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Projektbenämning
Infosamverkan. En samverkan kring Finsams målgrupper med särskild informationsinsats för dem som
blir utförsäkrade från sjukförsäkringen 2 januari 2010 och inte ingår i Handlingsplansamverkan mellan
Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.

Projektledare och projektägare
Projektägare är de ansökande organisationerna; Örebro läns landsting (öll), lokalt försäkringscenter
Örebro (LFC), Örebro kommun (ök) och Arbetsförmedlingen Örebro (af).
Redovisande är Försäkringskassan. Den som redovisar samlar ihop underlag från samtliga
projektägare när det gäller kostnader för den personal man ställt till projektets förfogande samt
övriga projektkostnader (enigt ansökan). Redovisande fyller i och skickar in rekvisition till Finsam
(finns färdig mall) tillsammans med underlaget. Rekvisitionen ska undertecknas av behörig
firmatecknare. Godkända belopp betalas ut till projektägarna.

Intressenter
Samverkande i Infosamverkan är handläggare från fk, af , försörjningsstöd och öll .

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 uppnå
optimalt hälsotillstånd för att eventuellt kunna återgå till 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 varav 25 redan ingår i handlingsplanssamverkan mellan af och fk.

Syfte
Tvärprofessionella arbetslag bildas med anställda från projektägarna. Arbetslaget ska arbeta i
Infosamverkan med insatser riktade till personer som blir utförsäkrade från sjukförsäkringen och inte
ingår i annan samverkan.
Mål
Målet för Infosamverkan är att alla som utförsäkras efter den 2 januari 2010, och inte ingår i
Handlingsplansamverkan mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen, ska erbjudas
Infosamverkan som insats. En insats med enhetlig information, stärkande och motiverande insatser
samt ett respektfullt och sammanhållet bemötande.
Personalen ska också följa upp om målen med Infosamverkan är uppfyllda, såväl de kvantitativa som
de kvalitativa.
- Har alla i målgruppen erbjudits Infosamverkan?
- Har informationen varit enhetlig bland samverkande myndigheter?
- Anser deltagarna att de fått ett respektfullt och sammanhållet bemötande?

Organisation
Infosamverkan styrs via en styrgrupp bestående av representanter från projektägarna. Vid
styrgruppsmöten deltar Finsam.
Insatserna ska ske i grupper där deltagarna får information om socialförsäkringssystemen,
rehabilitering, möjligheter till arbete, arbetsträning samt individens respektive samhällets ansvar.
Det ska också finnas utrymme för frågor och diskussion kring enskilda situationer och enskildas
möjligheter. Vidare ska man erbjuda stärkande och motiverande insatser som kan ledas av extern
kompetens. Projektet börjar med att arbetslaget gemensamt planerar och organiserar insatserna.
Projektägarna tillhandahåller vardera 100 % tjänst för Infosamverkan. Lönekostnaderna finansieras av
Finsam.

Tid & aktivitetsplan
Projekttiden avser perioden 2009-10-01—2010-06-30
Under projekttiden ska LSG:s arbetsgrupp arbeta vidare med samverkan kring Finsams samtliga
målgrupper.
Infosamverkan pågår i första hand, perioden 1 oktober till 31 december 2009. På grund av osäkerhet
kring insatser som kan erbjudas i ordinarie verksamheter efter årsskiftet, finns även möjlighet att
försätta med Infosamverkan till och med 2010-06-30. Förberedelser sker i arbetsgruppen i början av
oktober.
Planerad budget
4 x 1,0 tjänst i Infosamverkan 9 mån á 40 000 kr .......................................... 1 440 000 kr
Diverse kontorsmaterial, representation m m…………………………………. 10 000 kr
SUMMA.......................................................................................................... 1 450 000 kr
Kostnader för externa tjänster tillkommer, liksom eventuellt för lokaler.

Uppföljning
Uppföljning sker som beskrivet under mål samt registrering av aktivitet och antal deltagare i SUS.

Utvärdering
Styrgruppen ska dokumentera en gemensam utvärdering under januari 2009 där man ger sin syn på
och sina erfarenheter av projektet.

Implementering
Framgångsrika delar av projektet ska implementeras i respektive ordinarie verksamhet samt i den
samverkan som sker inom ramen för de ordinarie verksamheterna. På grund av politiska beslut är det
svårt att avgöra vilka möjligheter och resurser de rehabiliteringsansvariga kommer att ha för att ge
målgruppen de insatser som det finns behov av.
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