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Sammanfattning
Research Institutes of Sweden (RISE) har i samarbete med Sveriges Kommuner och Regioner
(SKR) och samordningsförbunden i Stockholm, Sollentuna, Örebro-Lekeberg och Göteborg
drivit en förstudie om Individual Placement and Support (IPS) och sociala utfallskontrakt.
Förstudien presenteras i föreliggande rapport och ska ses som ett arbetsmaterial där feedback
från berörda organisationer är önskvärd för att skapa bästa möjliga underlag för nästa steg.
Det övergripande syftet med förstudien är att utveckla arbetssätt för att förbättra hälsa och
välmående för personer med psykiska funktionsnedsättningar, genom en programtrogen
implementation av IPS. Enligt tidigare studier ger IPS goda möjligheter för personer med
psykiska funktionsnedsättningar att få och behålla reguljärt arbete, vilket i längden bidrar till
bättre psykiskt mående. Men för ett lyckosamt resultat krävs fem centrala aspekter:

1. Fungerande samarbete – enklare ingångar och lokala arenor för en
förbättrad dialog om arbetslivsinriktad rehabilitering mellan kommun,
region, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.
2. Utbyggt och enkelt tillgängligt stöd – tillgång till insats utifrån behov och
en ökad tydlighet kring hur insatser behöver integreras för att
arbetsrehabiliteringen ska bli framgångsrik.
3. Ekonomisk trygghet – en ledningsstruktur som pekar ut möjligheterna att
utifrån gällande lagstiftning erbjuda en tillräckligt bred arbetsyta för att
kunna pröva personers arbetsförmåga utan att de mister rätten till
ersättning.
4. Långsiktigt stöd – stödet ska finnas kvar efter att personen har kommit ut i
arbete till dess att personen själv inte behöver insatsen.
5. Kunskap, öppenhet och hopp – kunskap, stödjande attityder och
beteenden som visar att arbete är möjligt och realistiskt för människor med
psykiska funktionsnedsättningar.

För att svara upp mot de förutsättningar som krävs för en effektiv arbetsinriktad rehabilitering
för personer med psykiska funktionsnedsättningar behöver IPS kompletteras med stöd på flera
olika nivåer. För att nå framgång krävs;
1. ett individstöd,
2. ett samverkans- och metodstöd, och
3. ett systemstöd på ledningsnivå.
Tabell 1. Samlat stöd på tre nivåer.

Utan detta helhetsgrepp är IPS med stor sannolikhet svårt att genomföra på ett tillräckligt
programtroget sätt i en svensk kontext, och insatsen skulle därmed inte uppnå ett fullgott
resultat.
Samverkansstödet kan i sin tur delas upp på tre olika nivåer, där alla fyller en viktig funktion i
att underlätta för en så smidig arbetsgång som möjligt (se figur 2).
Det förstärkta samarbetet, som genomförs på uppdrag av regeringen och regleras genom
regleringsbrev till Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen, utgör en god grund för att
stödja personer med psykisk funktionsnedsättning att få och behålla ett arbete. En slutsats i
förstudien är att denna struktur, tillsammans med en professionellt organiserad IPSverksamhet, har potential att svara mot flera av de gap som identifierats i den samordnade
rehabiliteringen (se figur 1). Utgångspunkten för arbetet är individens egen motivation och ett
tätare samarbete inom det förstärkta samarbetet mellan IPS-coach, psykiatri,
Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.

Figur 1. Samverkansstöd i tre nivåer.
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Figur 2. Process för förstärkt samarbete för personer med insats från IPS. Moment som tillhör IPS-insatsen är gulmarkerade.

Därtill lyfter förstudien en modell för att nå långsiktig finansiering av IPS-insatser som utgår
från att samtliga fyra parter (Arbetsförmedling, Försäkringskassa, kommun och region) bidrar
till finansieringen (se figur 3 på nästa sida). Utan en ansats till gemensam finansiering
omöjliggörs sannolikt en långsiktig finansiering av lyckade satsningar, eftersom ingen enskild
aktör anser sig vara ansvarig för att driva verksamheten på egen hand. I syfte att skapa
incitament för bästa möjliga effekt av insatsen föreslås även en riskdelningsmodell för utförare
av IPS tillsammans med andra aktörer. Figuren nedan är ett illustrativt exempel på en möjlig
finansieringsmodell där utförarorganisationen står för 50 procent av risken med den externa
delen av IPS-insatsen. En satsning enligt den här föreslagna modellen förväntas gå med vinst
inom fem år om deltagarna i genomsnitt arbetar mer än 656 timmar per år (vilket motsvarar
drygt 40 procent av en heltidstjänst).
Tabell 2 sammanfattar den övergripande interventionslogiken, ger en bild av hur projektet ska
följas upp samt visar på de främsta antagandena och hoten som finns mot en effektfull
implementering. Det ger en fingervisning om vilka aspekter som är viktiga, mer information om
detta finns att läsa i rapporten.

Figur 3. Möjlig finansieringsmodell.

Bakgrund

Betydelsen av arbete för personer med psykiska funktionsnedsättningar är något som har lyfts
i flertalet studier och som visat sig ha god effekt på förbättrat psykiskt välmående,
självförtroende och ekonomisk situation.1,2 En klar majoritet av alla personer med psykiska
funktionsnedsättningar i Sverige är arbetslösa och endast en bråkdel har betalt arbete.3 Av de
som 2014 tog del av daglig verksamhet hade endast 0,2 procent övergått till lönearbete eller
sysselsättning som varade i minst två år (2015-16)4.
Evidensbaserade metoder för att stödja personer med psykiska funktionsnedsättningar att
komma ut i arbete har fått allt mer uppmärksamhet internationellt. Individual Placement and
Support (IPS) är en av dessa arbetslivsinriktade rehabiliteringsinsatser och är en variant av
Supported Employment. Till skillnad från andra program är viktiga delar i IPS-metoden att val
av arbete ska baseras på individens egna preferenser samt att personen inte ska arbetsträna i
förväg. Istället får personerna det stöd som krävs för att de ska lyckas på arbetsplatsen. Enligt
IPS-metoden krävs ett samordnat stöd från psykiatrin, Försäkringskassan,
Arbetsförmedlingen, kommunen och i vissa fall privata utförare. Det finns vetenskapligt stöd
för att IPS är en effektiv metod och metoden ingår i Socialstyrelsens nationella riktlinjer för

psykosociala insatser vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd , där den ges en mycket
stark rekommendation.5
RISE har tillsammans med Sveriges Kommuner och Regioner genomfört en förstudie som syftar
till att kartlägga alla involverade organisationers förutsättningar och svårigheter till
implementering av IPS-metoden. Förstudien genomfördes under februari till december 2019
tillsammans med samordningsförbunden i Stockholm, Sollentuna, Örebro-Lekeberg och
Göteborg.

Syfte med förstudien
Arbetet syftar till att utveckla arbetssätt för att öka andelen av personer med psykiska
funktionsnedsättningar som kan erhålla och behålla ett reguljärt arbete samt leverera ett
beslutsunderlag för att implementera IPS med hög programtrohet. Insamlingen av information
har genomförts med både kvalitativa och kvantitativa metoder, med fokus på att;
-

-

tydliggöra förutsättningar och krav för en lyckad implementering av IPS,
tydliggöra målgruppen, beskriva insatsmodellen och respektive aktörs ansvar för
genomförandet samt hur effekterna av arbetet ska följas upp på ett bra sätt,
kartlägga ekonomiska flöden och beräkna potentiella ekonomiska utfall för
nyckelaktörer,
utveckla en ekonomisk modell för finansiering, och
inleda dialog med potentiella leverantörer kring upphandling med utfallsbaserad
ersättning.

Metod
För att etablera en nulägesbild har RISE genomfört en kvantitativ och kvalitativ kartläggning av
arbetet inom olika organisationer samt en litteraturöversikt. Litteraturöversikten behandlar
implementering av IPS-metoden i Sverige med fokus på effekter, upplevda barriärer och viktiga
faktorer vid implementering.

Kvantitativ beskrivning och kostnadsanalys
För att kunna avgöra hur kostsamt projektet skulle vara i realiteten krävs det en uppfattning
om vilka resurser som redan läggs ner på målgruppen i olika insatser. Förhoppningen är att IPS
som insats minskar andra sociala- och vårdbehov. Tidigare studier visar bland annat på att
människor som får anställning minskar sin konsumtion av psykisk vård6. Under 2017 fick
ungefär åtta procent av deltagarna i kommunernas sysselsättningsverksamheter arbete på den
reguljära arbetsmarknaden7. Det innebär att kommun, region, Försäkringskassa och
Arbetsförmedlingen faktiskt kan spara pengar på initiativet i det långsiktiga perspektivet, om
sysselsättningsgraden överstiger den siffran.
Det är däremot svårt att få en heltäckande, övergripande bild av den nuvarande
kostnadsbilden för personer med psykisk funktionsnedsättning. En stor kartläggning gjordes
2011 där över 40 forskare undersökte kostnader för psykiska sjukdomar och besvär i
europeiska länder8. Uppskattningen för Sverige kan ses i tabellen nedan.
Tabell 2. Kostnad per diagnos i Sverige.

Sjukdom

ICD-kod

Kostnad (PPP miljon kr, 2010)

Addiction
Anxiety disorders
Mood disorders
Psychotic disorders

F10-12
F40-43
F30-33
F2x

14 984
16 141
23 229
19 747

Det har dock gjorts en del forskning på delar av målgruppen. Till exempel konstaterar Ekman et
al (2013) att den totala kostnaden för bipolär sjukdom under 2008 i Sverige gick på 14 274
miljoner kronor – ungefär 0,4 procent av BNP det året9. I den beräkningen inkluderas även
indirekta kostnader, så som förlorad inkomst.
För att få en kostnadsbild av den aktuella målgruppen har flera datakällor därmed analyserats.
Den kvantitativa beskrivningen som följer har målgruppsdefinitionen som utgångspunkt och
ämnar ge en övergripande bild utifrån ett flertal olika aktörers perspektiv. Med data från olika
källor kan vi dock inte identifiera eventuell överlappning av de olika grupperna som beskrivs.

Data från Försäkringskassan visar på 43 nya individer till gemensam kartläggning (i anslutning
till förstärkt samverkan) i Sollentuna kommun 2018. Av dem har färre än 10 individer
registrerad diagnos enligt målgruppsdefinitionen, samt var i en pågående arbetslivsinriktad
eller arbetsförberedande insats under 2018. Utifrån Arbetsförmedlingens och
Försäkringskassans egna redovisning av resursanvändningen för förstärkt samverkan 2018 är
den totala genomsnittskostnaden ca 66 000 SEK per individ. 10 Vidare visar data att
Försäkringskassan i Sollentuna under 2018 hade 83 pågående sjukfall som var längre än ett år
vid urval enligt diagnoserna för målgruppen.
Från kommunens perspektiv är det bland annat arbetsmarknadsåtgärder som kan relateras till
målgruppen. Här utgår vi ifrån en uppskattning, publicerad i Kolada (2020) a, av den samlade
kostnaden för sysselsättningsfrämjande insatser och arbetsmarknadsåtgärder för kommunen.
Utifrån kostnad per invånare samt befolkningsmängd för Sollentuna kommun 2018 uppgår de
samlade kostnaderna för kommunen till ca 21,7 miljoner kronor för 2018.
Ur ett sjukvårdsperspektiv är psykiatrin en central del. Med data från öppen- och slutenvård
inom specialist-psykiatrin i region Örebroc har vi därför tagit fram ett antal nyckeltal. Analysen
begränsades till individer som år 2018 var 40 år eller yngre, samt hade återkommande
vårdbehov under tidsperioden 2014–2018. Data visade på följande årliga genomsnittsvärden:
•
•

•

a

Gruppen består av ca 0,5 procent (ca 1500 individer) av befolkningen och har
sammanlagt ca 14 500 besök samt ca 3600 vårddygn i slutenvård per år.
Utifrån regionens egen prislista är genomsnittskostnaden för ett besök ca 3400 kr, och
ett vårddygn överstiger 5000 kr/dygn. Det ger årliga kostnader för besök på 49,3
miljoner kr och en lägsta kostnad för vårddygn på 18 miljoner kr. Omräknat för
Sollentuna kommuns befolkning blir det 11,8 miljoner kr för besök och 4,3 miljoner kr
för vårddygn.d
Samtidigt är spridningen i antal vårddygn mycket stor då den 90:e percentilen har 10
gånger så många vårddygn som medianen. En mer utförlig beskrivning av data från
specialist-psykiatrin finns i appendix, bilaga 2.

”Avser kommunens sysselsättningsfrämjande insatser och arbetsmarknadsåtgärder som finansieras helt
eller delvis av kommunen. Här ingår personal på arbetsmarknadsverksamheten och arbetssökande som
deltar i arbetsmarknadsåtgärder eller som fått kommunala anställningar, vilka erbjuds i syfte att mildra
verkningarna av arbetslöshet. Även kommunens kostnader för arbetsmarknadsinsatser inom
samordningsförbund ingår. Avser samtlig regi. Källa: SCB:s Räkenskapssammandrag”.
c
Motsvarande analyser kan förstås genomföras med data från Region Stockholm.
d
Under antagande om samma fördelning i de två populationerna.

Den kvantitativa beskrivningen visar på att målgruppen återfinns i flera olika välfärdsinstanser
och det finns sannolikt en överlappning i data även om vi inte kan påvisa det. Vi kan dock
konstatera att det sannolikt är mer än 1000 individer som skulle kunna vara aktuella för ett
IPS-stöd. Vidare visar tidigare studier olika effekt-samband mellan IPS och konsumtion av olika
välfärdstjänster. En europeisk studie som utvärderar IPS i sex olika europeiska länder
identifierar en initial minskning i kostnaden för slutenvård för IPS-gruppen.12 En annan studie
som tittar på de ekonomiska effekterna kopplat till ett supported employment-projekt ser
minskade välfärdskostnader för den grupp som fått en anställning relativt den grupp som
fortsatt är arbetslösa.13 De finns samtidigt ett antal studier som inte identifierat en signifikant
effekt av vårdbehovet.
Sammantaget kan konstateras att psykisk sjukdom är förenat med stora samhällskostnader
och att det därmed är motiverat också ur ett strikt ekonomiskt perspektiv att försöka
identifiera insatser som kan minska dessa. Kostnaderna speglar också ett stort mänskligt
lidande och utsatthet.

Om Individual Placement and Support (IPS)
Grundtanken med individanpassat stöd enligt IPS är att personer med långvariga psykiska
funktionsnedsättningar ska få och behålla ett reguljärt, konkurrensutsatt arbete. Det görs
genom att erbjuda personer det stöd som krävs för att arbeta.
En viktig del i IPS-metodiken är individens egna önskemål och vilja att arbeta. När en person
uttryckt en vilja att arbeta hjälper en arbetscoach till med att söka efter ett lämpligt arbete. Till
skillnad från andra modeller för arbetsrehabilitering där metodiken bygger på traditionella
principen train then place, följer IPS istället principen place then train. Det innebär att personen
inte ska arbetsträna i förväg eller bedömas utifrån arbetsförmåga, utan personen ska börja
arbeta direkt och få det stöd som krävs på arbetsplatsen. Metoden bygger även på att
arbetscoachen ska erbjuda stöd så länge som personen har behov av det samt att IPS är
integrerat i den psykiatriska vården.
IPS-metoden följer åtta grundprinciper och kan följas upp enligt en programtrohetsskala. 14
Samtidigt anpassas IPS efter kontext och individens egna behov, vilket innebär att metoden
kan variera i praktiken.
Åtta grundprinciper för IPS:
1.
2.
3.
4.
5.

Målet för insatsen är ett konkurrensutsatt arbete på den öppna arbetsmarknaden
Sökandet efter arbete inleds i ett tidigt skede
Alla som vill arbeta får stöd av IPS
Arbetssökandet grundar sig på personens intressen och preferenser
Insatserna integreras i det psykiatriska teamet (det vill säga en intensiv teambaserad
form av samverkan)
6. Ekonomisk rådgivning ges i ett tidigt skede
7. Insatsen ges till personen så länge hon eller han önskar
8. Mycket tid avsätts till att engagera arbetsgivare och rekrytera arbetstillfällen

SBU publicerade i juni 2018 en systematisk kunskapsöversikt om arbetsfrämjande åtgärder för
personer med funktionsnedsättning som söker arbete. SBU sammanfattar genomgången med
att insatser genom metoden IPS troligtvis leder till att personer med omfattande psykiska
funktionsnedsättningar får ett arbete på den reguljära arbetsmarknaden oftare jämfört med
andra arbetslivsinriktade stödinsatser. IPS kan även ge positiva effekter på tid i arbete, inkomst
och kostnadseffektivitet jämfört med andra insatser. När det gäller Supported Employmentmetoden går effekterna för personer med omfattande psykisk funktionsnedsättning, enligt
SBU, inte att bedöma då underlagen har för låg tillförlitlighet.15
En genomgång av svenska studier visar att IPS-metoden var mer effektiv jämfört med andra
program vad gäller att få konkurrensutsatt arbete (46 procent mot 11 procent), antal
arbetstimmar, inkomst och tid till arbete. Studier visar att personer med psykiska
funktionshinder har större risk att vara segregerade från samhället, och IPS-metoden kan, i
samband med arbete, bidra till integrering av gruppen.16 IPS-deltagare hade förbättrad
livskvalitet, egenmakt (empowerment) och arbetsmotivation efter 18 månader.17
I dagsläget uppger cirka 40 procent av Sveriges kommuner att de erbjuder IPS till personer
med psykisk funktionsnedsättning18. Dock finns ingen statistik som visar i vilken omfattning
och det är inte heller givet att det är programtrogna insatser, särskilt inte med tanke på den
nära kontakt med psykiatrin som ingår i metoden.

Barriärer för implementering
I studierna från Sverige konstateras bland annat att regelverket för arbetsrehabilitering är
anpassat efter traditionella program som innebär att en person påbörjar sin
arbetsrehabilitering med att arbetsträna. En av studierna lyfter också fram att deltagare i IPSprogram, deras familjer, vårdgivare samt handläggare på myndigheter tvivlade på målgruppens
förmåga att arbeta. Likaså konstaterade man samverkanssvårigheter mellan arbetsspecialister
och handläggare på Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan och mellan socialtjänsten och
hälso- och sjukvården.
De arbetsspecialister (i allmänhet kommunanställda IPS-coacher) som deltog i studien
upplevde att handläggare inte tog hänsyn till deltagarnas eller arbetsspecialisternas önskemål
och perspektiv utan endast utgick från regelverket. Arbetsspecialisterna upplevde även att
handläggare inte har tillräcklig kunskap om IPS-modellen. Handläggare på Arbetsförmedlingen
och Försäkringskassan upplevde att arbetsspecialister hade för lite kunskap om regelverket
och handläggare på Arbetsförmedlingen upplevde även att arbetsspecialisterna inte tog
tillvara på deras kompetens.

Studien beskriver även att deltagarna var oroliga över att bli av med sin ersättning om de
deltog i ett IPS-program och kunde därför ibland välja att arbetsträna istället. Även
vårdkontakter och arbetsspecialister uttryckte att de var oroliga över detta då de upplevde att
de hade ansvar för deltagarnas ekonomiska situation. 19

Behov av stöd för samverkan och systemstöd
Forskningen om implementering ger sammantaget stöd för att insatser även behöver
genomföras i syfte att skapa en tydlig struktur i det system av organisationer där IPS ska
genomföras. Lokala överenskommelser om hur den samordnade rehabiliteringen ska
genomföras är därmed viktig för att få bra resultat i arbetet med IPS. En enskild organisation
har svårt att erbjuda IPS enligt en metodtrogen modell.
En viktig utgångspunkt för förstudien är att undersöka de specifika förutsättningar som gäller i
den samordnade rehabiliteringen. Detta i syfte att tydliggöra vilken typ av stöd som behövs för
att möjliggöra en effektiv samverkan på individ-, organisations- och systemnivå för att
underlätta en så programtrogen implementering av IPS som möjligt. Det kommer följande
kapitel att beröra.

Samverkan kring personer med psykiska
funktionsnedsättningar
Samhällets rehabiliteringsinsatser utgår från bestämmelser om ansvar, uppgifter och
regelsystem för bland annat Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Hälso- och sjukvården
och socialtjänsten. Många personer med psykiska funktionsnedsättningar har behov av
samordnade insatser från dessa myndigheter för att en framgångsrik rehabilitering till arbete
ska vara möjlig.

Bestämmelser om samverkan
För att nödvändig samverkan ska komma till stånd har regeringen infört bestämmelser om det i
lagstiftningen för respektive huvudman. Bestämmelserna om samverkan inkluderar
skyldigheter och möjligheter att samverka. På verksamhetsnivå handlar det om att samordna
resurser, ansvarsområden och regelverk. På individnivå anger bestämmelserna att insatserna
ska planeras tillsammans med den enskilde och de berörda huvudmännen. Vissa bestämmelser
är direkt riktade mot rehabiliteringsområdet medan andra rör samverkan mellan huvudmän i
allmänhet. Även dessa bestämmelser har dock relevans för rehabiliteringsområdet.

Sammantaget är lagstödet starkt för samverkan på rehabiliteringsområdet:
•
•
•
•
•

I socialtjänstlagen (2001:453) finns bestämmelser om samverkan i 2 kap. 6 och 7 §, 3
kap. 5 § och 5 kap. 8 § samt 8 a §.
I lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) finns bestämmelser i
6 §, 10 § och 15 §.
I hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) finns bestämmelser i 2 a §, 2 f §, 3 § och 8 a §.
I socialförsäkringsbalken finns bestämmelser i 29–31 kap. och 33 kap. 21–24 §§.
När det gäller Arbetsförmedlingens verksamhet finns bestämmelser om samverkan
införda i förordning (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten.

Samverkan mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan
Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen presenterade i maj 2018 en gemensam
avsiktsförklaring för ett förstärkt samarbete, för att underlätta övergången för den enskilde
från sjukskrivning till arbete. Det förstärkta samarbetet genomförs på uppdrag av regeringen
och regleras genom regleringsbrev till myndigheterna. Bland annat har man enats om att
antalet möten med enskilda i samband med övergången från sjukskrivning till arbete ska öka
och att fler personer ska få del av det förstärkta samarbetet för återgång till arbete.
Syftet med det förstärkta samarbetet är att öka individens förutsättningar att utveckla eller
återfå arbetsförmåga och därmed kunna komma i arbete eller studier. Målgruppen för det
förstärkta samarbetet är de som, oavsett försörjning, har en nedsatt arbetsförmåga på grund
av sjukdom eller funktionsnedsättning eller är i risk för sådan och som är i behov av
rehabilitering för att utveckla eller förstå sin arbetsförmåga. Det förstärkta samarbetet består
av gemensam kartläggning och aktiva insatser, som antingen är arbetslivsinriktade eller
arbetsförberedande (eller en kombination). Mer information om det förstärkta samarbetet kan
hittas längre ned i rapporten under rubriken ”Processen stärks genom det förstärkta
samarbetet”.

Figur 5. En schematisk bild av det förstärkta samarbetet.

Samverkan mellan kommun och region
Både socialtjänstlagen (2001:453) och hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) innehåller
allmänna bestämmelser om samverkan och samarbete mellan huvudmännen. Från och med 1
januari 2010 infördes bestämmelser om samverkan kring personer med psykisk
funktionsnedsättning i båda lagarna.
Dessa bestämmelser i socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen innebär att kommuner
och regioner ska ingå överenskommelse om samarbete i fråga om personer med psykisk
funktionsnedsättning. När den enskilde har behov av insatser från både hälso- och sjukvården
och socialtjänsten ska regionen tillsammans med kommunen upprätta en Samordnad
Individuell Plan (SIP). Planen ska upprättas om regionen eller kommunen bedömer att den
behövs för att den enskilde ska få sina behov tillgodosedda, och om den enskilde samtycker till
att den upprättas.

Den finansiella samordningen
Sedan 2004 ger lagen om finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet (2003:1210)
huvudmännen möjlighet att samordna sina resurser och utse en gemensam ledning. Ett
samordningsförbund är en egen juridisk person med representanter från de fyra
huvudmännen. Regeringen beslutar årligen om medel som får användas för samverkan och
finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet. Syftet är att förstärka de ekonomiska
incitamenten för att förbättra samverkan. Målgruppen är personer som har behov av

samordnade insatser eller stöd från flera aktörer. Inom ramen för Samordningsförbunden kan
beslut fattas om gemensamma verksamheter som utgår från vissa grupper av medborgares
behov av samordnade och arbetsinriktade rehabiliteringsinsatser.

Identifierade gap i den samordnade rehabiliteringen
För att kartlägga nuvarande svårigheter i den samordnade rehabiliteringen gjordes 14 antal
individuella intervjuer med chefer och medarbetare från Sollentuna kommun, Region
Stockholm, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och MISA. Intervjuerna resulterade i tio
identifierade gap i den nuvarande verksamheten.

Gap 1. Olika bedömningar av individens förmåga
I flera av intervjuerna uppger företrädare från Sollentuna kommun, Arbetsförmedlingen,
Försäkringskassan och Region Stockholm (psykiatrin) och personer som själva har fått del av
arbetsrehabiliterande insatser att olika bedömningar av arbetsförmåga och oro för
ekonomiska konsekvenser vid visad arbetsförmåga utgör ett hinder i den samordnade
rehabiliteringen. Stora resurser läggs på att utreda arbetsförmåga och mindre tid att
undersöka vilka möjligheter som finns. Individens egen motivation lyfts fram som en viktig
framgångsfaktor.
”Man får inte säga för mycket till AF om hur mycket man kan arbeta. Det kan
leda till att man blir av med sin ersättning.” (Brukare)
”En gemensam syn på arbetsförmåga skulle vara ett bra steg. Det ägnas
mycket tid till att utreda och mindre tid till att se vilka möjligheter som finns.
Det bör vara tvärtom.” (Handläggare Sollentuna kommun)
”I relation till Försäkringskassan ser jag att vi tolkar (arbetsförmåga) olika.
Bara för att en person kan utgöra vissa konkreta arbetsuppgifter betyder inte
att de är redo för öppna arbetsmarknaden. Där är vi inte alla gånger enade.”
(Handläggare Arbetsförmedlingen)
”Det viktigaste handlar om motivationen (patientens motivation) och
svårighet med motivationen är ofta en del av funktionsnedsättningen. I det
läget är samverkan viktig för att hela nätverket runt kan stödja så att
patienten hindras av sin sjukdom att komma till coachen. Om de bitarna finns
är det väldigt många som skulle vara aktuella (för arbete). Motivation att
hålla kontakten med dem och komma hit när man behöver. Det är mer
motivation än symptom som spelar roll.” (Läkare, Psykosmottagning, Region
Stockholm)

Flera av de intervjuade påpekar att arbetsförmåga i en miljö inte innebär att arbetsförmågan
finns i en mer generell bemärkelse eftersom det kräver vissa specifika villkor och riktat stöd för
att arbetssituationen ska fungera. Detta synsätt upplevs krocka med Försäkringskassans
regelverk.
”Arbetsförmågan är inte generell för den här målgruppen. Det kräver rätt
förutsättningar, rätt plats, uppgifter och sammanhang” (Handläggare
Sollentuna kommun)
Flera av de intervjuade lyfter också fram att man upplever att personer, trots omfattande och
varaktiga funktionsnedsättningar ofta får avslag då man ansöker om sjukersättning från
Försäkringskassan. Arbetsförmedlingen kan samtidigt göra bedömningen personen inte står till
arbetsmarknadens förfogande. Det kan innebära att personen istället får försörjningsstöd från
kommunen. Försäkringskassans hållning beskrivs som en konsekvens av hur nuvarande
regelverk är utformat.
”Arbetsförmågan ska vara nedsatt med 25 gentemot hela arbetsmarknaden
inklusive Samhall och skyddade arbetsplatser. Vi utreder om man har man
gjort allt möjligt i rehabiliteringen. Var det rätt förutsättningar, är det rätt
jobb man provat? Och har man prövat allt i medicinsk rehabilitering? Om man
inte gjort allt kan man inte få sjukersättning. Försäkringskassan har påtalat
till regeringen om att mildra bedömningen något. Prognosens ska vara
stadigvarande.” (Handläggare Försäkringskassan)
”De finns de med psykisk ohälsa som hamnar mellan stolarna.
Arbetsförmedlingen gör bedömningen att du inte står till arbetsmarknadens
förfogande och Försäkringskassan att man inte är tillräckligt sjuk för
ersättning. Dessa personer hamnar då på socialkontoret som i sin tur kan
ställa krav på att det ska vara på centret.” (Handläggare Sollentuna kommun)

Gap 2. Arbetar i stuprör, bristande kontakt och kunskap om uppdrag och regelverk
Samtliga intervjuade lyfter fram betydelsen av ett gott samarbete. För att lyckas med uppgiften
att stödja personer med psykiska funktionsnedsättningar att både få och behålla ett arbete
krävs ett tätt samarbete mellan flera parter – något som, enligt flertalet av de intervjuade,
försvåras av nuvarande organisering. De intervjuade lyfter fram att där kontakter inte redan är
upparbetade tar det ofta lång tid att få tag på rätt person. Samtliga parter pekar på vikten av att
ha tillgång till en bra ingång till den andra myndigheten. Flera av de intervjuade understryker
att bristen på samordningen och osäkerheten i tolkningen av existerande regelverk leder till att
såväl individen, dennes anhöriga och handläggare och vårdpersonal upplever att det är en för

stor risk att pröva och att det är svårt att svårt att få överblick av vilka konskenser olika
insatser kan leda till.
”Det är frustrerande med en person som vill ut i arbete men som har
problematik som hen inte får hjälp för. Då önskar man att regelverket skulle
vara lite humanare eller att det skulle finnas någon annan typ av stöd än från
Arbetsförmedlingen, för de med psykisk ohälsa och som har särskilt ansvar för
målgruppen.” (Handläggare Sollentuna kommun)
De intervjuade lyfter fram att det är angeläget att organisera arbetet så att det i möjligaste mån
bidrar till att de aktörer som ska stödja en person att komma ut i arbete har kännedom om
varandra och tillräcklig kunskap om varandra regelverk och rutiner.”
En sjukpenninghandläggare har mellan 80-100 ärenden. Det är väldigt olika
ärenden och om handläggaren ser att det är komplexare än vanligt att komma
tillbaka till arbetsmarknaden ska man alltid göra en sådan utredning. Den
typen av ärenden tar längre tid och då har handläggaren i regel en lägre
mängd ärenden.” (Handläggare Försäkringskassan)
Att verka för en utvidgad samordnad individuell plan (SIP) där även Försäkringskassan och vid
behov Arbetsförmedlingen kan delta beskrivs också som en möjlig lösning för att lyckas bättre i
den samordnade rehabiliteringen. Intervjuerna beskriver att utmaningen att för med
Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen i denna gemensamma planering
”SIP (samordnad individuell plan) gör att psykiatrin måste komma. Det är
svårare att få med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan på SIP-möten.
Vissa ärenden går bra men generellt svårare.” (Handläggare Sollentuna
kommun)
Det förstärkta samarbetet lyfts i intervjuerna fram som en möjlig väg för att personer med
psykisk funktionsnedsättning ska få goda förutsättningar att prova sin arbetsförmåga.
”De som kommer från det förstärkta samarbetet med Försäkringskassan är
ofta mer tydligt på väg till arbete. Fler borde få komma den vägen”
(Handläggare Arbetsförmedlingen)
Samtidigt kräver ett lyckat samarbete goda förutsättningar i form av resurser och tid.
”Försäkringskassan har stor arbetsbörda och handläggarna hinner inte arbeta
med de kunder de har för att kunna starta en gemensam kartläggning […] Min
personliga åsikt är att man kan öka inflödet till det förstärkta samarbetet. De

(handläggarna på Försäkringskassan) borde få mer tid att arbeta med det
förstärkta samarbetet. Får de mer tid till arbete att identifiera så kommer det
leda till att fler går in i det förstärkta samarbetet.” (Chef Arbetsförmedlingen)

Gap 3. Utformning av samhällstjänster möter inte målgruppens behov
Flera av de intervjuande lyfter fram att utformning av viktiga samhällstjänster inte möter
målgruppens behov: Det handlar till exempel om den pågående digitaliseringen inom
Arbetsförmedlingen eller krav på att individen själv ansöker om behov av fördjupad
kartläggning av Försäkringskassan. De intervjuade handläggarna pekar på att arbetet inom
Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen är organiserat för att kunna arbeta med många och
ofta vitt skilda ärenden. Det kan tillexempel innebära att det kan vara svårt för en handläggare
stödja en försäkrad att få tillgång till insatser från socialtjänsten om behov uppmärksammas i
samband med kartläggning.
”En handläggare kan ha mellan 80-120 ärenden (sjukpenning). Jag har haft
160 också, det varierar. Då jobbar man med både anställda och med att
identifiera de som behöver stärkt stöd. Det är ett högt tryck och andra mål
och personer som behöver stöd. Det skulle vara bra att ha mer tid till steget
innan individen kommer till förstärkt samverkan.” (Handläggare
Försäkringskassan)
Några av de intervjuade påpekar också att olika insatser, till exempel boendestöd, inte heller är
utformade för att kunna erbjuda stöd på kvällstid om personen arbetar dagtid.

Gap 4. Långsamma processer för samordnat stöd (t.ex. till det förstärkta samarbetet)
Flera av de intervjuade lyfter fram till att det många gånger tar lång tid att få tillgång till ett
samordnat stöd.
”Försäkringskassan har svårt att se vem som passar för förstärkt samverkan.
De har många ärenden och då är det märkligt att de inte agerar när de får sen
signal från oss. Det är ungefär 50 procents chans att det blir förstärkt
samverkan för de ärenden vi lyfter med Försäkringskassan.”
(Rehabkoordinator Region Stockholm)
”Processen (för förstärkt samverkan) ser ut som den gör och den kan upplevas
som långsam och när vi skickar en begäran till Arbetsförmedlingen för att
boka en tid så kan det ta olika lång tid, beroende på Arbetsförmedlingens
belastning.” (Handläggare Försäkringskassan)

”Det tar ofta lång tid från att patienten vill något till dess att det kommer
igång. Det tar ofta väldigt lång tid för Arbetsförmedlingen och även
kommunen har en utredningstid på 3 månader.” (Rehabkoordinator Region
Stockholm)
För handläggare på Försäkringskassan är det angeläget att få tillgång till ett bra medicinskt
underlag. Den processen kan ofta ta tid, ett annat hinder är att handläggarna i allmänhet
arbetar med många ärenden vilket innebär svårigheter att kunna få tid till att föra den
utredning som behövs.
”För att undvika längre sjukskrivningar behöver vi jobba mer med samverkan.
Jag beräknar att fler ska in i det förstärkta samarbetet än vad som görs. Det
kan handla om att det är svårt att identifiera ärendena och att det är ett högt
tryck. Man hinner inte fokusera och analysera fallen, man behöver utreda och
träffa läkare.” (Handläggare Försäkringskassan)

Gap 5. Bristande tillgång till individuellt stöd på arbetsplats
Samtliga intervjuade inom Arbetsförmedlingen och flertalet intervjuade inom Sollentuna
kommun lyfter fram att det ofta saknas individuellt stöd att söka arbete och för att kunna vara
kvar i arbete. För klienter som är aktuella inom det förstärkta samarbetet är förutsättningarna
bättre, men även där är stödet handläggaren kan ge på arbetsplatsen begränsat.
”Det skulle behövas någon som kan följa med ut och vara med på
arbetsplatsen.”(Handläggare Sollentuna kommun)
”Det skulle behövas mer av konkret stöd. Vi som arbetsförmedlare har inte
möjligheterna att ge klienterna ett konkret stöd att faktiskt söka arbete. Man
behöver ofta kontakt med att ta kontakt med arbetsgivare.” (Handläggare
Arbetsförmedlingen)
De intervjuade beskriver också behovet av stöd i samordningen för att det ska vara möjligt för
personen att ta del av det stöd som finns.
”Vi har ett förstärkt samarbete med Arbetsförmedlingen, men det kan
upplevas som ganska höga krav att få delta i det arbetet. Klarar man inte det
måste man vända sig till kommunen och då är det svårare eftersom individen
själv måste söka och det kanske personen inte gör.” (Handläggare
Försäkringskassan)

”Det behövs ett personligt stöd. Klienten kan inte förväntas själv ta alla
kontakter och driva alla processer.” (Handläggare Arbetsförmedlingen)
De intervjuade beskriver också att omfattande resurser läggs på arbetsprövning för att
kartlägga arbetsförmåga men att stöd på arbetsplatsen för att få praktik och anställning att
fungera saknas stöd över tid. De intervjuade beskriver en situation där stödet successivt
trappas ned och att Arbetsgivaren lätt blir ensam då det uppstår problem.
”Många som jag möter behöver en SIUS-konsulent. Nästan alla arbetssökande
med psykiska funktionsnedsättningar skulle behöva en SIUS.” (Handläggare
Arbetsförmedlingen)
”Det finns många handläggare och få utförare. Det läggs mycket resurser på
remitteringsfunktioner och utredning istället för på görande för individerna –
på det som betyder något för individerna i slutändan.” (Privat utförare av IPS)

Gap 6. Fastnar i åtgärder (sysselsättning, arbetsträning, praktik)
De intervjuade beskriver den samordnade rehabiliteringen som en process i flera steg som
består av sysselsättning i kommunen, praktik, arbetsträning och så småningom anställning med
eller utan lönestöd. Utifrån sina olika perspektiv beskriver intervjupersonerna den risk som
finns i att personer fastnar i olika åtgärder – insatser för att utreda arbetsförmåga initieras som
följs av praktik som upprepas i cykler.
”Man behöver väldigt mycket stöd för att söka arbete. Det är lätt att fastna i
arbetsträning och praktik.” (Handläggare Sollentuna kommun)
”Det är ofta svårt att gå från en arbetsträning till en praktik. Arbetsträningen
har kanske visat på att personen kan arbeta 75 procent, men då går tiden och
man hittar inte lämplig arbetsplats. Det kan landa i att man behöver arbeta
med en ny arbetsträningsperiod.” (Handläggare Arbetsförmedlingen)
I intervjuerna med personal inom psykosmottaningen i Region Stockholm beskriver de
intervjuade att flera av deras patienter till följd av misslyckade insatser upplever sig
traumatiserade och utnyttjade av systemet och att man på grund av tidigare negativa
erfarenheter bestämmer sig för att inte pröva igen i syfte att undvika ytterligare ett
misslyckande.
”Ganska många känner att de inte vill och orkar. De har försökt tidigare och
blivit besvikna. Flera har fått praktik av Arbetsförmedlingen och gått på
praktik i flera vändor. Man kan känna sig knäckt av tidigare misslyckanden

och att man blivit utnyttjad som gratis arbetskraft. Det har varit rena tortyren
för flera patienter. De har blivit så brända av detta. En har detta som sitt stora
trauma och har haft sju olika praktikplatser, de sista i 1,5 åren.” (Skötare,
psykosmottagning)

Gap 7. Saknas forum där samverkansproblem på systemnivå hanteras
Till följd av komplexa regelverk som ibland står i konflikt med varandra pekar flera av de
intervjuade på att det uppstår situationer som är svåra att lösa för de som arbetar närmast
klienten/patienten/kunden. Flertalet intervjuade lyfter fram att det saknas fungerande forum
på övergripande nivå där denna typ av problem kan hanteras och lösas i dialog mellan
inblandade parter.
”De finns de med psykisk ohälsa som hamnar mellan stolarna.
Arbetsförmedlingen gör bedömningen att du inte står till arbetsmarknadens
förfogande och Försäkringskassan att man inte är tillräckligt sjuk för
ersättning. Dessa personer hamnar då på socialkontoret.” (Handläggare
Sollentuna kommun)

Gap 8. Regelverk försvårar möjlighet till individuell anpassning
I intervjuerna framträder också en bild av att existerande regelverk försvårar möjlighet till
individuell anpassning. Det kan till exempel gälla möjligheten att arbeta ett utifrån förmåga då
beslut följer en trappa (25 procent, 50 procent, 75 procent eller 100 procent) och då
arbetstiden ska fördelas jämnt över veckan. Gällande regelverk gör det svårt att fatta beslut
om aktivitetsersättning på 25 procent eller 50 procent.
För att arbetet ska lyckas beskrivs också stödet från arbetsgivaren och relationerna på
arbetsplatsen som avgörande.
”Regelverket är oöverskådligt. Den här målgruppen behöver tid och en person
som är närvarande från Försäkringskassan. Arbetsgivarens stöd är viktigt
samt en drivkraft hos personerna själva.” (Handläggare, Försäkringskassan)
”Jag kände aldrig stressen över att jag inte hade någon arbetskapacitet och
inte kunde göra ett heltidsjobb. Utan jag fick fasa in mig. Då tog det tre
månader halvtid innan jag kände att det här fixar jag på heltid. Jag tror att
mina arbetsgivare har en väldigt stor del i att det har gått så bra för mig efter
trettioårsåldern. Jag har hela tiden haft deras stöd.” (Brukare)
”Jag har också haft en sådan tur i förhållande till min arbetsplats. Jag har
aldrig känt mig motarbetad, eller att någon skulle se ner på min förmåga. Jag

tror inte att det är arbetsplatsen som är så fantastisk, utan det är nog
personerna som fanns i min närhet som hade den förmågan.” (Brukare)

Gap 9. Förutsättning för att finna lösning beror på handläggare (lotteri)
Flera av de intervjuade lyfter fram att förutsättningarna för att finna individuellt anpassade
lösningar beror på handläggare – tillämpning av regelverk beror på person och dennes kunskap
och kompetens om målgruppen. Det som inte är möjligt hos en handläggare är möjligt med en
annan.
”Jag upplever att kontakten med Försäkringskassan är lite av ett lotteri.
Det beror på vilken handläggare du får.” (Arbetsterapeut, Region
Stockholm)
”Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen är personberoende. En del är
svåra att få kontakt med och andra svarar direkt. De är väldigt ansatta,
man ser olika coping-strategier hos handläggarna. De som inte svarar har
för mycket att göra.” (Arbetsterapeut, Region Stockholm)

Gap 10. Nationella beslut som hindrar effektiv rehabilitering
Flera av de intervjuade lyfter fram att det finns nationella beslut som hindrar effektiv
rehabilitering. Det som åsyftas är ett beslut inom Försäkringskassan att inte tillåta att personer
som tar del av Samverkansförbundens insatser också får del av insatser via det förstärkta
samarbetet mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Några av intervjupersonerna
beskriver hur detta beslut får till följd att man inte längre kan arbeta på ett effektivt sätt.
Beslutet har gjort det särskilt svårt att arbeta med de personer som uppbär sjukpenning.
”Jag fick på sittande möte reda på regeländring från november, det
gängse har varit att personen tas upp i förstärkta samarbetet, men nu
går det inte att ta med personer i förstärkta samarbetet som har en
Finsam-insats”

Prioritering av identifierade gap
I en gemensam workshop med företrädare från Stockholms stad, Region Stockholm,
Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan fick deltagarna prioritering vilka av de olika gap
som identifierades i förstudien som var viktigast att bemöta. Högst prioritering fick ”Regelverk
försvårar möjlighet till individuell anpassning” och ”Arbetar i stuprör, bristande kontakt och
kunskap om uppdrag och regelverk”.

Tabell 3. Sammanfattning av prioritering från workshop i september 20.

Figur 6. Exempel på en individs resa genom systemet.

Exempel på gap i systemet
Figuren ovan beskriver en individ, som vi
kallar Kim, som tidigare haft
aktivitetsersättning, fått arbetsträna och
då visat arbetsförmåga. Arbetsträningen
har dock inte resulterat i anställning men
Kim bedöms inte längre ha rätt till
aktivitetsersättning på grund av visad
arbetsförmåga och därmed blivit vad som
kallas nollklassad – utan rätt till ersättning.
Stressen leder till kraftigt försämrad
psykisk hälsa och psykiatrin kallar till SIPmöte för att hjälpa Kim att få stabilitet i sin
situation. Socialtjänsten utreder och
beslutar om att bevilja försörjningsstöd till
Kim. I nästa steg blir fokus för socialtjänsten att Kim ska få arbete eller kvalificera sig till annat
stödsystem. Kommunens Arbetsmarknadsenhet utreder lämpliga insatser och Kim får praktik.
Målet är att påbörja insatser under Arbetsförmedlingens regi, det tar dock tid att få kontakt.
Efter dialog och utredning får Kim anställning med lönebidrag. De nya omständigheterna på
arbetsplatsen medför viss påfrestning och försämrat mående. Det saknas system för att stödja
arbetsgivaren och att tidigt fånga upp signaler från Kim. Därför avslutas anställningen.
Kim är därmed åter hänvisad till försörjningsstöd. Processen från det första SIP-mötet har tagit
18 månader och inneburit en mängd möten mellan handläggare från de inblandade
verksamheterna, och då Kim är tillbaka på ruta ett är hens förtroende för det offentliga naggat.

Viktiga förutsättningar för att lyckas i den samordnade
rehabiliteringen
Kartläggningen av den nuvarande samverkansgraden mellan parterna samt de identifierade
gapen visar på vikten av gynnsamma förutsättningar för att arbetet ska fungera effektivt. De
intervjuade lyfte fram vilka förutsättningar de ansåg var viktigast för att förbättra
effektiviteten i den samordnade rehabiliteringen. Därtill har Försäkringskassan,
Arbetsförmedlingen, Sveriges Kommuner och Regioner och Socialstyrelsen kommit överens
om att formerna för den samordnade och arbetslivsinriktade rehabiliteringen behöver
utvecklas för att personer med psykiska funktionsnedsättningar ska få tillgång till ett
fungerande stöd de för att skaffa och behålla ett arbete. I skriften ”Samordna rehabiliteringen ”
lyfter parterna fram ett antal viktiga och grundläggande förutsättningar som behöver finnas för
att arbetet på lokal nivå ska bli framgångsrikt, förutsättningar som till mångt och mycket
överensstämmer med de aspekter som lyftes i intervjuerna (refererat till som ”parterna”
nedan). Förutsättningarna är följande:

1. Fungerande samarbete
Intervjuerna: Det behöver finnas ett bra och upparbetat samarbete mellan de olika aktörerna i
rehabiliteringsprocessen. De intervjuade lyfter fram betydelsen av att ha snabba och enkla
ingångar till varandra.
Parterna: Det behöver finnas lokala arenor där kommun, region, Arbetsförmedling och
Försäkringskassa tillsammans kan diskutera aktuella målgrupper och deras behov av
arbetsinriktad rehabilitering. Därtill krävs en gemensam värdegrund över
myndighetsgränserna, som är konkret och omfattas av alla, är en viktig förutsättning för ett
effektivt samarbete.
För att varje individ ska få tillgång till en anpassad rehabilitering behöver det skapas flera
sorters arbetsrehabilitering i samverkan med flera olika aktörer.

2. Utbyggt och enkelt tillgängligt stöd
Intervjuerna: Det är angeläget att stödet kring personer som har en psykisk
funktionsnedsättning stärks. Det handlar dels om möjligheten att säkra att varje individ får
tillgång till de olika insatser som den har behov av, dels att dessa insatser utgår från ett
helhetsperspektiv. För att klara denna samhällsbaserade och integrerade insats som skär tvärs
igenom flera olika myndigheters ansvarsområde behövs stärkta resurser och verktyg för
samordning.

Parterna: En samordnad rehabilitering måste fungera i alla led. Det behövs därför en konkret
diskussion om var det kan uppstå väntetider till olika insatser eller bedömningar. Det är viktigt
att tydliggöra hur insatser behöver integreras för att rehabiliteringen ska bli framgångsrik.
Tillgången till stöd – en trygg bas – för målgruppen, vad gäller grundläggande behov, är central
för en framgångsrik rehabilitering.

3. Ekonomisk trygghet
Intervjuerna: Betydelsen av att genom en tät dialog mellan och god information skapa
tillräckliga förutsättningar för en ekonomisk grundtrygghet för individen kan inte förringas. I
grunden handlar det om att skapa förutsättningar som gör det möjligt för individen att pröva
sig fram och att besluten är fattade på rättssäker grund och är lika för alla. Det förutsätter att
de olika aktörerna har god kunskap om existerande regelverk och att de finns en
ledningsstruktur som pekar ut de olika arbetsytor där de utifrån gällande lagstiftning finns
tillräckligt bred arbetsyta för att kunna pröva sin arbetsförmåga utan att mista rätten till
ersättning.
Parterna: Trygg försörjning är av mycket stor betydelse för alla människor. Det är därför viktigt
att den enskildes försörjning är säkrad och prioriteras i det konkreta rehabiliteringsarbetet.

4. Långsiktigt stöd
Intervjuerna: Stödet behöver vara långsiktigt och finnas kvar efter det att individen kommit ut i
arbete. Stödet behöver också vara organiserat i ett nätverk och aktiveras beroende på om och
när personen själv behöver det.
Parterna: Personer med psykisk sjukdom/funktionsnedsättning har många gånger svårare än
andra att behålla sin anställning. Det kan ha sina orsaker i sjukdomsförloppet, en ökad
sårbarhet och känslighet för förändringar i arbete och privatliv. Det är därför viktigt att den
lokala samverkan erbjuder långsiktigt stöd och insatser från olika aktörer.

5. Kunskap, öppenhet och hopp
Intervjuerna: Det behöver finnas kunskap, stödjande attityder och beteenden som understryker
att arbete är möjligt och realistiskt för människor med psykiska funktionsnedsättningar. Flera
av de personer som själva lever med psykiska funktionsnedsättningar pekar på att det handlar
om egen motivation, tro att det är möjligt, hopp inför framtiden och att denna process kraftigt
kan understödjas eller förhindras av de personer som är satta att ge ett stöd på vägen från
bidrag till arbete 20.
Parterna: En ökad kunskap om målgruppens behov och vad andra myndigheter kan erbjuda
behövs hos alla handläggare. Det handlar både om att lära sig mer om målgruppen och om

samverkan. En ökad kunskap om verkningsfulla metoder i rehabiliteringsarbetet är också av
stor vikt.
Det är viktigt att betona den enskildes delaktighet i rehabiliteringen. Om inte den enskilde
känner att det är han eller hon som är ansvarig för vad som händer finns inte de rätta
förutsättningarna för en effektiv rehabilitering.

Tabell 5. Viktiga förutsättningar för att lyckas i den samordnade rehabiliteringen – resultat från intervjuer.

Förslag på insatser för att stärka individens väg genom
systemet
För att svara upp mot de förutsättningar som krävs för ett lyckat samarbete kring
arbetslivsinriktad rehabilitering för personer med psykiska funktionsnedsättningar behöver
införandet av IPS stöd på flera olika nivåer. För att ha framgång krävs; (1) ett individstöd, (2) ett
samverkans- och metodstöd och (3) ett systemstöd på ledningsnivå. Utan detta samlade stöd är
IPS svårt att genomföra på ett tillräckligt programtroget sätt. IPS som metod kan därför inte
ensamt förväntas medföra en långsiktigt hållbar förändring som gynnar såväl målgrupp som
systemets effektivitet. Där IPS prövas eller har prövats faller ett tungt ansvar på teamen att
försöka kompensera för frånvaron av stödjande strukturer, vilket drabbar kvalitet och
effektivitet i genomförandet. Insatser behöver således göras på tre nivåer där IPS är grund för
ett utbyggt stöd till individer med psykiska funktionsnedsättningar som vill arbeta.
Tabell 6. Stöd på flera olika nivåer för att möjliggöra en programtrogen implementering av IPS.

Följande avsnitt ämnar fördjupa diskussionen kring dessa tre nivåer.

Individstöd
Inför arbetet med att bygga upp ett kvalificerat stöd på individnivå finns manualer, checklistor
och utbildningar att tillgå liksom erfarna och kunniga medarbetare inom de IPS-verksamheter
som bedrivs på olika håll i landet. En väl fungerande IPS-verksamhet erbjuder därmed ett
strukturerat och långsiktigt stöd till de individer som deltar i verksamheten och som söker stöd
för att få hjälp att komma ut i arbete eller studier.

För att stödet till den person som söker IPS ska vara lyckosamt är vissa aspekter centrala:
•
•

•

•
•

Att personen har utforskat vad hen vill och behöver göra själv – med andra ord att hen
har insikt och beredskap.
Att personen får tillgång till god information;
o om processen framöver och om mål för insatsen,
o om vilket stöd som finns under den tid som insatsen pågår,
o om ekonomisk ersättning,
o om risken att förlora ersättning samt möjlighet att lämna ersättning för arbete.
Att personen får tillgång till stöd och löpande information från ett resursteam av
professionella som har olika roller och ansvar. De bildar ett stödjande nätverk som
arbetar mot samma mål.
Att även anhöriga har tillgång till information och stöd från resursteamet.
Att IPS-coachen arbetar i ett team med andra coacher och har tillgång till
metodstödjare som stödjer teamet att arbeta med IPS med hög programtrohet.
Metodstödjaren ger stöd i arbetssätt utifrån etablerade manualer och
programtrohetsskalor.

Samverkanstöd
För att möjliggöra ett genomförande av IPS med hög programtrohet krävs även ett
samverkansstöd som riktar sig till de olika aktörerna inom Sollentuna kommun, Region
Stockholm, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen, som har till uppgift att stödja personer
med psykisk funktionsnedsättning att få och behålla ett arbete inom den samordnade
rehabiliteringen. Samverkanstödet handlar om att tydliggöra vem som ansvarar för vad i
arbetet och hur formerna för samarbetet ska gå till. Med det menas att handläggare och
personal hos de relevanta aktörerna ges rimliga förutsättningar att genomföra sina arbeten,
men också att rutiner och ansvar för adekvat samverkan med andra aktörer är tydliga.
Grunden i ett samverkanstöd är att alla inblandade parter, det vill säga kommun, region,
Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen, är överens om struktur och arbetssätt och att det
är fastslaget i en överenskommelse samt regleras i kontrakt mellan parterna.
Samverkansstödet består av följande centrala delar:
1. Samordnat individuellt stöd
Utgångspunkten för arbetet är att varje deltagare i IPS har tillgång till ett resursteam.
Med resursteam avses de personer som arbetar med att stödja IPS-deltagaren att
komma ut i sitt arbete. Resursteamets medlemmar har till uppgift att utifrån den egna
organisationens ansvar i rehabiliteringsprocessen fullgöra de insatser som man kommit

överens om i den samordnade individuella planen. Arbetet samordnas inledningsvis
mellan IPS-coachen, socialtjänsten och psykiatrin utifrån respektive organisations
ansvar i en samordnad individuella plan (SIP). Den gemensamma kartläggningen
föreslås vara en viktig utgångspunkt för en dialog om utvidgad SIP där även berörd
handläggare från Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen deltar utifrån sitt ansvar i
den samordnade rehabiliteringen.
2. Operativt samverkansstöd
Ett forum på operativ nivå där handläggare träffas löpande och har till uppgift att främja
tillgång till rätt stöd, säkra kontinuitet och, om problem uppstår, ge vägledning i
samverkan. Stödet utgår från existerande strukturer som finns etablerade för att
underlätta samarbete mellan handläggare inom Försäkringskassan,
Arbetsförmedlingen, kommunen och regionen. Det bör inte vara ett särskilt forum som
enbart rör IPS utan en struktur för att underlätta vägen in i respektive organisation när
hinder uppstår i samarbetet. Det kan till exempel handla om att en utsedd
kontaktperson från resursteamet har slutat och att dialogen därmed avbryts.
3. Strukturellt samverkansstöd
Ett forum på ledningsnivå där aktörerna möts för att hantera hinder i samverkan på en
strukturell nivå. Forumet utgår med fördel från de redan etablerade strukturer som
finns upprättade mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, kommun och region
inom samordningsförbunden. Arbetet utgår från en tydliggjord process och en tydlighet
i ansvarsfördelning för hur samarbetet ska gå till för de personer som får tillgång till
stöd via IPS. Processen utgör ett standardiserat samverkansförlopp. Avsteg från denna
struktur hanteras som avvikelser och bildar underlag till en dialog om hur samarbetet
kan stärkas ytterligare.
Dessa delar kan sammanfattas i figuren på nästa sida.

Figur 7. Samverkansstöd på tre nivåer.

Förutsättningar för att få kvalitet i samverkansstödet
För att skapa förutsättningar för ett effektivt samarbete behövs förutom en tydlig struktur
också goda förutsättningar för IPS-coacher och berörda behandlare och handläggare inom
kommunen, psykiatrin, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Dessa förutsättningar är
framförallt:
1. Att de har mandat för sitt arbete från högsta ledning.
2. Att de får ledningsstöd och möjlighet att lyfta problem med samverkan i etablerat
forum.
3. Att de har utrymme i sin tjänst att arbeta i ett så kallat resursteam.
4. Att de har tillgång till utbildning och information om IPS som metod, samt regelverk och
lagar som styr arbetet inom Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, kommun och
psykiatri.
5. Att de har goda kunskaper om psykiska funktionsnedsättningar och kompensatoriska
insatser.

Insatser behöver också riktas till chefer i berörda organisationer. Det som då krävs är:
1. Att de har kunskap om IPS.
2. Att de får ledningsstöd och möjlighet till samverkan mellan chefer inom berörda
verksamheter.
3. Att det finns tydlighet i finansiering och en långsiktig strategi för finansiering.

Processen stärks genom det förstärkta samarbetet
Det förstärkta samarbetet som genomförs på uppdrag av regeringen och regleras genom
regleringsbrev till Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen utgör en god grund för att på ett
kraftfullare sätt kunna stödja personer med psykisk funktionsnedsättning att få och behålla ett
arbete. Arbetet kan beskriva som en process i fyra steg:
1. Förbereda inför gemensam kartläggning. Initiativ till en gemensam kartläggning kan
tas av båda myndigheterna, tillsammans med den enskilde. Vanligtvis träffas
handläggaren och den enskilde för ett personligt möte som del i förberedelsen.
Försäkringskassan samlar ihop relevant information om den försäkrade.
→ Syfte: Motivera och ge förutsättningar för delaktighet.
2. Gemensam kartläggning. Vid den gemensamma kartläggningen träffar den enskilde
både arbetsförmedlare från Arbetsförmedlingen och personlig handläggare från
Försäkringskassan. Vid behov kan även andra aktörer närvara, så som vårdgivare eller
arbetsgivare. Kartläggningen kan ske under ett eller flera möten.
→ Syfte: Klargöra behov av insatser och ta ställning till vilka insatser som behövs
för att hen ska komma i arbete, studier eller söka arbete. Om det blir aktuellt
med insatser ska omfattning, tidpunkter, mål och ansvarsfördelning diskuteras.
3. Aktiva insatser. Arbetsförmedlingen ansvarar för att den enskilde får del av insatser,
medan Försäkringskassan ansvarar för att upprätta och följa upp en rehabiliteringsplan
samt samordna insatserna med andra aktörer. Båda aktörer ska även komma överens
om uppföljning. Beroende på aktivitetsförmågan kan personen delta i
arbetsförberedande insatser eller arbetslivsinriktade insatser, eller en kombination av
dem båda.
→ Syfte: Arbetsförberedande insatser ska förbereda för deltagande i
arbetslivsinriktade insatser, medan arbetslivsinriktade insatser ska möjliggöra
för personen att utveckla eller återfå arbetsförmåga.

4. Avsluta det förstärkta samarbetet. Samarbetet avslutas antingen när målen för de
aktiva insatserna har nåtts och individen har fått arbete/börjat studera, när individen
gått vidare till andra insatser hos Arbetsförmedlingen, när individen inte längre har
nedsatt arbetsförmåga eller helt enkelt inte vill vara kvar.
→ Syfte: Att den enskilde, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och övriga aktörer
ska förstå när det förstärkta samarbetet avslutas och varför.

Figur 8. Process för förstärkt samarbete.

Tillgång till IPS ger möjlighet till en bättre ingång i det förstärkta samarbetet
Både Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan har konstaterat att arbetet med det
förstärkta samarbetet bör intensifieras ytterligare, samt att en både stor och viktig utmaning är
att öka antalet personer som får ta del av de gemensamma kartläggningarna och de aktiva
insatserna21. Genom att en person får tillgång till IPS-stöd ges bättre förutsättningar att öka
inflödet i det förstärkta samarbetet för personer med psykiska funktionsnedsättningar. De
insatser som genomförs inom IPS utgör bland annat en del av arbetet att förbereda för en
gemensam kartläggning (steg 1 i det förstärkta samarbetet beskrivet ovan), att ta fram
underlag och säkerställa att ett samordnat stöd finns tillgängligt inför den gemensamma
kartläggningen.
Den tydliga ingången till det förstärkta samarbetet (för personer som har tillgång till stöd från
en IPS-verksamhet) skapar flera vinster:
1. Utgångspunkten är individens egen motivation och därmed skapas bästa
förutsättningar för att nå ett lyckat resultat.
2. Arbetet med att förbereda för, och kartlägga förutsättningar för, arbete genomförs
innan den gemensamma kartläggningen som en del av IPS-insatsen. Nödvändigt
underlag, en etablerad kontakt med psykiatrin och eventuellt stöd från kommunen
finns redan på plats inför den gemensamma kartläggningen och behöver inte
koordineras av Försäkringskassan.
3. Mötet i samband med den gemensamma kartläggningen skapar förutsättningar att
upprätta formerna för en utvidgad samordnad individuell plan som tydliggör vem som
ansvarar för vad i den fortsatta processen.
4. När den gemensamma kartläggningen är genomförd och Förskringskassan har fattat
beslut om att gå vidare i processen får deltagaren i IPS omedelbart stöd i processen att
söka arbete eller studier. Det ökar sannolikheten för att aktörerna lyckas med
målsättningen inom det förstärkta samarbetet att minska tiden i sjukförsäkring för de
som är inskrivna i samarbetet.
5. Insatsen är samordnad; den inkluderar ett resursteam där psykiatrin alltid finns med
och där IPS-coachen har möjlighet att ge det stöd på arbetplatsen som krävs till
arbetstagare och arbetsgivare. De som hoppar av det förstärkta samarbetet på grund
av försämrad hälsa kan därmed upptäckas tidigare och passande åtgärder kan
implementeras.
6. Stödet finns kvar efter det att det förstärkta samarbetet är avslutat. Potentiella
problem som därmed kan uppstå när individen väl är i arbete, och som möjligen hade
orsakat att personen förlorade sitt arbete, kan proaktivt hanteras.

IPS-insats

Förstärkt samarbete

IPS-insats

Kontinuerlig IPS-insats

Figur 9. Process för förstärkt samarbete för personer med insats från IPS. Moment som tillhör IPS-insatsen är gulmarkerade.

Systemstöd
Förutsättningar för samverkan behöver bäras och följas upp av aktörernas ledningsfunktioner.
En viktig förutsättning är att ledningen i berörda organisationer har fattat beslut och gjort en
överenskommelse om ansvar och finansiering. Denna överenskommelse föreslås regleras i ett
utfallskontrakt som innehåller:
•
•
•
•
•
•

Syfte
Omfattning
Målgrupp och insatser
Ansvarsfördelning och utifrån denna en överenskommen process för den samordnade
rehabiliteringen
Former för förändringsledning
Finansiering och utfallsmätning

En bärande princip i utfallskontraktet är att alla aktörer ska vinna på goda utfall och förlora på
dåliga utfall, samt att samtliga aktörer har starka incitament att gemensamt fokusera på att nå
bästa möjliga utfall. I detta sammanhang innebär det att samtliga berörda parter föreslås stå för
en del av finansieringen och att uppföljningen av utfall och process ska peka på huruvida
respektive aktör påverkas i positiv mening.

Systemstödet föreslås bestå av följande delar:
1. Överenskommelse om samarbete mellan parterna och finansiering som är förankrad
och beslutad i respektive organisations ledning.
2. En gemensam styrmodell som säkrar att parterna regelbundet stämmer av lärdomar
och utfall i det gemensamma arbetet. Parterna träffas i ett så kallat insatsråd fyra
gånger per år.
3. Relevanta utfall är definierade och processer för hur arbetet ska bedrivas är upprättade
innan projektstart. Dessa bildar utgångspunkt för att löpande redovisa nyckeltal som
utgör underlag för en gemensam informationsbild.
4. Parterna får tillgång till ett oberoende och kvalificerat förändringsledningsstöd med
ansvar för följande aktiviteter:
a. Löpande implementeringsstöd och performance management
b. Rådgivning till parterna
c. Mötesstöd i insatsråd och vid behov förankrings- och kommunikationsmöten
d. Dataanalys och kontinuerlig uppföljning
e. Rapportering till finansiärer och utförare enligt överenskommen modell

Elisabeth
Elisabeth är 45 år och har varit arbetslös i 10 år. Hon har fått diagnosen schizofreni.
Innan IPS
Elisabeth har testat flera arbetsförberedande
insatser under de senaste åren men har inte
blivit erbjuden en anställning. Hon har
arbetstränat på ett café där hon har fått extra
handledning och har påvisat arbetsförmåga.
Arbetsgivaren upplevde att det saknades ett
stöd till Elisabeth på caféet, vilket ledde till att
det uppstod problem som skulle ha kunnat
undvikas. Arbetsgivaren bestämde därför att
Elisabeth inte kunde få fortsatt anställning.
Eftersom Elisabeth påvisat arbetsförmåga på
arbetsplatsen där hon arbetstränade bedömer
Försäkringskassan att hon även har
arbetsförmåga på andra arbetsplatser. Trots att
Elisabeth inte har fått anställning på
arbetsplatsen riskerar hon att förlora sitt
försörjningsstöd, och hon känner sig väldigt
orolig.

Med IPS
Genom att involvera Försäkringskassan tidigt
(via det förstärkta samarbetet) ser man till att
FK känner till att Elisabeth är i
rehabiliteringsprocess. De vet därför om
Elisabeths problematik och har förståelse för att
påvisad arbetsförmåga på en arbetsplats inte
innebär att Elisabeth har arbetsförmåga även på
andra arbetsplatser. Elisabeth känner sig därför
trygg och hon får det långsiktiga stödet hon
behöver av en IPS-coach. Hon får tillgång till
stöd och löpande information från ett
resursteam av professionella som har olika
roller och ansvar. De bildar ett stödjande
nätverk som arbetar mot samma mål.
Samverkanstödet tydliggör vem som ansvarar
för vad i arbetet och hur formerna för
samarbetet ska gå till. Med det menas att
handläggare och personal hos de relevanta
aktörerna ges rimliga förutsättningar att
genomföra sina arbeten, men också att rutiner
och ansvar för adekvat samverkan med andra
aktörer är tydliga.

Målgrupp
Funktionsnedsättning definieras enligt Socialstyrelsens termbank som en nedsättning av
fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga. Målgruppen för IPS är personer med en
nedsättning av den psykiska funktionsförmågan som innebär att personen har väsentliga
svårigheter med att utföra aktiviteter på viktiga livsområden. Dessa begränsningar ska ha
funnits eller kan antas komma att bestå under en längre tid (årslång eller förutsedd årslång
aktivitetsbegränsning). Målgruppen är i dagsläget tänkt att bestå av 200 individer och den
finansiella modellen är beräknad därefter.
Övriga förutsättningar för att få tillgång till IPS:
•
•
•
•

Individen är motiverad och har en uttalad vilja att komma ut i arbete eller studier.
Det finns en etablerad vårdkontakt inom hälso- och sjukvården för sin psykiska hälsa
och eventuella beroendeproblematik.
Det saknas en aktiv pågående arbetsrehabiliteringsinsats från annan part.
Individen har en etablerad kontakt inom socialtjänsten.

Tabell 7. Diagnoser för den tilltänka målgruppen22.

Diagnoskod

Beskrivning

F10-F19*

Psykiska störningar och beteendestörningarorsakade av psykoaktiva
substanser. 10 635 individer i Stockholms län 2018.

F20-F29

Schizofreni, schizotypa störningar och vanföreställningssyndrom.
3 766 individer i Stockholms län 2018.

F30-F39

Förstämningssyndrom. 18 914 individer i Stockholms län 2018.

F40-F48

Neurotiska, stressrelaterade och somatoforma syndrom. 27 258 individer i
Stockholms län 2018.

F90-F98

Beteendestörningar och emotionella störningar med debut vanligen under
barndom och ungdomstid. 28 888 individer i Stockholms län 2018.

*Inkluderas endast vid samsjuklighet med annan psykisk funktionsnedsättning.
Antal individer(10-49år) med respektive diagnos kommer från Socialstyrelsen: Statistikdatabas för diagnoser i specialiserad öppen vård.

Finansieringsmodell och uppföljning
Kostnader för projektet
Individ-, samverkan- och systemstödet beräknas totalt – under 5 år och för 200 personer i
målgruppen – kosta ungefär 34 miljoner kronore.
Att redogöra för de olika delarnas kostnad är något svårt då delarna ibland går in i varandra,
trots det har vi utfört en uppskattning. Det interna individstödet beräknas kosta cirka
2 125 000 kronor per år (de olika organisationernas deltagande i det förstärkta samarbetet
med IPS och utbildning i IPS). Därutöver tillkommer externa kostnader för IPS-coacher och
handledare på ungefär 2 405 000 kronor per år (detta kan givetvis även utföras internt).
Samverkansstödet beräknas kosta cirka 1 800 000 kronor per år, och systemstödet endast
32 000 kronor per år. Sist men inte minst har vi även inkluderat en intermediär, som stöttar
samverkan och uppföljning, som skulle kosta ungefär 396 000 kronor om året.
Det innebär att kostnaden per organisation, per individ och per år blir cirka 8 450 kronor. Om
vi exkluderar kostnaden för IPS-coacherna (alltså de externa kostnaderna) kostar projektet
ungefär 5 500 kronor per individ, organisation och år.

Vinster med projektet
Det finns många sätt att mäta eventuella effekter av projektet, då insatserna i IPS förväntas ge
resultat på många olika nivåer i samhället och för många olika instanser. Därför är det svårt att
få en helhetsbild av effekterna – bedömningen är att det inte är möjligt med en rimlig ansats.
Istället får mått identifieras som är tillräckligt bra; som kan sägas bero på insatserna och som
skapar värde. I det här fallet är ett av de främsta målen att individen ska få och behålla arbete,
samt att hen i längden ska lyckas försörja sig själv (till olika grad). Således är vi dels intresserade
av dels en binär variabel – huruvida personen är sysselsatt och om personen är sysselsatt efter
sex, tolv och arton månader – dels hur mycket personen i fråga faktiskt tjänar. Individens lön
blir således måttet på det värde som skapas av hens arbete.
För att projektet ska lyckas finansiera sig själv krävs det att målgruppen under fem år har en
genomsnittlig taxerbar årsinkomst som motsvarar ett positivt netto på cirka 36 000 kronor
jämfört mot en kontroll. Hotell- och restaurangfacket (HLF) och Handelsanställdas förbund har
båda en förhandlad minimilön (för personer över 18 år) på ungefär 129 kronor/timmen. Därför
utgår vi från att det blir en minimilön även för denna målgrupp. Men hänsyn måste även tas till

e

För mer information om uträkningarna, se appendix.

eventuellt lönebidrag, fast det är komplicerat – det beror på arbetsförmåga, som i sin tur är
beroende av både vilken individ det är men även vilken arbetssyssla hen ska utföra. För att,
trots det, ha något att utgå från antas att den genomsnittliga nedsättningen i arbetsförmågan
ligger på cirka 70 procent. Det som individen då tjänar, exklusive bidrag, är drygt 54,9 kronor i
timmeng. För att projektet ska kunna antas gå med vinst måste det genomsnittligt antal
arbetade timmarna därmed motsvara 656 stycken; vilket är drygt 40 procent av en
heltidstjänst.
Vinst definieras här alltså som skillnad mellan kostnaden för investering och den eventuella
ökade löneintäkten för dessa individer. Det innebär att vinsten med stor sannolikhet är
underskattad. Hänsyn tas till exempel inte till de minskade kostnaderna för staten i form av
färre som är i behov av sjukförsäkring, eller den eventuella vinsten staten gör i form av moms
på individens ökade konsumtion. Därtill räknas inte kommunens minskade kostnader för andra
stödinsatser för denna målgrupp, eller regionens minskade kostnader för psykiatrin. Samtidigt
inkluderas inte Arbetsförmedlingens ökade utgifter för lönebidrag. Trots det är sannolikheten
stor att projektet vid den uträknade jämviktspunkten redan har genererat mer positiva
effekter än vad som uppmätts, och att projektet varit lönsamt långt före den stunden. Det är
inte säkert att lönebidraget blir en ytterligare kostnad på grund av IPS-insatsen då det är
möjligt att Arbetsförmedlingen sparar pengar tack vare att individen inte längre har samma
behov av arbetsmarknadsinsatser.

Finansieringsmodell
Nedan presenteras ett preliminärt förslag till finansieringsmodell. RISE föreslår att utförare i
sitt anbud får ange hur stor andel risk företaget är beredd att acceptera (mellan 25 och 75
procent). I exemplet nedan står utföraren för 50 procent av risken med det externa
individstödet – det vill säga den del av individstödet som ”utförarna” ska genomföra. Det
innebär att hälften av ersättningen är aktivitetsbaserad, hälften är utfallsbaserad. Utfallen är i
sin tur uppdelade i fyra olika utfall, där den maximala utdelningen är 40 000 kronor per individ
(maxbeloppet kommer att variera beroende på utförarens riskbenägenhet). Utföraren skulle i
detta fall kunna maximalt få en vinst på nästan två miljoner kronor.
Som en del av förstudien har en dialog genomförts med MISA och Activa då de utgör exempel
på potentiella privata/ideella utförare av IPS. Dessa aktörer har utifrån en hypotetisk fråga
ställt sig positiva till att delta i en upphandling som bygger på att en del av ersättningen betalas
utifrån uppnådda utfall vid projektets slut. För att kunna vara med och på detta sätt dela risk
krävs sannolikt ett samarbete med externa finansiärer för att garantera en hanterbar risknivå
g

Då här även hänsyn tagits till arbetsgivaravgiften.

och finansiell stabilitet över tid. Leverantörerna säger sig vara trygga med att IPS som metod
fungerar och har stor chans att stödja fler personer med psykisk funktionsnedsättning att
komma ut i arbete jämfört med ordinarie system för den yrkesinriktade rehabiliteringen.
Resterande finansiering föreslås komma från de offentliga aktörerna. Försäkringskassan och
Arbetsförmedlingen föreslås att tillsammans stå för hälften av de kvarvarande investeringarna,
vilket i exemplet nedan innebär nästan 15 miljoner kronor (totalt). Sist men inte minst
rekommenderas att kommunen och regionen delar på den kvarvarande finansieringen, vilket är
cirka 7,5 miljoner kronor vardera.

Figur 11. Möjlig finansieringsmodell.

Utvärdering
Om möjligt skulle det vara önskvärt att följa alla effekter hos samtliga projektaktörer, men det
bedöms inte praktiskt genomförbart. Vi föreslår därför att man initialt fokuserar på ett antal
konkreta mått, med möjlighet att addera fler vid behov och om förutsättningar ges.
För att underlätta den kontinuerliga uppföljningen rekommenderas att först och främst utgå
från antalet timmar som målgruppen har arbetat. Genom att anta att den genomsnittliga
timinkomsten kommer att ligga på ungefär 54,9 kronor kan man som alternativ mäta hur många
fler timmar som IPS-deltagarna arbetar jämfört mot en kontrollgrupp (mer information om det
kommer på nästa sida). Som tidigare nämnts kommer projektet att gå med vinst om IPSdeltagarna i snitt arbetar mer än 656 timmar per år mer än kontrollgruppen. Vid varje
uppföljningsmöte kan man följaktligen se huruvida projektet ligger i fas med finansieringen, om
det vid tillfället beräknas gå med vinst, eller om aktörerna behöver göra ytterligare
ansträngningar för att nå målen (se exempel på uppföljningsgraf nedan).

Figur 12. Potentiell kvartalsvis uppföljningsgraf.

Därtill kan ett flertal andra metoder för effektutvärdering utföras parallellt. Gemensamt är att
de utgår från individdata som aggregeras på gruppnivå där jämförelse görs. Metoderna skapar
olika referenser (kontrollgrupper) som har styrkor och svagheter, vilket talar för en
kombination av metoder. Vidare ger de olika metoderna varierande möjligheter gällande
möjliga parametrar att utvärdera. De två huvudsakliga kategorierna är utfall kopplade till
sysselsättning och sociala samt hälsorelaterade mått som mäts enligt kvalitativa och
kvantitativa metoder. Exempel på mått som kan ingå vid en uppföljning av sociala och
hälsomässiga utfall är:
- The Manchester Short Assessment of Quality of Life version 2 (MANSA)
- The Brief Psychiatric Rating Scale (BPRS)
- The IPS Fidelity Scale
- The Empowerment Scale
- Den svenska versionen av Worker Role Interview (WRI-S)
Metod 1, randomiserad kontrollgrupp: utgår från deltagarna i IPS-projektet. Utifrån gruppens
karaktärsdrag (ålder, kön, diagnoser, aktuell status i systemet) skapas en kontrollgrupp av
randomiserade individer efter matchning på karaktärsdragen. Rent praktiskt genomförs
processen genom register hos Försäkringskassan och kräver ett forskningsetiskt godkännande.
Metoden ger möjlighet att undersöka skillnader i ett flertal olika utfall som till exempel: andel i
sysselsättning och sysselsättningsgrad samt taxerad inkomst. Värdet av den taxerade
inkomsten behöver ta hänsyn till subventionsgrad(lönebidrag), och värdet av en månads extra
anställning ges då av:
(anställningens omfattning)*(genomsnittlig månadslön)*(1+arbetsgivaravgifter)*(1-subventionsgrad)

Metod 2, före/efter jämförelse: följer deltagarna i IPS-projektet över tid och inleds med en
baslinjemätning. Likt metod 1 tillåter metod 2 en jämförelse av andel i sysselsättning och
sysselsättningsgrad samt taxerad inkomst. Metoden möjliggör även en jämförelse av social och
hälsorelaterade mått som självskattad hälsa och livskvalitet som registreras i samband med
projektet. Av naturliga skäl har metod 2 en begränsning för unga individer som saknar historisk
data.

Nästa steg
Givet att det finns ett intresse att fortsatt utveckla och testa modellen som föreslås i denna
förstudierapport, inleds under våren 2020 fas två i arbetet. Fokus blir då att utforma
beslutsunderlag för att i fas tre förbereda och starta verksamheten. RISE föreslår som målbild
att under våren 2020 arbeta fram beslutsunderlaget så att fas tre kan inledas under hösten
2020. Beslutsunderlaget ska då innehålla:
1) Förfinad analys utifrån kompletterande data och feedback från berörda aktörer på
föreslagen insats-, finansierings- och uppföljningsmodell.
2) Utkast på socialt utfallskontrakt som bland annat tydliggör respektive parts ansvar och
roll.
3) Underlag för upphandling i det fall det blir aktuellt.
4) Plan för genomförande.
RISE kommer att tillsammans med SKR under första kvartalet 2020 att genomföra dialoger
med berörda parter i de geografiska områdena som deltagit i förstudien för att undersöka vilja
och förutsättningar att gå vidare till fas två. Det är önskvärt att flera områden väljer att gå
vidare då det ger potential till ökat lärande för inblandade parter samt innebär lägre
overheadkostnader för satsningen vad gäller bland annat planering för genomförande,
uppföljning, utvärdering och implementeringsstöd.

RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN
RISE är Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner. I
internationell samverkan med företag, akademi och offentlig sektor
bidrar vi till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle.
Våra 2 800 medarbetare driver och stöder alla typer av
innovationsprocesser. RISE är ett oberoende, statligt forskningsinstitut
som erbjuder unik expertis och ett 100-tal test- och
demonstrationsmiljöer för framtidssäkra teknologier, produkter och
tjänster.

Sveriges Kommuner och Regioner
SKR är en medlems- och arbetsgivarorganisation för landets alla
kommuner och regioner. Vi är en politiskt styrd organisation och vår
styrelse består av förtroendevalda från kommuner och regioner.
Sveriges Kommuner och Regioner hette tidigare Sveriges Kommuner
och Landsting (SKL).

Bilaga 1: Ansvar och uppdrag
Kommunen
Kommunens ansvar för personer med psykisk sjukdom/funktionsnedsättning framgår av
socialtjänstlagen (2001:453), SoL och lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade,
LSS. Av socialtjänstlagen framgår att kommunen ska verka för att människor som av fysiska, psykiska
eller andra skäl möter betydande svårigheter i sin livsföring får möjlighet att delta i samhällets
gemenskap och kan leva som andra.

Regionen
Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), HSL anger vilka skyldigheter sjukvårdshuvudmannen har
gentemot befolkningen. HSL reglerar främst åtgärder för att medicinskt förebygga, utreda och behandla
sjukdomar och skador. Landstinget ska även erbjuda habilitering och rehabilitering samt hjälpmedel för
funktionshindrade till dem som är bosatta inom landstinget eller stadigvarande vistas där.

Försäkringskassan
I förordning (2009:1174) med instruktion för Försäkringskassan anges följande:
5 § Myndigheten ska samverka med Arbetsförmedlingen, Arbetsmiljöverket och Socialstyrelsen i syfte
att uppnå en effektiv användning av tillgängliga resurser inom rehabiliteringsområdet.
Försäkringskassan ska i samma syfte träffa överenskommelse med kommun, landsting eller
Arbetsförmedlingen samt bedriva finansiell samordning enligt lagen (2003:1210) om finansiell
samordning av rehabiliteringsinsatser.

Arbetsförmedlingen
Arbetsförmedlingen har i uppdrag att bedriva arbetslivsinriktad rehabilitering i form av vägledande,
utredande, rehabiliterande eller arbetsförberedande insatser.

Arbetsgivarna
Arbetsgivarna är självfallet den allra viktigaste aktören när det gäller målgruppens möjligheter att få en
anställning. Därför behövs genomtänkta strategier för hur samarbetet ska utformas. Främst är det
Arbetsförmedlingen som har kontakt med arbetsgivarna. Arbetsgivarna har ett omfattande arbetsmiljö
och rehabiliteringsansvar. Det regleras huvudsakligen genom arbetsmiljölagen (1977:1160),
socialförsäkringsbalken samt Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse med föreskrifter om
arbetsanpassning och rehabilitering. Där beskrivs arbetsgivarnas ansvar för att vidta olika åtgärder för
att anpassa arbetet till arbetstagaren.

Bilaga 2: Dataanalys
Om datasetet från specialist-psykiatrin
Data från specialist-psykiatrin innehåller observationer från öppen- och sluten vård mellan
åren 2014–2018 för samtliga verksamheter i offentlig regi i region Örebro.26 Vi planerar att
komplettera med data från region Stockholm så snart det är möjligt.
Målgruppen karaktäriseras av återkommande vårdbehov, därför begränsas data initialt till
individer som har enskilda observation i öppenvård under minst 4 av de 5 åren. Urvalet
begränsades sedan ytterligare till individer som år 2018 var 40 år eller yngre, dock utan att
argumentera för att IPS inte skulle kunna vara aktuellt för individer över 40 år. Gruppen är nu
totalt 1319 individer (7,9 procent av specialist-psykiatrin-populationen) med en
könsfördelning på 70 procent kvinnor, 30 procent män.
Spridningen i antal vårddygn i gruppen är stor och kan beskrivas med en median på 8 dygn,
medan den 90:e percentilen har 78 dygn. Vidare står de två översta decilernas vårdbehov för
78 procent av den totala mängden vårddygn. Kontinuiteten i slutenvård ser för gruppen ut som
följande:
•
•
•
•
•

57 procent av individerna har endast varit inlagda 1 av de 5 åren.
22,9 procent har varit inlagd 2 av de 5 åren.
11 procent har varit inlagd 3 av de 5 åren.
7 procent har varit inlagd 4 av de 5 åren.
2 procent har varit inlagd under samtliga år.

Kostnadsanalys IPS
Utgångspunkten för kostnadsberäkningen är en projektimplementering för 200 individer. Med
hänvisning till IPS-metodiken ger det upphov till 10 IPS-coacher och 1 IPS-metodstödjare, vilka
har antagits ha en snittlön på 35 000 kr samt sociala avgifter på 42%. Till det tillkommer OHkostnader på 10% och den sammanlagda årliga kostnaden för externt individstöd blir2 405 480
kr/år. Vidare har tidsåtgången för respektive institution uppskattats enligt följande tabell,
tillsammans med en schablonkostnad för intermediär, vilket ger en årlig kostnad på 4 356 880
kr.
Total får vi en uppskattad kostnad enligt: 2 405 480 + 4 356 880 = 6 762 360 kr/år.

Individstöd

Timmar per år/projekt med 200 deltagare

Arbete med FS kommun

1600

Arbete med FS FK

1600

Arbete med FS AF

1600

Arbete med FS Psykiatri

1600

Utbildning i IPS för handläggare (1)

240

Årlig kostnad uppdelat per nivå

Individstöd

2 124 800

96

Samverkansstöd

1 804 000

64

Systemstöd

Samverkansstöd
Ledningsstöd för samverkan (2)
Utbildning i IPS för chefer (3)
Arbete i resursgrupp (4)
Forum på ledningsnivå (stukturellt samverkansstöd) (5)

360
80
4800

Systemstöd
Insatsråd (6)

Timpris handläggare enligt: 35000*1,42*12/1860

320

Timpris chefer enligt: 55000*1,42*12/1860

500

Intermediär: 10% av ovanstående poster

Totalt alla nivåer samt intermediär

4 356 880

21 784

Per organisation

1 089 220

(1) Tre timmars utbildning för 20 handläggare per organisation.
(2) En chef per organisation som ge stöd till grupp 1 timme/vecka, samt 1 timme per vecka för samordning med andra chefer.
(3) Två timmars utbildning för 10 chefer per organisation.
(4) Räknat på att varje klient behöver stöd från resursgrupp 2 ggr per år, varav 30 min för mötet och 2,5 timme för åtgärd.

(6) Tid för arbete i insatsråd: 4 insatsråd a 4 timmar för 4 organisationer.

396 080

Total per individ

Per organisation och per individ

(5) Ledning träffas fyra gånger per år, totalt 6 timmar per möte som inkluderar föreberedelser och efterarbete.

32 000

5 446
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