PROJEKTPLAN REHABTEAM
Datum: 2009-09-16

Projektbenämning
Rehabteam.
Utveckling av teamsamverkan vid vårdcentralerna och de psykiatriska mottagningarna i Örebro
kommun.

Projektledare och projektägare
Projektägare är de ansökande organisationerna; Örebro läns landsting (öll), lokalt försäkringscenter
Örebro (LFC), Örebro kommun (ök) och Arbetsförmedlingen Örebro (af).

Intressenter
Samverkande i rehabteamen är personal från samtliga projektägare. Det är sjukskrivande läkare,
kurator, psykolog, sjukgymnast, handläggare från Försäkringskassan, arbetsterapeut, sjuksköterska,
psykiaterkonsult, socialsekreterare och handläggare från arbetsförmedlingen. Vid behov kan även
annan kompetens kallas in för konsultation.

Bakgrund
Ställningstagande från styrelsen för Finsam:
Samordningsförbundet Finsam i Örebro vill finansiera och ge stöd till samverkan som ger
medborgarna en säker och trygg rehabilitering. Myndigheterna ska gemensamt se till att samtliga
länkar i rehabiliteringskedjan är starka. En gemensam strategi med enhetlig information hos samtliga
verksamheter, ska bidra till att ge medborgarna ett respektfullt och sammanhållet bemötande inom
rehabiliteringsområdet.
Enligt Försäkringskassans beräkningar angående personer som riskerar att bli utförsäkrade den 2 januari 2010,
rör det sig om 1 244 personer i Örebro län, sammanlagt 2 100 personer under året 2010. Det viktigaste för dessa
personer är att hälso- och sjukvården ger dem behandling så att de kan gå tillbaka i arbete eller bli arbetsföra
och kunna söka arbete. I Örebro och Sydnärke rör det sig om 833 personer i januari 2010 och 25-50
personer/månad resten av året. I enbart Örebro kommun är det 250 personer i januari 2010, varav 25 redan
ingår i Handlingsplansamverkan mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.

Syfte
Rehabteam finns idag vid ett flertal vårdcentraler i Örebro kommun. Dessa team består av personal
från landstinget och försäkringskassan. Vid enstaka tillfällen deltar personal från kommunen eller
arbetsförmedlingen.
Syftet med projektet är att under hösten 2009 starta samverkansteam vid samtliga vårdcentraler och
psykiatriska mottagningar i Örebro kommun. Dessutom att under projekttiden få samtliga team att
arbeta i en fungerande samverkan mellan Örebro kommun, Örebro läns landsting, Arbetsförmedlingen
och Försäkringskassan. Teamen ska utveckla arbetssätt för gemensamma bedömningar av individens

behov och arbetsförmåga. De ska också koordinera insatserna genom att organisera arbetet i
tvärprofessionella och tvärsektoriella team. Utvecklingen av arbetssätt innebär att teamen förfinar sin
förmåga att fånga upp behov av medicinsk, social och arbetsmarknadsrelaterad rehabilitering och
vidareutveckla behandlingsmetoder och rehabiliteringsinsatser som motsvarar dessa behov. Arbetet i
teamen ska bidra till en gemensam helhetssyn på den enskildes status och förmåga.

Mål
Målet med projektet är att före utgången av juni 2011 ha fungerande samverkan i tvärsektoriella
Rehabteam på samtliga vårdcentraler och hos de psykiatriska mottagningarna i Örebro kommun.
Processamordnare ska samordna Rehabteamen och följa upp om målen har uppnåtts.
- Har samliga vårdcentraler och psykiatrin ett fungerande tvärsektoriellt team? För att vara
fungerande krävs att samtliga professioner som kallas till teamen, kommer och har avsatt tid
för samverkan. Det krävs också att medverkande i Rehabteam har både kompetens och
befogenheter att i teamet besluta om lämplig behandling/insats och sedan se till att den utförs.
- Vilka insatser och behandlingar har tillkommit eller vidareutvecklats på grund av arbetet i
Rehabteamen?

Organisation
Personal hos någon av projektägarna kan aktualisera personer i Rehabteamen. Det är den enskildes
tillhörighet till vårdcentral eller psykiatrin som styr till vilket team aktualisering sker.
Samordningsförbundet Finsam i Örebro anställer en processamordnare som ska samordna och följa
upp Rehabteamen.

Tid & aktivitetsplan
Projekttiden avser perioden 2009-10-01—2011-06-30.
Under projekttiden ska LSG:s arbetsgrupp arbeta vidare med plan för samverkan kring Finsams
samtliga målgrupper. Projektet utgör en grund som kommande aktiviteter/projekt ska planeras utifrån.
Finsam annonserar efter processamordnare så snart beslut om projektet tagits. Anställning kan ske
tidigast från 1 november 2009.
Arbetet i Rehabteamen ska startas den 1 oktober 2009 och bygger på befintlig verksamhet som ska
utökas till att inkludera professioner från fler rehabiliteringsaktörer. På de vårdcentraler och
psykiatriska mottagningar där det inte finns Rehabteam ska de startas. Rehabteamen finansieras inte
via Finsam utan ingår i de ordinarie verksamheterna.

Planerad budget
1,0 tjänst processamordnare 21 mån á 44 000 kr ............................................... 924 000 kr
Kontor/arbetsplats för processamordnare (SCB) 21 mån á 2 300 kr ................... 48 300 kr
Tele och kommunikation 21 mån á 1 000 kr ....................................................... 21 000 kr
Summa
993 300 kr

Uppföljning
Uppföljning sker som beskrivet under mål, enligt självvärderingsmodellen samt registrering av
aktivitet i SUS.

Utvärdering
Till första veckan i juni 2011 ska projektet ha utvärderats av processamordnare och förbundschef på
Finsam, genom sammanfattning och analys av uppföljning. Utvärderingen ska presenteras för Finsams
styrelse vid sammanträde i juni 2011.

Implementering
Vid tiden för projektets slut ska Teamsamverkan organiseras och ha en fungerande struktur inom den
ordinarie verksamheten.

Nedtecknad i enighet med projektansökan som bifallits av styrelsen för Samordningsförbundet Finsam
i Örebro 2009-09-16.

Jane Berggren, förbundschef

