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1. Bakgrund
Som tidigare framhållits i delrapport ett är projektet Coachning som rehabiliteringsmetod
en del av en större studie, Safaristudien, som görs i samverkan med Stockholms läns
landsting och Västra Götalandsregionen. Utgångspunkten har varit de tidigare genomförda
pilotprojekten inom Västmanland riktade till sjukskrivna kvinnor med psykisk ohälsa som
haft mycket goda resultat. Av det hundratal individer som deltog, kunde mellan 70 och 75
procent återvända till antingen arbetslivet, arbetsträning, studier eller en kombination av
dessa. I projekten visade det sig att coachning som metod kunde stödja återgång till
arbetslivet för denna grupp kvinnor, att de kunde återfå självkänslan och tron på att kunna
arbeta. De blev stärkta både psykiskt och fysiskt och förbättrade sina självskattade värden
vad gäller depression och motivation för arbetsåtergång.
Ohälsotalet för individer med psykiskt nedsatt välbefinnande i länet ligger i dagsläget
något över genomsnittet för landet och särskilt för yngre kvinnor (Hälsa på Lika Villkor
2012) samt att det idag finns alltför lite evidens för att bedöma effekterna av olika
coachprogram beslutade Samordningsförbundet att delfinansiera projektet som drivs av
landstinget Västmanland och Kompetenscentrum för hälsa. Med ökad kunskap om de
långsiktiga effekterna av coachning som rehabiliteringsmetod är förhoppningen att
projektet ska öka möjligheterna för individer med psykisk ohälsa att återkomma i
arbetslivet.
Resultaten kommer som tidigare nämnts också att kunna jämföras med effekter av andra
studier inom samverkanslänen om interventioner på arbetsåtergång. Projektet har beviljats
medel om totalt 2 miljoner kronor från landstinget Västmanland samt med 1148 tkr från
Samordningsförbundet Västerås under perioden 2012 - 2014.

Syfte
Syftet med coachningsprojektet är att vetenskapligt undersöka effekten av rehabilitering
med coachning som metod för att möjliggöra arbetsåtergång för personer med psykisk
ohälsa.
Andra delrapporten
Föreliggande rapport utgår från den första delen av interventionen, det vill säga, perioden
mars 2013 – augusti 2013. Sextio personer av hundra, fördelat på sex grupper är i
skrivande stund inkluderade i projektet. Av dessa är nio personer redan är utskrivna.

2. Deltagarna
2. 1 För deltagarna: förutsättningar
De sextio deltagarna är i åldern mellan 25-61 år och medelåldern är 41 år.
Könsfördelningen är cirka två tredjedelar kvinnor (41) och en tredjedel män (19).
Medelåldern är 41 år. Den genomsnittliga sjukskrivningstiden är 117 dagar (med en
spridning mellan två och tolv månader). Majoriteten av deltagarna har diagnoser som
relaterar till utmattningsdepressioner och stress. Dålig självbild med överkrav eller
utsatthet återfinns hos de flesta deltagare. De största behoven med coachningen är enligt
deras egen uppfattning: att stärka självkänslan, att sätta gränser, hantera prestationsångest,
se till hela livssituationen/ livspusslet, arbetslivet, att hantera stress och friskvård.
Kriterier för inklusion: sjukskrivning mellan en och tolv månader, psykiska diagnoser
såsom oro/ångest, depression och stress, inskriven hos Försäkringskassan (enligt koderna
F32, F33, F41, F43 eller F40). Alla slag av medicinering accepteras. Alla diagnoser som
relaterar till psykiska och psykiatriska diagnoser accepteras (med undantag av
exklusionskriterierna nedan). Deltagarna ska förstå svenska språket så att de kan
tillgodogöra sig både coachningen och resultaten av de tester och verktyg som ingår i
programmet. Inklusionen av deltagare sker i grupper om tio deltagare i nära samverkan
med Försäkringskassan.
Exklusionskriterier: pågående missbruk, schizofreni, bipolära syndrom, allvarlig
självmordsrisk, kognitiva handikapp samt de i kontrollgruppen som tidigare har fått
behandling inom ramen för rehabiliteringsgarantin.
Urvalet av deltagare har gjorts av kontaktpersonen på Försäkringskassan utifrån ovan
fastställda kriterier. Vi har kunnat konstatera att deltagarna som hittills inkluderats till de
sex grupperna fullt ut motsvarar kriterierna för målgruppen. Av alla som kommit till
informationsmötet har samtliga utom en samtyckt till att medverka i projektet. De som har
tackat nej i det första skedet (när FK kontaktat dem) har angett att de inte orkar, att de har
stöttning från annat håll eller inte tycker sig inte ha behov av att delta.
Ingen av de 60 deltagarna är födda på 90-talet, utan den yngsta är född 1989. Totalt är det
fem deltagare som har hoppat av projektet. Två av dessa hoppade av efter det inledande
samtalet med kartläggningsansvarig, en annan på grund av bristande ork i och med
påbörjad psykiatrisk utredning och ytterligare en annan hade redan en psykologkontakt och
ytterligare en hade problem med att komma ifrån ett funktionshindrat barn. En stor del av
individerna har skattat möjligheten att återställa arbetsförmågan lågt. Den psykiska hälsan,
mätt genom ett självskattat depressionstest, Madrs1 hade vid start ett genomsnittligt värde
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av 21/45poäng för de 60 deltagarna. Det innebär att de som har inkluderats sedan
delrapport ett har ett högre värde än de första deltagarna (17,5). Några av deltagarna hade
dock ett väsentligt högre värde, vilket enligt skalan indikerar en djupare grad av
depression. Av de 60 deltagarna har tre personer inte fullgjort gymnasiet, medan 21
deltagare har gymnasiekompetens, två har eftergymnasial utbildning samt övriga 33
deltagare har högskole-kompetens. Deltagarna i detta projekt har en högre utbildningsnivå
än i tidigare jämförbara projekt. Flera är kommunanställda och en notering är att många av
dessa är lärare. De beskriver en hopplös arbetssituation med många omorganisationer
under de senaste åren som har påverkat dem negativt med hög arbetsbelastning och stress.

Reflektioner:
Många av dem som kontaktats av FK och säger att de vill komma till informationsmötet
kommer inte. Intressant att notera är också att de som är födda på 90-talet oftast inte svarar
i telefon, så dem går det inte att få kontakt med överhuvudtaget. Trots brev om inbjudan
kommer de inte till mötet. Omkring fyra-fem procent – födda -92 har redan en
diagnostiserad utmattningsdepression. Då kontaktar ansvarig på FK dem igen och bokar in
dem till möte med kartläggningsansvarig direkt. Från tidigare studier vet vi att de som har
högre utbildning kommer tillbaka i arbete i högre grad än de med låg utbildningsnivå.
Däremot blir de som har högre utbildning sjukskrivna för stress i större utsträckning än
andra.
En annan reflektion är att deltagarna skiljer sig från dem i tidigare projekt där de mådde
mycket sämre, något som syntes tydligt i deras kroppsspråk. I detta projekt är deltagarna
mycket mer öppna, de ställer frågor och verkar tillsynes mer välfungerande. Dock framgår
att få är sjukskrivna för ångest men enligt coacherna är det flera av deltagarna som har
sådana symptom. Diagnoser är ofta är svåra att sätta på dem som har olika former av
ångest- och utmattningssymptom eftersom det även handlar om en komplex livs- och
arbetssituation. Därför upplever vi att många har fler eller till och med andra diagnoser än
de är sjukskrivna för.
2.2 För deltagarna – process
De deltagare som Försäkringskassan har identifierat som lämpliga att ingå i projektet
kontaktas först av FK:s kontaktperson per telefon då de får en första information om
studien. Om personen i fråga är intresserad skickar FK en inbjudan till informationsmöte
med ytterligare information om studien samt tid och plats för mötet. Därefter bekräftas
deltagande i mötet med ny telefonkontakt från FK.
I samband med informationsmötet, som är en viktig del i projektet för att skapa trygghet
och förtroende, får deltagaren såväl muntlig som skriftlig information om studien, dess
omfattning och tidsplan. Vid detta möte ges också en möjlighet att ställa frågor till
projektledningen. Om intresse fortfarande finns för att delta i studien ger deltagaren sitt
skriftliga samtycke till att ingå i studien. De ger också sitt tillstånd till att uppgifter om dem
får hämtas från FK:s register samt att enkätresultaten får användas i forskningssyfte. I
samband med mötet får varje deltagare som samtyckt till att ingå i studien fylla i en enkät
med olika validerade frågor kring hälsa, arbetsförmåga, livskvalitet, självskattad
depression, utmattning och alkoholkonsumtion (AUDIT) m.fl. Deltagarna registreras även
i Försäkringskassans system för uppföljning och samverkan (SUS). Innan mötet avslutas
bokar kartläggningsansvarig en tid för ett så kallat screeningsamtal med deltagaren. Vid
detta samtal om cirka 2,5 timmar kartläggs individens nuläge och upplevda behov inför
arbetsåtergång. Samtalet baseras på en systemisk intervju utifrån Motivational
Interviewing (MI). Screeningsamtalet tar fasta på deltagarens behov av coachning och
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vilka parametrar som blir hjälpsamma för varje individ. Detta syftar till att försöka
skräddarsy matchningsarbetet till den coach som har optimal kompetens att möta varje
deltagares unika situation och behov. Deltagaren matchas därefter till en av de coacher
som är anslutna till projektet. Matchningen sker utifrån de individuella behov som
framkommit vid screeningsamtalet. Inom två veckor kontaktas individen av ”sin” coach till
ett första möte. Coachningen kan pågå i upp till sex månader och omfatta såväl möten,
samtal som kontakter via telefon och mejl. Uppgiften för coachen är att under de sex
månaderna bygga upp deltagarnas psykiska hälsa, öka motivationen samt att stimulera till
förändringar i livssituationen kopplat till arbetsåtergång. I coachningen finns inslag av
både kognitiv beteendeterapi (KBT) och MI där coachen ställer frågor runt nuvarande
livssituation och om deltagarens tankar för framtiden och hur de kan komma vidare. Det
finns en tydlig struktur, en ram för MI, oavsett hur coachningen sker (definition enligt W.
Miller 2009).
” MI är en samtalsmetod som används för att öka människors inre motivation och önskan till
förändring. Det finns fyra principer i motiverande samtal som styr det som kallas för
förändringsprat:
1. Uttrycka empati och utifrån målet förstå en persons uppfattning om världen (acceptans
och respekt men inte att dela åsikt)
2. Utveckla diskrepans (personen ska öka medvetenheten om ambivalensen och dess
konsekvenser)
3. Hantera motstånd (ändra strategi, motstånd kan också vara en drivkraft)
4. Inge hopp (tilltro till den egna förmågan, självkompetens).”

Kontakterna mellan coach och deltagare skiljer sig åt såväl mellan coacherna som mellan
deltagarna. Många har intensiva kontakter i början av coachningen medan andra har färre
mer utspridda kontakter. En del föredrar personliga möten medan andra är nöjda med
löpande telefon- och/eller mejlkontakter. Vid varje samtal får deltagaren dels skatta sin
upplevda livssituation ORS (Outcome Rating Scale) dels den upplevda nyttan med
samtalet SRS (Session rating Scale). Coachningen bygger på ett ömsesidigt ansvar, vilket
betyder att deltagaren måste känna förtroende för sin coach för att metoden ska fungera.
Det är deltagaren själv som skapar sin egen process men i samverkan med coachen. En stor
del av arbetet är att träna på beteendeförändringar – att bli medveten som sig själv och den
situation de befinner sig i.
Efter genomförd coachning som kan pågå under max sex månader skrivs deltagaren ut från
projektet, vilket också registreras i FK:s system SUS. De som inte kommit vidare till
arbete återförs till FK:s handläggare som i samverkan med coachen diskuterar eventuella
ytterligare rehabiliteringsåtgärder.
Reflektion:
Vid informationsmötena har de flesta deltagare visat ett stort intresse för att delta och
många upplevdes vara glada över att de fått möjligheten att vara med. En annan synpunkt
som förts fram av coacherna är att sommaren inneburit att vissa inte fått någon coachtid på
grund av semestertider. Det blir ett glapp i behandlingen som eventuellt kan vara negativt
för deltagaren. En annan fråga som diskuterats är i vilken grad det är coachningen som har
effekt då många har andra parallella insatser också pågår. Projektledningen kommer att
uppmärksamma detta i samband med slutredovisningen av resultaten då en jämförelse med
kontrollgruppen görs.
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2.3 För deltagarna – resultat och effekter
Av de 60 deltagare som rekryterats till projektet per den 30 juni har samtliga utom en
samtyckt till att delta i coachprojektet. Den personen ersattes av en annan person så att 60
personer kunnat inkluderats, vilket är enligt plan. Samtliga 60 har fyllt i baslinjeenkäten
och fått tid för intervju hos den kartläggningsansvariga. Två har hoppat av efter
screeningsamtalet då de upplevt att programmet skulle bli för påfrestande. De flesta har
också blivit kontaktade av ”sin” coach för ett första samtal inom angiven tid. Per den 31
augusti är nio personer utskrivna varav sex arbetar 100 %, två arbetar 50 %. En person är
fortfarande sjukskriven på 100 %, men mår mycket bättre och sjukskrivningen är nu även
relaterad till en graviditet. Ett möte med FK och AF och arbetsrehabilitering är inledd med
bland annat kartläggning hos en arbetspsykolog. Av de nio utskrivna så har fyra helt bytt
jobb sedan de påbörjade coachningen, övriga har gått tillbaka till tidigare arbetsgivare. Vi
ser också en tydlig förbättring hos gruppen som helhet vad gäller deras skattningar av både
ORS och SRS (se ovan). Således ett mycket positiva resultat för den nu avslutade gruppen.
Några exempel på kvalitativa resultat är:
En person som hade fått nedsatt syn har nu börjat läsa, - en annan som hade skräck för
datorer har börjat jobba med det - en annan har hoppat på en starta eget – kurs.
Flera deltagare vittnar om ökad social förmåga, exempelvis att kunna gå och handla i en
affär och vistas i folksamlingar. Vidare anger de arbetsglädje och livsglädje, kreativitet,
minskad trötthet och ökad energi på både ett allmänt fysiskt och psykiskt plan. På
beteendenivå anger de till exempel att sova mindre på dagtid, färre kognitiva besvär, men
även en förmåga att skratta åt sina problem snarare än att bli rädd – attitydförändringar
(humor och självdistans). Över huvud taget vittnar många om en förändrad bild av sig
själva och en ökad självkänsla.
Utmattningsdepressioner handlar ofta om att individen inte vågar släppa kontrollen, de
upplever starka, både inre och yttre, krav på att göra allt själv. En deltagare beskrev det
som ”det är bättre att ha ett kontrollerat helvete än en okontrollerad himmel”. Ett sådant
behov av kontroll gör att många är kvar på ett jobb de inte trivs på hellre än att göra något
nytt. Den personen som är citerad här börjar ett nytt jobb den 1 september!
En notering är att vår kontrollgrupp bara kan följas på registernivå, det vill säga
sjukskrivningsgrad och återgång i arbete. Den analysen görs också i slutrapporten.
Andra resultat för deltagarna som visat sig är att många använder SSRI läkemedel, som i
vissa fall är ett hinder i coachningen då känslolivet är påverkat. Många vill trappa ner eller
sluta med sin medicinering och rekommenderas ibland läkarkontakt av coachen för att
kunna förändra sin dos. De deltagare som har minskat eller slutat med SSRI mediciner har
börjat reflektera kring sin situation på ett bättre sätt, vilket i sin tur ökar möjligheterna till
att coachningen ska bli mer framgångsrik.
Upplevelsen av mottagandet under informationsmötet har haft betydelse för deltagarna. De
blir sedda vid introduktionen och menar att det gett en trygghet inför deltagandet. Vi tror
detta är en mycket viktig del för att skapa goda förutsättningar i projektet. Att
myndigheterna satsar på ett sådant här projekt upplevs som mycket positivt, de känner att
de blir satsade på och att ”samhället bryr sig”. Man kan se en skillnad mellan de som
kommer på informationsmötena och de som inte kommer, som går direkt till
screeningsamtalet, på så sätt att de som varit med på informationsmötena upplevs av
coacherna vara mer förberedda och positiva. Detta ska följas upp inför slutredovisningen.
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Ytterligare en viktig del är effekterna av kartläggningsmötet. Många av deltagarna har
nämnt mötet som mycket positivt till sina coacher. De minns vad som sagts under samtalet
och är väl förberedda inför coachningen – de känner en trygghet.

3. Personalen
3. 1 För personalen – projektets förutsättningar
Kompetenscentrum för hälsa (KCH) har haft uppdraget att skapa en organisation för
projektet. I detta uppdrag har ingått att rekrytera rätt kompetens och att få en fungerande
arbetsorganisation. Utöver en projektkoordinator (30 procent) och kommunikatör/assistent
(40 procent) rekryterades fyra coacher med olika bakgrund för att kunna göra så bra
anpassningar som möjligt till deltagarnas behov. Under våren har även en femte coach
rekryteras, dels för att få ytterligare en manlig coach, dels för att utöka kompetensen. För
den inledande screeningintervjun som handlar om att fånga in livspusslet och kartlägga
deltagarnas nuvarande status utifrån möjligheter och svårigheter har en extern konsult
(med erfarenhet från de tidigare pilotprojekten) knutits till projektet. Den externa konsulten
har dokumenterad utbildning inom organisationspsykologi, psykosyntesutbildning, KBToch ACT introduktionsutbildningar samt ett flertal licensutbildningar från bland annat
Karolinska Institutet.
Vad gäller den geografiska placeringen av projektet så omfattas hela försäkringsområdet,
det vill säga Västerås, Kungsör, Arboga och Köping (KAK-området). Huvudplatsen för
coachningen är i Västerås. Samtliga coacher kan resa, och lokaler för coachningen har
ordnats även inom KAK-området.
Samtliga coacher har goda förkunskaper, såväl utbildningsbakgrund som erfarenheter finns
hos samtliga coacher. Alla har erfarenhet från arbete med målgruppen och någon har
erfarenhet från individer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. De flesta har
någon form av coachutbildning och några är ICC-certifierade (International Coach
Certificate). Flera av coacherna är högskoleutbildade inom områden som psykoterapi,
KBT och sociologi, Övrig kompetens är till exempel handledning, stresshantering, mental
träning, psykosyntes, rehabilitering, ledarskap och mentoring, MI samt
belastningsergonomi och friskvård. Projektlednings- och forskningskompetens finns
företrädd genom personal inom Kompetenscentrum för hälsa. För närvarande finns nu fem
coacher, tre kvinnor och två män (mellan 43 – 59 år). En av kvinnorna kommer att avsluta
sitt engagemang i projektet under september månad på grund av andra åtaganden. En
ytterligare coach är därför planerad att rekryteras.
3.2 För personalen – genomförande och process
Såväl urvalsförfarandet som det inledande informationsarbetet sköts av FKs kontaktperson
på ett föredömligt sätt. Rutinerna som skapats är välfungerande och samarbetet mellan
projektledningen och FK upplevs som mycket bra.
I flödesmodellen (bilaga.1), beskrivs de olika delarna i projektet från urval och rekrytering
till uppföljning efter tolv månader. Momenten är tidigare beskrivna under punkt 2.2. Hela
arbetsprocessen dokumenteras och den information som noteras är framför allt de olika
självskattade värdena i enkäten – detta för att kunna bedöma både process och resultat i
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samband med uppföljningen efter tolv månader. Ur forskningssynpunkt är det angeläget att
kunna följa förändringar under hela processen från inkludering till avslut i projektet. I
forskningssyfte är en processkarta framtagen som innehåller såväl kvantitativa som
kvalitativa mått för att följa förändringar hos deltagarna över tid. Inga uppgifter som rör
enskilda samtal mellan coach och deltagare dokumenteras. Informationen hanteras utifrån
strikta sekretessregler och är bara tillgänglig för forskningsledningen.
Den inledande delen av coachningen är själva screeningsamtalet som ovan nämnts. Den är
en betydelsefull del av metoden och som vi redan nu tror vara en framgångsfaktor för
resultatet. Screeningsamtalet syftar dels till att kartlägga deltagarens behov av coachning,
dels till att skapa delaktighet och engagemang runt den egna hälsan mot ökad
arbetsförmåga. Konsulten genomför samtalen individuellt under ca 2-2,5 timmar.
Deltagaren får berätta om sin bakgrund, uppväxt, skolgång, vägen fram till dagsläget,
arbetsliv och privatliv. Det sammanlagda livspusslet utifrån möjligheter och svårigheter
identifieras och beskrivs. Detta syftar till att försöka skräddarsy matchningsarbetet till den
coach som har optimal kompetens att möta varje deltagares unika situation och behov.
Konsulten återkopplar och informerar om hur stressrelaterade symptom uppkommer med
fokus på samverkande faktorer runt krav – kontroll kopplat till helheten i livet;
privatliv/arbetsliv, kropp/själ, ledarskap/medarbetarskap. Vardagsperspektivet på stressrelaterad ohälsa lyfts fram i syfte att ge deltagaren kunskaper och insikter som en nödvändig
bas för förändringstänkandet/ förändringsbeteendet i samband med coachningen.
Screeningarbetet avslutas med förslag till matchning till den coach som har optimal
kompetens för att möta varje deltagares unika situation.
Efter det att konsulten fått en mer heltäckande bild av deltagarna i respektive grupp hålls
ett matchningsmöte mellan projektledning, konsult och coacher i syfte att fördela ”rätt
deltagare till rätt coach”. Dessa möten sker en gång i månaden för varje grupp om tio som
inkluderats. En del av metoden är också att coacherna kan möta deltagarna utan att ha för
mycket information, det underlättar deras möjlighet att bilda sig en egen uppfattning om
deras situation och behov. Den information som ges gäller diagnos, sjukskrivningstid,
coachningsbehov och vilken arbetsgivare de har. I samband med matchningsmötena är det
viktigt att se till individernas behov i första hand och med fokus på det som fungerar, det
friska hos individerna.
Coacherna har kontinuerliga arbetsgruppsmöten tillsammans med koordinatorn och
kommunikatören. Syftet med mötena är dels att följa processen med coachningen som
metod, dels att vara en form av kollegial handledning där eventuella behov av förändringar
i arbetssätt etc. diskuteras. Vilka verktyg används och hur? Exempel ur verktygslådan –
coachningsmanualen, som är en slags ram och kan användas efter behov. Några verktyg är
tvingande, exempelvis ORS och SRS. Inom ramarna finns dock variationer som behöver
diskuteras även om MI är grunden som metod i coachningen. En viktig del av projektet är
att i genomförandet skapa evidens för coachning som metod. Som utgångspunkt har vi valt
att beskriva coachning i inledningen till manualen enligt följande:
”Coachning är ett sätt att kommunicera som främjar handling och inlärning på ett personligt och
yrkesmässigt plan, genom att medvetandegöra, utmana, motivera samt att sätta upp mål. Man
fokuserar på nutid och framtid och undviker att i alltför hög utsträckning gräva i det förflutna.
Coachningens bärande tanke är att orientera sig mot lösningar och möjligheter, snarare än att gräva
ner sig i problem. Tanken är att varje människa själv har svaren men kan behöva stöd för att finna
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sitt bästa sätt för att nå förändring (Gjerde, 2003). Till stor del handlar coachning om att öka
individens egenmakt (Eng: empowerment) för att nå en förändring i livet”.

Och att definiera den enligt följande:
Det finns flera definitioner av coachning som inte är helt samstämmiga, men det tycks finnas en
återkommande kärna i definitionerna. Denna återspeglas i Whitmores (2009) definition som också
inkluderas i International Coachning Federation (ICF) fyra principer (se nedan). Enligt Whitmore
innebär coachning att: ”… frigöra en persons potential för att maximera dennes prestation. Det är att
hjälpa honom att lära, hellre än att lära honom”.
ICF hävdar att en coach har fyra ansvarsområden vid samtal med klienten:
1. Utforska, klargöra och arbeta med det klienten vill uppnå
2. Uppmuntra klienten till egen utforskning och egna upptäckter
3. Ta fram klientens egna lösningar och strategier
4. Hålla klienten ansvarig för sitt eget liv.

3.3 För personalen – Resultat och effekter
Målgruppen är som helhet betydligt ”friskare” än de som deltagit i tidigare pilotprojekt
vilket gör att förutsättningarna för att nå goda resultat för dessa deltagare har upplevts som
positiva. Då många av deltagarna arbetar i viss utsträckning, har coacherna upplevt att det
kan vara svårt att boka in tider för coachning med dem.
Metoden, att coacha individer med utmattningssyndrom upplevs av coacherna som mycket
effektiv. Man upplever ett stort lärande såväl i själva coachningen av dessa personer som i
de arbetsgrupps- och matchningsmöten som ingår i projektet. Coacherna bjuder på sina
kunskaper istället för att konkurrera – ett ömsesidigt lärande. Man tycker sig ha fått en ny
gemensam kunskap.
Med ganska få personella resurser ser vi på ett halvår väldigt goda resultat. Coacherna
upplever att det är ett kostnadseffektivt sätt att arbeta med denna målgrupp.
Andra positiva resultat är att arbetsprocessen upplevs fungera bra, tidsplanen har hållits,
och samverkan med myndigheterna, framför allt FK har också varit mycket bra. ”Det finns
ett driv och det fungerar”, ” En jättestor framgång”, som några uttrycker det.

4. Organisationen
4.1 För organisationen – förutsättningar
Implementeringen av projektet och dess syfte har genomförts efter planen, såväl inom
landstinget som FK. Rutinerna har tagits fram i samverkan under hösten 2012, vilket visar
att det är viktigt med gott om tid för förberedelser av ett projekt där flera olika
organisationer är involverade. Såväl inom landstinget som inom FK har en välfungerande
organisation tagits fram som stöd för projektets genomförande.
Projektet har en styrgrupp som hittills bestått av representanter från samtliga ingående
myndigheter i Samordningsförbundet Västerås (Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan,
Socialkontor Ekonomi och Landstinget). Från och med augusti 2013 har deltagaren från
Socialkontor ekonomi avsagt sig representationen i styrgruppen med hänvisning till att de
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inte berörs av målgruppen eftersom alla deltagare ska ha en arbetsgivare enligt
inklusionskriterierna.
Vidare finns en projektledningsgrupp, bestående av projektledare, projektkoordinator,
kommunikatör/assistent samt en analysansvarig. En tredje grupp utgörs av arbetsgruppen,
där de fyra/fem coacherna samt kommunikatören ingår under ledning av
projektkoordinatorn.
Inga större förändringar i förutsättningarna när det gäller ekonomi eller lokaler. En
reflektion är att efterhand som allt fler deltagare tillkommit så har det rum som vi
disponerar i Västerås inte räckt till för alla samtal utan coacherna har också fått använda
olika konferensrum. I Köping är inte rummet optimalt för coachning eftersom det är en
konferenslokal. Möjligen kanske det går att använda ett rum på det nyöppnade HC i
Köping?
När det gäller förutsättningarna för det gemensamma arbetet i Safaristudien mellan
Stockholms läns landsting (SLL) och Västra Götalandsregionen (VGR) har dessa följt den
forskningsplan som utarbetats. Dock har förutsättningarna för både SLL och VGR något
ändrats så att deras tidsplan blivit förskjuten några månader. Därtill kan läggas att det bytts
ut några projektmedarbetare i SLL, vilket har påverkat samordningen mellan projekten till
viss del.
4.2 För organisationen – genomförande och process
Ett mycket gott samarbete mellan FK och projektledningen har lett till att projektet kan
genomföras i enlighet med tidsplanen och att deltagarna tillhör rätt målgrupp.
Styrgruppen som träffats vid ett par tillfällen har kunnat konstatera att projektet löper helt
enligt projektplanen, endast med den förändringen att vi behövt tillsätta ytterligare en
coach för att klara så många deltagare samtidigt. Projektkoordinatorn har genom ett
välorganiserat arbete haft god kontroll på processen och kontakterna med FK och
coacherna för att säkerställa genomförandet. Kvalitetssäkringen är med andra ord mycket
tillfredsställande. Informationsmaterial och övrigt administrativt material samt textmaterial
till hemsidan har utarbetats i samverkan med projektets kommunikatör.
Samverkan mellan SLL och VGR som är våra samarbetspartner i den övergripande
Safaristudien, fungerar bra genom de projektledningsmöten som anordnas av SLL några
gånger per termin i Stockholm. Här finns tillgång till gott forskningsstöd med bland annat
professor Marie Åsberg, som expert på stress- och utmattningsrelaterade diagnoser. Övriga
forskare inom SLL och VGR deltar också i mötena och här finns utrymme för att diskutera
pågående projekt inom våra olika landsting ur såväl ett process- som metodperspektiv.
4.3 För organisationen – Resultat och effekter
Vi kan konstatera att projektet nått rätt målgrupper. Att coachning är positivt kan vi med
säkerhet redan nu konstatera utifrån de deltagare som hittills skrivits ut. Men om det
påverkar arbetsåtergången är för tidigt att uttala sig om. Vi är överens om att det är
jätteviktigt att komma in tidigt i sjukfallen. Tidigare har man kommit in för sent. Men det
handlar också om vilka diagnoser som ges och på vilket sätt läkarna bedömer dessa
patienter. Vi tror också att det är viktigt med en utomstående coach för att säkra
deltagarnas förtroende och möjlighet att få uttrycka sina behov till någon opartisk person.
Vidare är förstås samverkan med arbetsgivare en viktig del för framgångsrik återgång i
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arbete. En annan lärdom är att man också måste se till möjligheter i arbetsmarknaden i
stort för denna målgrupp. Coachningen bör stimulera/motivera till att finna öppningar att
även söka sig till en ny arbetsplats. Det är inte alltid hälsosamt att återgå till en tidigare
arbetsgivare.
Vi ser också att det måste finnas en samsyn i det vi gör på organisationsnivå. Hur stöttar vi
(alla myndigheter) bäst individer som har den här typen av problematik? Alla instanser
behöver finnas representerade för bästa effekt. Det pågående arbetet inom
Samordningsförbundet med att skapa samordningsteam kan kanske bli en lösning på
samverkansproblemet i och med att alla myndigheter finns representerade här.
Reflektioner:
Ett problem med att kommunen (Socialkontor ekonomi) dragit sig ur samverkan inte minst
då kommunen är arbetsgivare till ett stort antal av deltagarna. Kanske borde någon annan
avdelning inom kommunen ha varit representerad i styrgruppen.
Per den 31 augusti har projektet haft fyra projektledningsmöten, tre styrgruppsmöten, sex
matchningsmöten, sex arbetsgruppsmöten samt en processdag.
En hemsida www.safaristudien.se har skapats där Västmanland har en egen flik som
beskriver coachningsprojektet.
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Budget utfall:
Utbetalade

INSATSER
Coachning som
rehabiliteringsmodell

Insatstid
2012-09-012014-12-31

Beslutade medel
Budgeterad
medel/inkomna
totalt
insatskostnad 2013 rekvisitioner totalt*
1 148 000

650 000

Förbrukning %
mot
projektbudget

350 035

Datum 2013-09-03
…………………………………
Ann-Sophie Hansson
Projektledare

11

30%

Avtalad
Förväntade
utbetalade medel rekvisitions
plan
totalt* per juni 2013
399 896

kvartal

Differens mot
budget totalt (ej
utbetalda

49 861

