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SLUTRAPPORT 
Projektet/Insatsens namn 

Ett Friskare Norra Skaraborg 

Projektperiod/Tidsperiod som Samordningsförbundet stått för insatsens finansiering 

2018-01-01 - 2021-12-31, projektet påbörjades i mindre omfattning redan 2016 i Töreboda och har 
succesivt utökat det geografiska området. 

Projektägare/Ansvarig part  

Försäkringskassan 

Övriga samverkande parter inom projektet/insatsen 

Inledningsvis påbörjades samverkan med vårdcentralen i Töreboda 2016 för att succesivt utökas med 
Gullspångs vårdcentraler under 2017 och Mariestads vårdcentraler under 2018 och 2019 samt att de 
kommunala arbetsgivarna i Mariestad, Töreboda och Gullspång inkluderades i projektet. 

Sedan 2020 har även Vuxenpsykiatriska mottagningen i Mariestad ingått i projektet.  

Utgångsläge 

o Beskriv utgångsläget, hur det såg ut innan projektet/insatsen startade. Bakgrunden till 
projektet/insatsen.  

Behov av ökad samverkan mellan parterna identifierades utifrån höga sjukpenningtal, 
individer med långvarig frånvaro från arbetslivet på grund av sjukdom och utan tydlig plan för 
vilka insatser som behövdes för att skapa förutsättningar för återgång i egen försörjning. 
Bristande försäkringsmedicinska kunskaper hos partnerna identifierades som ett 
förbättringsområde för att skapa ett aktivt förhållningssätt i denna fråga.  

Projektplan 

o Beskriv hur målbilden såg ut. Vilka mål förväntades projektet/insatsen uppnå?  
Målet var att genom utvecklad samverkan mellan deltagande parter bidra till att individens 
behov av rehabilitering tydliggörs och blir mer synkroniserad. För individen ska detta leda till 
en effektivare rehabilitering och därmed ge förutsättningar att snabbare kunna återgå i 
arbete/egen försörjning men även tydligare underlag för bedömning av individens rätt till 
ersättning.    
 

o Beskriv vilken metod som skulle användas för att nå uppsatta mål? 
Inom projektet har arbete pågått med att bl.a. utveckla kvalitét och innehåll i medicinska 
underlag, förenkla kommunikation mellan parterna samt utveckla arbete med kartläggning av 
individens behov av insatser. Då socialtjänsten involveras i projektet har även sjukskrivna som 
inte har sjukpenninggrundande inkomst och uppbär försörjningsstöd varit en aktuell målgrupp. 
 
Kompetensöverföring och konsultation från Försäkringskassan till läkare avseende innehåll i 
medicinskt underlag var inledningsvis en central del i projektet. bl.a. för att ge läkare 
förutsättningar att i dialog med sina patienter kunna förmedla förutsättningar för sjukskrivning 
och syfte med denna åtgärd vilket inte alltid överensstämmer med individen förväntan.  
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Gemensamma utbildningsinsatser för parterna har skapats med fokus på 
sjukskrivningsprocessen och vikten av riktade tidiga och aktiva insatser, samt vikten av att 
systematisera frågeställningar om utsatthet för våld. 
 

Genomförande 

o Beskriv hur det har gått. Har metoden kunnat tillämpas som planerat? Har aktiviteter kunnat 
genomföras så som det var tänkt?  
Idag finns upparbetat och fungerande kontaktvägar mellan parterna där det sker löpande och 
uppföljande kontakt mellan vårdgivare, arbetsgivare och Försäkringskassan. Det utvecklade 
samarbete säkerställer att relevant information överförs mellan parterna avseende individens 
rehabiliteringsbehov samt att tillräckligt underlag finns för att individens rätt till ersättning ska 
kunna prövas. 
Samarbetet möjliggör även att parterna hålls uppdaterade på förändringar i lagstiftning m.m. 
som kan påverka vilken information som behövs i underlag som har betydelse för individens 
möjligheter till stöd och ersättning.  
Genom ett upparbetat kontaktnät bidrar även detta till att parterna snabbt kan komma i kontakt 
med varandra i syfte att på ett effektivt sätt stötta individen åter ut i arbetslivet eller 
möjligheten att annan förmån ska kunna prövas om detta är aktuellt. 
Utifrån de restriktioner som funnits till följd av Covid-19 stora delar av 2020 och 2021 samt 
att respektive parts verksamhet har påverkats på olika sätt av detta har samverkan kunnat 
fortgå. Dock har mötesfrekvens och mötesformerna förändrats samt att alla parter inte haft 
möjlighet att delta fullt ut vilket sannolikt påverkat möjligheten att stödja individer med behov 
av samverkan. 

Resultat-måluppfyllelse 

o Beskriv vilket resultat projektet/insatsen uppnått. Har målen uppfyllts? 
Tydliga, upparbetat och fungerande kontaktvägar har skapats, detta har lyfts fram i flera 
undersökningar och studier kring vad som är en av de viktigaste faktorerna i samverkan 
mellan olika myndigheter/aktörer.  
Det totala sjukpenningtalet har i samtliga tre kommuner minskat med mellan 2 - 4 dagar under 
perioden 2017 – 2021, minskningen har i samtliga kommuner varit större för kvinnor, ca 3 - 5 
dagar. Och då beaktat att sjukpenningtalet generellt stigit under 2021 till följd av förändringar 
i lagstiftningen. 
     

o Vilka lärdomar har projektet/insatsen medfört? 
Vid uppkomna vakanser hos någon part inom projektet blir bristen på kontaktmöjlighet 
påtaglig, detta visar på behov att varje part behöver säkerställa möjligheten att ha 
framförhållning med att erbjuda ersättare vid uppkomna vakanser. Tydligt blir även att 
respektive parts organisering påverkar möjligheten till medverkan i denna typ av samverkan, 
t.ex. att Socialtjänstens medverkan i Töreboda underlättades av att de finns placerade i 
anslutning till vårdcentralen. Arbetsförmedlingens ändrade förutsättningar att inte kunna delta 
i denna typ av samverkan har tydliggjort alla parters betydelse i samverkansarbetet. 
Samtliga parters förändrade förutsättningar p.g.a. Covid-19 har visat på förändringspotential 
hos parterna i syfte att bibehålla samverkan för att fortsatt underlätta respektive parts uppdrag. 
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o På vilket sätt kommer projektet/insatsens utfall tas till vara i ordinarie verksamhet? 
Efter avslutat projekt kommer de upparbetade mötena att fortsätta 1 - 2 ggr/halvår i syfte att 
säkerställa kunskapsöverföring mellan parterna. Vid behov genomföra riktade insatser för att 
kunskapen om respektive parts uppdrag är känt samt att bibehålla de upparbetade 
kontaktvägarna i syfte att bibehålla en effektiv samverkan där individens möjligheter kan 
tillvaratas tidigt. 

 

 


