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KAOSAM
Kartläggning av (arbetsförmåga och ohälsa i) samverkan

Individer som har oklar arbetsförmåga på grund av ohälsa och sjuk-
dom behöver ibland hjälp med att kartlägga sina möjligheter till rätt 
stöd, behandling, rehabilitering och ersättning. När det finns flera 
olika aktörer kring en individ behövs samverkan för att tydliggöra 
vem som gör vad och vilket mål som eftersträvas. För att myndig-
heter och sjukvård ska bli ännu bättre på att hantera individärenden 
behöver vi bra samverkansmetoder.

KAOSAM vänder sig till individer som är beroende av helt eller 
kompletterande försörjningsstöd (socialbidrag). 

Vi använder SIP, samordnad individuell plan, som metod för  
att lära oss mer om hur vi kan samverka kring individen på ett  
framgångsrikt sätt. SIP görs när en individ har behov av insatser  
från både socialtjänst och sjukvården och dessa behöver samordnas.  
I projektet medverkar också Arbetsförmedlingen och Försäkrings- 
kassan vid behov.



Våra förhoppningar är att KAOSAM ska leda till:

• att öka kunskapen om myndigheternas och sjukvårdens upp- 
drag hos både personal och individ genom att använda SIP.

• att minska missförstånd och ineffektiva processer, onödiga  
sjukvårdsbesök samt långa handläggningstider.

• att skapa strukturerade arbetsmetoder och rutiner som kan  
implementeras i och mellan verksamheterna.

• att, genom ärendekartläggning, tidigt identifiera individer  
med behov av insatser och samordning.

• att motivera individen till delaktighet i sin rehabilitering.  

• att minska ohälsan, förkorta sjukskrivningar samt erbjuda  
rehabiliterings- och arbetslivsinriktade möjligheter för den  
enskilda individen.

Målet är att fler individer med oklar arbets- 
förmåga på grund av ohälsa och sjukdom  
ska komma närmare arbetsmarknaden och  
öka sina möjligheter att bli självförsörjande  
och/eller få ersättning från rätt myndighet.



KAOSAM är ett samverkansprojekt inom Finsam Lund som  
utgår från Socialförvaltningen i samarbete med Region Skåne  
via Allmänpsykiatriska mottagningen i Lund, Vårdcentralen  
Norra Fäladen och Vårdcentralen Måsen samt Arbetsförmedlingen 
och Försäkringskassan.

För ytterligare information kontakta oss gärna!

Projektledare:

Elisabeth Ravn 
Arbets- och försörjningsenheten 
Telefon: 046-357894 eller 0729 816471 
E-post: elisabeth.ravn@lund.se


