








SUS = Sektorsövergripande system för uppföljning av samverkan och finansiell samordning inom 
rehabiliteringsområdet) 
 

• SUS - Vår möjlighet och skyldighet! 
• ”Det som inte finns i SUS gör inte förbunden” 
• Försäkringskassan är systemägare, ansvaret att registrera är myndighetsgemensamt 
• Uppföljning och utvärdering måste ges mycket hög prioritet 
• Vid såväl utvärdering som uppföljning skall anläggas ett jämställdhetsperspektiv 
• Ett samordningsförbunds uppgifter: svara för uppföljning och utvärdering av 

rehabiliteringsinsatserna (Lagen om finansiell samordning) 
 
Uppföljning på nationell nivå - återrapporteringen till regeringen  
• Hur används resurserna förbunden har?  
• Vem kommer insatserna till del?  
• regional nivå - regional samverkansgrupp, ägarsamråd 
• lokal nivå - styrelse, ägare, verksamhet 
 
Registrera på insatsnivå 
Registrera på deltagarnivå  





Strukturövergripande insatser: 
 
• Insatser som vänder sig till de samverkande myndigheterna eller insatser för att 

öka kunskap om gruppers behov av arbetslivsinriktad rehabilitering (Återkoppling 
av den ökade kunskapen?) 

• Medarbetare hos parterna, chefer, styrelser 
• Endast antal (pinnstatistik) 
• Unika deltagare? Eller utbildningstillfällen? 
 
 
Individriktade insatser  / uppföljning av deltagare: 
 
• Personuppgifter 
• Deltagarinsats där deltagare registreras in med uppgifter om personnummer, 

bakgrundsinformation, försörjning före och efter insats etc. 
 
(Hur har insatsen bidragit till att förflytta försörjningen från samhälle till individ?) 
(Hur har värdet av insatsen växlats upp?) 



Återrapportering 2016  (modellen för återrapportering) 
 
Data hämtas ur SUS: 
 
20 april 2016 (rapport den 17 juni unga AE och sjukskrivna) 
 
11 januari 2017 (verksamhet) 
 
25 januari 2017 (ekonomi) 
 
Märka insatser - skriv i insatsbeskrivningen 
• finsam9.0 
• LTS 
• Unga AE 
• ESF ÄG eller ESF MF 
 
Registrera fortlöpande! 



Rapporter från SUS 
 
Hur och vad redovisar ert förbund idag? 
 
Vad är styrelse och omvärld intresserade av?  
 
• Antal deltagare - flöden 
• Målgruppsbeskrivning  
• Ålder 
• Utbildningsnivå 
• Tid i offentlig försörjning 
• Resultat 
• Tid i insats 
• Försörjningsförändring 
• Sysselsättning/Avslutsanledning 
• ?????? 





Samverkansform:FINSAM  Period:2016-01 - 2017-12 

Jämnställdhetsperspektivet 



Perspektivet förflyttad försörjning 







Utvecklingspotential i Örnsköldsvik 
 

• Tillmötesgå statens önskan om att det ska synas att individens försörjning flyttas 

från samhälle till individ! eller inte? 

• D v s göra val, bevilja medel till insatser med volym-redovisning eller individnivå-

redovisning 

• Kanske villkora inför beslut om stöd? Vad krävs av inrapportering och 

återkommande redovisning för att medel ska betalas ut? 

• Bättre administration hos de medverkande aktörerna 
 
Att fundera på? 
 
Ska medel beviljas till de ”längst från arbete/arbetsmarknad”?, eller de som har 
förutsättningar att under insatsen nå status ”ingen offentlig försörjning!? 



Status 2017-06-02 

Anhörigstöd, specifikt vid suicidrisk/fullföljt suicid 

• Kommun – saknar (uttrycker ”ambition” för 2018) 
• Landsting – behandlande läkare 
• Svenska Kyrkan – finns för individ, ska utveckla ytterligare 

hösten 2017 
Information på hemsida i anslutning till ”suicidprevention” 
 
Samtalsbyrån för unga, återstartad (full fart!) 
(Ungdomsmottagning, 50% kurator, bekostas av kommun) 
www.ornskoldsvik.se/samtalsbyran 
 
RSMH respektive Attention, samverkan sker 
 
”Psykeveckan, v 45”, tema ”Ung idag” 
(Bl a om ”hemmasittare”) 
www.ornskoldsvik.se/psykeveckan 
 
Nationella Suicidpreventionsdagen 10/9 
Tre föreläsningar veckan före 
www.ornskoldsvik.se/suicidpreventiv 
 
MHFA (Första hjälpen till psykisk hälsa) 
• Första halvåret: nio kurser genomförda, en kvar i Mellansel 
• Andra halvåret: åtta inplanerade kurser 
• Större efterfrågan än möjlighet att tillhandahålla 
• Planer på att bredda målgrupp och finansiering 
www.ornskoldsvik.se/mhfa 

http://www.ornskoldsvik.se/samtalsbyran
http://www.ornskoldsvik.se/psykeveckan
http://www.ornskoldsvik.se/suicidpreventiv
http://www.ornskoldsvik.se/mhfa


 
Tidigare ”PRIO” (psykisk ohälsa)              ”angelägna 
utvecklingsbehov i ett bredare perspektiv”: 
58 nyckelindikatorer, besvarade 2017-05-31. Fortsätter med 
analys i augusti, sedan handlingsplan med 1 respektive 5 års 
perspektiv 
 
Status sjukskrivna i Ö-vik respektive 
Västernorrland 
Stora behov…., kopplat till egenskattad hälsa blir det mycket 
intressant! 
 
Uppdaterat matris ”Samverkan mellan 
samhällsaktörer i Örnsköldsvik” 
 
Utmaningar/Behov: 
• HBTQ, utifrån perspektivet psykisk hälsa 
• Självtillfogade skador 
 



Enkät styrelse 
Vi vill veta hur du upplever arbetet i styrelsen i ditt samordningsförbund. Kryssa i den ruta som bäst 
beskriver Din uppfattning i varje fråga. 

För att underlätta för Dig att ta ställning till påståendena finns nedan definierat en del av de begrepp som 
nämns i enkäten 
 

Med struktur avses en synlig uppbyggnad, exempelvis en organisationsstruktur, och 
strategi avser en övergripande medveten process med syfte att utveckla 

verksamheten på bästa sätt. Inblandande aktörer kan vara någon av parterna 
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommunen, och landstinget/regionen eller 

arbetsgivare, föreningar, samfund m fl. Relationer betyder här kopplingar mellan 
personer eller befattningar. 

 

I  v i lken utsträckning: Inte al ls  Til l  l i ten 
del Delvis  Til l  s tor 

del 

Til l  
mycket 
s tor del  

Helt  och hål let  

1 Har ni strukturer för att initiera, 
upprätthålla och underhålla relationer 
mellan inblandade aktörer? 

1q  2q  3q  4q  5q  6q 

2 Har ni en strategi för hur vi arbetar 
med uppföljning och utvärdering av de 
samordnade rehabiliteringsinsatserna? 

1q  2q  3q  4q  5q  6q 

3 Använder ni uppföljning och 
utvärdering som underlag för att 
utveckla de samordnade 
rehabiliteringsinsatserna? 

1q  2q  3q  4q  5q  6q 
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