Samordningsförbundet presenterar 2019
”Arbetsterapeut Arbetsmarknadsenheten, fortsättning”
Ansvarig förbundsmedlem
Åre kommun

Period
2019-05-01 – 2021-12-31

Kontaktperson
Marie Vackermo

Samverkanspart
Arbetsförmedlingen, Region Jämtland Härjedalen (Järpens Hälsocentral)

Målgrupp

Målgruppen är individer som står allra längst ifrån arbetslivet/studier och som är i behov av en
smartare samverkan för att hitta en långsiktig lösning till egen försörjning.
Målgruppen kommer primärt bestå av utrikesfödda vuxna med misstänkt behov av
funktionshinderskod hos Arbetsförmedlingen.

Mål
•
•
•

Minskade kostnader för försörjningsstöd i Åre kommun
Kortare väg till rätt insats för personer som är i behov av stöd för att närma sig
arbetsmarknaden/studier
Ta fram ett förslag på en naturunderstödd arbetsrehabilitering i Åre kommun

Delmål
• Att minst 8 utrikesfödda vuxna årligen erbjudits underlag till en
arbetsförmågebedömning, vars resultat skickas till AF inför en eventuell
funktionshinderkodning
• Att 24 medarbetare inom Åre kommun som befinner sig i riskzonen att drabbas av ohälsa
genomför kursen ReDO
• Att minst 2 personer tagit del av en naturunderstödd arbetsrehabilitering och insatsen
utvärderats

Innehåll

Arbetssätt och samverkansformer ska utvecklas för att öka möjligheten till att individerna så
snabbt som möjligt får rätt insats utifrån de individuella behoven. På grund av
Arbetsförmedlingens förändrade situation kommer det finnas ett behov av att utforma stöd till
dessa individer under en övergångsperiod för att förhindra glapp mellan verksamheter innan
Arbetsförmedlingens kompletterande aktörer tar vid.
Insatsen ska arbeta för en ökad samverkan med Hälsocentralen i Järpen för att kunna stötta
individer i kontakten med vården. Insatserna från arbetsterapeut kan bedrivas innan vårdkontakt,
under vårdkontakt samt efter vårdkontakt. Samverkan med fysioterapeuter på hälsocentralen ska
vidareutvecklas för att öka följsamheten i behandlingen hos de personer som arbetsterapeuten
träffar. Olika aktiviteter kopplade till Jobbcenter ska utvecklas och utvärderas inom insatsen.
Behovet av att erbjuda sömnskola bör undersökas.
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Även en ökad samverkan med Öppenvården, som bedrivs i projektform i kommunen, ska
undersökas och förhoppningsvis leda till fler kontakter och kortare väg till rätt hjälp för
individerna.
Insatsen ämnar undersöka hur samverkan kan utformas med Arbetsförmedlingen i syfte att
underlätta för Arbetsförmedlingen i arbetet med funktionshinderskodning. Detta för att öka
individernas chanser att komma in på arbetsmarknaden och hitta en långsiktig lösning till egen
försörjning.
Insatsen utgör en del av den satsning som redan görs inom projekt Jobbcenter och
arbetsterapeutfunktionen ska införlivas i jobbcenters verksamhet. Till Jobbcenter aktualiseras
personer från Individ- och familjeomsorgen och som behöver stöd i att närma sig
arbetsmarknaden. Även Hälsocentralen och SFI kan bli aktuella för att aktualisera ärenden till
arbetsterapeut för att hitta nya vägar in till tidiga insatser och tidig kontakt med rätt stöd för att
närma sig arbetsmarknaden och/eller studier. Förutsättningar för arbetsterapeuts deltagande i
befintlig samverkan så som STR-möten (samordnad tidig rehabilitering) och En väg In ska
undersökas. En gemensam metodbok som grundar sig i Supported Employment ska färdigställas
och utgöra en grund för Jobbcenters arbetsmetod.

Utvärderingsplan
Delrapporter kommer att upprättas årligen.
Kontinuerlig återkoppling kommer att ske till styrgruppen utifrån målsättningen med projektet.
SUS-rapportering sker löpande under projekttiden.
Uppföljning kommer även att göras med NNS indikatorer.
Slutrapport kommer att upprättas i januari 2022.
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