PROJEKTANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET FINSAM I ÖREBRO
PROJEKTPLAN
Datum: 2012-03-27
Projektbenämning

KUR
– kunskapsutveckling om rehabilitering för personer med psykisk diagnos och funktionsnedsättning
Projektägare
Försäkringskassan, Lokalt försäkringscenter Örebro (LFC)
Intressenter
Örebro läns landsting – psykiatrin, Beroendecentrum och Primärvården
Örebro kommun – Försörjningsstöd, beroendevård och Förvaltningen för funktionshinder
Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Bakgrund
Kur står för kunskapsutveckling om rehabilitering för personer med psykisk diagnos och
funktionsnedsättning.
Kunskapssatsningen vänder sig till handläggare på Försäkringskassan och personal på
Arbetsförmedlingen, socialtjänsten och psykiatrin som i sitt arbete möter personer med psykisk
diagnos och funktionsnedsättning.
Kurprojektet är resultatet av ett uppdrag från regeringen till Försäkringskassan.
Syfte
Syftet är att skapa en gemensam kunskapsbas som grundas på evidens och beprövad erfarenhet.
Satsningen ska också underlätta samarbetet organisationerna emellan genom att förtydliga begrepp och
ansvarsområden, utveckla metoder samt skapa samsyn om rehabiliteringens ramar och förutsättningar.

Mål
Kunskapssatsningen ska leda till:
- Att kunskapen om rehabiliteringen för personer med psykisk funktionsnedsättning ska öka
- Ökad samverkan och samsyn när det gäller metoder och förhållningssätt
- Ökade kunskaper om varandras kunskapsbaser och begrepp
- Långsiktigt arbete
- Ökad förståelse för hur det är att leva med en psykisk funktionsnedsättning
Organisation
1. Halvdags seminarium den 15 november 2011 för chefer inom intressenternas områden.
Seminariet har hållits vid ett tillfälle på Örebro universitet. Vid seminariet berättade professor
Berth Danermark om den kunskap om samverkan, samordning och samarbete som det finns
evidens för.
2. Halvdags seminarium den 8 februari 2012 för handläggare och deras närmaste chefer.
Erfarenheter av rehabiliteringsprocessen mot ett arbetsliv – brukarens och de professionellas
perspektiv. Helene Hillborg, med. dr. i handikappvetenskap.
3. Heldags-seminarier med fokus på bemötande. Med hjälp av attitydambassadörer förmedlas en
både djup och bred bild av hur det är att leva med psykisk funktionsnedsättning. Erfarenheter,

teorier kring bemötande ska diskuteras. Workshops i tvärgrupper. Ges vid tre tillfällen i Örebro
för c:a 40 personer per gång.
4. Resultat och slutsatser av tidigare seminarier ska summeras, analyseras och bearbetas av
cheferna. Detta ska sedan ligga till grund för den fortsatta utvecklingen av kunskap, metoder
och synsätt. Heldag.
Tid & aktivitetsplan
1.
2.
3.
4.

Den 15 november 2011.
Den 8 februari 2012.
28 och 29 mars samt 26 april 2012.
29 maj 2012.

Planerad budget
300 000 kronor i statligt stöd till kunskapssatsningen har beviljats av Försäkringskassan. Medel till
kostnader för lokaler, förtäring eller andra kringkostnader ingår inte. Varje LFC område kan beviljas
högst 300 000 kronor.
Ansökan till Samordningsförbundet FINSAM i Örebro, gäller kostnader för konferenslokal, förtäring
för upp till 200 personer i samband med de fyra seminarierna under punkt 3 och 4.
Lokaler
7 000 kr
Förtäring
38 000 kr
SUMMA
45 000 kr

Uppföljning
Kunskapssatsningen rapporteras till FINSAMs styrelse vid varje sammanträde, muntligen av
FINSAMs förbundschef.
En skriftligt uppföljningsrapport lämnas i juni 2012 och efter kunskapssatsningens avslut hösten 2012,
för vilken samordningsansvarig på Försäkringskassan och förbundschefen ansvarar gemensamt.
Försäkringskassan kommer att utvärdera kunsakpssatsningen nationellt inom ramen för KURprojektet. Resultatet redovisas för Finsams styrelse efter publicering.
Ansvariga för ansökan
Datum
Underskrift
……………………………….........
Lilian Erixon, samordningsansvarig

…………………………………
Jane Berggren, förbundschef
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