Förstudie inför kommande ESF+ utlysningar - Arbetslöshetshälsovård
Karolina Bengtsdotter, har de senaste två åren parallellt med sitt arbete på Finsam MittSkåne
studerat på magisterprogrammet Arbete och hälsa vid Umeå Universitet. Det framkom ganska
snabbt att innehållet i programmet var kopplat till Företagshälsovården dvs rehabilitering av
anställda. Finsams målgrupp består till största delen av personer som står långt från
arbetsmarknaden dvs arbetslösa och tanken som växte fram under hennes studier var att det
borde finnas en Arbetslöshetshälsovård. Resonemanget är att som anställd har man många
gånger tillgång till en Företagshälsovård som arbetsgivaren tar till sin hjälp för att rehabilitera
sina anställda åter i arbete men som arbetslös är man hänvisad till den offentliga vården. Den
offentliga vården arbetar sjukdomsorienterat och har inte i rehabiliteringssammanhang
tillgång till att arbeta med rehabilitering mot arbete på samma sätt eftersom det inte finns en
arbetsgivare och det är det tomrummet Arbetslöshetshälsovården syftar till att fylla.
Förstudien är inom ESFs tema ”-att fler individer kommer i arbete eller närmar sig
arbetsmarknaden och att organisationer bättre möter arbetssökande individers samlade behov”
och mer specifikt utgår förstudien från problemformuleringen: Hur kan vi, genom en
Arbetslöshetshälsovård underlätta för individer som står långt från arbetsmarknaden att
komma i arbete, utbildning eller närma sig arbetsmarknaden? Den syftar till att utveckla idén,
genomföra en mer omfattande analys, mobilisera samverkansaktörer och förbereda en
kommande ESF+ ansökan om en Arbetslöshetshälsovård. Tanken är att instanserna/stuprören
kommer kunna remittera komplexa ärenden där det behövs ledning och samordning för
rehabilitering.
•

•

•

Arbetslöshetshälsovården tar ett helhetsgrepp för individen utifrån multidisciplinära
bedömningar, huruvida en återgång i arbete är möjlig samt utredning av vilka
behovsanpassade åtgärder som är nödvändiga samt erbjuda dessa.
Arbetslöshetshälsovården kopplar på presumtiv arbetsgivare och rehabilitering mot
arbete kommer kunna ske hos den vilken i sin tur från Arbetslöshetshälsovården får stöd
i form av handledning och utbildning. Detta innefattar bred samverkan mellan
instanserna kommun, privat och offentlig vård, näringslivet, utbildningsinstanser
(regionala och offentliga aktörer), Arbetsförmedling, och Försäkringskassa (nationella
aktörer).
Arbetslöshetshälsovården kommer att stärka individernas ställning på arbetsmarknaden,
hjälpa dem till sysselsättning samt bidra till social inkludering.

Karolina Bengtsdotter kommer under perioden 1 maj till 1 december arbeta i projektet och du
kan kontakta henne på karolina.bengtsdotter@finsammittskane.se eller ring: 0729-87 69 54
Läs om Socialfondsprogrammet ESF+ här

