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SAMRE projektet presenterade goda resultat på 
frukostmötet den 12 november  

Ett 70-tal deltagare kom för att lyssna på resultaten från projektet SAMRE (samordnad rehabilitering för sjukskrivna utan 
sjukpenning). Deltagarna fick bland annat höra om den unika skriftliga överenskommelse som projektet tagit fram och om 
arbetsverktyget SAMRE-modellen. Överenskommelsen beskriver hur alla medlemsparter gemensamt ska samverka kring 

målgruppen. Den är en viktig pusselbit för att samverkan ska fortsätta att 
utvecklas. SAMRE-projektet avslutas vid årsskiftet och implementeras då i 
ordinarie verksamhet hos medlemsparterna. 
 
Projektledaren Elsa Lundqvist visade hur viktigt det är med förrehabiliterande 
insatser. Insatserna är ett första steg mot rehabilitering, men även ett verktyg 
för att dokumentera aktivitetsförmågan inför t.ex. ansökan om sjukersättning. 
Projektgruppen berättade om en god samverkan med vården och särskilt med 
psykiatrin. Ett resultat av SAMRE är att socialsekreterarna upplever en ökad 
kompetens i att läsa läkarintyg. 
 
Vid inskrivning i SAMRE var bara 14% av deltagarna inskrivna i en aktivitet. 

Men efter genomgång visade det sig att 48 % av deltagarna har kapacitet att starta en förrehabiliterande insats 
(deltagarstatistik t.o.m. december 2018). Hälften hade behov av en komplettering av läkarintyget. 
 
Josefin Sandström från Ramböll Management Consulting menade att det är en styrka med SAMRE att projektet fokuserat 
redan från start på att resultaten ska bli ordinarie verksamhet. Hon såg flera positiva resultat kring implementeringen som 
kommer sammanfattas i en utvärderingsrapport senare i år. 
 

Välkomna på HOPPETS glöggmingel 

Den 3.e december bjuder Samordningsförbundets insats för den unga 
målgruppen, HOPPET, in till glöggmingel! Dörrarna slås upp kl.16.30 
och stänger cirka 18.30! HOPPET finns på Runbyvägen 11 i Upplands 
Väsby! 
 
Vill du vara med? Maila ditt namn och allergier till 
tina.claesson@upplandsvasby.se Skriv ”Glöggmingel” i rubriken Meddela 
din medverkan senast 29.e november!  

 

 
 

Nästa frukostmöte den 5/2 2020 om brukarinflytande 
Det första frukostmötet 2020 är bokat till den 5 februari. Vi ska denna gång vara i lokalen Abba i Messingen i Upplands 

Väsby. Temat på mötet blir brukarinflytande med goda exempel från bland annat socialtjänsten i Sollentuna och Upplands 

Väsby kommuner. Inbjudan kommer att skickas ut inom några veckor. 
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