Arbetslivsinriktad rehabilitering inom
Etableringsprogrammet

Varför efterfrågar
Arbetsförmedlingen
medicinska
underlag?

Arbetsmarknadspolitisk bedömning
Förutsättningar
•

Beskriv den arbetssökandes förutsättningar att få arbete, utbildning,
arbetslivserfarenhet, förmåga att söka jobb och eventuella begränsningar.

Arbetsmarknaden
•

Beskriv arbetsmarknadsläget för eventuellt yrke, hur arbetsgivarnas
rekryteringssätt inom sökt yrke vanligtvis ser ut. Utgå från våra
branschkunskaper, matchningsresultatet och använd till exempel Yrken A-Ö
eller Yrkeskompassen som stöd.

Bedömning

•

Gör en bedömning utifrån sökandes förutsättningar kopplat till
arbetsmarknaden. Dokumentera vad som behöver göras för att arbetssökande
ska komma närmare sitt mål och bli självförsörjande. Arbetsförmedlingens
uppdrag, dvs. att effektivt sammanföra den som söker arbete med den som
söker arbetskraft ingår i bedömningen.
Källa: Webbutbildning, Arbetssökandes
planering

Möt Mohammed!
Mohammed är 44 år och kom till Sverige för två år sedan
tillsammans med sina två döttrar, 5 och 9 år. Hans fru och
tvåårige son är kvar i hemlandet.
Mohammed är inskriven på Arbetsförmedlingen och har en
etableringsplan. Tolk krävs. Han har jobbat som lastbilsförare
i sitt hemland och vill snabbt komma ut i liknande arbete.
Vid samtal med arbetsförmedlaren har Mohammed berättat
att han under sju år suttit fängslad i sitt hemland. Mohammed
berättar att han har utsatts för tortyr och misshandel under
åren i fängelse i hemlandet. Han beskriver också flera
symptom på psykisk ohälsa, såsom sömnsvårigheter,
mardrömmar, flashbacks, ångest och humörsvängningar.
Mohammed har tjänstgjort i krig och under samtalet noteras
att han verkar höra dåligt. På direkt fråga berättar han att han
tror sig ha fått en hörselskada, av en granat som sprängdes
intill honom. Han har också ont i ryggen och därför svårt att
sova på nätterna. Han har en vårdkontakt.

Mohammeds SFI-lärare kontaktar arbetsförmedlaren och
berättar att Mohammed sedan en tid har fått det svårare med
inlärningen. Han har svårt att koncentrera sig, är trött och har
ökad frånvaro från undervisningen.
Med tanke på Mohammeds yrkeserfarenheter skulle det finnas
möjligheter att kombinera SFI-studier med en särskild
utbildning för transportyrken. Bristen på yrkesförare är mycket
stor i Sverige.
Arbetsförmedlingen ska i sin arbetsmarknadspolitiska
bedömning beskriva arbetsmarknadsläget för sökt yrke samt
den arbetssökandes arbetslivserfarenhet,
utbildningsbakgrund, förutsättningar att utbilda sig, förmåga att
söka och få jobb samt eventuella begränsningar.
För att kunna göra en bra bedömning och fortsatt planering
skickar arbetsförmedlaren en förfrågan om läkarutlåtande till
berörd vårdgivare. Med anledning av Mohammeds fysiska och
psykiska hälsa är arbetsförmedlaren osäker på om
Mohammed
•

kan bedömas ha förutsättningar att klara en
utbildningssituation

•

kan bedömas ha förutsättningar att klara ett arbete som
yrkesförare.

Möt Mohammed!
Frågeställningar inför dialog:
• Hur ser Mohammeds förutsättningar ut för att klara en
utbildningssituation?

• Hur ser Mohammeds förutsättningar ut för att klara ett arbete som
yrkesförare?

”Vi gör Sverige rikare
genom att få människor
och företag att växa”

Grundläggande uppdrag
”Arbetslivsinriktad rehabilitering innebär att den som är i
behov av särskilt stöd erbjuds utredande, vägledande,
rehabiliterande eller arbetsförberedande insatser”
Förordning (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten.

Kompetenser
• Arbetsförmedlare med kompetens inom
arbetslivsinriktad rehabilitering
• SIUS- konsulenter

•
•
•
•

Arbetsterapeuter/Sjukgymnaster
Psykologer
Socialkonsulenter
Specialister inom syn/döv /hörsel

Etableringsprogrammet
Målgruppen:
Personer 20-65 år som fått uppehållstillstånd som flyktingar/skyddsbehövande samt
anhöriga till dessa.
Etableringstiden max 24 månader, ska minst innehålla:
• Kartläggning
• Svenskastudier och samhällsorientering
• Andra aktiviteter som kan främja etablering i arbets-och samhällslivet
• För personer med kort utbildningsbakgrund-främst reguljär utbildning
(utbildningsplikt)

Etableringen i siffror
• Antal inskrivna 68 000 i mars 2018
• 46% kvinnor och 54% män
• 1400 personer har dokumenterad funktionsnedsättning som medför nedsatt
arbetsförmåga, dvs knappt 2 %
• Drygt 40% går till arbete eller studier efter avslutad etablering
• 50% kvar på Arbetsförmedlingen
• Övriga lämnar arbetsmarknaden, varav majoriteten är kvinnor

(Siffrorna aktuella i mars 2018)

Andel deltagare som är i arbete eller utbildning 90 dagar efter avslutad etableringsplan
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Etableringsprogrammet
•
•
•
•
•
•

Regering och riksdag har gett Arbetsförmedlingen ansvaret att samordna insatser för personer
som är nya i Sverige i syfte att underlätta för dem att få arbete och försörjning
Målgrupp: Personer som är mellan 20 och 64 år, har fått uppehållstillstånd i Sverige som flykting,
kvotflykting eller skyddsbehövande. Även anhöriga som kommer som anknytning har möjlighet att
delta i etableringsprogrammet.
Programmet är 24 månader
Kartläggning, SFI och samhällsorientering är obligatoriska delar
Vägledning, praktik, yrkesutbildning samt vuxenutbildning är exempel på insatser som
etableringsprogrammet kan erbjuda
Personer som saknar gymnasieutbildning och som Arbetsförmedlingen bedömer inte kommer att
kunna matchas mot ett arbete under etableringsprogrammet måste i första hands studera för att
lättare kunna få jobb.

Tack!

Vi som träffade er i dag heter:

För frågor och önskemål om fler
dialoger kan ni nå oss på telefon:

