Uppmärksammade hinder inom den
arbetslivsinriktade rehabiliteringen
Tre perspektiv:
 Samordningsförbunden
 SOU 2020:24 Tillsammans för en välfungerande sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess
 Danska BIP-studien Beskæftigelses Indikator Projektet (Jobb indikatorsprojektet)
som undersökt vilka åtgärder som faktiskt gör att utsatta individer kommer i arbete

Varmt välkomna!

Samordningsförbundens målgrupp
Män och kvinnor som är långtidsarbetslösa och/eller långtidssjukskrivna i behov av
samordnad rehabilitering för att nå egen försörjning
Många har
• Smärtproblematik
• Psykisk ohälsa och trauman
• Oklar sjukdomsbild och arbetsförmåga
• Funktionsnedsättning
• Brister i svenska språket
• Saknar egna resurser för att ta sig fram hos myndigheterna
• Kunskapsbrist om hur samhället fungerar
• Låg motivation till förändring
• Låg självkänsla
• Mycket försvar, intagit en sjukdomsroll

Illustration från MIA-projektet

Illustration från Landa-projektet Röda Korset

Hinder i samverkan
Jag var motiverad efter insatsen på
samordningsförbundet, men väntan
blev för lång på att få stöd av
Arbetsförmedlingen, jag tappade
hoppet…

Jag hade kontakt med en arbetsgivare
som ville anställa mig med lönebidrag,
men jag fick inte kontakt med min
arbetsförmedlare.
När jag förstod att jag var tvungen att öka
min tid på arbetsträningen från 10 till 20
timmar eftersom reglerna för rehabpenning
ser ut så, gav jag nästan upp.

Jag hade en plan för att få ett arbete
med stöd av min coach, men planen
stämde inte överens med Arbetsförmedlingens plan så det gick inte.
Jag byter läkare på min
mottagning hela tiden
så det blir aldrig prat
om rehabilitering och
nästa steg så min
sjukskrivning bara
rullar på.
Jag var sjukskriven på 100
procent så jag fick inte någon
insats, trots att jag ville.

Men för helvete, FIXA DET
HÄR, fattar ni inte att ni
leker med en människas
liv??? Jag har varit borta
från arbetsmarknaden i 6
år ENBART på grund av jag
konstant fallit mellan
stolarna och NU GÖR NI
DETTA MOT MIG IGEN???
SKÄRPNING! FIXA DETTA
NU!!
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Ingen aktör har idag i uppdrag att hjälpa individen genom hela
sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen.

Förtydliga lagstiftningen om FKs samordningsuppdrag
och service- och informationsskyldighet

Nuvarande lagar, förordningar och uppdrag som myndig-heterna får
av regeringen är inte tillräckliga för att de på eget initiativ ska
samverka för att stödja individen åter till arbetsförmåga och arbete.

Sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen startar då individens
arbetsförmåga blir nedsatt på grund av sjuk-dom och pågår till dess
att individen återfått arbetsför-mågan och därmed kan återgå i, eller
kan söka arbete eller då det konstateras att arbetsförmågan inte kan
återfås.

Längre och sammanhållen sjukskrivnings- och
rehabiliteringsprocessen
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Ett effektivt utbyte av medicinska uppgifter är en förutsättning för att ge stöd till individen

Alla aktörer i sjukskrivnings- och rehabiliterings-processen
behöver medicinska uppgifter för att ge effektiv rehabilitering
och ta ställning till rätt insats, ekonomisk ersättning eller
frånvaro.

Behöver utredas vidare:
•

Aktörernas behov av medicinska uppgifter för att ge
individen rätt stöd

•

Hälso- och sjukvårdens förutsättningar att lämna
medicinska uppgifter

•

Former för att lämna ut och system för att förvalta
medicinska uppgifter
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Stödet till individer med medicinska begränsningar som saknar sjukpenninggrundande inkomst (SGI) och
uppbär försörjningsstöd behöver stärkas

Svårt för personer som erhåller försörjningsstöd
Individen har rätt till försörjningsstöd om hen inte själv kan tillgodose sina behov
eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt
•

Personer som erhåller försörjningsstöd måste vara inskrivna på Jobbtorg och Arbetsförmedlingen. De ska delta i
praktik eller annan verksamhet som anordnas av kommunen.

•

Om individen inte deltar kan ansökan om ekonomiskt bistånd avslås. Ett godtagbart skäl till att inte delta kan vara
sjukdom. Det kan vara svårt att bedöma en individs förmåga att delta i aktiviteter.

•

För att socialsekreteraren ska kunna ta beslut om försörjningsstöd vill de ofta att individen visar läkarintyg eller
annan dokumentation av sina svårigheter
.
- Läkarintygen är inte utformade för att socialtjänsten ska bedöma individens möjligheter
att delta i
anvisad aktivitet - som ställer lägre krav på arbetsförmågan än normalt
förekommande arbete…
- Personer sjukskrivna på 100 procent är svårare att motivera till att delta i anvisade
aktiviteter.
•

Risk att individens förmåga att delta i aktiviteter inte uppmärksammas och hens behov av rehabiliterande insatser
missas.

Svårt för personer i behov av samordnad rehabilitering
Samtliga aktörer (AF, socialtjänst och hälso- och sjukvård) ska, vid behov, uppmana dem som
inte får sjukpenning eller aktivitetsersättning att ansöka om samordnade
rehabiliteringsinsatser.

Samordnad rehabilitering är en ingång till att få ta del av Arbetsförmedlingens insatser.
•

FK får inte kännedom om dem som saknar SGI, om de inte ansöker om samordnade rehabiliterings-insatser. Individen
måste skicka in en ansöka, men ofta måste socialtjänsten hjälpa till

•

För att FK ska göra sin bedömning och ta beslut krävs läkarintyg eller annan medicinskt information som styrker att
arbetsförmågan är nedsatt på grund av sjukdom.

•

Beviljas ansökan får individen tillgång till gemensam kartläggning mellan FK och AF och möjlighet att ta del av AFs
insatser inom det förstärkta samarbetet

•

Få personer som ansöker, lagstiftningen är otydlig och individen får inte det stöd som de och behöver
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Tillsätt en utredning
om utökat ansvar för
socialtjänsten

• Hur socialtjänstens ansvar för att samordna insatser för individer som saknar
sjukpenninggrundande inkomst ska regleras i socialtjänstlagen
• Vilka medicinska uppgifter socialtjänsten behöver för att bedöma medicinska
begränsningar
• Hur socialtjänsten ska kunna inhämta medicinska uppgifter från hälso- och
sjukvården och vilka professioner inom hälso- och sjukvården som kan lämna
uppgifterna

BIP-studien Beskæftigelses Indikator Projektet (Jobb
indikatorsprojektet)
 Hittills mest omfattande vetenskapliga progressionsmätningsstudie som undersökt vilka åtgärder som
faktiskt gör att utsatta individer kommer i arbete, genomförd av Aarhus universitet och Væksthusets
forskningscenter i Köpenhamn.

 Identifierat elva indikatorer som har validerats för att progression på dessa innebär att
jobbsannolikheten ökar. Indikatorer som i hög grad kan förutsäga om individer börjar söka jobb, börjar
att studera och om de får en anställning.

BIP-studien

Beskæftigelses Indikator Projektet (Jobb indikatorsprojektet)

Totalt har studien bearbetat 27 000 enkätsvar

Korta fakta om de 4 000 arbetslösa

Enkäter var tredje månad i fyra år (2013-2016)
- 4 000 arbetslösa
- 300 handläggare

Genomsnittsåldern 39 år
I genomsnitt arbetat 5% av tiden senaste tre åren

Registerdata om de arbetslösas utbildnings-nivå, hälsa,
boendesituation, etc från olika centrala register i
Danmarks statistik (DREAM).

16% födda i land utanför Europa
71% ingen utbildning
46% har en psykiatrisk diagnos

De elva BIP-indikatorer för anställbarhet
Hälsa och
hantering av
hälsan

Jobbsökningsbeteende

Kunskap om arbetsmarknaden och
kännedom om
möjligheterna

Koncentrationsförmåga,
instruktionsförståelse

Hantering av
vardagen

Anställningsbar
Stöd från
nätverk

Individens tro på
att få jobb

Handläggarens tro
på att individen får
jobb

Samarbetsförmåga

Förmåga att
skapa kontakt

Målmedveten-het

Typ av insatser har avgörande betydelse!
Insatserna som erbjuds till individerna delas in i fyra grupper:
Jobbfokuserande
- Jobbsökning
- Praktik
- Kunskap om arbetsmarknaden
- Subventionerade jobb

Insatsen med störst effekt:
Jobbfokuserande insatser

Kompetenshöjande
- Allmänna kompetenser
- Yrkeskompetenser

Sociala
- Sociala och personliga
kompetenser
- Stärkande nätverk
- Hantering av vardagen
- Mentor/kontaktperson

I kombination med andra insatser

Hälsorelaterade
- Kost och motion
- Hantering av psykisk o
fysisk smärta
- Utredning/behandling/
rehabilitering

Individernas deltagande i aktiva
insatser under de senaste tre
månaderna
Då den jobbfokuserande insatsen
kombineras med andra insatser
är det bättre effekt. Särskilt i
kombination med
kompetenshöjning och en
hälsorelaterad insats.

De upplever en betydande tillbakagång
på samtliga indikatorer.

Om en individ inte får någon insats alls
står utvecklingen mot arbetsmarknaden
stilla
– och går till och med bakåt!

Ingen insats;
23%
Kombination av
insatser; 26%

Bara en insats;
51%

De upplever ett stillastående eller liten
progression – framförallt de som deltar
i jobbfokuserande insatser visar viss
progression.

Parallella insatser – kortare ledtider utan glapp
Man eller kvinna
Långt från arbets-marknaden Förbundens insatser
och i behov
av samordnat stöd för
att nå egenförsörjning
Aktiviteter för stegförflyttningar
för ökad motivation och aktivitetsförmåga
Fokus på kompetenshöjande, sociala och
hälsorelaterade insatser

Arbetsförmedlingen/Jobbtorg
Fokus på jobbfokuserade insatser

Behöver kombineras med insatser från förbundet
och genomföras parallellt

Tät kontakt med arbetscoach, case manager,
lots, arbetsspecialist, arbetskonsulent…. Tidig inskrivning på AF och Jobbtorg, enklare
kanaler för samverkan
Tidigt beslut från AF om fördjupat stöd, SIUS,
lönesubventioner och hjälpmedel

Karin Jacobsen
E post: karin.jacobsen@extern.stockholm.se
Telefon: 076-124 80 03
Hemsida: samordningstockholm.se

