SOCSAM I HANINGE

Så blev det

”Vill man ha en symfoni räcker det inte med en gitarr. Man
måste ha hela orkestern och någon som dirigerar.”
Thomas, 55, på väg tillbaka i arbetslivet igen efter en långtidssjukskrivning och olika
rehabiliteringsinsatser.

Text: Annika Hällqvist
Redigering, layout och foto om inte annan upphovsman anges: Ritva Nordin, Haninge
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Haninge har blivit friskare
Vi ville arbeta över myndighetsgränserna. Vi ville arbeta på
ett annorlunda sätt för att människor som står utanför arbetslivet ska få bättre hjälp. Tack vare en försökslagstiftning blev
det möjligt.
Vi startade SOCSAM, ett försök med politisk och finansiell samordning. Här är några av de
resultat vi uppnått:
Sjuktalen har sjunkit mer än i övriga länet. Hur stor del av minskningen som beror på
SOCSAM går inte att säga exakt, men det är ingen överdrift att påstå att SOCSAM
bidragit till att kostnaderna för sjukskrivningarna minskat.
Många människor som tidigare skulle ha blivit sjukskrivna har inte påbörjat någon
sjukskrivning tack vare en tidig insats. Vi har gjort det möjligt att hitta bättre alternativ,
som till exempel små justeringar i arbetsmiljön eller av arbetsuppgifterna. Många har
dessutom förkortat sjukskrivningstiden.
Många som haft svårt att få jobb har efter insatser hittat ett arbete eller börjat studera.
Flera av dem som deltagit i våra insatser mår bättre, visar utvärderingar.
Människor som deltagit i våra insatser ger högt betyg åt den hjälp och det bemötande
de fått, visar utvärderingar.
Vi har skapat bättre kontakter och upparbetade kanaler mellan olika myndigheter. ß

Fyra framgångsfaktorer
1

Fokusera på den enskilde. Resurserna måste passa varje individ – inte tvärtom.

2 Arbetet måste vara förankrat på alla nivåer inom organisationerna.
3 Vi ska satsa på den enskildes friska del. Varje individs möjligheter måste tas
tillvara.
4

Insatserna ska anpassas efter mäns och kvinnors olika behov.
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Vi ser helheten
Mindre byråkrati och ett nätverk som förhindrar att människor
faller mellan stolarna. Ett annorlunda sätt att arbeta – och ett
nytt sätt att tänka. Så kan man beskriva Socsam.

I dag står många människor utanför

arbetsmarknaden. Vissa står mer utanför än andra.
Det kan handla om människor som varit arbetslösa
länge eller är långtidssjukskrivna och som ofta behöver insatser från flera håll för att kunna börja arbeta.
Denna grupp faller lätt mellan stolarna och slussas
mellan olika myndigheter. Helhetsgreppet saknas
och lösningarna kan därför bli både kortsiktiga och
ineffektiva, och i längden också dyra och nedbrytande för den enskilde.
Det är här SOCSAM kommer in i bilden. Genom
politisk och finansiell samordning har vi i Haninge
kommun kunnat använda våra resurser bättre.
Med en gemensam portmonnä kan vi arbeta över
myndighetsgränserna. Vi vill lämna byråkrati och
revirtänkande bakom oss. I stället skräddarsyr vi
lösningar runt varje individ genom att samarbeta.
Vi skapar samarbetsstrukturer där olika insatser
fångar upp individen så tidigt som möjligt. Det
finns till exempel team som lägger upp individuella
rehabiliteringsplaner. Vårt uppdrag är att hitta
vägar som är bättre anpassade efter dem som behöver vår hjälp. På så sätt vill vi få människor att må
bättre och komma i arbete snabbare, vilket både
den enskilde och samhället vinner på.
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Så jobbar vi

Vägen fram till att vi hittar rätt insats har gått
genom processanalysgrupper inom varje behovsgrupp. Ofta ser processen ut så här:
En arbetsgrupp med personer från verksamheterna, SOCSAM och sakkunniga kartlägger situationen för en behovsgrupp och ringar in problemen. Vad kan man göra för just denna behovsgrupp?
Arbetsgruppen tar fram ett förslag på vilken
eller vilka insatser som kan passa. Förslaget
går vidare till Samarbetsorganet där det finns
representanter på chefsnivå för varje huvudman.
Samarbetsorganet diskuterar varje ärende vid två
möten. Detta för att det ska finnas tillfälle att
förankra idéerna ute i verksamheterna.
När Samarbetsorganet sagt ja till en insats går
förslaget vidare till SOCSAM-nämnden.
SOCSAM-nämnden har mandat att omfördela
resurser mellan myndigheter och beställa insatser.
När nämnden fattat ett beslut om en åtgärd gör den
en så kallad utvecklingsbeställning. Denna beställning går ut till verksamheterna.
Nu börjar arbetet. ß
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Så säger lagen
SOCSAM har reglerats av en förs
ökslagstiftning. Numera nns en
permanent lag
(2003:1210 om nansiell samord
ning av rehabiliteringsinsatser)
som syftar till att hjälpa
personer som behöver samord
nade insatser för att komma ut
i arbetslivet.
Den nya lagen gör det möjligt
för försäkringskassa, en eller era
kommuner, landsting
och länsarbetsnämnd att ha en
gemensam portmonnä och där
med kunna jobba över
myndighetsgränserna.
Det måste nnas ett särskilt sam
ordningsförbund där parterna
nns representerade.
Detta samordningsförbund ska
bland annat stå för riktlinjerna
och fördela pengarna.
Försäkringskassan ska stå för hälf
ten av pengarna, arbetsförmedli
ngen och landstinget ska bidra med en fjärdede
l och kommunen eller kommun
erna med resterande
fjärdedel.
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”Utan all hjälp kanske jag
inte hade levt i dag”
En dag säckade Thomas ihop.
Han hade drabbats av en utmattningsdepression.
Det har varit en lång väg tillbaka.
– Tack vare den hjälp jag fått har jag fått ett nytt liv, säger han.

Thomas är nog av den bussiga typen, en sådan där
som alltid ställer upp, en fixare som haft svårt att
säga nej. Som brevbärare var han mån om att ta sig
en pratstund med folk – för att vara snäll, för att
pigga upp. Han säger att han hade ett rejält antal
övertidstimmar att ta ut och att de egna kraven på
att räcka till för allt och alla var höga.
– Jag ville vara till lags och fick ångest av att säga
nej, säger han.
Så där höll det på, år efter år. En dag ramlade
Thomas ihop över kundvagnen i varuhuset. Hjärtat
slog hårt och på ett sätt det aldrig gjort förut.
Svetten flödade. Dagen efter svimmade han på
jobbet.
Thomas blev sjukskriven i två veckor. Vid återbesöket på Brandbergens vårdcentral fick han diagnosen utmattningsdepression.
Den första tiden beskriver han som ”vidrig” med
ångest, minnes- och sömnrubbningar, hög puls
och hjärtklappning för att nämna några av symptomen.
Resan tillbaka har varit lång – fyra år. Den har
gått två steg framåt och ett tillbaka, sakta, sakta,
men ändå framåt. Att det gått framåt ser Thomas
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två skäl till: stödet från sin familj och insatserna
från vårdcentralen.
På vårdcentralen fick Thomas hjälp av ett team
bestående av distriktsköterska, läkare, psykolog och
kurator.
Inledningsvis gick han hos distriktsköterskan
eller läkaren två gånger i veckan för att kolla kroppen. Men kontrollerna har också varit ett tillfälle att
få stöd och snacka av sig.
– Jag har fått ovärderlig hjälp av distriktsköterskan. Hon har gjort stordåd!
Redan i början ville vårdcentralen att Thomas
skulle gå till en psykolog. Han sa blankt nej.
– Psykolog? Jag var väl inte knäpp heller! Nej, det
accepterade jag inte. Men efter åtta-nio månader
accepterade jag. Att gå hos en psykolog har bidragit
till att jag funderat över varför jag ställer upp hela
tiden. Och det har lärt mig att skynda långsamt. Jag
har också fått kunskap om var på skalan jag stått
i utmattningsdepressionen. Det har varit till stor
hjälp. Och jag har lärt mig att börja säga nej och ta
emot hjälp. ”Thomas, nu är det payback time” som
psykologen sa.

Thomas valde att arbetsträna hos sin gamla arbetsgivare Posten.

I ett senare skede har Thomas även gått hos kuratorn.
– Där har vi nystat i olika saker och det har gett
mig nya insikter.
Hjälpen från försäkringskassan beskriver han
som bra. Det har aldrig varit något krångel. Allt
har flutit på.
Thomas har inte behövt någon hjälp med att hitta
en plats för arbetsträning. Han valde att arbetsträna
hos sin gamla arbetsgivare Posten. Det har fungerat
bra. Vårdcentralen har han fortsatt kontakt med
och han går på regelbundna kontroller.
Livsgnistan finns där igen. Han trivs på jobbet
och ser fram emot att fiska och resa. Och han tar
vara på nuet på ett helt annat sätt.

– Livet är så skönt nu. Jag har fått ett nytt liv, ett
lugnare liv.
När Thomas sammanfattar vårdcentralens insats
säger han:
– Utan den kanske jag inte hade levt i dag.
Att insatserna varit sammansatt av flera olika
kompetenser har bidragit starkt till att han mår
mycket bättre, anser han, och uttrycker saken så
här:
– Vill man ha en symfoni räcker det inte med
en gitarr. Man måste ha hela orkestern och någon
som dirigerar. De har dirigerat mig i rätt riktning.
Numera klarar jag att hålla i taktpinnen själv. ß
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Pelle Svensson

"Improvisation Ι" av Minako Masui.
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Inom samverkan
SOCSAM är en samverkansorganisation. Inom den utvecklas och
stöttas en rad insatser som ska få människor att må bättre och om
möjligt komma ut i arbetslivet. Här är insatserna i Haninge.

Försäkringskassan på vårdcentraler

En dag i veckan finns bedömare från försäkringskassan på vårdcentralerna för att träffa patienter.
Tillsammans med läkare lägger patient och försäkringskassa upp en plan för rehabilitering. Ibland
kan även sjukgymnast, kurator och psykolog delta.
Resultat: Vi ser att sjukskrivningar förhindras och
förkortas genom detta sätt att arbeta, även om vi
saknar exakta siffror på hur många och hur länge.
Prohab är en vidareutveckling av samarbetet
mellan försäkringskassan och vårdcentralerna.
Redan inför en sjukskrivning träffar en samordnare
från försäkringskassan vissa patienter för att se om
det finns andra lösningar än sjukskrivning.

Resultat: Många fler än vi förväntat oss blir aldrig
sjukskrivna tack vare en snabb insats. Andra kan
förkorta sin sjukskrivningstid. Många gånger hittar
vi alternativ till sjukskrivning, till exempel justeringar av arbetsuppgifter eller arbetsmiljö.
Av 75 patienter som passerat sexmånadersuppföljningen är 80 procent tillbaka i arbete eller
arbetssökande igen. Av det fåtal patienter som passerat ettårsuppföljningen är 80 procent fortfarande
friska. Patienterna ger bemötandet betyget 4,92 på

en femgradig skala. Resultatet av den hjälp patienten fått ger betyget 4,44.
innebär
att vi har mer personal som arbetar med utredning
och samordning av rehabiliteringen. SOCSAMnämnden har omfördelat resurserna och gett extra
pengar till detta.
Fler handläggare på försäkringskassan

Resultat: Vi tror att detta är en stor del av
förklaringen till att de långa sjukfallen blivit
färre och utbetalade sjukpenningdagar minskar.
Sjukfallen minskar inom alla intervaller. Till
exempel minskade tvåårsfallen från 312 till 249
under ett år 2004-2005.
Under samma period minskade kostnaderna för
sjukpenning med 11,1 procent.
Under perioden januari 2003-september 2005 har
kostnaderna för sjuk- och rehabpenning minskat
med 35,6 procent.
erbjuder boende i
drogfri miljö och vänder sig till personer som
avslutat ett beroende. Syftet är att de på sikt ska få
egna lägenheter på den öppna bostadsmarknaden.
Boendekedjan/Västergården

Resultat: Förutom de mänskliga vinsterna har vi
också fått lägre placeringskostnader.
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är en öppenvårdsbehandling för pesoner
med beroendeproblem. Behandlingen bygger på
12-stegsprogrammet.
Tolvan

Resultat: En tredjedel av alla inskrivna har fullföljt
primärbehandlingen. Av dem har 28 procent även
fullföljt eftervården. Uppskattningsvis har 10-15
procent avbrutit eftervården tack vare arbete eller
liknande.
Fyren är till för psykiskt funktionshindrade med
psykosproblematik. Här finns boendestöd, psykiatrisk behandling och rehabilitering i öppenvård.
Tanken är att erbjuda effektivare och mera samordnade insatser samt att förebygga försämring och
behov av sluten psykiatrisk vård.

Resultat: Under 2005 deltog 160 personer, varav
25 hade boendestöd. Nya gruppverksamheter har
kommit igång.
Resursrådet består av handläggare från de olika
huvudmännen och arbetar med människor som
inte får hjälp inom befintliga verksamheter. Målet
är att den enskilde med rätt insats ska må bättre
och öka sin försörjningsgrad.

Resursrådet ger råd om fortsatt handläggning
och kan vid behov köpa utrednings- och rehabiliteringstjänster.
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Resultat: Under 2005 köptes 71 tjänster in. Det
handlar om rehabilitering/arbetsträning, terapi,
utredning/funktionsbedömning samt förberedande
och hälsofrämjande sysselsättning.
Kuratorer och terapeuter finns på vårdcentralerna.
Patienter med psykisk ohälsa eller psykosociala problem vänder sig framför allt till primärvården när
de saknar egna sociala nätverk. Tidig upptäckt
och adekvata behandlingsalternativ i primärvården
kan därför motverka upprepat vårdsökande. På det
sättet kan vi förbättra livskvaliteten för patienterna
och samtidigt spara pengar .

Resultat: Senaste utvärderingen visar att 45 procent
av kuratorernas patienter var heltidssjukskrivna när
kontakten togs. Vid avslutad kontakt var siffran 31
procent. Vid start var 37 procent av terapeuternas
patienter heltidssjukskrivna. Vid avslut var siffran
22 procent.
Patienterna värdesätter insatsen för bemötandet
högt, 4,84 av 5, och ger 4,31 av 5 för resultatet av
behandlingen.
Moringen finns för dem som har ett komplext vårdbehov med både psykisk störning och missbruk.
Moringen ska jobba uppsökande och vara spindeln
i nätet i kontakt med andra instanser. Syftet är

att förbättra klienternas livskvalitet, minska missbruket och få ner vårdkostnaderna.
Resultat: Det är för tidigt att utvärdera resultatet,
men vi ser att behovet är stort.
riktar sig till
arbetslösa och/eller personer som är delvis sjukskrivna. Många av dem behöver byta yrke. På
arbetsförmedlingen finns en handläggare som arbetar heltid med detta och ansvarar för ett 30-tal
arbetssökande.

Arbetslivsinriktad rehabilitering

Resultat: Nästan alla av dem som ingick i den vägledande aktiviteten Jobbplanen har hittat nya yrkesområden. Fokus har flyttats från problem till möjligheter. Sex har fått jobb, tre arbetsprövning och
tre förberedande utbildning.
vänder sig främst till kvinnor som har
invandrarbakgrund och behov av särskilt stöd.
Kvinnorna arbetar vid Myrornas klädsortering. De
som behöver läser även svenska tre timmar, fyra
dagar i veckan.
Myrstigen

Resultat: Av de 36 personer som deltagit sedan i maj
2004 har drygt hälften fått någon form av arbete.
Några har börjat studera.
Manscentrum finns för män i kris eller i behov av
rådgivning. De vanligaste problemen männen har

sökt för är relationsproblem, aggressivitets- och
våldsproblematik, vårdnads- och umgängesfrågor,
övrigt till exempel existensiella frågor, sex- eller
porrmissbruk.
Manscentrum bedriver även förebyggande arbete
och verkar för att sprida information och kunskap
om frågor gällande män och synen på mansrollen.
SOCSAM delfinansierade verksamheten sedan år
2005.
Resultat: Sedan start 1999 har antalet män som sökt
sig till Manscentrum ökat år från år.
har inneburit ett nytt sätt att jobba
med patienter med ont i rygg och/eller nacke.
Förutom läkaren har sjukgymnasten en aktiv roll,
och patienten får även träffa försäkringskassans
samordnare som kartlägger situationen och gör en
rehabutredning, samt kontaktar arbetsgivaren. De
tidiga insatserna ska leda till rätt åtgärd, bättre
hälsa och minskade sjukskrivningar.
Rygg/Nacke

Resultat: Färre och kortare sjukskrivningar.
Uppföljningar efter ett år visar att 60 procent inte
längre var sjukskrivna. Av övriga 40 procent var
hälften heltids- och hälften deltidssjukskrivna. ß
Fotnot: Resultaten bygger på de årliga självutvärderingarna i
respektive verksamhet.
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Så tycker politikern…

Pelle Svensson
SOCSAM-nämndens
ordförande

Pelle Svensson. Foto: Eva Simonsson

Hur har det varit att arbeta med SOCSAM?

– Det är det roligaste politiska uppdrag jag haft.
Man har sett individens problem i stället för vems
ansvar det är. Det har inte funnits någon Svarte
Petter-problematik.
– Sedan ska man komma ihåg att allt inte varit
bra under SOCSAM heller. Vi tog till exempel
över några befintliga verksamheter som vi valde att
lägga ner. Det gäller att kritiskt granska det man
håller på med.
Vad händer med SOCSAM i framtiden?

– Vi har hållit på så länge under försökslagstiftningen att vi nu väljer att gå in under den permanenta lagstiftning som kommit. Den nya lagen innebär en snävare målgrupp och en snävare finansieringsmodell, men den är en bra början och ett steg
i rätt riktning.
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Det kommer att skapas ett nytt förbund som får ta
ställning till vad man ska satsa på. Jag tror att det
kommer att växa fram nya saker och det är viktigt
att idéerna kommer underifrån. Nu har vi byggt
upp personliga kontakter för det.
Varför väljer ni att fortsätta?

– SOCSAM har betytt väldigt, väldigt mycket för
den enskilde. Och det är en styrka om det finns
en formell organisation med en fast struktur för
samverkan.
Vad händer med SOCSAM:s befintliga verksamheter?

– De verksamheter som utvecklats inom SOCSAM
har utvecklats så att huvudmännen kommer att ta
över. ß

Ett roat auditorium på Ben Furman-dagen hösten 2005. Foto: Erik Artschwager.

…och så tycker personalen
Andelen som anser sig delaktiga i SOCSAM
har ökat vid varje undersökning vi gjort.
Åtta av tio anser att SOCSAM har påverkat
deras arbete.
Andelen som tycker att SOCSAM är ett
stöd i arbetet har ökat under åren: sex av tio
anser att SOCSAM är ett stöd.
Fyra av tio anser att tillgången till rehabilitering och vård ökat för Haningeborna som
en följd av SOCSAM. ß

Æ att jobba med SOCSAM

Bättre kontakt mellan myndigheter.
En framgångsfaktor är att samverkan är
strukturerad.
Ökad förståelse och kunskap om varandras
verksamheter och uppdrag.
Gemensamma utbildningsarenor.

Fotnot: Enkätundersökningar bland personalen har gjorts
1998, 2001 och 2003/2004.

13

Förarbete nyckeln till framgång
Åsa Halvarsson, försöksledare

Du har arbetat inom SOCSAM sedan 2000. Hur
har den tiden varit?

– Jag arbetade fram till förra året som processtödjare tillsammans med Ola Wiktorson, som då var
försöksledare. Det har varit intressant.
Inledningsvis var det mycket diskuterande, besluten dröjde och det tog tid innan vi kunde dra igång
saker. Efter ett par år insåg jag att det var bra att vi
skyndade långsamt. När en verksamhet eller insats
startar är den väl förarbetad och förankrad.
Vilka barnsjukdomar har SOCSAM haft?

– När SOCSAM startade var det problem i början
att hitta rätt åtgärder. Man hade bråttom att
komma igång och ville visa resultat. Arbetssättet
omprövades och man började arbeta med en processmodell för att bättre svara upp mot behoven.
Eftersom det var nya samverkanspartners hade
man dålig kunskap om varandras uppdrag och verksamheter och rollfördelningen i organisationen var
otydlig. Det har tagit lång tid att lära känna varandra.
Vad är nyckeln till de goda resultaten?

– Att viljan och entusiasmen till fortsatt utveck-
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Åsa Halvarsson

lingsarbete har funnits hela tiden. Vi har sett oss
som en utvecklingsmotor och skapat insatser som
ligger nära den vanliga linjeorganisationen. Detta
för att de skulle kunna införlivas i den vanliga
verksamheten om Socsam inte skulle fortsätta.
– Vi har gjort ett gediget förarbete innan vi startat
nya insatser. När vi startat har det i regel varit rätt.
En framgångsfaktor är också att vi har levererat ett
koncept, men logistiken har skötts ute i verksamheterna. De som arbetat med detta är entusiastiska.
Man vill!
Vad är du inte nöjd med?

– Att nytillkomna centrala direktiv ibland har komplicerat vårt arbete lokalt. Att processen har påverkats av andra faktorer, som till exempel byte av
personal eller ekonomiska sparbetingelser, har försvårat och gjort den lättstörd.
Vad borde ni ha gjort annorlunda?

– Under de första åren skulle vi ha lagt ännu mer
fokus på rollfördelning och kunskap om varandras
verksamheter och samverkan. ß

Källor
Uppföljning av SOCSAM-försöket i Haninge – hur kan
samverkan utvecklas vidare?
Slutrapport av Ulla Sandström, Stockholms läns landsting
SOCSAM – mångfacetterad verksamhet,
Riksförsäkrings–verket/Socialstyrelsen
Välfärden utvecklas när resurserna samordnas,
SOCSAM i Haninge
Lägesrapporter och självutvärderingar från
SOCSAM i Haninge
Försöksledare Åsa Halvarsson
Många broar, hållbara broar och en bra karta över var broarna
finns, Lägesrapport av Olov Berggren
Årsredovisning 2005
Verksamhetsplan 2006
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Läs mer om SOCSAM i Haninge på www.socsam.haninge.se
Lite av varje om SOCSAM hittar du på www.socialstyrelsen.se
Kontaktpersoner i Haninge
Pelle Svensson (s), ordförande i SOCSAM-nämnden
Tel: 08-606 83 89 E-post: pelle.svensson@haninge.se
Åsa Halvarsson, försöksledare
Tel: 08-606 85 89 E-post: asa.halvarsson@haninge.se
Anders Chronqvist, Haninge kommun.
Tel: 08-606 87 10 E-post: anders.chronqvist@haninge.se
Maj Karlqvist, försäkringskassan
Tel: 08-676 36 10 E-post: maj.karlqvist@forsakringskassan.se
Lolo Hultsten-Sandberg, arbetsförmedlingen
Tel: 08-606 30 58 E-post: lolo.hultsten-sandberg@lanab.amv.se
Gunilla Tornhammar, Stockholms läns landsting
Tel: 08-606 13 81 E-post: gunilla.tornhammar@sll.se

Här nns vi
Postadress:

SOCSAM i Haninge
Haninge kommun
136 81 Haninge

Tel. växel:

08-606 70 00

Besöksadress: Handenterminalen 1, entréplan
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