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1. Sammanfattning och rekommendation
Under förstudien har det tydligt identifierats ett behov av bättre arbetssätt,
metoder och samverkansprocesser för att utreda eventuell ohälsa och
funktionsnedsättning hos individer som av oklar anledning fastnat i en långvarig
arbetslöshet och ett långvarigt bidragsberoende. En särskilt utmärkande grupp är
utomeuropeiskt födda, där det idag p.g.a. kulturella skillnader, språkliga hinder
och ibland bristande kunskap hos handläggare och vårdpersonal är extra svårt att
utreda och klargöra ohälsa och funktionsnedsättning.
Det finns också skäl att misstänka att det finns strukturella orsaker till att
Arbetsförmedlingen inte identifierar och registrerar funktionsnedsättning hos
utomeuropeiskt födda, i synnerhet nyanlända inom etableringen, i samma
utsträckning som hos övriga arbetssökande.
Konsekvensen av att vi inte tillräckligt tidigt identifierar ohälsa och/eller
funktionsnedsättning blir att dessa individer inte får ta del av de insatser och stöd
som finns och som de har behov av, vilket i förlängningen gör att individen
fastnar i ett långvarigt bidragsberoende.
En annan målgrupp som identifierats är individer som belastar sjukvården i
förhållandevis hög utsträckning, antingen p.g.a. att man önskar intyg som styrker
att man inte kan delta i någon aktivitet, eller p.g.a. bristande kunskaper om
egenvård och hälsoförebyggande insatser, så som kost och motion etc.
Denna bild bekräftas i Folkhälsomyndighetens rapport om hälsa hos personer som
är utrikesfödda från juni 2019, där man konstaterar att det finns signifikanta
skillnader både vad gäller hälsa och tillgång till vård utifrån födelseland. 1
Det är dock viktigt att poängtera att målgruppen som av oklar anledning fastnat i
långvarig arbetslöshet och bidragsberoende är betydligt större och behovet av
bättre arbetssätt och samverkan mellan olika instanser inte enbart gäller gruppen
utomeuropeiskt födda.
Förstudiens förslag är därför ett projekt för att utveckla arbetssätt, metoder och
samverkansprocesser mellan Arbetsförmedlingen, Ängelholms kommun,
Klippans kommun, Region Skåne genom vårdcentralen Laxen i Ängelholm samt
Klippans vårdcentral, och Försäkringskassan.
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1.1 Förslag till beslut
Förlängning av förstudien

För att projektet ska lyckas behöver samtliga berörda parter ha varit involverade i
förarbetet. Det behövs en gemensam bild av syfte och mål, målgrupp,
avgränsningar, behov av och tillgång till kompetens och resurser, ekonomiska
förutsättningar etc.
Det har dock varit svårt att få till ett möte med primärvården i Ängelholm och till
följd av detta har någon kontakt med Försäkringskassan ännu inte tagits.
Förstudiens förslag är därför att förlänga förstudien till den 31 december 2019 och
att tillsätta en ”arbetsgrupp” med representanter från berörda parter.
Arbetsgruppen kommer att ersätta nuvarande referensgrupp och ska ha i uppdrag
att tillsammans komma fram till realistiska mål, relevanta kriterier och
avgränsningar vad gäller målgrupp, vilka resurser och kompetenser som finns i
befintlig verksamhet, om det behöver köpas in resurser och kompetenser etc.
Det är viktigt att det till denna arbetsgrupp utses representanter som både har en
bred kunskap om respektive organisations olika verksamheter och mandat att fatta
beslut om viljeinriktning, även om inga formella beslut kommer att fattas i
arbetsgruppen. Det är också viktigt att det är personer som har ett genuint intresse
av samverkan och att hitta lösningar och som både kan, vill och vågar ”tänka
utanför boxen”. Sammankallande för arbetsgruppen kommer att vara
processledaren för förstudien.
Under den förlängda förstudien kommer även Länsstyrelsen/Partnerskap Skåne att
kontaktas och bjudas in för dialog kring deras eventuella medverkan i form av
Samhälls- och hälsokommunikatörer. Även Försäkringskassan behöver
involveras, då deras medverkan i beredningsgruppen är viktig. Det kommer då
också att finnas tid för att fortsätta att få med primärvården i Ängelholm.

1.2 Projektbeskrivning
1.2.1 Beredningsgrupp

En arbetsgrupp dit aktuella ärenden remitteras. Beredningsgruppen ska fungera
som ett gemensamt ”konsultationsforum”, där man tillsammans försöker hitta
lösningar och vägar vidare för individen och bedömer om ärendet kan vara
aktuellt för det mobila utredningsteamet.
Beredningsgruppen blir också ett forum där man kan lyfta frågor kring läkarintyg
och medicinska underlag, både i syfte att minska behov och efterfrågan på dessa
och i syfte att få bättre kvalitet i underlagen.
Beredningsgruppen bör bestå av representanter från Arbetsförmedlingen,
primärvården, Försäkringskassan och berörda kommuner.
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1.2.2 Mobilt utredningsteam

Ett mulitmodalt team med olika kompetenser som kan kopplas in vid misstänkt
ohälsa och/eller kognitiv funktionsnedsättning, för att genom kartläggning och
utredning få ett underlag för den fortsatta processen.
1.2.3 Hälsogrupper

Vid behov ska det mobila teamet även kunna erbjuda så kallade hälsogrupper för
att minska sjukfrånvaron hos deltagare i olika arbetsmarknadsinsatser samt öka
kunskapen om egenvård, kost och motion etc. och på så sätt minska belastningen
på sjukvården.
Hälsogrupperna skulle också kunna bidra med ökad kunskap om hjälp till
självhjälp när det gäller att förebygga psykisk ohälsa, t ex
utmattningsdepressioner, stress etc.
1.2.4 Resurser

Projektet ska i möjligaste mån arbeta utifrån respektive samverkansaktörs
befintliga resurser, och inte vara beroende av kostsamma extraresurser som i sin
tur är beroende av en hög extrafinansiering.
1.2.5 Syfte och mål

Målet är att utveckla befintliga och finna nya samverkansstrukturer och processer
som bidrar till att individens tid i utanförskap och bidragsberoende kortas, vilket
medför minskade kostnader för samhället i stort, både vad gäller försörjning och
kostnad för ohälsa.
1.2.6 Kompetensutveckling

En viktig uppgift för projektet bör vara kompetensutveckling för alla berörda
medarbetare som jobbar med den aktuella målgruppen, inte enbart de medarbetare
som arbetar i projektet. Kompetensutveckling för de som arbetar med målgruppen
är central för en lyckad implementering efter avslutat projekt.
1.2.7 Projektägarskap och processledare

Då syftet med projektet till stor del handlar om ohälsa på ett eller annat sätt,
rekommenderar förstudien att Region Skåne eller primärvården är projektägare.
Mycket av den kompetens som behövs i ett mobilt utredningsteam finns redan
idag inom vården.
Processledaren bör ha sin organisatoriska hemvist hos Arbetsförmedlingen eller
kommunen då här finns en större erfarenhet av projekt och samverkan jämfört
med hälso- och sjukvården.
Ett annat alternativ är att ha två processledare, där den ena bör ha sin tillhörighet
inom Regionen/Primärvården och den andra bör ha sin tillhörighet hos
Arbetsförmedlingen eller kommunen. På så sätt får man en bättre och bredare
förankring för fortsatt samverkan efter projektets slut.
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2. Bakgrund och problemformulering
Den svenska välfärden fungerar bra för de flesta. Alltför ofta uppstår däremot
problem för de människor som ha de största behoven. Inte sällan faller den med
komplexa problem mellan stolarna i en svårgenomtränglig byråkrati. Man kan
säga att välfärden fungerar som sämst för de som behöver den bäst. Det är
framförallt när människor drabbas av en mer sammansatt problematik som
välfärdssystemen inte fungerar. Det leder till stora ekonomiska problem, både för
den enskilde och för samhället.
Många med långvarigt försörjningsstöd står långt ifrån arbetsmarknaden på grund
av komplex problematik och är i behov av insatser från flera olika parter såsom
sjukvården, kommun, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. För många
individer är detta en omöjlig ekvation att lösa på egen hand. Många upplever att
de bollas runt av myndigheterna vilket leder till frustration, dålig tillit och
utanförskap när man som individ inte får den hjälp och det stöd som samhället ska
stå för. Bristande samsyn kring arbetsförmåga, funktionsförmåga och
aktivitetsbegränsning och en bristande tillit till varandras bedömningar,
utredningar och prövningar leder också till förlängda rehabiliteringsprocesser.
En ytterligare försvårande omständighet är att det idag finns få möjligheter att
erbjuda utredningar och insatser som leder vidare för de individer som av olika
orsaker inte bedöms vara redo för Arbetsförmedlingens åtgärder.
Det finns också en okunskap inom hälso- och sjukvården och en uppfattning hos
en del läkare om att personer som inte har ett arbete inte ska sjukskrivas, även om
arbetsförmågan är nedsatt p.g.a. sjukdom. Detta leder ofta till stora konsekvenser
för den enskilde individen, som både riskerar att mista sin sjukpenninggrundande
inkomst och att tvingas in i insatser och åtgärder för att inte mista sin försörjning.
Medarbetare hos såväl Arbetsförmedlingen, kommunerna och hälso- och
sjukvården träffar dagligen individer, som, trots långvarig kontakt med de olika
instanserna och olika insatser, inte kommer närmare arbete eller studier. Detta kan
vara individer med helt olika bakgrund vad gäller utbildningsnivå, etnicitet,
socioekonomiska förutsättningar etc., ofta utan någon känd ohälsa eller
funktionsnedsättning, men något gör att de inte kommer vidare i sin process.
Förstudien har särskilt identifierat en grupp individer som i hög utsträckning
tenderar att fastna i våra välfärdssystem, utan att man lyckas hitta orsaken till
varför de inte kommer vidare och blir självförsörjande. Det finns en växande
grupp individer med utländsk bakgrund, som på grund av bristande kunskaper om
samhället och språksvårigheter i kombination med ohälsa fastnat i mångårigt
bidragsberoende och ibland även förlorat sin motivation till att bli
självförsörjande.
Personer som migrerat till Sverige har oftare sämre livsvillkor, exempelvis
uttryckt i socioekonomiska förutsättningar eller utbildningsnivå, vilket kan
påverka hälsan. Dessutom kan migrationen i sig påverka hälsan. Det visar sig inte
minst i att hälsan i vissa fall försämras hos en del grupper av utrikes födda efter
några år i Sverige.
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Folkhälsomyndigheten ser flera insatser som kan förbättra hälsan bland utrikes
födda personer och därmed minska ojämlikheten i hälsa, t ex:


Den psykiska ohälsan bland vissa grupper av utrikes födda behöver
uppmärksammas mer och lämpliga åtgärder vidtas.



Välfärdssjukdomar som diabetes, övervikt, fetma etc. utvecklas i hög grad
bland olika grupper av utrikes födda. Det är angeläget att ändamålsenliga
insatser genomförs. 2

I april 2019 var 61 individer med försörjningsstöd sjukskrivna med läkarintyg
men utan någon ersättning från Försäkringskassan i Ängelholms kommun, vilket
motsvarar ca 25 % av det totala antalet ärenden med löpande försörjningsstöd.
11 individer hade arbetshinder av sociala skäl, så som pågående missbruk,
hemlöshet, våld i nära relation etc.
När det gäller sjukskrivna utan sjukpenning i Klippans kommun, så utgjorde
denna grupp 26 % av samtliga ärenden med löpande försörjningsstöd per den 31
maj i år.
Utöver dessa kan det finnas ett stort mörkertal, individer som kanske har varit
sjukskrivna men där läkaren har slutat att sjukskriva, individer som inte blir
sjukskrivna p.g.a. missuppfattningar hos sjukvården kring sjukskrivning av
arbetslösa etc.
I Ängelholms kommun har man sett en fördubbling av försörjningsstöd för de som
lämnat etableringen under första kvartalet 2019 jämfört med samma kvartal
föregående år. Detta är individer som under två år haft etableringsplan men
fortfarande inte har blivit självförsörjande.
Vad gäller Klippans kommun ser man dock inte samma trend.
Detta är inte heller något mönster man kan se när det gäller inflödet i Jobb- och
utvecklingsgarantin från etableringen. Däremot kom 30 % av de som skrevs in i
Jobb- och utvecklingsgarantin i Ängelholm under januari-april 2019 från
etableringen. I Klippan var motsvarande andel hela 55 %. Så att det är en grupp
som har svårt att komma ut på arbetsmarknaden är tydligt.
På Arbetsförmedlingen i Ängelholm hade 432 individer varit inskrivna som öppet
arbetslösa eller i program på i mer än 12 månader. 165 av dessa var
utomeuropeiskt födda, vilket är en ökning med ca 10 % sedan april föregående år.
34 % hade en registrerad funktionsnedsättning, av de utomeuropeiskt födda var
det dock endast 12 % som hade en registrerad funktionsnedsättning, och av de
som var i etableringen endast 3,5 %.

2
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222 individer hade varit inskrivna som öppet arbetslösa eller i program i mer än 2
år, varav 89 var utomeuropeiskt födda, en ökning med över 50 % sedan april
föregående år.
Totalt hade 46 % av de 222 individerna en registrerad funktionsnedsättning, av de
utomeuropeiskt födda var siffran 20 %.
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På Arbetsförmedlingen i Klippan hade 233 individer varit inskrivna som öppet
arbetslösa eller i program i mer än 12 månader. 115 av dessa var utomeuropeiskt
födda.
18 % hade en registrerad funktionsnedsättning, av de utomeuropeiskt födda var
det bara 7 %.
109 individer hade varit inskrivna som öppet arbetslösa eller i program i mer än 2
år. 61 av de 109 individerna var utomeuropeiskt födda, en ökning med nästan 20 %
sedan föregående år
Även i denna grupp hade totalt 18 % en registrerad funktionsnedsättning, men
knappt 6 % av de utomeuropeiskt födda.
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Av de som skrevs in i Jobb- och utvecklingsgarantin i Ängelholm under perioden
januari-april 2019 hade 35 % en registrerad funktionsnedsättning. 30 % av de som
skrevs in i programmet kom från etableringen, men endast 15 % hade en
registrerad funktionsnedsättning.
I Klippan hade 10 % av de som skrevs in i Jobb- och utvecklingsgarantin under
perioden januari-april 2019 en registrerad funktionsnedsättning. 55 % av de som
skrevs in i programmet kom från etableringen, men knappt 4 % hade en
registrerad funktionsnedsättning.
Viktigt att notera är att de lägre siffrorna för kodad funktionsnedsättning absolut
inte ska tolkas som att utomeuropeiskt födda skulle ha en bättre hälsa. Andra
studier visar snarare på motsatsen, i synnerhet när det gäller nyanlända som vistats
i Sverige i fem år eller mer. Det rör sig snarare om ett stort mörkertal, som visar
att befintliga metoder och arbetssätt för att identifiera och registrera ohälsa och
funktionsnedsättning fungerar betydligt sämre för denna målgrupp.
Möjligheterna till förvärvsarbete och självförsörjning är en av de viktigaste
faktorerna för god hälsa. Framförallt när det gäller utlandsfödda män och kvinnor
visar sig arbete vara avgörande för den psykiska hälsan. Forskning visar också att
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hälsan tenderar att försämras över tid om etableringsprocessen blir långdragen.
Även migrationsprocessen i sig är en riskfaktor för sämre hälsa. 3
Enligt Folkhälsomyndigheten och Region Skåne rapporterade en tredjedel bland
nyanlända en negativ förändring av hälsotillståndet sedan flytten till Sverige.
Andelen nyanlända män med psykisk ohälsa uppgavs vara tre gånger så stor
jämfört med övriga män i Skåne. Bland kvinnor var skillnaden något lägre,
ungefär två gånger så stor jämfört med övriga kvinnor. Något fler nyanlända
uppger sig ha en funktionsnedsättning jämfört med övriga befolkningen i Skåne. 4
Hälsorelaterad problematik tenderar dock att vara svårfångad och komplicerad att
översätta i konstruktiva insatser eller vidare utredning, såväl inom den egna
organisationen som till andra aktörer, i synnerhet landstinget, och
prestationsbedömningar kräver samverkan mellan flera aktörer. 3
En del av denna målgrupp är de som upplever ohälsa men som inte söker vård av
olika orsaker: det är inte alltid helt lätt att förstå hur sjukvården och hälso- och
vårdvalet fungerar, man upplever att man inte blir tagen på allvar, det är långa
väntetider, svårt att få tolk, oro för att gå miste om sin ersättning/försörjning mm.
Många tycker också att det är svårt att prata om obotliga och smittsamma
sjukdomar och om psykisk ohälsa av rädsla för stigmatisering, att bli utpekad,
utsatt och för att dö, och tidigare erfarenheter kan bidra till att tilliten till
myndigheter kan vara låg. För att berätta hur man mår krävs förtroende.
Språkförbistring och ibland även kulturella skillnader kan göra det svårt att
upptäcka och identifiera eventuella funktionsnedsättningar så som psykisk ohälsa
och kognitiva svårigheter. I flera länder med agrara kulturer finns dessutom få
eller inga termer för psykiska besvär eller psykisk sjukdom, vilket innebär att man
inte ens på sitt eget språk, med tolkhjälp, kan uttrycka symptom som kan ha
betydelse för integrationen.
I slutrapporten från projekt Stanna 5 som bedrevs i Gävleborgs, Jämtlands och
Västernorrlands län, framkommer också att det kan finnas strukturella orsaker till
att funktionsnedsättning inte identifieras och registreras i samma utsträckning här
det gäller målgruppen nyanlända. En orsak till detta skulle enligt rapporten kunna
vara att man när det gäller deltagare i etableringen pratar om prestationsförmåga
och inte arbetsförmåga. Eftersom kodning av funktionsnedsättning hänger
samman med nedsättning av arbetsförmåga, skulle det kunna vara anledningen till
att man inte pratar om funktionsnedsättning på samma sätt med deltagare i
etableringen.
En ytterligare faktor som bidrar till att vi inte identifierar ohälsa och
funktionsnedsättning hos denna målgrupp är att befintliga metoder och arbetssätt
inte alltid fungerar och används optimalt för målgruppen, vilket medför att de inte
har lika möjligheter som andra målgrupper. Den stora skillnaden vad gäller

Hälsa i centrum för etableringsprocessen, A. Vilhelmsson, P-O Östergren, C. Björngren Cuadra, MAH 2015
Kartläggning av nyanländas hälsa, S. Zdravkovic, M- Grahn, C. Björngren Cuada, MILSA, MAH 2016
5 ESF-projekt Stanna, slutrapport, Pia Persbo, Arbetsförmedlingen
3

4

12

registrerad funktionsnedsättning hos utomeuropeiskt födda, i synnerhet individer i
etableringen, jämfört med samtliga sökande styrker dessa antaganden.
Även kunskapsbrist hos medarbetarna kring hur man ska upptäcka och kartlägga
ohälsa/funktionsnedsättning, osäkerhet kring hur de ska hantera svar som berör
ohälsa/funktionsnedsättning och att inte veta hur man ska gå vidare, vem som tar
vid, kan bidra till att vi inte upptäcker ohälsa och funktionsnedsättning hos denna
målgrupp.
Det kan också vara svårt att bedöma om individens svårigheter beror på
migrationsrelaterad psykisk ohälsa, kort eller obefintlig skolgång eller medfödd
kognitiv funktionsnedsättning. Just okunskap och osäkerhet kring psykisk ohälsa
hos nyanlända framkommer tydligt i rapporten från ESF-projektet Stanna från
2013, där ca 80 % av arbetsförmedlarna som arbetar med målgruppen inom
etableringen anser sig sakna tillräcklig kunskap och ca 75 % av specialisterna.6
En ytterligare försvårande faktor är behovet av tolk. Det är svårt att säkerställa att
tolken förstått frågorna och tolkar rätt, det finns en risk att individen inte vill
diskutera vissa problem med en tolk av motsatt kön och kulturella skillnader kan
försvåra samtalet kring viss typ av ohälsa, t ex psykisk ohälsa.
Det saknas också systematik inom och mellan samverkande aktörer kring
hälsofrågor hos just denna målgrupp och de samverkansarenor som finns, t ex
DUA-överenskommelser och Gemensam kartläggning med Försäkringskassan,
omfattar sällan denna målgrupp.
Under förstudien har en ganska samstämmig och tydlig bild framkommit kring
ytterligare en problematik/utmaning när det gäller målgruppen utomeuropeiskt
födda. Det handlar om personer med uttalad och upplevd ohälsa, ofta med
återkommande kontakt med sjukvården, och som på grund av denna upplevda
ohälsa inte anser sig kunna ta ett arbete. Här har det tydligt framkommit att
kulturella skillnader kring hur man ser på sjukdom och ohälsa kontra arbete och
arbetsförmåga gör att det uppstår krockar och frustration och man vet inte hur
man ska komma vidare.
Dessa personer har ofta en lång sjukdomshistoria med diffusa sjukskrivningar,
sociala och/eller psykiska problem. Individernas sjukdomsbild och arbetsförmåga
är oklar och handläggare/läkare har inte kunnat få något tydligt grepp om
individens resurser eller problematik.
Här är alltså problematiken den omvända; här finns en känd, kanske även
dokumenterad ohälsa, men det råder mycket olika uppfattning kring hur denna
ohälsa påverkar möjligheterna att kunna ta ett arbete. Här verkar det i dagsläget
inte finnas fungerande arbetssätt och metoder för att kunna överbrygga dessa
skillnader. Det finns sannolikt också en mer eller mindre omfattande
kunskapsbrist hos de medarbetare som träffar denna målgrupp, och det saknas ofta
förståelse, både för hur kultur och synen på ohälsa och arbete påverkar individens
drivkraft och motivation, men också en rädsla för att utmana dessa skillnader, då
6

ESF-projekt Stanna, slutrapport, Pia Persbo, Arbetsförmedlingen
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man inte vill uppfattas som kränkande eller till och med rasistisk. Detta gör
sannolikt att vi omedvetet medverkar till att permanenta ett utanförskap och ett
bidragsberoende.
Framför allt den sistnämnda gruppen upptar idag mycket av framför allt
primärvårdens resurser, inte enbart på grund av tät kontakt, utan även då de ofta
söker läkarhjälp hos fel instans. Det finns också en risk att många vänder sig
direkt till akutmottagningen då de upplever svårigheter med att boka läkartid via
telefon eller internet.
Ett ytterligare upplevt problem, i synnerhet från primärvårdens sida, är att
efterfrågan på läkarintyg och medicinska utlåtanden har ökat och upptar idag en
allt för stor del av läkarnas tid. Det är ofta oklart vad det är för intyg som
efterfrågas och syftet med intyget och ofta saknas kännedom om individen, vilket
gör det svårt för läkaren att utfärda något intyg. Det är inte heller ovanligt att
individen själv efterfrågar läkarintyg utan att någon annan part begärt det.

2.1 Definition av begreppet hälsa
Det verkar inte finnas någon vedertagen definition av begreppet ohälsa. Om man
ska generalisera kan man tala om ohälsa som en frånvaro av en hälsokomponent.
Begreppet hälsa varierar utifrån kulturell tillhörighet, välfärdsnivå och
människouppfattning, även om det finns en gemensam kärna i de flesta individers
och kulturers bruk av hälsobegreppet.
Den kanske mest kända och fortfarande vedertagna definitionen av hälsa är
Världshälsoorganisationens (WHO) definition från 1948. Denna anger att hälsa
inte enbart är frånvaron av sjukdom, utan relaterar till en helhetssyn:
”Hälsa är ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande,
och icke enbart frånvaro av sjukdom eller svaghet”(WHO)

2.2 Ojämlik hälsa i Sverige
Personer som migrerat till Sverige har oftare sämre livsvillkor, exempelvis
uttryckt i socioekonomiska förutsättningar eller utbildningsnivå, vilket kan
påverka hälsan. Dessutom kan migrationen i sig påverka hälsan. Det visar sig inte
minst i att hälsan i vissa fall försämras hos en del grupper av utrikes födda efter
några år i Sverige.
Hälsan påverkas av faktorer både före, under och efter migrationen till Sverige,
men nyanlända har generellt bättre hälsa än de som bott i Sverige i några år.
Skillnaderna blir särskilt tydliga när det gäller så kallade välfärdssjukdomar som
diabetes, hjärt- kärlsjukdomar, högt blodtryck, övervikt och fetma. Här kan man
se en markant ökning hos utrikesfödda som bott i Sverige i fem år eller mer,
jämfört med personer som bott kortare tid än fem år.
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Ett tydligt exempel på detta är diabetes. Utrikesfödda som bott i Sverige i mindre
än fem år uppgav lägre förekomst av diabetes jämfört med inrikes födda, men
bland personer som bott i Sverige i fem år eller mer, så var förekomsten avsevärt
högre, nästan det dubbla jämfört med inrikes födda. Andelen personer med
diabetes födda i Afrika, som varit i Sverige mer än fem år, var nästan fem gånger
så hög jämfört med de som bott kortare tid än fem år, och nästan tre gånger som
stor jämfört med inrikes födda.
Även andelen med psykisk ohälsa var högre bland personer utomeuropeiskt födda
jämfört med inrikes födda, nästan dubbelt så hög, oavsett vistelsetid i Sverige.
Detta i sin tur hänger samman med skillnader när det gäller fysisk aktivitet och
matvanor mellan migranter och majoritetsbefolkningen. Fysisk aktivitet och
matvanor påverkas av en rad faktorer, så som social, kulturell och religiös miljö
och tradition, sociala och materiella resurser, psykosociala faktorer och tillgång
till mat. Bristande kunskaper om det nya landet, bristande språkkunskaper,
bristande tillgång till mat man är van vid eller höga priser på hälsosam mat kan
bidra till ohälsosamma matvanor och sämre möjligheter till fysisk aktivitet.
Även tillgång och tillgänglighet till hälso- och sjukvården bidrar till en ojämlik
hälsa i Sverige. Det kan vara svårt att boka tider, registrera sig eller fylla i
blanketter, det kan vara långa avstånd till vårdenheter och svårt att transportera sig
dit, dyrt att betala för vård eller mediciner och brist på tolkningsmöjligheter.
Det kan också, förutom de strukturella faktorerna, finnas skillnader i hur man
tolkar sjukdomssymtom och begrepp som hälsa och ohälsa, skillnader i kunskap
om hälso- och sjukvården liksom i kulturell eller religiös praxis.
Det nationella målet inom folkhälsoområdet är att skapa samhälleliga
förutsättningar för en god hälsa på lika villkor och att de påverkbara
hälsoklyftorna ska slutas inom en generation. Detta är i linje med de globala
åtaganden som Sverige och det internationella samfundet har inom ramen för
Agenda 2030 (2), där målområde tre är hälsa och välbefinnande, målområde fem
jämställdhet och målområde tio minskad ojämlikhet, både inom och mellan
länder. Under målområde tio (delmål 10.7) finns tydliga formuleringar om att
minskad ojämlikhet mellan grupper just omfattar migranter.
Inom ramen för det sista målområdet i folkhälsopolitiken, ”En jämlik och
hälsofrämjande hälso- och sjukvård” ingår till exempel åtgärder för att erbjuda
hälsoundersökningar till nyanlända, hantera psykisk ohälsa bland personer som
flytt till Sverige och skapa förutsättningar för alla att bättre ska kunna orientera
sig i och ta del av det svenska hälso-och sjukvårdssystemet.
De övergripande åtgärderna hos olika aktörer i den nationella folkhälsopolitiken
är centrala för att nå folkhälsomålen, liksom åtgärder på regional och lokal nivå.
För att kunna uppnå målet att de påverkbara hälsoklyftorna ska slutas inom en
generation är det viktigt att sätta in insatser i tid. 7

7

Hälsa hos personer som är utrikesfödda – skillnader i hälsa utifrån födelseland, Folkhälsomyndigheten 2019
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2.3 Språkhinder
Det finns ingen entydig definition av vad språkhinder betyder. Språkhinder
innebär att en individ inte kan tillgodogöra sig ett språk i tal och/eller skrift på ett
adekvat sätt. Flera faktorer kan ligga till grund för denna typ av hinder, t ex kan
avsaknad av tidigare utbildningsbakgrund medföra att språkinlärningsprocessen
kan ta längre tid. Men även hälsoproblem försvårar inlärning. Nationella och
internationella studier visar att både somatisk och psykisk ohälsa, såsom PTSD
(posttraumatisk stress) och depression kan påverka förmågan att lära sig språk.
Det är dessutom inte ovanligt med samsjuklighet mellan dessa diagnoser och
andra hälsorelaterade problem såsom som sömnproblem och huvudvärk. 8
När det gäller språkhinder till följd av en funktionsnedsättning finns ett reellt
språkhinder. Neuropsykologiska funktionsnedsättningar så som språkstörningar
och inlärningssvårigheter är universella och finns i alla språkkulturer, men kan
vara mycket svåra att upptäcka om individen byter språk och kultur.
Språkhinder kan blandas ihop med språksvaghet och förväxlas med uppfattningar
om att individen ”bara” saknar kunskap om det nya språket, när det istället kan
röra sig om en diagnostiserbar funktionsnedsättning. För att upptäcka en
språkstörning måste individen ha en grundspråklig förmåga, det vill säga, man
måste kunna kommunicera på svenska språket. Det måste också finnas underlag
som visar individens allmänintellektuella kapacitet. Har man t ex en
utvecklingsstörning har man generellt även någon form av språklig störning.
I de fall där en person trots mångårig vistelse i Sverige fortfarande har omfattande
svårigheter med svenska språket och språkinlärning, bör man fundera på om
grundproblematiken beror på kognitiva svårigheter eller en neuropsykiatrisk
problematik. Kunskapsbrister om den egna problematiken såväl som språkliga och
kulturella hinder gör att neuropsykiatriska funktionshinder hos språksvaga blir mer
osynliga och svårupptäckta. Detta medför i sin tur att dessa individer i mindre
utsträckning kommer i kontakt med vårdinsatser som erbjuder rätt stöd och hjälp.
Ett strukturellt hinder för språksvaga invandrare är att analfabeter och språksvaga
sällan blir aktuella för utredningar av sitt språkhinder på samma grunder som gäller
för språksvaga med svensk bakgrund. Möjligheter till kartläggning och utredning
av arbetshinder är också avsevärt större för språksvaga personer med svensk
bakgrund än för de med invandrarbakgrund. 9

2.4 Uppdrag, ansvar och skyldigheter
Vad gäller kommunens uppdrag och ansvar, så ska enligt socialtjänstlagen den
som inte själv kan tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt
ha rätt till bistånd för sin försörjning och för sin livsföring i övrigt. För att det ska
Utmaningar och bemötande i flyktingmottagandet, Tina Eriksson-Sjöö, Malmö Högskola 2012
En kartläggning med fokus på utlandsfödda med språkhinder, ohälsoproblematik och behov av samordnad
rehabilitering, Folkhälsobyrån, 2013
8
9
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vara möjligt för socialtjänsten att hjälpa människor att bli självförsörjande måste
individens behov utredas, framförallt hur individen ska kunna försörja sig på lång
sikt för att leva ett så självständigt liv som möjligt. Om den enskilde är i behov av
insatser från andra samhällsorgan ska kommunen samverka med dessa så att
insatserna kan samordnas.
Arbetsförmedlingen har sedan 2002 ett samlat ansvar, sektorsansvar, för
funktionshinderfrågor inom arbetsmarknadspolitiken och ska inom ramen för
detta ansvar vara samlande, stödjande och pådrivande i förhållande till övriga
berörda parter. Övriga berörda parter kan till exempel vara andra myndigheter,
organisationer eller samarbetspartners vid en anställning.
Trots stora förändringar vad gäller Arbetsförmedlingens uppdrag, kommer
Arbetsförmedlingen enligt den så kallade ”Januariavtalet” även fortsatt att ansvara
för att insatser för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt
arbetsförmåga fungerar på ett effektivt och ändamålsenligt sätt, liksom ha ett
sektorsansvar inom funktionshinderspolitiken. Arbetsförmedlingen ska också
fortsatt ansvara för samverkan inom den arbetslivsinriktade rehabiliteringen. 10
Den enskilde har en skyldighet att bidra till sin försörjning efter förmåga, i första
hand söka och ta ett ledigt arbete. Den enskilde ska delta i arbetslivsinriktade
insatser om det inte finns skäl som talar emot detta. Det ekonomiska biståndet är
tänkt att vara ett tillfälligt stöd. (SFS (2001:453)Socialtjänstlag)
Region Skånes uppdrag är att främja hälsa, hållbarhet och tillväxt tillsammans
med andra aktörer. En kvalitetssäker och effektiv sjukskrivningsprocess ska
möjliggöras genom god samverkan mellan olika delar av vården och externa
aktörer såsom arbetsgivare, Försäkringskassa, Arbetsförmedlingen och
kommunen.
Primärvården har ett särskilt ansvar för sjukdomsförebyggande insatser och ska
erbjuda rådgivning och stöd för bättre levnadsvanor.
Missbruksvården behöver stärkas så att vårdens aktiviteter blir en väl fungerande
helhet ur individens perspektiv. Samverkan ska förbättras och struktureras mellan
primärvård, specialiserad vård, kommunala insatser och andra berörda parter. 11
Försäkringskassan har ett utredning- och samordningsansvar för dem som har en
nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom som innebär att tillsammans med
individen klargöra behov av vilka åtgärder som behövs för en effektiv
rehabilitering och se till att dessa påbörjas samt samverka med arbetsgivare,
hälso- och sjukvård, socialtjänst, Arbetsförmedling och andra myndigheter.
Försäkringskassan ska fånga upp impulser från de olika aktörerna i en
sjukskrivningsprocess och ska i samråd med den försäkrade och med stöd av
andra aktörer föra processen framåt. Försäkringskassans samordningsansvar gäller
även de som inte har kvalificerat sig för en sjukpenninggrundande inkomst s.k.
nollplacerade. (SFB 30 kap 8§-11§)
Uppdrag att förbereda för och att bistå med att analysera vissa förutsättningar inför reformeringen av
Arbetsförmedlingen, Arbetsmarknadsdepartementet, Regeringsbeslut A2019/00923A
11 Region Skånes uppdrag för hälso- och sjukvård 2019, Region Skåne
10
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3. Syfte och mål
Förstudien har haft till uppdrag att kartlägga och studera andra liknande projekt,
arbetssätt och metoder, att identifiera relevanta samverkansparter och
kompetenser, kartlägga och väcka intresse för ett projekt samt att ge förslag på
tänkbar process.
Syftet, det vill säga projektmålet, är att utveckla befintliga och finna nya
samverkansstrukturer, processer och metoder för att kunna använda våra resurser
mer effektivt. Önskat effektmål är att, genom att tidigare i processen kunna
identifiera eventuell ohälsa eller funktionsnedsättning, snabbare kunna erbjuda
rätt stöd och insats till individen. Kortare ledtider förväntas bidra till att individens
tid i utanförskap och bidragsberoende kortas, vilket medför minskade kostnader
för såväl kommunen, hälso- och sjukvården och Arbetsförmedlingen, som för
samhället i stort, både vad gäller försörjning och kostnad för ohälsa.
Ett ytterligare effektmål är att kunna minska antalet begärda utlåtanden och kunna
korta ledtiderna för dessa, och att få bättre läkarintyg vid sjukskrivningar. Genom
att minska mängden förfrågningar om medicinska underlag frigör man tid för
läkarna, tid som istället kan användas för de patienter som behöver vård och
behandling.
Projektet förväntas också kunna bidra till minskad vårdkonsumtion för dessa
individer genom ökad kunskap om ohälsa och egenvård. Detta är dock inget
självändamål och inte något primärt mål för projektet.
En förhoppning är också att kunna bidra till att individen snabbare får rätt hjälp av
rätt vårdinstans, t ex genom att primärvården via projektet får bättre underlag vid
remiss till psykiatrin.
Projektet kommer även att bidra till kompetensutveckling hos medarbetarna inom
samtliga berörda organisationer.
Projektet kommer inte att ta över handläggningen och arbetet kring individen,
utan kommer att förstärka, förbättra och utveckla befintliga processer genom att
med det mobila teamet kunna möta och utreda individen där denne befinner sig.
Projektet kommer därför inte att ha några volymmål med ett visst antal deltagare
för att fylla ett visst antal platser, utan kommer att arbeta med de individer som
har behov av samordnade insatser i deras pågående process.
En viktig utgångspunkt är också att projektet i möjligaste mån ska arbeta utifrån
respektive samverkansaktörs befintliga resurser, och inte vara beroende av
kostsamma extraresurser som i sin tur är beroende av en hög extrafinansiering.
Det långsiktiga målet är att efter projektets slut kunna teckna en lokal
överenskommelse, LÖK, mellan Arbetsförmedlingen, kommunen och samtliga
berörda offentliga vårdcentraler, för att kunna upprätthålla och fortsätta att
utveckla samarbetet. Även privata vårdcentraler skulle kunna vara aktuella för
LÖK under förutsättning att man använder sig av samma journalsystem.
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4. Avgränsningar och prioriteringar
Förstudiens uppfattning är att projektet i första hand bör prioritera utomeuropeiskt
födda enligt ovanstående beskrivning, även om den grupp individer som tenderar
att fastna i rundgång mellan olika myndigheter och instanser egentligen är
betydligt bredare än så. Motiveringen till denna prioritering är att det redan i dag
finns fungerande utredningsmetoder och verktyg för svensk- och europeiskt födda
personer. Dessa metoder och verktyg har dock visat sig inte fungera
tillfredsställande på gruppen utomeuropeiskt födda. Det har dessutom bedrivits ett
antal projekt tidigare med goda resultat, där målgruppen främst har varit svenskoch europeiskt födda personer, varför ytterligare ett projekt med samma målgrupp
sannolikt inte skulle bidra med så mycket nytt.
Det är dock viktigt att även andra målgrupper, där befintliga arbetssätt och
metoder för att klargöra eventuella begränsningar inte fungerar tillfredsställande,
får tillgång till projektet. Detta kan t ex vara personer med försörjningsstöd som
själv uppger arbetsoförmåga p.g.a. sjukdom, men som saknar vårdkontakt, eller
personer där socialsekreteraren eller arbetsförmedlaren misstänker arbetsoförmåga
p.g.a. ohälsa. Det vill säga individer med diffusa och/eller komplexa problem där
ohälsa kan misstänkas vara den primära orsaken till arbetsoförmåga.
Utifrån identifierat intresse hos samtliga kommuner inom samordningsförbundet
NNV Skåne bör projektet omfatta Ängelholms och Klippans kommun. Det är
också förstudiens uppfattning att projektet inte bör vara för stort geografiskt för att
underlätta för samarbete och olika processer. När väl processer och arbetssätt
börjat sätta sig, kan man dock med fördel skala upp projektet och involvera fler
kommuner inom samordningsförbundets geografiska område.

5. Undersökning, analys och förstudieresultat
Under förstudien har mycket tid ägnats åt att undersöka och kartlägga vilka
liknande projekt och processer som pågår eller nyligen har avslutats runt om i
landet, och om det finns välfungerande arbetssätt och metoder på andra håll som
man skulle kunna använda i detta projekt. Undersökningen har gjorts dels genom
att läsa andra förstudier, undersökningar och slutrapporter, dels genom
telefonmöten, Skypemöten och studiebesök.
Kontakt har tagits med bland annat ansvariga verksamhetschefer, enhetschefer
och avdelningschefer hos Ängelholms, Båstads, Örkelljungas, Perstorps och
Klippans kommun samt verksamhetschefer på vårdcentralerna i respektive
kommun för att sondera om det finns intresse för ett projekt. Kontakt har även
tagits med representanter för Region Skånes Kunskapscentrum migration och
hälsa, Länsstyrelsen/Partnerskap Skåne angående bl. a. Samhälls- och
hälsokommunikatörer och Arbetsförmedlingens avdelning Samordning och
uppföljning, enheten Förbättra förutsättningar.
Som stöd i förstudien har processledaren haft tillgång till en referensgrupp
bestående av representanter från Ängelholms kommun och Arbetsförmedlingen i
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Ängelholm. Denna referensgrupp kan även att finnas med som stöd vid ett
eventuellt projekt. Förstudien har också haft stöd av den styrgrupp som finns för
samtliga Finsamprojekt som rör Ängelholms kommun, med representanter från
Samordningsförbundet NNV Skåne, Ängelholms kommun, Arbetsförmedlingen i
Ängelholm och Försäkringskassan.

5.1 Studier av liknande projekt och samverkan
Projekt som har studerats är bl.a. Process Inkludera i Helsingborg, Första steget i
Perstorp, Access i Örkelljunga, Hälsofrämjande Etablering i Malmö, Kaosam och
InSam i Lund, Medvind i Västerås, MILSA – forskningsbaserad stödplattform för
migration och hälsa, ”Samverkan för en hälsosammare flyktingintroduktion”,
”Primärvårdsbaserad hälsoinformation i grupp till ofrivilligt migrerade”, ”RSFI Integration på goda grunder”, ”Hörselprojekt Arbetsförmedlingen Göteborg
etablering”, ”REKO på riktigt”, Hälsomedicinskt center Landskrona och Näsbymodellen i Kristianstad.
Projekt Medvind drevs av Folkhälsobyrån i Västerås. Målgruppen var
utomeuropeiskt födda med långvarigt beroende av försörjningsstöd och som hade
frekvent kontakt med sjukvården. Framgångsfaktorn i detta projekt var att man
hade ”informatörer” som jobbade med deltagarna, personer anställda hos
Folkhälsobyrån som själv var invandrade till Sverige. Informatörernas tillgång till
samma språkliga och kulturella kompetens som deltagarnas var mycket viktig för
att kunna få en korrekt bild av problemets art och underlättade kontakten med
såväl deltagarna som med vården.
En traditionell tolkning ger dock inte frihet att ge förklaring eller tydliggöra
oklarheter i samtalet. Genom informatörssamtal får man i samtalet både tolkning,
översättning samt en kvalitetssäkrad informationsöverföring. Kvalitetssäkringen
sker genom att en informatör kan förklara, exemplifiera och tydliggöra med
hänsyn taget till personens kulturella, språkliga, religiösa och utbildningsmässiga
nivå samt även ta hänsyn till personens förmåga att ta till sig den information som
ges. Möjligheten att få fram information till klienten ökar avsevärt jämfört med
traditionell tolkning.
Enligt slutrapporten för projekt Medvind hade 52 procent av deltagarna haft
försörjningsstöd som översteg 10 år och de hade under åren varit frekventa
besökare hos vårdgivare. Genomsnittliga bidragstiden för samtliga var 8,8 år.
Deltagarnas tid i Sverige varierade mellan 5 till 17 år.
Vid utvärdering av projektet visade det sig att kostnaden för försörjningsstöd för
de 67 deltagarna i projekt Medvind hade minskat med 1 012 388 kr mellan
december 2011 och december 2013. Om effekten skulle kvarstå efter ytterligare
12 månader skulle det innebära 1 216 656 kr i minskat försörjningsstöd.
11 hushåll har avslutats från Socialkontor ekonomi under projekttiden.
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MILSA-projektet bestod av fyra olika delprojekt; kartläggning av nyanländas
hälsa, bedömning av arbets- och prestationsförmåga, nyanlända flyktingars
möjligheter till fysisk aktivitet och professionalisering av hälsokommunikation.
Framför allt delprojekt två, MILSA 2, bedömning av arbets- och
prestationsförmåga, har varit intressant att studera i denna förstudie.
I MILSA 2 låg ett särskilt fokus på samarbetet mellan Arbetsförmedlingen och
hälso- och sjukvården, för att om möjligt ta fram fungerande rutiner för att
bedöma individens prestationsförmåga. En övergripande slutsats man drog i
MILSA 2 var att sjukvårdens rehabkoordinatorer var en outnyttjad eller
underutnyttjad resurs som skulle kunna vara kontaktytan mot Arbetsförmedlingen
även när det gäller underlag för att bedöma prestationsförmågan hos nyanlända.
Vinsten för vården skulle bland annat vara att man skulle kunna korta ner
väntetider och tiden det tar att skriva medicinska underlag, genom att
rehabkoordinatorn förbereder underlaget och rätar ut eventuella oklarheter innan
läkaren skriver den medicinska bedömningen. Det skulle på så sätt innebära en
effektivisering av hälso- och sjukvårdens resurser, då tiden som ett ärende ligger
hos vårdcentralerna kortas ner avsevärt.
Hälsogrupper hos primärvården i Östergötland började som ett projekt,
”Samverkan för en hälsosammare flyktingintroduktion”, som sedan ledde till en
forskningsstudie, ”Primärvårdsbaserad hälsoinformation i grupp till ofrivilligt
migrerade”. Detta i sin tur ledde till ett fortsatt arbete med hälsogrupper på
Vårdcentralen i Norrköping, där man jobbat med ett multimodalt arbetssätt, det
vill säga tvärprofessionella team i en tydlig, strukturerad process. Både
Arbetsförmedlingen, kommunen och primärvården har kunnat remittera deltagare
till grupperna. Där har deltagaren först fått träffa en sjuksköterska för ett fördjupat
kartläggningssamtal. Har man sett behov av vård har deltagaren fått hjälp i
kontakten med rätt instans/vårdcentral. De som inte bedömdes vara i behov av
vård har deltagit i nio gruppträffar med olika teman, bland annat kring kultur,
basal kroppskännedom, kost mm. för ökad kunskap om hälsa/ohälsa, egenvård
och att agera förebyggande.
Vid såväl kartläggningssamtalen som vid gruppträffarna har man även haft med
tolkar som valts ut utifrån både verbal och kulturell kompetens. Särskild vikt har
lagts vid den kulturella kompetensen för att kunna nyansera kommunikationen.
Tolken anses ha varit en nyckelroll för att skapa trygghet och tillit. Även tolkens
kön anses ha haft betydelse.
Resultatet av de båda projekten och det fortsatta arbetet med hälsogrupper har
bidragit till en ökad kunskap om ohälsa och egenvård hos deltagarna, en ökad
kunskap om målgruppen och om varandras verksamheter och en bättre
samverkan. Man har skapat bättre vägar in till sjukvården och arbetet har lett till
färre och bättre läkarintyg och en minskad vårdkonsumtion hos deltagarna.
Näsbymodellen är ett projekt som bedrivs i Kristianstad av
Samordningsförbundet Skåne Nordost, och som syftar till att skapa bättre rutiner
för intygsförfrågningar och att förbättra samverkan mellan primärvården,

21

Arbetsförmedlingen, kommunen och Försäkringskassan. Nyckelfunktioner i
projektet är rehabkoordinatorn, som ansvarar för den interna samverkan inom
vården, och en så kallad samverkanskoordinator, som har i uppdrag att koordinera
samverkan med externa parter.
Projektet startade 2015 och förlängdes 2017. Man har hittills sett att antalet
förfrågningar om intyg minskat kraftigt då man löser ut mycket i de
återkommande samverkansmötena, vilket har frigjort tid för läkarna. Man har
också sett att resurser och kompetens används mer effektivt.
REKO på riktigt är ett liknande projekt där man hittills sett samma resultat som
för Näsbymodellen.
Kaosam, Kartläggning av ohälsa och arbetsförmåga i samverkan, var ett projekt i
Lund, med syfte att utveckla samverkan mellan socialförvaltningen,
primärvården, psykiatrin, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.
Målgruppen var individer med försörjningsstöd och oklar arbetsförmåga p.g.a.
ohälsa. I projektet arbetade man mycket med att utveckla arbetet med SIP,
Samordnad Individuell Plan, för att minska risken för rundgång mellan de olika
myndigheterna och instanserna. När man kartlade målgruppen visade det sig att
det fann sjukdom, ohälsa och nedsatt arbetsförmåga till följd av detta i ca 1/3 av
alla hushåll som hade försörjningsstöd. I vissa hushåll fanns mer än en person som
tillhörde målgruppen. Många hade varit aktuella hos flera myndigheter och
sjukvårdsenheter under lång tid, ofta mer än 5 år. Flera ärenden hade fastnat i
rehabiliteringsprocessen, det vill säga det fanns mer kvar att utreda, och i många
ärenden sattes insatser in utan relevant underlag, vilket ibland ledde till
misslyckande och risk för att behöva börja om igen med andra insatser, vilket i sin
tur ledde till en fördröjning av hela processen. En av de mest utmärkande
orsakerna till detta var att samverkan inte fungerade tillfredsställande.
Frekventa byten av handläggare, läkare och socialsekreterare ökade risken för
längre genomströmningstider, liksom bristande kunskap om varandras uppdrag
och ansvarsområden. Även bristande kommunikation och samverkan mellan olika
instanser påverkade rehabiliteringsprocessen negativt, trots att skyldigheten att
samverka finns inskrivet i samtliga myndigheters lagar och förordningar.
Resurssamverkan i Klippan är ett samarbete mellan Arbetsförmedlingen,
vårdcentralen och kommunen som har funnits i över 10 år. Samarbetet började
som ett projekt i samband med ”Sjukskrivningsmiljarden”, som staten införde i
samråd med SKL 2006 i syfte att utveckla sjukskrivningsprocessen. Trots att det
inte finns någon skriftlig överenskommelse har man valt att fortsätta samarbetet,
då man ser att det ger bra resultat, både vad gäller minskade förfrågningar om
medicinska underlag och intyg, bättre kvalitet i intygen och en möjlighet att
gemensamt hitta lösningar för individen. Man upplever också att man spar tid, då
man via resurssamverkan har ingångar till varandras verksamheter och snabbare
både kan få information och kan guida sin sökande/patient/klient rätt.
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Samarbetet fungerar väl tack vare en muntlig överenskommelse mellan parterna,
men de som medverkar i resursteamet hade gärna sett att det fanns en skriftlig
överenskommelse för att säkra det fortsatta arbetet.
Teamet träffas var tredje vecka för att diskutera olika problem och
frågeställningar. En grupp man särskilt identifierat är individer med missbruk och
sociala problem där man kan misstänka att det även finns någon form av kognitiva
svårigheter, eller på gränsen till kognitiv funktionsnedsättning.
Liknande samverkan finns även mellan kommunen, Arbetsförmedlingen och
Capio.
Tittar man på siffrorna på sidan 8 och 9 i denna rapport, finns det dock anledning
att tänka att trots väl fungerande samverkan, så finns det fortfarande utmaningar
när det gäller målgruppen utomeuropeiskt födda.
Hälsoskolan i Göteborg påminner om Hälsogrupperna i Norrköping, se tidigare
beskrivning, och erbjuds nyanlända av Vårdcentralen Närhälsan,
Flyktingmedicinsk mottagning. Detta är en vårdcentral som sedan 2008 har ett
särskilt uppdrag att ta emot nyanlända flyktingar som deltar i etableringsinsatser
hos Arbetsförmedlingen eller Etableringsenheten i Göteborgs stad, samt att utföra
hälsoundersökningar av asylsökande flyktingar. Utöver hälsoundersökningar och
medicinska utredningar erbjuder Närhälsan så kallad Hälsoskola. Till Hälsoskolan
remitteras endast deltagare från Arbetsförmedlingen, vilket gör att de ibland har
svårt att få tillräckligt med deltagare för att kunna starta en grupp. Från vårdens
sida hade de önskat att fler kunde remittera deltagare, t ex SFI. Man för nu en
diskussion om att skriva in Hälsoskolan i den redan befintliga lokala
överenskommelsen, LÖK, för att öka kraven på Arbetsförmedlingen att remittera
deltagare.
Grupperna är inte könsuppdelade, utan män och kvinnor deltar tillsammans. Man
har dock sett att det kan vara svårt att blanda deltagare med olika utbildningsnivå
som har olika mycket kunskap med sig sedan tidigare. Det är svårt att hitta en
lagom nivå som alla förstår, men samtidigt känner tillför något nytt.

5.2 Intressekartläggning Primärvården och övriga kommuner
I förstudien har endast Ängelholms kommun ingått, varför fokus primärt har legat
på att kartlägga och väcka intresse hos primärvården i Ängelholm. Kontakt har
därför tagits med verksamhetscheferna på vårdcentralen Laxen, Läkarhuset
Roslunda, Kungsgårdshälsan samt Capio Citykliniken. Capio Citykliniken var till
en början försiktigt positiva till att medverka i ett eventuellt projekt, men avböjde
sedan ganska omgående. Läkarhuset Roslunda har tackat nej och
Kungsgårdshälsan har inte återkommit. Verksamhetschefen på Vårdcentralen
Laxen har däremot uttryckt ett visst intresse för ett eventuellt projekt, och har
ställt sig positiv till att medverka i en eventuell förlängning av förstudien, för att
tillsammans undersöka förutsättningarna för ett eventuellt projekt.
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Eftersom en del i förstudiens uppdrag även var att undersöka intresset i övriga av
samordningsförbundets kommuner, Båstad, Örkelljunga, Klippan och Perstorp,
har kontakt även tagits med berörda chefer i respektive kommun, samt med
primärvården i intresserade kommuner.
Klippans kommun är intresserade av att medverka i ett eventuellt projekt och
intresse finns även hos Vårdcentralen i Klippan. I Klippan finns redan ett väl
upparbetat samarbete sedan ca 10 år tillbaka mellan Arbetsförmedlingen,
Klippans kommun och Klippans vårdcentral, där man träffas i ett resursteam var
tredje vecka för att lyfta och diskutera gemensamma ärenden.
Både Örkelljunga kommun och vårdcentralen i Örkelljunga är i grunden
intresserade, men då de nyligen startat upp flera projekt, bland annat ett ESFprojekt med liknande syfte som ”Mobilt utredningsteam”, det vill säga utreda
eventuell ohälsa, har de valt att avstå i dagsläget.
Båstad kommun är intresserade, men känner inte att de har utrymme just nu att
engagera sig i ytterligare ett projekt, och Perstorps kommun har inte återkommit,
varför ingen kontakt har tagits med någon vårdcentral i dessa kommuner.
Sammanfattningsvis är det alltså i Ängelholm och Klippan det i dagsläget finns
förutsättningar för ett projekt.

5.3 Region Skånes Kunskapscentrum Migration och hälsa
Kunskapscentrum migration och hälsa verkar för en mer jämlik och säker vård till
personer från andra länder, och erbjuder kunskapsstöd med fokus på att stärka
hälso- och sjukvårdspersonalens kunskaper om migrationsfrågor inom vården. I
Kunskapscentrum migration och hälsas uppdrag ingår:


Sammanställning av kunskap



Utbildning, utvärdering och kvalitetssäkring



Kunskaps – och metodutveckling



Främja målgruppens hälsa och förebygga ohälsa genom att identifiera och
systematiskt kartlägga områden där vården inte når ut



Stödja implementering av policy, riktlinjer och tillämpningar i alla av
Region Skånes finansierade verksamheter

I ett eventuellt projekt skulle Kunskapscentrum Migration och hälsa kunna bidra
med bl. a. kompetensutvecklingsinsatser för såväl remissgrupp, mobilt
utredningsteam som för alla medarbetare hos Arbetsförmedlingen, kommunen och
primärvården som kommer i kontakt med målgruppen. De kan även vara
behjälpliga vid uppstarten av ett projekt genom att bidra med sin kunskap om och
erfarenhet av målgruppen utifrån ett hälso- och sjukvårdsperspektiv.
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5.4 Länsstyrelsen och Partnerskap Skåne
Partnerskap Skåne är en plattform för samverkan kring utveckling av etablering
av nyanlända i Skåne. Länsstyrelsen Skåne ansvarar för Partnerskap Skåne som en
del i sitt integrationsuppdrag. Inom Partnerskap Skåne samarbetar kommuner,
statliga och regionala myndigheter och organisationer, lärosäten samt den
idéburna sektorn. Syftet med denna samverkan är att utveckla och samordna
metoder som skapar förutsättningar för nyanländas delaktighet, hälsa och
egenmakt i syfte att så snabbt som möjligt bli en del av Skånes samhällsliv och
tillväxt. Samverkan sker på såväl strategisk som operativ nivå och verksamheten
finansieras av anslutna kommuner, Region Skåne och av Länsstyrelsen.
Partnerskap Skåne vilar på tre ben; Samhälls- och hälsokommunikation, SHK,
NAD, Nätverk, Aktivitet, Delaktighet och MILSA, Stödplattform för migration
och hälsa.
SHK är hjärtat i Partnerskap Skåne och har som huvuduppdrag att ge information
om hälsoförebyggande och migrationsrelaterad ohälsa som en del av den
obligatoriska samhällsorienteringen inom etableringsuppdraget. Utöver detta
utbildar SHK även personal inom olika organisationer om migrationsrelaterad
ohälsa och om hälsofrågors betydelse för en lyckad etablering. I dagsläget är 29
av Skånes 33 kommuner med i samarbetet kring HSK och verksamheten är
organiserad inom fem regionala knutpunkter i Skåne, Malmö, Lund, Helsingborg,
Kristianstad och Ystad. Till knutpunkten i Helsingborg är 11 kommuner anslutna,
Helsingborg, Ängelholm, Bjuv, Båstad, Höganäs, Landskrona, Svalöv,
Örkelljunga, Klippan, Åstorp och Perstorp.
Partnerskap Skåne har idag 16 SHK anställda och kan erbjuda information på
arabiska, somaliska, turkiska, tigrinja, på dari/pashto, svenska och engelska.
SHK:s insatser bidrar bl.a. till att nyanlända vet när och var man ska söka vård, får
ökad kunskap om kostens betydelse och vikten av fysisk aktivitet, ökad kunskap
om vikten av individuellt anpassad medicinering, ökad insikt om migrationens
påverkan på den egna hälsan, kunskap om och metoder för att förebygga och
hantera stress mm.

5.5 Analys och slutsatser
Även om det finns andra projekt som har till syfte att utreda ohälsa, har det har
under förstudien inte identifierats något projekt liknande tanken kring ett mobilt
utredningsteam. Det man kan se som en röd tråd i samtliga studerade projekt och
rapporter är svårigheterna kring ohälsa och funktionsnedsättning hos målgruppen
utomeuropeiskt födda. Det finns också en tydlig gemensam bild av behov av
samverkan mellan flera aktörer, inte minst när det gäller nyanländas hälsa och
bedömning av arbets- och prestationsförmåga, men även kring andra grupper som
tenderar att fastna i en rundgång mellan våra olika instanser och system.
När det gäller Ängelholms och Klippans kommun finns det idag omkring 670
individer som varit inskrivna på Arbetsförmedlingen som öppet arbetslösa eller i
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program på i mer än 12 månader. Cirka 280 av dessa är utomeuropeiskt födda, det
vill säga över 40 %. Omkring 330 personer har varit inskrivna som öppet
arbetssökande eller i program i över två år, varav cirka 150 är utomeuropeiskt
födda, det vill säga 45 %.
Tittar man på andelen långtidsarbetslösa med registrerad funktionsnedsättning är
den betydligt lägre hos utomeuropeiskt födda jämfört med andelen hos gruppen
som helhet, vilket bekräftar bilden av svårigheterna just kring denna målgrupp.
Det är därför förstudiens uppfattning att det finns behov av bättre metoder och
processer för att utreda eventuell ohälsa eller funktionsnedsättning. Detta gäller
särskilt gruppen utomeuropeiskt födda, men det finns sannolikt ett behov hos
gruppen långtidsarbetslösa i stort. Ett mobilt, multimodalt utredningsteam skulle
kunna vara en framgångsrik metod för att tillsammans snabbare kunna identifiera
ohälsa och funktionsnedsättning, såväl hos gruppen utomeuropeiskt födda som
hos andra individer som av olika anledningar fastnar i en långvarig rundgång
mellan olika instanser.
För att ett projekt ska vara av intresse även för vården behövs incitament och
förväntade resursmässiga vinster som motiverar såväl processägarskap som aktiv
medverkan. Förstudiens förslag är därför att projektet inte enbart har till uppdrag
att utarbeta metoder för att utreda och klargöra oidentifierad ohälsa, utan att även
hitta metoder för samverkan som kan bidra till minskad belastning på sjukvården.
Genom att tidigare kunna identifiera ohälsa och funktionsnedsättning hos den
aktuella målgruppen och genom bättre intyg från vården, får man ett bättre
underlag för den fortsatta planeringen. Kortare ledtider innebär resursmässiga
vinster för såväl Arbetsförmedlingen som för kommunen, och en bättre planering
för individen ökar dennes möjligheter till arbete och självförsörjning, vilket på
sikt innebär minskade bidragskostnader.
En ytterligare vinst med ett projekt som inte enbart fokuserar på att klargöra och
utreda ohälsa och arbetsförmåga kommer därmed sannolikt att bli färre
sjukskrivningar, färre och bättre läkarintyg, färre och bättre begäran om
medicinska utlåtanden från Arbetsförmedlingen och en minskad belastning på
läkarna, då många av deltagarna kommer att kunna fångas upp av det mobila
teamet eller beredningsgruppen. Såväl forskningsprojektet MILSA som
Finsamprojektet Näsbymodellen styrker detta antagande.
För att arbetssätt och metoder ska kunna implementeras i respektive verksamhet
efter projektets slut, inte minst inom vården, är det förstudiens uppfattning att
primärvården eller Region Skåne bör vara projektägare. Om hälso- och
sjukvården är projektägare ökar sannolikt intresse och delaktighet från övriga
delar av verksamheten och det är lättare att sprida erfarenheterna. Mycket av den
kompetens som behövs i ett mobilt utredningsteam finns också redan idag inom
vården.
Relevant kompetens bör så långt det är möjligt tas ifrån befintliga resurser hos
aktuella samverkansparter. Endast kompetens som idag saknas eller inte finns i
tillräcklig omfattning bör rekryteras utifrån till projektet. Det mobila teamet bör
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ha sin hemvist på någon av de aktuella vårdcentralerna för att på så sätt tydligt
involvera och knyta primärvården till projektet. Även processledaren, oavsett
organisatorisk tillhörighet, bör ha sin placering på någon av de aktuella
vårdcentralerna för ökad delaktighet och bättre förutsättningar för en framtida
implementering efter projektets slut.
Erfarenheter från andra samverkansforum visar att det generellt är svårare att få
Försäkringskassan att vara delaktiga när den berörda individen inte har ett aktuellt
ärende hos dem. När det gäller målgruppen för detta projekt saknar många en
sjukpenninggrundande inkomst och har därför inte något ärende hos
Försäkringskassan. Och även om Försäkringskassans ansvar också omfattar s.k.
nollplacerade, krävs ett medicinskt underlag som styrker en nedsatt arbetsförmåga
p.g.a. sjukdom, vilket sannolikt inte finns inledningsvis när det gäller aktuell
målgrupp. Försäkringskassan har dock ett utredning- och samordningsansvar för
dem som har en nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom och ska fånga upp
impulser från de olika aktörerna i en sjukskrivningsprocess. Försäkringskassans
samordningsansvar gäller även de som inte har kvalificerat sig för en
sjukpenninggrundande inkomst s.k. nollplacerade.
Det uppstår också ofta problem när det gäller läkarintyg och sjukskrivning, inte
minst när det gäller individer som står utanför arbetsmarknaden, vilket försvårar
individens process för att komma vidare. Försäkringskassans medverkan i
projektet är därför viktig.

27

6. Rekommendationer och det fortsatta
arbetet
6.1 Rekommendationer
Förstudiens förslag är ett projekt, ”Mobilt utredningsteam”, där ett mulitmodalt
team kan kopplas in vid misstänkt ohälsa och/eller kognitiv funktionsnedsättning.
Teamet ska i möjligaste mån utreda arbetsförmåga och eventuella begränsningar
på plats i den aktivitet individen deltar i. Utredningen ska antingen mynna ut i ett
underlag för fortsatt planering och eventuell anpassning, eller ett underlag för
vidare kontakt med hälso- och sjukvården. Det mobila teamet ska då också kunna
vara behjälpligt med att etablera rätt vårdkontakt.
Man bör också undersöka om det finns tillräckligt stort behov och underlag för att
det mobila teamet även skulle kunna erbjuda så kallade ”hälsogrupper” liknande
Hälsoskolan som bedrivs av Flyktingmedicinsk mottagning på Närhälsan i
Göteborg och Hälsogruppen som bedrivs av primärvården i Östergötland. Syftet
med dessa ”hälsogrupper” skulle då vara att öka kunskapen hos målgruppen om
egenvård och om hur sjukvården fungerar, för att på så sätt minska
vårdkonsumtionen och minska antalet sjukskrivningar, men även ökad kunskap
om att förebygga psykisk ohälsa, såsom stress och utmattningsdepression etc.
Detta ska i så fall kunna erbjudas både till personer med oklar ohälsa efter
utredning av de mobila teamet och till personer med redan känd ohälsa, där någon
utredning inte är aktuell.
Enligt Folkhälsomyndighetens rapport ”Hälsa hos personer so mär utrikes födda –
skillnader i hälsa utifrån födelseland”, kan man se en tydlig ökning av så kallade
välfärdssjukdomar så som diabetes, fetma, övervikt, hjärt- kärlsjukdomar etc. hos
utrikesfödda som varit i Sverige i mer än fem år. Man kan också se tydliga
skillnader när det gäller fysisk aktivitet och matvanor.
Folkhälsomyndigheten poängterar också vikten av insatser som kan förbättra
hälsan bland utrikes födda och därmed minska ojämlikheten i hälsa. Förstudiens
uppfattning är att ”hälsogrupper” skulle kunna vara en sådan insats.
Forskningsrapporten ”Utmaningar och bemötande i flyktingmottagandet” av Tina
Eriksson-Sjöö visar på tydliga effekter i den upplevda hälsan hos deltagare som
medverkade i Hälsoskolan, som bedrevs som ett projekt i Malmö 2009-2011.
Deltagarna upplevde också att de fick en bättre förståelse för hur det svenska
sjukvårdssystemet fungerar och vad man kan göra själv. Denna bild bekräftas
även av Rapporten ”Primärvårdsbaserad hälsoinformation i grupp till ofrivilligt
migrerade” av Rose-Marie Mossberg-Maghsoudi och Hanna Waldemarsson.
Utöver det mobila teamet är förstudiens förslag att man tillsätter en
beredningsgrupp, dit medarbetare från såväl Arbetsförmedlingen, kommunen och
sjukvården kan remittera ärenden. Beredningsgruppen kommer att utgöra ”navet”
i projektet och avgör om ärendet ska aktualiseras för det mobila utredningsteamet.
Utöver att vara remissinstans är förstudiens förslag att beredningsgruppen även
ska fungera som ett gemensamt ”konsultationsforum”, där man tillsammans

28

försöker hitta lösningar och vägar vidare för individen, även om det inte är
aktuellt med det mobila utredningsteamet. Beredningsgruppen blir på så sätt ett
naturligt forum för att utveckla samverkan mellan parterna.
Såväl beredningsgrupp som det mobila utredningsteamet bör bestå av medarbetare
från samtliga berörda och parter, det vill säga någon från Arbetsförmedlingen,
någon från primärvården och någon från någon av de aktuella kommunerna. Det
är dock inte nödvändigt att det finns representanter från varje kommun eller
vårdcentral. Utöver en fast kärna i beredningsgruppen ska även andra deltagare
kunna bjudas in vid behov. Om en individ t ex även har kontakt med
boendestödjare, kan denne bjudas in till beredningsgruppen för att kunna tillföra
viktig information kring det konkreta ärendet.
En annan viktig uppgift för projektet bör vara kompetensutveckling för alla
berörda medarbetare som jobbar med den aktuella målgruppen, inte enbart de som
arbetar i projektet. Det kan handla om utbildning kring psykisk ohälsa, kognitiva
funktionsnedsättningar, migrationsrelaterad stress, kulturella skillnader vad gäller
synen på sjukdom, ohälsa och funktionsnedsättning etc. Detta för att man ska
kunna upptäcka och identifiera misstänkt ohälsa eller eventuella
funktionsnedsättningar i ett tidigare skede än vad som görs idag.
Det är viktigt att det är ”rätt” personer som utses, både till beredningsgruppen och
det mobila teamet. Erfarenheter från andra projekt har visat att engagerade och
motiverade medarbetare är avgörande för om projektet ska lyckas eller inte. Det är
också viktigt att de medarbetare som utses kan representera sin verksamhet, har
mandat att fatta beslut och är intresserade av samverkan. Man måste ha en genuin
vilja till att hitta lösningar och man måste våga ”tänka utanför boxen”.
Vilka kompetenser och vilka resurser som kommer att behövas behöver utredas
vidare tillsammans med berörda samverkansparter. Detta är därför något man får
titta på och konkretisera vid en eventuell förlängning av förstudien.
6.1.1 Processägarskap och processledare

Samverkan behöver relevant styrning och ledning. Varje förändring som innebär
en centralisering av en organisation får konsekvenser på det lokala planet.
Med tanke på de stora förändringar som Arbetsförmedlingen står inför är det
därför förstudiens uppfattning att Arbetsförmedlingen inte ska vara projektägare,
då ingen idag har bilden klar över hur organisationen kommer att se ut.
Då syftet med projektet till stor del handlar om ohälsa på ett eller annat sätt, ser
förstudien stora fördelar med att Region Skåne eller primärvården är projektägare.
På så sätt underlättar man för eventuell implementering och fortsatt arbete efter
projektets slut. Detta har andra projekt där Regionen eller primärvården varit
projektägare visat. Om hälso- och sjukvården är projektägare ökar sannolikt
intresse och delaktighet från övriga delar av verksamheten och det är lättare att
sprida erfarenheterna. Mycket av den kompetens som behövs i ett mobilt
utredningsteam finns också redan idag inom vården.
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Arbetsförmedlingen eller kommunen har dock större erfarenhet av projekt och
samverkan jämfört med hälso- och sjukvården. Förstudien ser därför fördelar med
en processledare som har sin organisatoriska hemvist hos Arbetsförmedlingen
eller kommunen, men som under projekttiden har sin placering hos någon
vårdcentral.
Ett annat alternativ är att ha två processledare, där den ena bör ha sin tillhörighet
inom Regionen/Primärvården, för att få en bättre ingång till vården, och den andra
bör ha sin tillhörighet hos Arbetsförmedlingen eller kommunen. På så sätt får man
en bättre och bredare förankring för fortsatt samverkan efter projektets slut.

6.1.2 Samverkansparter

Följande samverkansparter bör ingå i projektet:
Primärvården: t ex rehabiliteringskoordinator/rehabiliteringssamordnare som
kan bistå med att lotsa och slussa rätt i vården, sjuksköterska, psykolog och
sjukgymnast/fysioterapeut som kan ingå i det mobila teamet.
Rehabkoordinatorn kan vara någon av de ovan beskrivna funktionerna;
sjuksköterska, psykolog eller fysioterapeut och ska även ingå i remissgruppen.
Arbetsförmedlingen: har idag sektorsansvar för funktionshinderfrågor inom
arbetsmarknadspolitiken samt huvudansvar för etableringsuppdraget. Kan bistå
med utredningsplatser i form t ex arbetsprövningsplatser och olika
arbetsmarknadspolitiska åtgärder, samt kompetens kring arbetsmarknadsfrågor.
Ska även ingå i remissgruppen. Detta behöver man dock återkomma till efterhand
som Arbetsförmedlingens nya organisation kommer på plats och
Arbetsförmedlingens framtida roll och uppdrag tydliggörs.
Ängelholms kommun: kan bistå med arbetsprövningsplatser via
arbetsmarknadsenheten samt viss kompetens i det mobila utredningsteamet, t ex
socionom med kunskap om missbruk, psykosocial ohälsa etc. Ska ingå i
remissgruppen.
Klippans kommun: kan bistå med arbetsprövningsplatser via
arbetsmarknadsenheten samt viss kompetens i det mobila utredningsteamet, t ex
socionom med kunskap om missbruk, psykosocial ohälsa etc. Ska ingå i
remissgruppen.
Kommunens vuxenutbildning: många i den aktuella målgruppen för projektet
läser SFI, SAS etc., vilket gör att vuxenutbildningen är en bra arena för att
snabbare identifiera misstänkt ohälsa. Vuxenutbildningen kan också vara en bra
arena för utredning, t ex vid misstanke om kognitiv funktionsnedsättning.
Partnerskap Skåne/Länsstyrelsen: skulle kunna bidra med samhälls- och
hälsokommunikatörer, SHK. Utvärderingar visar att hälsokommunikation kan
bidra till en högre grad av hälsolitteracitet, det vill säga individers förmåga att
förstå, tolka och använd hälsoinformation. Hälsokommunikationen anses ge ökade
kunskaper som i sin tur ger individen möjligheter att förhindra ohälsa och över-
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eller underanvändning av hälso- och sjukvård. SHK skulle kunna medverka i
såväl utredningsteam som i hälsogrupper. Genom att involvera SHK minskar man
även till viss del problemet med den bristande tillgången på tolkar.
Kunskapscentrum migration och hälsa: har i uppdrag att verka för ett
migrationsperspektiv i hälso- och sjukvården och kan vara behjälpliga vid t ex
verksamhetsutveckling med ett migrationsperspektiv. Kan bistå projektet med t ex
utbildnings- och kompetenshöjande insatser, men kan även bidra med kunskap
och erfarenheter inför uppstart av projektet.
Försäkringskassan: har ett utredning- och samordningsansvar för dem som har
en nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom och ska fånga upp impulser från de
olika aktörerna i en sjukskrivningsprocess. Försäkringskassans
samordningsansvar gäller även de som inte har kvalificerat sig för en
sjukpenninggrundande inkomst s.k. nollplacerade.

6.1.3 Relevanta kompetenser



Kompetens inom psykisk ohälsa: kunna kartlägga och upptäcka psykisk
ohälsa och kognitiva svårigheter. Viktigt med kunskap om skillnaden
mellan psykisk ohälsa och migrationsrelaterad stress. Medverka i
hälsogrupper för information om stress och stresshantering i samband med
flyktingskap.



Socionom/socialkonsulent: kunna kartlägga, upptäcka och stötta vid
eventuellt missbruk, psykosociala eller socioekonomiska omständigheter
som påverkar arbetsförmåga etc.



Fysioterapeut/kostrådgivare: Medverka i hälsogrupper för information om
fysisk och psykisk ohälsa kopplat till motion, rökning, kosthållning etc.



Sjuksköterska: kunna medverka vid utredning av misstänkt ohälsa.
Medverka i hälsogrupper för information om sjukvårdssystemet, vanliga
sjukdomar och symptom, egenvård mm.



Samhälls- och hälsokommunikatör, SHK: Fördjupad kunskap om
målgruppen utrikesfödda.



Försäkringsmedicinsk kompetens: kunskap om Försäkringskassans
uppdrag och regelverk vad gäller rätten till ersättning, rätten till
samordning, krav på medicinska underlag etc.
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6.2 Arbetssätt
6.2.1 Beredningsgrupp

Samordning behövs för att den enskilde inte ska ”falla mellan stolarna” eller
”bollas” mellan verksamheter. En fungerande samverkan förenklar för alla och
bidrar till en bättre användning av gemensamma resurser. Förstudiens förslag är
därför att beredningsgruppen, utöver sitt arbete med att hantera och bedöma
inkomna remisser till det mobila utredningsteamet eller hälsogrupper, även utgör
ett ”konsultationsforum” där man tillsammans försöker hitta lösningar för att
individen ska kunna komma vidare.
Beredningsgruppen kommer gemensamt fram till en fortsatt plan för individen,
antingen att det mobila utredningsteamet ska kopplas in för vidare utredning, att
individen ska anvisas till Hälsogrupp, eller förslag till fortsatt planering hos
aktuell instans.
Beredningsgruppen kommer också att kunna vara ett forum för diskussion kring
begäran om läkarintyg, både i generella termer och i konkreta individärenden. På
så sätt kommer man sannolikt både att kunna minska antalet intyg och att få bättre
kvalitet i intygen, då det blir tydligare för vården vad det är för intyg som
efterfrågas och varför.
Om möjligt bör beredningsgruppens deltagare informeras om aktuella ärenden
och remisser i god tid innan kommande möte, för att hinna samla in nödvändig
information om individen inom respektive organisation.

6.2.2 Remissförfarande, medgivande och sekretess

Remissförfarande, anvisningskriterier, medgivande, sekretess etc. behöver
definieras tillsammans med samtliga berörda parter. Detta får man titta vidare på
vid eventuell förlängning av förstudien.
Det är dock viktigt att deltagaren har någon pågående aktivitet, eller en planerad
aktivitet, där det mobila utredningsteamet kan genomföra utredning och
bedömning. Det ingår inte i projektets uppdrag att hitta lämplig aktivitet åt
deltagaren, utan projektets utredningsteam och hälsogrupper ska ses som ett
komplement.

6.2.3 Mobila teamet och hälsogrupper

Det mobila teamets huvuduppdrag är att med gemensamma resurser och olika
kompetenser utreda misstanke om ohälsa och/eller funktionsnedsättning som
påverkar individens arbetsförmåga. Utredningen ska mynna ut i en fortsatt
planering eller ett underlag vid kontakt med vården, om detta skulle behövas.
Utöver detta ska det mobila teamet kunna erbjuda så kallade ”hälsogrupper”.
Hälsogrupperna ska främst rikta sig mot de individer där det finns en känd, uttalad
ohälsa. Det kan t ex vara individer som har en hög vårdkonsumtion, där vården ser
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att mycket av denna vårdkonsumtion hade kunnat undvikas eller minskas med
bättre kunskap om egenvård, förebyggande hälsoinsatser, kost och motion etc. Det
kan också vara individer som har hög frånvaro från sina aktiviteter pga. många
och korta sjukskrivningsperioder, där man kan tänka att ökad kunskap om
egenvård, kost och motion etc. skulle kunna minska denna korttidsfrånvaro.
Hälsogrupperna bör omfatta max 10 deltagare per grupp. Man behöver fundera på
gruppernas sammansättning; ska man ha mixade grupper med både män och
kvinnor? Ska man ha mixade grupper utifrån utbildningsbakgrund och
utbildningsnivå? Kan man blanda olika språkgrupper i samma hälsogrupp och i så
fall hur många olika språk? Hur många tillfällen ska varje grupp träffas? Vilka
ämnen/teman ska man ha vid respektive tillfälle?
Mötestillfällets ämne avgör vem/vilken kompetens som håller i just det aktuella
tillfället. Tolk eller HSK ska vara med vid samtliga tillfällen för att säkerställa att
informationen förstås av alla och att alla får samma möjligheter att vara delaktiga.
Hälsogrupperna bör förläggas i anslutning till annan aktivitet, t ex i anslutning till
SFI, Resurscenter etc. så långt det är möjligt. Detta både för att underlätta för
deltagarna att kunna närvara och för att synliggöra att de olika parterna och
aktörerna arbetar tillsammans med en gemensam plan.

6.3 Kompetensutveckling
Förutom att utreda ohälsa och att arbeta för ökad egenvård, minskad
vårdkonsumtion och minskad efterfrågan på medicinska underlag, ska projektet
även erbjuda kompetensutveckling för berörda medarbetare, både inom och
utanför projektet. Exempel på områden kan vara ökad kunskap om
migrationsrelaterad ohälsa, PTSD, samordnad rehabilitering, psykisk ohälsa,
arbetslivsinriktad rehabilitering, missbruk etc.
Utbildningsinsatser kring migrationsrelaterad ohälsa och PTSD kan t ex hållas av
Region Skånes Kunskapscentrum Migration och hälsa och Röda Korset.
Även fördjupad kunskap om varandras organisationer, uppdrag, regelverk etc. kan
vara aktuella kompetensutvecklingsområden. Här kan det även finnas behov av
ökad kunskap om Försäkringskassans regelverk och bedömningar vad gäller
läkarintyg och medicinska underlag.
Ytterligare behov och önskemål kan uppstå under projektets gång.

6.4 Projektorganisation
Projektet behöver en styrgrupp bestående av representanter från samtliga berörda
samverkansparter, där samtliga representanter har såväl beslutsmässiga som
ekonomiska mandat. Styrgruppen bör ha en representant från Arbetsförmedlingen,
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en från Försäkringskassan, minst en från primärvården/Region Skåne, minst en
från respektive aktuell kommun samt en representant från samordningsförbundet.
Projektet bör ha en processledare på 100 %, som har sin organisatoriska hemvist
hos Arbetsförmedlingen eller kommunen, då Arbetsförmedlingen och kommunen
har större erfarenhet av projekt och samverkan än vad hälso- och sjukvården
generellt har. För att underlätta för samverkan med vården bör processledaren
dock ha sin placering på någon vårdcentral.
Ett alternativ är att ha två processledare med vardera 50 % i projektet, där den ena
bör ha sin tillhörighet inom Regionen/primärvården, för att få en bättre ingång till
vården, och den andra bör ha sin tillhörighet hos Arbetsförmedlingen eller
kommunen. På så sätt får man en bättre och bredare förankring för fortsatt
samverkan efter projektets slut.
Utöver en styrgrupp och en processledare kommer projektet att bestå av en
beredningsgrupp, tillika ”konsultationsforum”, dit aktuella ärenden remitteras.
Förstudiens förslag är att beredningsgruppen ska bestå av en representant från
Arbetsförmedlingen, en representant från Försäkringskassan, representanter från
relevanta förvaltningar hos respektive kommun samt en representant från
primärvården. Hur många och från vilka förvaltningar hos kommunen behöver
utredas vidare.
Då såväl styrgrupp som beredningsgrupp kommer att bestå av representanter från
samtliga berörda parter, ser förstudien inget fortsatt behov av en referensgrupp.
Tvärtom kan detta försvåra processen, då det finns en överhängande risk att det
blir otydligt vad de olika grupperna, styrgruppen, remissgruppen och eventuell
referensgrupp, har för uppdrag, roller och mandat.
Projektmedarbetarna kommer att finnas i det mobila utredningsteamet.

6.5 Implementering
Förstudiens uppfattning, både av egen erfarenhet och efter att ha studerat en
mängd tidigare projekt är att implementeringen nästan alltid misslyckas. Trots
goda resultat i projektet och goda intentioner, visar det sig att det i realiteteten är
svårt att få till en bra implementering och få till stånd en reell, bestående
förändring.
Med kunskap om implementering genomförs i genomsnitt 80 procent av det
planerade förändringsarbetet efter tre år. Utan sådan kunskap genomförs 14
procent av förändringsarbetet efter i genomsnitt 17 år.
För att öka möjligheterna att lyckas med implementering av fungerande arbetssätt
och metoder efter projektets slut, är det viktigt att man tidigt identifierar behovet
av förändrade arbetssätt. Det är också viktigt att behovet är tydligt och väl
förankrat i samtliga berörda organisationer och verksamheter, inte bara i de direkt
berörda delarna av respektive organisation utan i hela.
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Grundläggande frågor som behöver tydliggöras i ett tidigt skede är varför, på
vilket sätt, vilka berörs, vilka resurser finns respektive behövs, vad krävs av
organisationen, vad krävs av medarbetarna och vilka potentiella hinder och
framgångsfaktorer finns.
Det är viktigt att skilja på problem eller förbättringsbehov som beror på
implementeringsprocessen, på metoden i sig eller på kompetens, organisation och
ledarskap, för att inte riskera att ”kasta ut barnet med badvattnet”.
Tre faktorer som är centrala för att förändringsarbetet ska lyckas är:




Kompetens hos användarna
En stödjande organisation
Ett effektivt ledarskap

Utbildning och handledning av personalen är viktiga komponenter i
implementeringsprocessen. Det krävs också ett långsiktigt organisatoriskt stöd,
som har system som kan ge återkoppling om hur metoderna fungerar och en
stödjande administration som vid behov omfördelar resurser i form av tid,
ekonomi och personal. Det är viktigt att det finns en positiv inställning till
nytänkande och kompetensutveckling i organisationen. En stödjande organisation
handlar också om samordning med andra verksamheter och organisationer samt
om att säkra finansiering och politiskt och administrativt stöd.
Vad gäller det sistnämnda, har Samordningsförbundet en viktig och central roll.
Även ledarskapet är avgörande för en lyckad implementering. Det kan handla om
att tydliggöra roller och ansvar för medarbetare, att tilldela uppgifter och att
hantera motstånd. Den som leder ett implementeringsarbete måste utöva ett
adaptivt ledarskap, d v s vara lyhörd inför och anpassa sig efter medarbetares och
andras uppfattningar. Det handlar om att kunna motivera förändringen, förstå
svårigheten i att överge ett invant arbetssätt och att övertyga tveksamma
medarbetare.
De tre förändringsfaktorerna kompetens, organisation och ledarskap fungerar
interaktivt och kompensatoriskt; om en faktor är mindre välutvecklad ställer det
högre krav på de andra två. 12
För att säkerställa att det finns förutsättningar för implementering efter avslutat
projekt är det viktigt att man redan i projektbeskrivningen så långt det är möjligt
redogör för vad man avser implementera, varför och på vilket sätt. Framgår detta
tydligt redan i projektansökan och projektbeskrivning, ställs det också redan från
början höga krav på samtliga berörda parter vad gäller att ta ansvar för
implementering.

12

Om implementering, Socialstyrelsen
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6.5.1 Faktorer som underlättar implementering av metoder

Faktorer som kan främja och underlätta för implementering är t ex:


Att alla samverkande organisationer redan från början har ett mer
jämbördigt ansvar för att driva processen.



Att de personer som sitter i styrgruppen har mandat att fatta beslut.



Att de aktuella organisationerna ser behovet att driva verksamheten både
ur ett brukar- och ett organisationsperspektiv.



Att ha ett tydligt implementeringskrav redan från början är en
framgångsfaktor.



Att metoderna inte är förknippad med stora kostnader



Att de samverkande organisationerna är ense om hur metoderna bör
implementeras. 13

6.5.2 Potentiella hinder för implementering

Faktorer som kan hindra eller försvåra implementering kan vara t ex:


Att få alla samverkande organisationer att se det behov som finns av att
arbeta med hälsoperspektivet



Att de personer som sitter i styrgruppen måste förhandla inom sina egna
organisationer innan de kan fatta beslut



Strukturella hinder och förutsättningar inom de samverkande
organisationerna (finansiering, uppdrag, reglering och ledarskap) 15

6.6 Uppföljning och utvärdering
Då syftet med projektet är att utveckla och förändra arbetssätt, metoder och
processer på sikt, är det viktigt att fortlöpande följa upp effektmålen för att
säkerställa förflyttning. Lyckas vi identifiera eventuell ohälsa eller
funktionsnedsättning i ett tidigare skede? Lyckas vi korta ledtiderna för att
snabbare kunna erbjuda rätt stöd och insats till individen? Kan vi se någon effekt
på kostnaderna för t ex försörjningsstöd? Kan vi se någon minskning i antalet
begärda medicinska underlag, det vill säga minskad administration för läkarna?
Upplever vi bättre kvalitet i de medicinska underlagen? Märker vi någon
minskning i vårdkonsumtion efter deltagande i hälsogrupperna?
Hur effektmålen ska följas upp behöver man resonera mer kring tillsammans,
utifrån respektive verksamhets möjligheter och verktyg för uppföljning.
13

Vem tar över Hälsoskolan? Slutrapport, Sofia Rönnqvist, Finsam Malmö och Malmö högskola 2011
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Det är också viktigt att efter projektets slut göra en ordentlig utvärdering. Har
projektmålet uppnåtts? Det vill säga, har vi utvecklat befintliga och finna nya
samverkansstrukturer, processer och metoder för att kunna använda våra resurser
mer effektivt?
Vad har fungerat bra? Varför? Vad har fungerat mindre bra? Vad är det som har
gjort att det inte har fungerat? Och inte minst; vad vill vi fortsätta att göra, det vill
säga, vad vill vi implementera i våra ordinarie verksamheter?
För att säkerställa kvaliteten i utvärderingen är det förstudiens uppfattning att
denna bör göras av någon extern part med god kunskap om utvärderingar. Då
syftet med projektet är att utveckla befintliga och skapa nya samverkansstrukturer
och processer, är det viktigt att den som gör utvärderingen verkligen kan
analysera och beskriva vad som fungerat bra och vad som bör implementeras.

6.7 Förslag till plan för det fortsatta arbetet
För att projektet ska lyckas behöver samtliga berörda parter; processledare för
förstudien, representanter från aktuella kommuner och vårdcentraler samt
representant från Försäkringskassan ha involverats i förarbetet. Det behövs en
gemensam bild av syfte och mål, målgrupp, avgränsningar, behov av och tillgång
till kompetens och resurser, ekonomiska förutsättningar etc. Detta är viktigt för att
alla ska känna delaktighet och ”ägarskap” till projektet.
Det har varit svårt att få till ett möte med primärvården i Ängelholm och detta
kom till stånd först den 4 juni, varför det är förstudiens bedömning att det behövs
ytterligare tid för att få alla delar på plats innan man kan skicka in någon
projektansökan.
Då det närmar sig semestertider kommer det inte att vara möjligt med några
gemensamma möten under juli-augusti, utan tidigast i början av september.
Undertecknad kommer också att vara bortrest under två veckor i september.
Rekommendationen är därför att förstudien förlängs till den 31 december, och att
rapporten är klar för eventuellt beslut till styrelsemötet i början av december.
Resterande tid kommer att användas för förberedelse inför uppstart av projektet,
om beslut fattas om att gå vidare med ett projekt. I annat fall avslutas förstudien i
samband med att slutrapporten skickas in.
Under förlängningen kommer berörda parter att bjudas in för att tillsammans
komma fram till realistiska mål, relevanta kriterier och avgränsningar vad gäller
målgrupp, vilka resurser och kompetenser som finns i befintlig verksamhet, om
det behöver köpas in resurser och kompetenser etc.
Under den förlängda förstudien kommer även Länsstyrelsen/Partnerskap Skåne att
kontaktas och bjudas in för dialog kring deras eventuella medverkan i form av
Samhälls- och hälsokommunikatörer. Eventuellt kommer också Regions Skånes
Kunskapscentrum migration och hälsa att bjudas in, då de har värdefull kunskap
och erfarenhet av att arbeta med migrationsrelaterad ohälsa.
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Om möjligt kommer också Hanna Waldemarson från Cityhälsan i Norrköping,
ansvarig för deras Hälsogrupper, att bjudas in, då de har mycket goda erfarenheter
som kan vara värdefulla för detta projekt.
Erfarenheter från det nationella ESF-projektet Hälsosam Etablering, som drivs av
SKL, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan, med SKL som projektägare,
bör också inhämtas inför projektstart. Projektet avslutas i december 2020, men i
slutet av november 2019 kommer man att presentera en sammanställning av
arbetet och lärdomarna så här långt, vilket kan vara värdefullt för vårt projekt.
Inför projektstart bör man börja processen med någon form av kick off, där
projektmedarbetarna får möjlighet att byta bilder, beskriva sin
verksamhet/organisation och dess uppdrag och utmaningar och att dela
erfarenheter. Detta bidrar till att skapa en grundförståelse för varandras roller och
uppdrag och minskar risken för felaktiga förväntningar och irritation, något som
annars riskerar att stjäla tid från projektet och processen.
Det är viktigt att roller, ansvar och mandat är tydliga för alla och att detta också är
förankrat internt i den egna organisationen.
För att öka kunskapen om och förståelsen för varandras organisation och uppdrag
rekommenderas också någon form av studiebesök/auskultation i början av
projektet.
Processledare och projektmedarbetare bör också få någon form av utbildning
kring att bedriva hälsogrupper, för att genom att dra lärdom av andras erfarenheter
få maximal effekt. Utbildning kan t ex erbjudas av Vårdcentralen Cityhälsan i
Norrköping.

6.7.1 Utmaningar

Bristen på fysiska utredningsplatser kan försvåra ett eventuellt projekt. Lösningen
kan vara att använda de insatser och aktiviteter vi har att tillgå, t ex SFI,
vuxenutbildning, förberedande utbildning, praktik, Studiemotiverande
Folkhögskoleutbildning (SMF), Studie- och yrkesförberedande moduler (YSM),
arbetsprövning hos kommunen, arbetsprövning hos Samhall etc.
En ytterligare utmaning är bristen på tolkar, i synnerhet platstolkar, vilket är en
förutsättning för att kunna utreda eventuell ohälsa och funktionsnedsättning. Detta
problem kan till viss del avhjälpas genom att involvera Samhälls- och
hälsokommunikatörer i projektet.
Arbetsförmedlingens förändrade uppdrag, kraftiga neddragningar av personella
resurser och minskade fysiska kommunnärvaro kommer sannolikt också att
innebära stora utmaningar som idag är svåra att förutse och överblicka.
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