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IPS integrerat i psykvården 
Projektet IPS integrerat i psykosvården 
är inne på sista projektåret och för 
närvarande pågår intensivt arbete med 
att hitta former for implementering. För 
att ta reda på vad IPS-projektet betytt 
för medarbetarna och för patienter på 
psykosmottagningarna genomfördes 
en enkätundersökning i mars. Respon-
sen var överväldigande. 100 % anser att 
det varit gynnsamt att arbetsspecialist 
arbetat på mottagningen! Läs mer om 
medarbetarnas tankar om betydelsen 
av Integrerad IPS i denna rapport. 

Samordnat stöd
Hej Camilla Hallberg, du och Ulrica Nilsson är 
samordnarna inom projektet Samordnat stöd. 
Vad har varit av störst vikt för projektet? 
– Det har varit avgörande med ett fungerande 
nätverksarbete för att skapa en helhetsbild, med 
samplaneringar och uppföljningar. Detta för att 
eleverna ska få sina behov tillgodosedda och få en 
ökad stabilisering i tillvaron och minskad stressnivå. 
Samplanering är en förutsättning för att en elev ska 
få rätt insats vid rätt tidpunkt. Vissa aktiviteter och 
insatser måste genomföras parallellt för att fungera bäst. 
 

Vilka andra framgångsfaktorer skulle du kunna räkna 
upp?
– Genom våra olika kompetenser, tillgänglighet och 
flexibilitet har vi haft goda möjligheter att skapa tillit och 
förtroende. Det har varit viktigt att kunna agera direkt 
när elevens behov uppstår. 

Vad är mest positivt i arbetet med eleverna?
– Att kunna hjälpa eleverna i praktiska göromål och 
samtidigt få en helhetsbild av elevens behov. Flexibi-
liteten gör att vi kan boka, påminna och följa med på 
nödvändiga besök som till vården, socialtjänsten eller 
arbetsplatser. Vi har kunnat hjälpa till med uppgifter som 
är viktiga för eleven. 

Till sist..?
– Relationsskapande och motiverande arbete tar tid, 
men det har visat sig ge resultat med ökad SFI-närvaro 
och språklig progression, upprätthållande av vårdkon-
takter och deltagande på exempelvis arbetsträningar. 

Samordnat stöd är ett projekt för elever med komplext 
trauma och erfarenhet av flykt och migration inom 
Stockholms stad. Undervisningen sker hos Alternativ SFI 
inom Vuxenutbildning Stockholm. De erbjuder anpassad 
SFI i mindre, sammanhållna grupper i lugnare miljö med 
lärare som har specialpedagogisk kompetens.

Årsredovisningen 2021
Verksamhetsåret 2021 har präglats av en fortsatt stark 
utveckling och förbundet har finansierat sju individin-
riktade insatser för 973 deltagare (480 kvinnor och 493 
män). 
Förbundet har fortsatt arbetet med att erbjuda färre och 
mer omfattande individinriktade insatser och under året 
har anmälningarna till förbundets insatser ökat. 
Antalet deltagare i förbundets kunskapsdialoger, som 
under året genomförts digitalt, har också ökat markant.

Många av deltagarna behöver ett individnära stöd för 
att kunna delta i och genom¬föra aktiviteter och uppnå 
progression. Därför erbjuder förbundet individnära stöd 
i alla insatserna; lotsar i FINSAM-team, case managers 
i MIA Vidare och Rätt stöd för mig!, arbetsspecialister i 
IPS-projektet, arbetskonsulenter på Aktivitetsplatsen och 
samordnare på Samordnat stöd.
Läs mer om förbundets verksamhet i Årsredovisningen 
2021 och i bilagan om de individinriktade insatserna.

Järvaveckan 
Samordningsförbundet kommer att ha en 
monter i stadens stora tält i årets Jär-
vavecka, 1 – 5 juni. Där kan ni träffa oss 
under hela perioden. Vi kommer även 
hålla en kunskapsdialog på en av semina-
rietälterna fredag den 3 juni 13:30 – 14:30. 
Vi återkommer med mer info längre fram. 
Väl mött!

Lokal FINSAM-dag den 29 april 
Inbjudan till FINSAM-dagen väckte stort intresse och platserna blev fullbokade ganska omgående. 
Vi på Samordningsförbundet tackar för ert intresse och ser fram emot att få träffa er. För de av er 
som inte hann anmäla er planerar vi liknande dagar med intressanta föreläsare framöver. Väl mött!

 

Förstärkning på 
FINSAM-team
Claudia Khamis började sin 
tjänst som koordinator för 
FINSAM-team i januari 2022. 

Hon kommer närmast från Jobbtorg 
Stockholm. Som koordinator håller hon 
framför allt FINSAM-teammöten med 
representanter från Arbetsförmedlingen, 
Försäkringskassan, Region Stockholms 
hälso- och sjukvård samt Stockholms 
stads Jobbtorg och socialtjänsten.

Kommande händelser 
29 april: FINSAM-dagen, fulltecknad
1 - 5 juni Järvaveckan
3 juni: kunskapsdialog, Järvafältet
9 juni: Styrelsen sammanträder

Tips!
Vi har ett tips om en lyssningsvärd podd 
från FINSAM-Malmö om uppsöksarbete 
som bedrivs i Stockholms stad.

https://samordningstockholm.se/wp-content/uploads/2022/04/Rapport-medarbetares-syn-pa-IPS-pa-psykosmottagningarna-2022-04-06.pdf
https://samordningstockholm.se/insatser/samordnat-stod/
https://samordningstockholm.se/wp-content/uploads/2022/04/Arsredovisning-2021.pdf
https://samordningstockholm.se/wp-content/uploads/2022/04/Arsredovisning-2021.pdf
https://samordningstockholm.se/wp-content/uploads/2022/04/Uppfoljning-av-individinriktade-insatser-2021.pdf
https://soundcloud.com/user-764827414/vet-ni-uppsokande-verksamhet-i-stockholm

