Workshop 3 - Indikatorer för finansiell samordning. Interaktion om nuläge
och nyttan framåt
Workshopen leddes av Jonas Wells som inledde med tre frågeställningar som deltagarna fick
reflektera över;
Hur märker vi när vi lyckas med samverkan genom den finansiella samordningen?
Vilka tecken märks? Hos deltagare, personal, förbundschef, styrelsen, och partnernas
chefsgrupp
Anta att vi hittar gemensamma indikatorer/tecken, och att vi använder likadana mått, vilken
skillnad skulle det göra?
Bakgrund
Processen med indikatorerna började i slutet av 2012 med tre förbund som gemensamt ville
arbeta tillsammans för att hitta en modell för bättre uppföljning och utvärdering utifrån
frågeställningen ”hur märker vi att det blir bättre”. Arbetet resulterade i att 137 indikatorer
togs fram som ”kokades ner” till 15 kärnindikatorer via en konsensuskonferens i april 2014.
Kärnindikatorerna innehåller både process och effektindikatorer och berör både individ- (50
% av indikatorerna) och det strukturinriktade (50 % av indikatorerna) arbetet. Processen
fortsatte med att arbeta fram mått till de 15 kärnindikatorerna.
I det fortsatta arbetet har antalet förbund, som ingått i processen, hela tiden utökats
samtidigt som nationella aktörer tillkommit. Finansiering av indikatorprojektet har skett från
regeringen och 47 förbund. Hela arbetet har varit en omfattande process med hög grad av
inkludering med många seminarier och öppna möten. Måtten som är kvalitetssäkrade har
testat hos 16 förbund vid tre olika pilotmättningar och har hållits ihop av Örebro universitet.
Nuläge
Indikatorerna ägs av NNS och licens tecknas via avtal till en kostnad av 10 000 kr per år för
medlemmar i NNS. Första mätningen genomfördes i oktober 2017 och den första nationella
rapporten kommer under 2018. En statistiker kommer att svara för sammanställningen av
den nationella rapporten. I dagsläget har eller kommer 34 förbund att teckna avtal med
NNS.
På NNS hemsida finns tre instruktionsfilmer, användarmanual och enkäter riktade till;
deltagare, personal, förbundschef, styrelse och partnernas chefsgrupp.
Nytta
Indikatorerna möjliggör bedömning av kvalitet avseende samordningsförbundets
verksamhet över tid, både lokalt och regionalt. Möjliggör jämförelser mellan förbund och ger
förbund samt ingående parter ett stöd för att förbättra (den finansiella) samordningen av
arbetslivsrehabiliterande insatser. Möjlighet att aggregera data nationellt.
Jonas gav oss också en försmak på hur resultatet såg ut för ett förbund.

