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Bakgrund
År 2012 genomfördes, inom dåvarande KUR-projektet (Kunskapsutveckling om
rehabilitering för personer med psykisk sjukdom och funktionsnedsättning), en
kompetensutvecklingsinsats i form av konferensdagar och grupparbete. KURprojektets syfte var att skapa en gemensam kunskapsbas och underlätta samarbetet
mellan de deltagande organisationerna försäkringskassa, arbetsförmedlingen,
landstinget/regionen och kommunerna. Projektet drevs av en KUR-arbetsgrupp
under ledning av Höglandets Samordningsförbund.
Som ett resultat av KUR-projektet bildades en samverkansgrupp, Samverk Sävsjö,
inom vilken samarbetet runt personer med psykiska/neuropsykiatriska
funktionshinder bedrevs under år 2013. Efter en gemensam utvärdering reviderades
rutinerna våren 2014. Revideringen av rutinen ledde till att Samverk Sävsjö skulle
omfatta
alla
som
hade
rehabiliteringsbehov
och
inte
enbart
psykiska/neuropsykiatriska funktionshinder. Detta för att forumet skulle användas på
bästa sätt.

Berörda parter
I Samverk Sävsjö ingår försäkringskassan, arbetsförmedlingen, Sävsjö vårdcentral
Vrigstad filial, psykiatrimottagningen i Vetlanda samt Sävsjö kommun.

Syfte
Syftet är att genom samverkan mellan aktörerna i Samverk Sävsjö effektivt utnyttja
samhällets resurser till stöd för personer med behov av insatser från olika aktörer.
Ambitionen är att snabbt och på bästa sätt samordna insatser. Denna rutin är till för
samverkansbehov där ordinarie, befintliga samverkansmetoder och nätverk saknas
eller är oklara.

Målgrupp
Personer i arbetsför ålder 16-64 år som bedöms ha behov av samordnade
rehabiliteringsinsatser från minst två av de berörda parterna. Anledningarna till
behovet av samordnade insatser för en individ kan vara att minska risken för
rundgång mellan berörda verksamheter, tydliggöra vem som gör vad och/eller att
minska risken för större ohälsa.

Forum
Styrgrupp Samverk Sävsjö
Mötesforum med ansvariga chefer (alternativt ersättare med mandat att fatta beslut)
från de berörda parterna. Möte i styrgruppen sker 2 ggr/år. Syftet är att utifrån sin
organisation underlätta och utveckla samverkan i Sävsjö och möjliggöra arbetssätt
och metoder för samverkan. Ansvarig för att kalla till styrgruppsmöte, skriva protokoll
och revidera överenskommelse är Sävsjö kommun.

Arbetsgrupp Samverk Sävsjö
En arbetsgruppen bestående av medarbetare från alla fyra aktörer arbetar med
kunskapsutbyte mellan verksamheterna. Arbetsgruppen arbetar på uppdrag av
styrgruppen och träffas ca. 4 ggr/år.
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Uppdrag från styrgruppen till arbetsgruppen för 2019 är:
-

Informationsträffar för anställda inom verksamheterna utifrån samverkan för att
öka kunskapen om varandra
Förslag på förbättrad samverkan mellan verksamheterna.
Att synliggöra aktuella insatser i respektive verksamhet för målgruppen för att kunna
återgå till arbete och studier.
Förslag på revidering av den lokala överenskommelsen samt tillhörande bilagor.

Samverkansmöte
Samverkansmöte för individer i arbetsför ålder 16-64 år som är i behov av
samordnade rehabiliteringsinsatser från minst två av de berörda parterna inom
Samverk Sävsjö. Rutin för Samverkansmöte finns i bilaga ”Checklista för
samverkansmöte”. Som bilaga finns även ”Kallelse till samverkansmöte” samt
”Handlingsplan för Samverkansmöte”.

Kontaktperson
Varje aktör utser en ansvarig kontaktperson i Samverk Sävsjö, som förmedlar
förfrågan om samverkan till rätt personal/handläggare inom sin organisation.
Kontaktpersonen ansvarar även för att telefon- och mailuppgifter hålls uppdaterade
mot de andra i Samverk Sävsjö. Se bilaga över aktuella kontaktpersoner.

Bilagor
-

Kontaktpersoner för Samverk Sävsjö
Checklista för samverkansmöte
Kallelse till samverkansmöte
Handlingsplan för samverkansmöte
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Joacim Hägglöf
Vårdenhetschef Vetlanda/Sävsjö
Psykiatriska mottagningen Vetlanda

Sabine Ljung
Vårdenhetschef
Sävsjö Vårdcentral och Vrigstad filial,
Vårdcentralerna Bra liv
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………………………………

Jenny Sarrion
Sektionschef
Arbetsförmedlingen

Lillemor Hultqvist
Funktionschef IFO/SIA/FO
Sävsjö kommun

……………………………………
Emma Eriksson
Enhetschef
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Avdelningen för sjukförsäkring, Småland Nordväst
Försäkringskassan
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