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Lotsfunktion 
Inom FINSAM-team ingår lotsverksamheten där två medarbetare hjälps åt och delar 
på 1,5 tjänst. Behov av lots bestäms på FINSAM-team mötet och skrivs in som en 
aktivitet i planen. Lotsen kan även bli aktuell senare under processen så länge planen 
är aktuell. Lotsfunktionen är ett komplement till ordinarie insatser.  

Lotsen tar inte över ärendet utan arbetar utifrån uppdraget med kortare punktinsat-
ser. Exempel på lotsuppdrag kan vara att följa med på studiebesök, ringa telefonsamtal 
samt stötta i att göra olika ansökningar. 

Lotsen följer också upp alla planer med anmälaren efter ungefär två månader för att 
säkerställa att planeringen rullar på. Om anmälaren då ser ett behov av lots eller delta-
garen önskar stöd av lotsen, planeras en kortare stödinsats i samråd med anmälaren.

Läs mer på förbundets hemsida.

Kommande webbinarium: November – en månad fri från våld 
Den 24 november kl: 9:00 - 11:15 webbinarium om ”Våld och ohälsa – att upptäcka våldsutsatta i 
hälso- och sjukvården” och ”Stöd och skydd vid våld – socialtjänstens arbete med utsatta och utövare”. 
Inbjudan med länk kommer inom kort. Läs mer om ”Månad fri från våld”.

Den 2 december kl 8:30 - 10.00 om reformeringen av Arbetsförmedlingen. Mer info om webbinariet

Vinnova-medel för Digital egenmakt
Förbundet är i full gång att tillsammans med deltagare och coacher i tre av våra insatser arbeta 
fram behov och lösningar för en mobilapp, som deltagaren ska använda och en app till webben för 
coacherna. Syftet är att skapa digital egenmakt och ett verktyg som ökar möjligheterna för deltagarna 
att börja arbeta eller studera. Vinnova finansierar projektet som drivs tillsammans med RISE, MyIndi-

cators, Stockholms Stadsmission och Attention Stockholm.

Projektet genomförs genom digitala stormöten där deltagare och 
coacher tillsammans diskuterar mål, delmål, aktiviteter och vad som 
behövs för att göra stegförflyttningar. Under hösten har appen testats 
av deltagare och coacher och visats upp på ett digitalt event under: 
Innovationsveckan den 5 oktober.

Elin Lindström och Karin Kostropetsch 
arbetar som lotsar inom FINSAM-team.

Insatsen Samordnat stöd förlängs
Samordningsförbundet förlänger finansieringen av 
den individinriktade insatsen Samordnat stöd. 

Även insatsen IPS i psykosvården förlängs
Samordningsförbundet förlänger insatsen 
Integrering av IPS i psykosvården.

BIP-certifiering 
Christina Matteoni och Christine Edgren är två av våra medarbetare 
på Samordningsförbundet som håller på att utbilda sig som certifie-
rade BIP-utbildare. 

Det betyder att de i början av våren-2022 kommer att kunna hålla 
utbildningar i hur man använder uppföljningsverktyget SKAPA och 
hur man kan utforma sin verksamhet utifrån vad som kommit fram
i den danska BIP-studien. 

Den visar att parallella insatser och handledarens tro på individens förmåga 
är de faktorer som har störst effekt för om en individ ska få ett arbete. 
Se gärna förbundets film i ämnet.

Demokrati 100 år
Under parollen ”Vår demokrati – värd att värna varje dag” högtidlighåller samord-
ningsförbunden i Stockholms län 100 år av demokrati i Sverige. Annika Angerfelt, 
förbundschef, Samordningsförbundet Stockholms stad är bland de som skrivit 
under deklarationen.

Deklarationen tar avstamp i att Sveriges demokrati fyller 100 år och att det är ett 
viktigt tillfälle att uppmärksamma och stärka demokratin. De aktörer som antar 
deklarationen åtar sig att under åren 2020–2021 bidra till de åtaganden som 
anges i deklarationen. 

Se film om psykisk ohälsa som förbundet tillsammans med flera andra Samordningsförbund tagit 
fram. Via länken kan du även se andra filmer som Samordningsförbundet har producerat.

https://samordningstockholm.se/insatser/finsam-team/
https://finsamstockholmslan.se/kaledarium/
https://samordningstockholm.se/save-the-date/
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&t=900&v=9YHi5sGlQkM&feature=youtu.be
https://samordningstockholm.se/insatser/samordnat-stod/
https://samordningstockholm.se/insatser/integrering-av-ips-i-psykosvarden/
https://www.youtube.com/watch?v=ButeUh8H1LQ
https://samordningstockholm.se/nyheter/webbinarium-den-23-mars/
https://www.youtube.com/watch?v=CRyx7F-_7JA
https://www.youtube.com/channel/UCI3aH74aT1DVi2UAkFKXOnA

