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Nationella ESF-projektet Hälsofrämjande etablering  
 

Hälsofrämjande etablering är ett nationellt projekt, delfinansierat av Europeiska Social-

fonden, som ägs av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och genomförs i samarbete 

med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Projektet pågår mellan december 2017 

och mars 2021. Projektet riktar sig till nyanlända som deltar i etableringen och tros ha nå-

gon form av ohälsa och/eller funktionsnedsättning. Syftet är att identifiera, stödja och 

stärka nyanlända på deras väg mot arbete eller studier. Detta genom att: 

 utveckla och testa nya metoder och arbetssätt för att tidigare identifiera personer 

med ohälsa och/eller funktionsnedsättning 

 undersöka hur systemet som ger stöd att komma i arbete, utbildning eller närmare 

arbetsmarknaden bättre kan anpassas till personer med ohälsa och/eller funktions-

nedsättning.  

 utveckla strukturer för samverkan och samsyn kring målgruppen hos berörda ak-

törer 

Projektet samordnas nationellt och arbetet bedrivs i delprojekt på följande sex orter: 

Umeå, Gävle, Nacka/Värmdö, Eskilstuna, Växjö och Malmö. Delprojekten organiserar 

sig utifrån lokala förutsättningar. På lokal nivå samverkar Arbetsförmedlingen, Försäk-

ringskassan, samordningsförbund, kommuner och regioner. 
 

Identifiera personer med ohälsa och/eller funktionsnedsättning 

Deltagarna i Hälsofrämjande etablering har främst identifierats genom att det funnits 

tecken på ohälsa och/eller funktionsnedsättning som påverkar etableringsprocessen, till 

exempel genom utebliven progression eller hög frånvaro från aktiviteter. Det har också 

gjorts genom att Arbetsförmedlingens frågeformulär ”Stödfrågor för klargörande av häl-

sotillstånd” har använts.  

Det har skrivits in 508 deltagare i Hälsofrämjande etablering, 70 % kvinnor och 30 % 

män. Av deltagarna som avslutats (363 deltagare) har 12 % fått en registrerad funktions-

nedsättning på Arbetsförmedlingen under tiden de varit inskrivna i projektet. I oktober 

2020 var knappt 20 000 personer inskrivna i etableringsprogrammet på Arbetsför-

medlingen och av dem hade cirka 2 % en registrerad funktionsnedsättning. Siffrorna är 

inte jämförbara men den samlade bedömningen är att projektet i högre utsträckning iden-

tifierar personer med ohälsa/funktionsnedsättning än i ordinarie arbete.   

En stor del i att kunna identifiera personer tidigare har bestått av en förbättrad och ökad 

dialog mellan kommunen och Arbetsförmedlingen. Lärarna på SFI har i många fall kun-

nat identifiera utebliven progression eller hög frånvaro tidigare än arbetsförmedlaren. Ge-

nom en ökad dialog dem emellan har personer snabbare kunnat fångas upp. Fler personer 

har kunnat identifieras också för att arbetsförmedlare, med vetskap om projektet, syste-
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matiskt uppmärksammat deltagare där det fanns tecken på ohälsa och/eller funktionsned-

sättning som påverkar etableringsprocessen. Genom ökad dialog med vårdcentraler och 

andra ESF-projekt har personer identifierats även från dem.   

Identifiera personens behov och förutsättningar 

Några av lärdomarna i Hälsofrämjande etablering är att deltagarnas behov är komplex 

och sammansatt av flera delar. Deltagaren har ofta behov, utmaningar och hinder utöver 

ohälsa/funktionsnedsättning som är en konsekvens av deras livssituation. Exempel på det 

är problem med bostad/ekonomi och familjesituation.  

Många gånger är behoven också diffusa och svårfångade vilket gör att det kan ta tid att få 

en tydlig bild av deltagarens behov och förutsättningar. För att kunna utreda grundligt och 

få en bra helhetsbild av deltagaren har projektet sett särskild framgång i gruppaktiviteter i 

kombination med individuella uppföljningar.  

Det är inte alltid aktörerna får alla svar vid ett enstaka tillfälle utan det är en process som 

gynnas av tid, tillit, dialog och kontinuitet. Frågor behöver ställas på rätt sätt och vid rätt 

tillfälle där deltagaren befinner sig både mentalt och fysiskt, det kan vara hos Arbetsför-

medlingen eller på en insats hos exempelvis kommunen eller vid vårdkontakter. Därför 

har en viktig del bestått av att Arbetsförmedlingen, kommunen och hälso- och sjukvården 

haft en dialog sinsemellan och haft flerpartssamtal tillsammans med deltagaren för att få 

en komplett helhetsbild av deltagarens behov och förutsättningar. 

Stöd för att komma i arbete, utbildning eller närmare arbetsmarknaden  

Projektmedarbetarna har haft en koordinerande stödfunktion för deltagarna, vilket be-

hövts utifrån att många haft komplexa behov och behövt ett samtidigt stöd från mer än en 

aktör. Genom att träffa deltagarna under en längre tid har projektmedarbetarna kunnat ar-

beta upp en relation och ett förtroende, vilket underlättat att identifiera rätt stödinsatser. 

Denna stödjande och koordinerande roll fanns inte på samma sätt innan projektet på de 

orter där projektet haft verksamhet.  

När det kommer till insatser har projektet fyllt en lucka då det tidigare inte funnits lämp-

liga insatser för de i målgruppen med kort eller ingen skolbakgrund, knapp arbetslivserfa-

renhet, ohälsa, analfabeter eller de som inte kommer vidare från SFI A och B, som av-

stannat i eller har utebliven progression. För många av dessa har det inneburit att man 

endast haft SFI och eventuellt samhällsorientering innan projektstart. 

De insatser som varit framgångsrika i att identifiera och utreda deltagarens ohälsa och/el-

ler funktionsnedsättning och förutsättningar har också visat sig vara bra som stöd mot ar-

bete/studier då man sett framgång i gruppaktiviteter i kombination med individuella upp-

följningar. Det har också gett ett mervärde att ha ett samtidigt stöd från mer än en aktör.  

I arbetet med att ge rätt stöd till deltagaren har dialogen mellan framförallt Arbetsför-

medlingen och kommunen varit betydelsefull. I de fall det funnits medicinska behov har 
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dialogen med vården varit betydelsefull. Dialogen med Försäkringskassan utifrån stödet 

till individen har främst varit konsultativ för att räta ut frågetecken kring vilken roll myn-

digheten kan ha i vissa ärenden och tips på samverkanskanaler som kan användas, utifrån 

myndighetens erfarenhet av samverkan kring individer med behov av stöd i sin rehabilite-

ring.  

Strukturer för samverkan och samsyn kring målgruppen hos berörda aktö-

rer 

I projektet har det funnits bättre strukturer för att: 

- Identifiera personer med ohälsa och/eller funktionsnedsättning 

- Sätta in rätt stöd till personen 

 

Strukturen har funnits på olika sätt i olika delprojekt på handläggarnivå, bland annat ge-

nom forum där ärenden lyfts för bedömning om projektet vore en passande insats och fo-

rum där avstämningar skett under tiden deltagaren tagit del i projektet. Alla aktörer, Ar-

betsförmedlingen, Försäkringskassan, kommunen och hälso-och sjukvård har ingått i kon-

stellationer på handläggarnivå, men i olika grad och med olika ingångar. Arbetsför-

medlingen och kommunen har haft den största rollen utifrån att deltagarna finns hos dem. 

Utöver dessa diskussioner har även flerpartssamtal används där deltagaren själv medver-

kat.  

Strukturen har även funnits på chefsnivå genom att flera aktörer gemensamt ingått i de lo-

kala chefsgrupperna som funnits i varje delprojekt, där erfarenheter från det praktiska ar-

betet lyfts och diskuterats. Här har Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommun och 

vårdenheter funnits representerade. Det är framförallt i detta arbete som Försäkringskas-

san haft en roll.   

Utöver detta har det också arbetats fram strukturer som kan hålla på längre sikt, såsom 

förtydligande kring arbetet med målgruppen i överenskommelser mellan aktörer på lokal 

och regional nivå och tillvaratagande av lärdomar hos samordningsförbund. 

Avslutningsvis 

Hälsofrämjande etablering tar nu fram en nationell slutrapport och sex lokala slutrappor-

ter för varje delprojekt. Utöver detta tas det också fram metodstöd för de olika insatser 

och arbetssätt som utvecklats och prövats under projekttiden. Förhoppningen är att me-

todstöden och lärdomar från projektet tillvaratas hos ingående aktörer (både lokalt och 

nationellt). Tillvaratagandet skiljer sig åt mellan aktörerna och alla är en viktig länk i ked-

jan som bidrar till att nyanlända med ohälsa/funktionsnedsättning når målet arbete/studier 

eller närmar sig arbetsmarknaden.  
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Övrig information 

Under 2021 läggs  dokumentation om projektet på SKRs hemsida. T.ex. kommer den nat-

ionella samt de lokala slutrapporterna att finnas tillgängliga i mars/april  2021. 

 

Nedan finner ni kontaktuppgifter till samtliga delprojektledare och till det nationella kans-

liet: 

Johanna Nordström, johanna.nordstrom@umea.se – delprojekt Umeå 

Louise Askebro, louise.askebro@arbetsformedlingen.se – delprojekt Gävle 

Anne Nordenberg, anne.nordenberg@gavle.se – delprojekt Gävle 

Lena Hallberg, lena.hallberg@eskilstuna.se – delprojekt Eskilstuna 

Ulrika Arvas, ulrika.arvas@finsamvarna.se – delprojekt Nacka-Värmdö 

Alemka Zuku, alemka.zuku@vaxjo.se – delprojekt Växjö 

Aida Basic, aida.basic@arbetsformedlingen.se – delprojekt Malmö   

 

Nationella kansliet 

Carina Cannertoft, SKR  carina.cannertoft@skr.se – nationell projektledare 

 

Martin Waara, SKR  martin.waara@skr.se   

 

Sofia Gagnert, Försäkringskassan  sofia.gagnert@forsakringskassan.se  

 

Dijana Skeppstedt, Arbetsförmedlingen dijana.skeppstedt@arbetsformedlingen.se 

https://skr.se/integrationsocialomsorg/asylochflyktingmottagandeintegration/samverkan/projekthalsoframjandeetablering.24700.html
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