FRÅN KAOS TILL KAOSAM

- ett samverkansprojekt
inom Finsam Lund

Lund
•

117 000 invånare

•

1000 hushåll per månad, knappt 1,6 % av befolkningen får försörjningsstöd

•

Två tredjedelar är under 45 år, lika stor andel ensamstående utan barn

•

Hög andel får försörjningsstöd under lång tid

•

Många står långt från arbetsmarknaden, ca 200 har arbetshinder, ca 250
sjuka

•

Många olika sjukvårdskontakter och med andra myndigheter, eller inga
kontakter alls

•

Behov av samverkan runt den enskilde

Det började med KAOS…

Kartläggning av ärenden mellan 18-65 med arbetsoförmåga och ohälsa p.g.a sjukdom

Socialsekreterarna gjorde ett urval enl. fem kriterier
•
•
•
•
•

Sjukskriven med periodiserat läkarintyg (7263)
Sjuk- och aktivitetsersättning
Individer med arbetsoförmåga p.g.a. sjukdom som har kontakt med
vården men saknar läkarintyg
Individer som uppger arbetsoförmåga p.g.a. ohälsa men som saknar
kontakt med vården
Individer där socialsekreteraren misstänker arbetsoförmåga p.g.a.
ohälsa

Kön, ålder, hur länge har insatsen pågått, diagnos, vårdenhet och
pågående medicinska och arbetslivsinriktade insatser

Identifierade individärende
• 348 individer, 53% män och 47% kvinnor (36 med 1/1 SE)
• 222 hade kontakt med vården (93 primärvården,110 psykiatrin, 19 övr.)
• 133 sjukskrivna med läkarintyg, 40% män 60% kvinnor.
(depression, ångest och lumbago var de vanligaste diagnoserna.)

• 119 av 312 var inskrivna på AF

• 13 inskrivna i det förstärkta samarbetet med FK/AF

Brister på strukturell nivå
•

Passiva, långa, ”sociala” sjukskrivningar – en övertro på sjukvården

•

Avsaknad av sjukskrivning och ställningstagande till behov av arbetslivsinriktade
insatser

•

Ickesamverkan – kunskapsluckor och dålig kommunikation

•

Ingen ansvarar för att samordna och driva individens rehabiliteringsprocess

•

Bristfällig dokumentation

•

Begreppsförvirring - olika syn på t.ex sjukdom, socialt problem, arbetsförmåga,
sysselsättning etc.

•

”Individen i centrum” – bristande eller för mycket delaktighet?

Kaosam
Kartläggning av arbetsförmåga och ohälsa i samverkan
Socialförvaltningen, primärvården, psykiatrin, AF och FK
151001-170930

Syftet är att pröva en metod och samverkansprocess genom att systematiskt
använda SIP, för att förstå och hantera individer med oklar arbetsförmåga på grund
av ohälsa och sjukdom som är beroende av helt eller kompletterande
försörjningsstöd.

Målet är att fler individer ska komma närmare
arbetsmarknaden och öka sina möjligheter att bli
självförsörjande och/eller få ersättning från rätt
myndighet.

SIP-samordnad individuell plan
•

Lagstadgad skyldighet för båda huvudmännen sedan 2010 när den enskilde har
behov av insatser från både hälso-och sjukvården och från socialtjänsten och
dessa behöver samordnas. (Socialtjänstlagen (SoL 2 kap. 7 §) Hälso-och sjukvårdslagen (HSL 3 f §)

•

SIP ska utgå från den enskilde individen- viktigt med delaktighet

•

SIP ska innehålla vad som ska göras, målet med detta, vem som ansvarar för vad,
tidsplan och vem som har det övergripande samordningsansvaret

•

I Kaosam ska Af och FK medverka vid SIP om det finns skäl

•

SIP-mötet innebär ett interaktivt lärande

•

60 SIP är gjorda, ca. 50% har haft försörjningsstöd i mer än 5 år. Främst i ärenden
med mycket komplex problematik

Kaosam-inte bara SIP
•

REKO-rehabkoordinatorer på vårdenheterna

•

Utbildningar-försäkringsmedicin, SIP

•

Workshop

•

Begreppsordlista

•

Handläggarstöd

•

Ärendehandledning och uppföljning

•

Ärendekartläggning inom Kaosam

Hur har det gått?
KAOS och Kaosam 160901

158 av 478 ärenden är ”avslutade”

Självförsörjande lön, CSN mm 61
(39%)

Självförsörjande med sjuk-och
aktivitetsersättninglön, 34 (21%)

Sjuk-och aktivitetsersättning med
kompl. Försörjningsstöd 52 (33%)

Försörjningsstöd där planeringen
avslutats 11 (7%)

Förväntningar
•

Att tidigare identifiera individer med behov av insatser och samordning genom
kartläggning och SIP som metod

•

Att minska ohälsan genom att erbjuda rätt rehabiliterings- och arbetslivsinriktade
insatser för den enskilde individen i rätt tid

•

Att förhindra missförstånd, ineffektiva processer och långa handläggningstider.

•

Att projektet leder till kunskapsutveckling, lärande, och bättre samverkan på alla
nivåer

•

Att fler återfår arbetsförmågan, kommer i arbete el. studier och kan försörja sig själv

•

Att de som står långt från arbetsmarkanden och självförsörjning ska behandlas
jämlikt och rättvist

TACK FÖR OSS !
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