nns-nytt
NR: 1 - 2021 / april

I detta nyhetsbrev kommer ni
att få ta del av hur samverkan
utvecklats och till viss del förändrats under 2020.

INDIKATORERNA
Ett instrument som ser om det vi gör blir bättre

Hur vet vi att det arbete som görs i landets samordningsförbund
bidrar till bättre samverkan och att utvecklingen går åt rätt håll?
Enkätundersökningen ”NNS indikatorer” är ett instrument
speciellt utvecklat för samordningsförbund och i förlängningen
även dess medlemmar. Genom att, via enkäter, fråga deltagare
och personal i finansierade verksamheter, chefer aktiva i
samverkan samt ledamöter i förbundsstyrelser, ges möjligheten
att på olika sätt visa hur samordningen utvecklas såväl lokalt
som nationellt.

Uppföljningen sker på ett systematiskt och kvalitetssäkrat sätt genom
att samla in och analysera data och
över tid ta reda på hur mätvärdena
förändras. Resultat från datainsamling fungerar då som underlag för
det egna förbundets verksamhetsuppföljning men är också ett sätt att
följa utveckling förbunden emellan
och ger ett samlat nationellt resultat.
I första hand följer indikatorerna
upp verksamhetens upplevda kvalité
och deltagarnas upplevelser av den
rehabiliteringsprocess som finansierad insats erbjuder. Utöver detta
följer indikatorerna också den strukturella utvecklingen av samverkan
som sker med stöd av samordningsförbund.

Syftet med NNS indikatorer är att få
en samlad bild av utvecklingen hos
finansierade insatser, och samordningsförbundens interna och externa utvecklingsarbete. Varje indikators utveckling kan följas över tid
och kan då ge en antydan åt vilket
håll utvecklingen går. Resultat från
mätningarna kan leda till nya mer
riktade frågeställningar och kan
därmed till exempel synliggöra
behov av åtgärder eller lyfta värdet
av befintliga insatser. En del indikatorer kan användas för att direkt
följa upp uppställda mål medan
andra används för att ge en ökad
förståelse och som ett underlag till
verksamhetsutveckling.

Genom att vi mäter indikatorer på samverkan kan vi följa
och analysera hur omvärlden
och vårt eget arbetssätt har
påverkats. Hur förändras samverkan när vi har en pandemi?
Hur påverkas samverkan när
arbetsförmedlingen går igenom
en omfattande förändring?
Hur är vårt förbund i förhållande till andra och hur är utvecklingen över tid?
Att mäta vår verksamhet är
viktigt. Vi behöver kunskap om
hur vi gör och vi behöver också
kunna visa upp vad vi åstadkommer för våra uppdragsgivare och för vår omvärld.
Lite enkelt så kan man säga att
”syns vi inte så finns vi inte”.
Ta därför del av detta nyhetsbrev, ta del av rapporten och
sprid kunskapen till omvärlden.
Nu är vi i april och dagarna blir
längre, det är vår och naturen
byter skepnad. Det känns som
vi går mot lättare tider men vi
har ett litet steg kvar innan vi
kan slappna av ordentligt.
Därför vill jag också vädja till
oss alla att ”håll i och håll ut”
så kommer vi att kunna mötas
på riktigt framöver.

Indikatorerna:
•
•
•
•
•

Är ett gemensamt sätt att visa på vad samordningsförbundet bidrar till.
Fungerar som ett komplement till SUS och annan verksamhetsuppföljning.
Följer upp finansierade insatser och samverkan ur flera perspektiv.
Möjliggör regionalt och nationellt aggregerad data och gemensamt lärande.
Ger underlag för en analys av den finansiella samordningens utveckling
lokalt och nationellt.

www.nnsfinsam.se
Nationella nätverket för samordningsförbund

Marie Svensson
Ordförande NNS

nns-nytt
NR: 1 - 2021 / april

Deltagare i finansierade insatser
är mycket nöjda
Nationell rapport 2020
I januari 2021 publicerades för fjärde året i rad en nationell rapport där ett samlat resultat från all insamlad data
i landet finns redovisad.
Rapporten innehåller svar från drygt fyra tusen enkäter
insamlade av fyrtiotvå av landets alla samordningsförbund.
I rapporten framgår tydligt att deltagare i finansierade
insatser är mycket nöjda med den verksamhet de tar del
av och för flera av indikatorerna har det skett en positiv
utveckling på deltagarnivå jämfört med tidigare mätperiod. Den positiva utvecklingen syns för både män och
kvinnor jämfört med förra årets mätning, men är tydligare för männen.
Deltagare upplever att de får vara med och påverka, att
stödet får ta den tid som behövs och att man har en
person/ett team att vända sig till med sina behov.
När det gäller känslan av att vara mer redo att arbeta/
studera samt om man fått hjälp att utveckla sätt att
hantera sin situation och om det finns något som tar vid
efter avslutad insats ser vi dock att deltagarna svarar
något mindre positivt.
Den indikator som har en negativ utveckling jämfört
med tidigare års resultat avser chefers bedömning om
erfarenheter från samverkan lett till att förebyggande
insatser utvecklats.

Rapporten kan laddas ned på NNS webb
www.nnsfinsam.se/utveckling/indikatorer

Ur rapporten:
• 91 % av deltagarna känner att de insatser som
erbjuds är organiserade runt deras behov.
• Män upplever i högre utsträckning än kvinnor
att de känner sig redo att arbeta/studera efter
insats.
• Av 14 uppföljda indikatorer syns en ökning
i sju av dem. I sex av dem sker ingen större
förändring över tid och en minskning syns
endast i en av dem.
• Endast hälften av personalen upplever att det
finns en tillräcklig planering för vad som ska
hända efter detta stöd upphör.

Diagrammet visar andel deltagare som
svarat ”klart positivt” i avslutenkäten
uppdelat på respektive indikator.

• 53 % av styrelseledamöterna svarar klart
positivt på frågan om det finns strukturer
för att initiera, upprätthålla och underhålla
relationer mellan inblandade aktörer.
Av cheferna svarar 39 % klart positivt på
samma fråga.
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Specialframtaget mått i Kolada

Indikatorerna har möjliggjort ett specialframtaget mått i Kolada där deltagarbedömning hämtat från avslutsenkäten utgör grunden för ”deltagarbedömning
Finsam”.
Du hittar denna data här: Fri sökning - Kolada
Lokalt används resultat från indikatormätningarna på lite olika sätt. Många
förbund lyfter värdet av att indikatorerna ger möjlighet att följa det egna resultatet över tid och jämföra sig med andra förbund. Detta ger viktig kunskap
kring vad som fungerar och som kan förstärkas och om det är något som behöver förändras. Indikatorresultatet används som underlag för dialog och vidareutveckling av finansierade verksamheter i dialog med styrelse, chefer och
medarbetare.

’’

Citat från enkät till förbund
som använder indikatorinstrumentet:

Indikatorerna skapar medvetenhet om komplexiteten med
samverkan.
Främst är nyttan kopplad till respektive insats och deras
arbete med stegförflyttningar.
…indikatorerna mäter på samtliga nivåer och att det "tvingar"
respondenterna att utvärdera sig själva.
Indikatorerna är ett kraftfullt verktyg. Det visar på att det vi
gör, gör skillnad för individen.
NNS stödjer på ett professionellt och uppmuntrande sätt.
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Aktuellt utvecklingsarbete
Ända sedan arbetet med att ta fram indikatorerna
startade 2014 har det skett i nära samarbete med flera
av landets samordningsförbund och med lärosäten
och experter.
Exempel på utvecklingsarbetet det senaste året är framtagandet av en indikator som avser att mäta utveckling
kopplat till jämställdhet och icke-diskriminering samt
utarbetande av enkät riktad till en helt ny respondentgrupp – medarbetare i ordinarie myndighet som remitterar deltagare till finsamfinansierade insatser. På detta
sätt breddar vi underlaget för vår bedömning av verk-

samhetens utveckling och instrumentet blir ännu mer
relevant.
Löpande förbättringsarbete sker också av enkäterna och
stödmaterial för att göra instrumentet mer användarvänligt och lättbegripligt. För 2021 planeras en förbättring av parternas chefsgruppsenkäter samt ny upptryckt
manual och registreringsfil.
Enkäterna finns översatta till elva olika språk och under
2020 gjordes ett omfattande arbete med att se över språk
och innehåll i enkäterna.

Utvecklingsgruppens möte den 24 mars 2021

Nästa utvecklingsgruppsmöte är den 26 maj kl 13-15
Alla indikatoranslutna förbund är varmt välkomna!
På NNS hemsida kan du ta del av utvecklingsgruppens �digare
mötesanteckningar och visst material från �digare workshops.
Kontakta Jonas Well om du önskar delta.
Mail: jonas.wells@nnsfinsam.se

Den 16 april klockan 15.30 – 16.00
firar vi allt bra som hittills gjorts inom
indikatorverksamheten samt vår
fjärde årsrapport.
Firandet blir digitalt.
Läs mer på sidan 5, i Aktiviteter 2021,
om hur du deltar.

www.nnsfinsam.se
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Aktiviteter 2021
Varmt välkomna till webinarier där vi utbyter erfarenheter om vad som fungerar och gör skillnad för
olika indikatorer. Förbund som befinner i den yttersta toppen från fjolårets resultat delar med sig om
vad de gör och tror gör skillnad. Varje webinar innehåller också tid för erfarenhetsbyte för det egna
förbundets fortsatta utveckling: Vad är det som bekräftas och vilka nya steg till utveckling väcks?
Webinarie Indikator 2 och 9: Hur deltagare upplever inflytande över rehabiliteringsprocessen
och hur personal arbetar systematisk på att ta tillvara erfarenheter från deltagare 19/5 kl 13-15
Samordningsförbunden Degerfors/Karlskoga, Gotland och Arvika/Eda inleder. Datum: 19 maj kl 13-15.
Alla, både indikator- och icke-anslutna förbund, och andra intresserade är välkomna. Ingen föranmälan krävs.
Länk: https://zoom.us/j/96897987079?pwd=dXRBQWVQTitKbHdOSUNnamwxc3RIZz09
Mötes ID: 968 9798 7079
Lösenord: 187925
Webinarie Indikator 5: Hur deltagare upplever stöd att hantera sin situation 28/5 kl 10-12
Samordningsförbunden Sydnärke, Blekinge län och Västerås inleder. Datum: 28 maj kl 10-12.
Alla, både indikator- och icke-anslutna förbund, och andra intresserade är välkomna. Ingen föranmälan krävs.
Länk: https://zoom.us/j/98307449124?pwd=K1FwY3RkUGlhdTZUWGxZeWVFdHpaUT09
Mötes ID: 983 0744 9124
Lösenord: 679476
Webinarie Indikator 14: Hur styrelser upplever arbetet med uppföljning och utvärdering 12/5 kl 10-12
Samordningsförbunden Centrala Östergötland, Kalmar län och Trollhättan/Lilla Edet/Grästorp inleder.
Datum: 12 maj kl 10-12.
Alla, både indikator- och icke-anslutna förbund, och andra intresserade är välkomna. Ingen föranmälan krävs.
Länk: https://zoom.us/j/92045572075?pwd=RXdSUTJMTGtJNWl3OU16ckZOcVBSQT09
Mötes ID: 920 4557 2075
Lösenord: 246174
Utbildning: Hur göra rapporter och analyser på insatsnivå? 5 maj kl 10-12
Flera indikatorförbund upplevde stor nytta av vinterns kurs i hur de kan åskådliggöra indikatorutveckling enkelt i en
årsredovisning. Intresset väcktes att även dela kunskap och goda exempel om hur det går att göra en mer detaljerad
rapport och analys på insatsnivå inom ett förbund. Södra Dalarnas Samordningsförbund har ett gott exempel att visa upp.
Tag med era också!
Länk mailas till alla indikatoranslutna förbund som är varmt välkomna att delta! Utbildningen har plats för upp
till 20 deltagare.
Beslutsseminarium: Förändringar i enkäten till parternas chefsgrupp 17 juni kl 10-12
Utvecklingsgruppen föreslår förbättringar av parternas chefsgruppsenkäten. Förslaget kommer att skickas ut inför mötet
och vid detta seminarium finns möjlighet att vara med och besluta om de ändringar som arbetats fram under våren. Länk
mailas till alla indikatoranslutna förbund som är varmt välkomna att delta! Ingen föranmälan krävs.
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Ta fram bubblet och sätt på dig något glittrigt och fira framgångarna i indikatorarbetet!
16 april kl 15.30 - 16.00
Tillsammans uppmärksammar vi allt bra som hittills gjort genom en festlig avslutning på veckan.Allt du
behöver göra är att förse dig med en bubblande dryck och ansluta till mötet denna fredag eftermiddag.
Länk till träffen: https://zoom.us/j/94705011134?pwd=L2JCSTFkYnlKTlN0ei9KUGhZUkdkdz09
Mötes ID: 947 0501 1134
Lösenord: 481205

Kontakta gärna NNS indikatorutvecklare! Vi hjälper gärna till!

Vill du veta mer?
Genom att teckna avtal med NNS
avseende indikatorerna får verksamheten
• tillgång till aggregerad och jämförelsebar
data mellan olika samordningsförbund,
• användarstöd, support och utbildning för
hantering av enkäterna och instrumentet,
• stöd i det lokala analysarbetet och möjlighet
att ta del av andra förbunds arbete med
analys och resultatpresentation,
• möjlighet att bidra till vidareutveckling av det
gemensamma arbetet.
Hittills samarbetar 44 förbund i detta.
Alla är med och bestämmer hur instrumentet
utvecklas genom utvecklingsgruppens arbete
som träffas cirka 6 gånger per år.

Elin Asplund

Jonas Wells

elin.asplund@huddinge.se

jonas.wells@nnsfinsam.se

Läs mer på NNS hemsida: http://nnsfinsam.se/utveckling/indikatorer.aspx
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