassan mer stadigvarande
placerad på den psykiatriska öppenvården utifrån att  

- öka kunskapen hos Försäkringskassans handläggare så att man blir duktigare på
psykiska diagnoser

- öka kunskapen hos läkare och kontaktpersoner och övrig personal vid mottagningen i
vad som gäller kring sjukförsäkringen

- öka förståelsen för varandras roller inom alla personalgrupper som ingår i samarbetet
på Psykiatriska öppenvården, Stenbergska hälsocentralen och Försäkringskassan 

- förbättra kontakten mellan handläggare på Försäkringskassan och behandlande läkare
och kontaktperson så att individen kan komma igång snabbare och att
sjukskrivningstiden därmed kan förkortas (gäller även bokning av tid för
avstämningsmöten)

- det kan göras snabbare återkoppling på medicinska underlag där kompletteringar
behövs 

- skapa kontaktvägar till övriga vårdinstanser med stöd av koordinator på Psykiatriska
öppenvården och på Stenbergska hälsocentralen

- få hjälp till snabbare väg till ”rätt instans” eftersom man har en gemensam bild av
individens behov av behandling och stöd i övrigt

- individen kan känna en större trygghet i en planering framåt eftersom att stödet är
”samlat” på ett ställe

- det underlättar för individen att få första kontakten med Försäkringskassan när
handläggaren finns ”på plats” hos öppenvården.
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Försäkringskassan har idag inga särskilda resurser tilldelade för denna form av samarbete med
Psykiatriska öppenvården. För att få en bättre kontinuitet och effektivitet i samarbetet behövs
en större närvaro av Försäkringskassan på mottagningen. Vi har också stora förhoppningar på
att det framtida samarbetet mellan koordinatorn och Försäkringskassan samt Stenbergska
hälsocentralen kommer att kunna utvecklas på ett bra sätt i och med att det finns en
kontinuitet i närvaron.

Genomförande och samverkan
Ingående aktörer
Psykiatriska öppenvården i Lycksele, Stenbergska hälsocentralen och Försäkringskassan i
Lycksele.

Projektansvarig
Enhetschefen för Sjukförmåner vid Försäkringskassan i Lycksele är operativt ansvarig för
projektet. Områdeschefen för Försäkringskassan i Lycksele är projektansvarig. Styrgrupp för
projektet är den lokala samverkansgruppen i Lycksele (kommun, landsting, Af och Fk).
Kontaktperson på Försäkringskassan är samverkansansvarig Gunilla Pettersson.

Åtagande från respektive part
- Uppgifter som lämnas mellan Psykiatriska öppenvården, Stenbergska hälsocentralen

och Försäkringskassan skall, när det gäller enskild person, hanteras varsamt och följa
sekretesslagstiftningen.

- Försäkringskassans handläggare i projektet skall utreda och dokumentera, ta ställning
till sjukdomens konsekvenser för arbetsförmågan och samordna de insatser som krävs
för återgång till arbete/söka arbete.

- Den sjukskrivnes egen uppfattning om hur återgången till arbete skall planeras och
genomföras, skall inom ramen för regelverket, tillmätas stor betydelse.
Försäkringskassan ska upprätta en plan för återgång till arbete tillsammans med den
sjukskrivne. Planen upprättas under avstämningsmötet. Försäkringskassan ansvarar för
att planen följs samt att adekvata åtgärder vidtas om avsteg från planen sker. 

- Kontaktpersonerna på Psykiatriska öppenvården initierar den första kontakten mellan
den sjuke och handläggaren från Försäkringskassan.

- Koordinator vid Psykiatriska öppenvården är vårdens stöd till den sjukskrivne under
hela genomförandet av planen. 

- I samband med att remiss skickas från Stenbergska Hälsocentralen till Psykiatriska
öppenvården deltar koordinatorn från Hälsocentralen vid överföringen av patienten till
Psykiatriska öppenvården.

- Koordinator arbetar tillsammans med mottagningens läkare för samordning av
sjukvårdens rehabilitering och extra stöd till patienten för återgång i arbete. Läkare,
kontaktperson, koordinatorn och Försäkringskassans handläggare utgör det team som
ska stödja den sjukskrivne under hela rehabiliteringsprocessen
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- Personlig handläggare medverkar tillsammans med personal från Psykiatriska
öppenvården i gemensamma rehabmöten med Stenbergska hälsocentralen i de fall den
sjuke tillhör målgruppen för projektet.

- Samarbete med befintliga verksamheter som Resurscenter och arbetsförmedlingen
kring framtagning av arbetsträningsplatser och arbetstillfällen

- Försäkringskassan har en personlig handläggare stadigvarande placerad på den
Psykiatriska öppenvården på Lycksele lasarett

- Psykiatriska öppenvården tillhandahåller arbetsrum för Försäkringskassans
handläggare

Eventuella hinder för att måluppfyllelsen inte kan nås
- Långa väntetider inom vården
- Brist på arbetsträningsplatser och arbetstillfällen
- Dålig motivation hos den försäkrade till återgång i arbetslivet
- Brist på samordning av vårdinsatser särskilt vid kombination av somatiska sjukdomar

med psykiatrisk ohälsa/sjukdomar

Tid och aktivitetsplan
Projektet pågår under tiden maj 2010 – april 2012

- Under projekttiden genomförs gemensamma kompetens- och informationsinsatser för
alla personal i projektet där respektive part står för återkommande utbildningsdagar

- Kontinuerliga träffar mellan personlig handläggare och koordinator under projekttiden
där koordinator ansvarar för att aktualisera nya sjukärenden i projektet med start from
april 2010 (I samverkan med koordinator på Stenbergska hälsocentralen)

- Personlig handläggare aktualiserar ärenden med nybeviljade aktivitets- och
sjukersättningar som ingår i målgruppen from april 2010

- I samband med arbetsplatsträffar på Försäkringskassan finns en stående punkt på
dagordningen där frågeställningar och tips kring psykiska diagnoser/ärenden tas upp

- Psykiatriska öppenvården och Stenbergska hälsocentralen ansvarar för att erfarenheter
och eventuella frågeställningar förmedlas vidare till berörda medarbetare.

Jämställdhet
Med denna projektsamverkan avser vi att finna åtgärder som är mer ändamålsenliga utifrån
kvinnors och mäns olika önskemål, behov och förutsättningar.
Uppsatta mål skall gälla lika för kvinnor och män. Uppföljning av målen skall redovisas per
kön.

Utvärdering och resultatspridning
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Verksamheten kommer att följas upp kontinuerligt och de resultat som uppnås kommer att
stämmas av mot de mål som är uppsatta för projektet. (i dagsläget planeras för manuell
uppföljning av samverkansansvarig tillsammans med parterna).

Rapportering till styrgruppen (Lokala samverkansgruppen) görs tre gånger per år.
Styrgruppens roll är att följa upp så att projektet håller sig inom beslutade ramar och
verksamhetsidé.

En övergripande sammanställning av resultaten kommer att göras per 2012-04-31, rapport ska
vara färdigställd 2012-06-30.

Försäkringskassan ansvarar för registrering i SUS.

Förväntat resultat för organisationen/organisationerna
Minskade kostnader i sjukförsäkringen. 
Minskad belastning på sjukvården genom färre läkarbesök för förlängd sjukskrivning

Förväntat resultat för den enskilde
Den sjukskrivne skall aktivt arbeta med sin egen rehabilitering mot återgång till arbete och får
i projektet extra stöd under rehabiliteringsprocessen, vilket torde öka möjligheten till att åter
komma i arbete.

Kostnader och finansiering
I kostnad för personal inkluderas också kompetens- och informationsinsatser samt teknik för
respektive samverkanspart.
Resurser År 2010 År 2011 År 2012 S:a 2010-2012
Personal

- Försäkringskassan
- Psykiatriska öppenvården
- Stenbergska Hälsocentralen

239  000
175 000
227 700

409 500
300 000
390 400

170 50
0

125 000
162 700

819 000
600 000
780 800

Lokal – Psykiatriska öppenvården 21 875 37 500 15 625 75 000 
Övriga kostnader (inkl. ev. startkostnader)
Ev. utvärderingskostnader
Summa kostnader 663 575 1 137 400 473 825 2 274 800
Intäkter (exkl. bidrag från samordn.förb)
Summa nettokostnader (kostnad - intäkt) 663 575 1 137 400 473 825 2 274 800

Underskrifter
Firmatecknare/Chef Landstinget, Psyk
öppenmottagningen

Firmatecknare/Chef Försäkringskassan

Namnförtydligande
Ann-Kristin Grundström

Namnförtydligande
Roger Johansson

Firmatecknare/Chef Lanstinget, Stenbergska
hälsocentralen

Namnförtydligande
Elisabet Hedlund
Ansökan skall vara undertecknad av firmatecknare/Chef från de samverkande myndigheterna.


