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Frukostmöten
Sommaruppehåll och info
Vi har nu ett sommaruppehåll för våra
uppskattade frukostmöten men ser fram
mot att kunna erbjuda dem igen snart,
med start i september.
Vi lägger upp inbjudan och information på
hemsidan, samt har en sändlista som får
inbjudan direkt.
För att skriva upp dig på listan för våra
Frukostmöten, var vänlig och kontakta
Isabella Klang
isabella.klang@finsammittskane.se

Frukostmöten
datum hösten 2021
Datumen för hösten är redan satta, så ni
kan passa på att spara dem redan nu!
På grund av covid-19 så håller vi alla möten
online, till hösten kan detta komma att
ändras beroende på rekommendationer.

Arkivbild på strandtofflor vid en pool

Snart dags för sommar!
MittSkåne önskar er en trevlig midsommar och semester
Nu ligger juni och midsommar oss precis
runt hörnet och snart börjar semester för
många av oss. Vi kan redan höra fågelkvittret,
gräsklipparna, och se den klarblå himmeln!
Idag känner vi för första gången under detta
år av riktig sommarvärme och detta
månadsbrevs sista redigering gjordes med
nöje i den starka solen.
Eftersom semestern för många börjar innan
nästa månadsslut så har vi valt att skicka ut
nästa månadsbrev i september.
Vi kommer inte gå på semester riktigt än,
och vi ser fram emot allt arbete vi kommer
kunna dela med oss av till er i nästa
månadsbrev.
Ni kommer bland annat få läsa om:
•

Mer information kommer i månadsbreven
och på vår hemsida.

Lunch-till-lunch event för personal
inom FINSAM MittSkåne den 3-4
juni. (Läs gärna i månadsbrev #2 för

mer information)
24 september kl. 08.15 – 10.00
29 oktober kl. 08.15 – 10.00
26 november kl. 08.15 – 10.00

Frukostmöte 28 maj
Tack för givande samtal!
Den 28 maj gästades vi av Fontänhuset
Falun. Vi tackar för all ny givande
kunskap och insikt!
För mer information läs på
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Vi på FINSAM MittSkåne önskar er en
semester fylld med grillkvällar, den svenska
sommarsolen, och att sen snart få komma
tillbaka - motiverade och utvilade för nya
tilltag!

•
•
•

Introduktion av ny medarbetare
Om tillgänglighetsanpassning
Frukostmöten,
och mycket mer!

Glad Midsommar och vi
hoppas att ni får en
fantastisk sommar!

Dagens toppnyhet
Läs mer om SIP föreläsning

Läs mer på hemsidan
www.finsammittskane.se

Den 12 maj höll FINSAM MittSkåne i
samverkan med SKR en föreläsning på
temat SIP (Samordnad Individuell Plan)

Ni vet väl att ni kan hålla er uppdaterade
om vår verksamhet på vår hemsida?
Vi lägger upp bland annat senaste nytt,
mötesdatum, styrelseprotokoll och
information om våra insatser.
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Förbundschefen har ordet
Sofia Lögdberg berättar om slutrapport från MUCF ang. unga utan aktivitet
Samordning behövs
och gör skillnad!
MUCF
(Myndigheten för
ungdoms- och
civilsamhällsfrågor)
har utkommit med
slutrapporten ”Nationellt samordnat stöd

till unga som varken arbetar eller
studerar”. Jag vill börja med att citera Lena
Nyberg, generaldirektör för MUCF:

”För att samhällets stödsystem ska kunna
möta behov som är flera och komplexa
krävs ett stort arbete och samverkan av
offentliga aktörer på lokal, regional och
nationell nivå. Det är viktigt att aktörer på
nationell nivå tar ett samlat grepp kring
målgruppen och koordinerar sina insatser
så att träffsäkerheten och effekten av
insatserna bidrar till att minska antalet
unga som varken arbetar eller studerar.
(…) De insatser som görs för unga som
redan hamnat utanför arbete och studier

måste säkerställas så att de får så god
effekt som möjligt. Här är samverkan och
kunskap nyckelord för både nationella
och lokala aktörer när det gäller att stödja
unga personer som redan befinner sig i
utanförskap.”
Studien har utmynnat i sju konkreta
förslag för att stärka och samordna det
nationella stödet till unga som varken
arbetar eller studerar, och ett av dessa
förslag är ”ökade insatser finansierade av
samordningsförbunden till UVAS” (unga
som varken arbetar eller studerar).
MUCF föreslår att Försäkringskassan och
Arbetsförmedlingen fortsätter att arbeta
för att samordningsförbunden prioriterar
att finansiera insatser för unga
långtidssjukskrivna, unga med
funktionsnedsättning och unga som har
aktivitetsersättning; i syfte att stärka
kvinnors och mäns förmåga till
förvärvsarbete.
Samordningsförbunden uppmanas att
särskilt prioritera

finansiering för UVAS.
Såväl insatser till individer som
förebyggande insatser och
kompetensutvecklingsinsatser för
medarbetare hos de samverkande
aktörerna kan finansieras av
samordningsförbunden.
Det är glädjande och en verklig bekräftelse
att vi på FINSAM MittSkåne är på banan,
då vi redan arbetar med förebyggande och
kompetensutveckling i insats Saknas.
Att vi i denna rapport ser att vi är på rätt
spår och att vi ser att UVAS är en
prioriterad grupp framöver, är något vi tar
till oss och kommer att arbeta vidare med.
Våra resultat redan nu är av intresse för
forskningsinstitutioner och vi ser det som
ett steg i att arbeta evidensbaserat och visa
på att samverkan är nyckeln till framgång.
För er som vill läsa rapporten finns den
här: MUCF RAPPORT
Med detta optimistiska brev önskar jag er
alla en riktigt fin sommar!
Sofia Lögdberg

Insats Vilja
Ögonblicksbild för maj
Under maj månad har det tillkommit fem
nya deltagare i Vilja, en från Eslöv och fyra
från Höör. Under maj har även två
deltagare startat praktik. När det gäller
övriga deltagare har det blivit lättare att
träffas ute för att gå promenader och även
att fika på något av de trevliga fik vi har i
de tre kommunerna. Vi har även kunnat
ha fler uppföljningar ute på våra olika
praktikplatser som finns i Eslöv, Höör,
Hörby och Lund!

Arkivbild på ett fält med blåa blommor.

Insats Saknas
Arbetet fortsätter enligt plan för elevkoordinatorer
Elevkoordinatorernas arbete har fortsatt
enligt plan. Vi har märkt stora framgångar
kring de elever som koordinatorerna varit
kopplade till under höstterminen och
början på vårterminen. De eleverna har
numer en mer självgående skolgång och
kräver inte lika mycket kontakt med
elevkoordinatorerna. Klasslärare sköter
den mesta av kontakten medan
elevkoordinatorerna
fungerar
som
samordnare. Elevkoordinatorerna har
blivit kopplade till ett antal nya ärenden
för
elever
från
F-9.

Det har på kommunal nivå
uppmärksammats ett normbrytande
beteende hos en grupp av elever där vi
också ser tendenser av en eventuellt
problematisk skolgång. Planen är att
inom ramen för projektet kunna hitta
lösningar som överskrider
förvaltningsgränserna genom vilka vi kan
främja fortsatt trygg skolgång och
förebygga frånvaro.

Elevkoordinatorernas uppdrag i de nya
ärendena har varit både guidning och
stöttning av familjer samt direkt arbete
med elever.

Vi som arbetar som processledare i Vilja,
Eva Liedholm och Annett Myhrman, är
naturligtvis speciellt glada för att det nu
även är ett inflöde från Höörs ungdomar
som har aktivitetsersättning utan aktivitet!
Det innebär att totalt har vi i de tre
kommunerna haft ca. 25 deltagare inne i
Vilja som har kunnat ta del av de
aktiviteter som Vilja kan erbjuda.
Glädjande nyheter är även att det tagits
formellt beslut om att förlänga Insats Vilja
fram t.o.m. 31/12-2022.

Vi som arbetar med insatsen är:

Vi som arbetar med insatsen är:

Mirnes Meskic, processledare
mirnes.meskic@horby.se

Annett Myhrman, processledare
annett.myhrman@finsammittskane.se

Malin Frank, processledare
malin.j.frank@horby.se

Eva Liedholm, processledare
eva.liedholm@finsammittskane.se

Camilla Hindersson, samverkansstrateg
camilla.hindersson@finsammittskane.se

Camilla Samberg, samverkansstrateg
camilla.samberg@finsammittskane.se
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Vi introducerar: Camilla Hindersson!
Vi får en inblick hos MittSkånes samverkansstrateg som brinner för FINSAM
I detta månadsbrev
får vi äran att prata
med en av våra
samverkansstrateger Camilla Hindersson.

Camilla rekryterades till Finsam
MittSkåne från Hörby kommun 2016 och
anställdes på förbundet 2020.
“Jag har alltid arbetat med socialt arbete
och engagerat mig på fritiden i ideella
organisationer, så som Röda Korset,
Tjejjouren, kvinnojouren och för
närvarande i Attentions styrelse”, berättar
Camilla; som är utbildad socionom och
har en mastersexamen i socialt arbete.
Hon säger att hon inte trivdes med arbetet
som myndighetsutövare, att hon kände sig
fast i ett system som hon inte kunde
påverka. Ett system som ofta inte fanns till
för de som behövde det mest.
Hon säger att hon ofta frågar sig vem
systemen är till för -”Vems behov är det
som ska styra vad vi gör?

”Jag får alltid samma svar, den som har
behoven. Många gånger har de personer vi
träffar inom socialt arbete behov ifrån flera
parter och därför älskar jag mitt jobb på
Finsam MittSkåne.”
”Som samverkansstrateg är mitt uppdrag
att genom samverkan mellan våra parter
hitta de lösningar som gynnar individen på
bästa sätt. Mitt arbete går ut på att hitta en
samsyn, ett gemensamt språk, att
gemensamt skapa och att ta ett ansvar för
varje individ - ingen ska falla mellan
stolarna!”
Under de senaste fem åren har Camilla
varit i olika grad involverad i de flesta av
MittSkånes insatser.
Den senaste insatsen som Camilla
startade, Saknas, ligger henne extra varmt
om hjärtat.
”Saknas är en förebyggande insats, på
strukturell nivå, vars syfte och mål är att
främja närvaron och öka antalet elever
avslutar grundskolan med en fullgoda
betyg.”

Fontänhus runt världen
Dess ursprung, arbete och syfte i rehabilitering
Världens första
fontänhus
öppnades i New
York år 1948
Huset öppnades av självhjälpsgruppen
WANA, som bildats fyra år tidigare av
före detta mentalsjukhuspatienter och en
f.d. mentalsköterska. WANA träffades
för att stötta varandra till att nå ett friskare
psykiskt liv och genomföra gemensamma
aktiviteter. De ansåg att vården för
psykisk ohälsa var institutionaliserande
för patienter och att det inte fanns någon
verksamhet som passade deras
livssituation.
Internationellt finns det idag cirka 300
klubbhus, varav 13 finns i Sverige.
Fontänhusmodellen stöttar människor
som lever med psykisk ohälsa på vägen
till återhämtning. Grundtanken är att
utveckla människors friska sidor genom
arbete, rutiner och gemenskap.
Medlemmarna deltar frivilligt i
verksamheten och bidrar efter förmåga,
medlemskapet är gratis och alla är
välkomna.
Verksamheternas syfte är att erbjuda en
arbetsorienterad dag där medlemmar och
anställda arbetar tillsammans i en
transparent organisation utan

Camilla berättar vidare,
”Insatsens ambition är att samverka mellan
Region och kommun, med elevens behov i
fokus, och med eleven som expert.
Vi ska inte vuxengissa!”
Saknas riktar sig till elever med NPF
(neuropsykiatrisk funktionsnedsättning) med ett extra fokus på flickor, som enligt
forskning ofta missas i diagnosticeringen.
“Som barn passade jag aldrig riktigt in i
skolan. Det var först när jag började studera
som vuxen med universitetsstudiernas
upplägg som det fungerade.
Min hjärna blev helt enkelt trött av att byta
ämne konstant och jag fick svårt att
fokusera”
Hon säger att det var först när hon fick tid
att fördjupa sig i varje ämne som kunskap
blev roligt. Då var hon 27 år, och 13 år
senare fick hon sin ADHD-diagnos.
”Diagnosen förklarade äntligen mycket av
de svårigheter jag upplevt i skolan, och
hjälper mig att förstå behovet och vikten av
insats Saknas”

Fontänhuset Falun
Senaste tillskottet i Sverige

vinstintressen.
Genom programmen ska medlemmarna
kunna återgå arbetsmarknaden, säkra och
behålla anställningar och studieplatser
samt få stöd att hitta utbildningar.
Klubbhusen har även ett socialt program
som erbjuder medlemmar deltagande i
friskvård, kulturella evenemang och
tillfällen för social samvaro.
Den arbetsinriktade dagen innebär ett
varierat utbud av arbetsuppgifter och är
fördelade på enheter som bland annat
innefattar kök och kontor. Medlemmar
deltar aktivt i husets drift, till exempel
lagar mat, städar, renoverar, bemannar
receptionen, hanterar post och mejl,
uppdaterar hemsidan och sociala medier,
bokför och tar emot studiebesök.
Vad gäller rehabilitering av personer med
psykisk ohälsa råder konsensus inom
forskningsvärlden: fontänhusmodellen är
effektiv. Framför allt på det mänskliga
planet, men också vad gäller minskade
kostnader för sjukvård, socialt stöd från
kommunen samt sjukersättning från
staten. Med fontänhusens inkluderande
rehabiliteringsprogram kan personer som
står långt från arbetsmarknaden hitta
vägen tillbaka.
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Fontänhuset i Falun startades i augusti
2018, efter en förstudie finansierad av
samordningsförbundet Finsam Falun.
Fontänhuset Falun är det enda Fontänhus i
Sverige som riktar sig till målgruppen 16 65 år, de har också ett extra fokus på unga
vuxna, dvs personer under 30 år.
Den 28 maj höll FINSAM MittSkåne ett
frukostmöte och träffa ordförande Göran
Forsén som innehar posten i Fontänhuset
Falun och Finsam Falun.
Göran berättade om hur politiken ser på
Fontänhus, hur Finsam kan bidra till ett
Fontänhus samt vilka vinster detta skulle
kunna ge.
Lennart Martinsson är handledare på
Fontänhuset Falun och har varit med och
startat upp verksamheten samt gjort
förstudien genom Finsam Falun som
resulterade i att det blev ett Fontänhus.
Medlemmarna och styrelseledamöter Kalle
Grundelius och Emma Pros Gustafsson
berättade om vad ett medlemskap i
Fontänhuset inneburit för dem och sina
erfarenheter med psykisk ohälsa.
Vi tackar för er alla för er medverkan!
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Arkivbild på sidblad i en bok

Föreläsning Tema SIP 12 maj
FINSAM höll föreläsning om SIP, Samordnad Individuell Plan
Karolina Bengtsdotter, flankerad av Karin Lindström från SKR,
gick igenom de viktigaste delarna i regelverket, SIP-processen
och introducerade även Mötescirklar, vilka är ett redskap som
kan användas som en hjälp i SIP möten.
Lite kort om SIP: I socialtjänstlagen (2 kap. 7 § SoL) och hälsooch sjukvårdslagen (16 kap. 4 § HSL) finns en likalydande
bestämmelse om att kommun och region ska upprätta en
samordnad individuell plan när en enskild har behov av insatser
som behöver samordnas. Bestämmelsen inbegriper även privata
utförare som kommun och region har avtal med. Ovanstående
parter har en skyldighet att delta om de blir kallade.

Vill du veta mer om SIP?
Här är några användbara länkar:
SIP-rutin framtagen i samverkan mellan Skånes Kommuner och
Region Skåne
Uppdrag Psykisk Hälsa har mycket information om SIP
Mötescirklar

Personer som uppbär försörjningsstöd som tex är sjukskrivna,
står under medicinsk behandling eller är i en återhämtningsfas
kan behöva samordnade insatser för att närma sig
arbetsmarknaden eller undersöka vilken arbetsförmåga som
finns och hur den bäst kan användas. SIP kan då användas som
gemensamt planeringsverktyg för socialtjänst, vårdgivare,
Arbetsförmedling och/eller Försäkringskassa. Två sistnämnda
aktörer bör bjudas in när det bedöms viktigt, men de har inte en
skyldighet att delta i arbetet med SIP. Om någon aktör avböjer
sin medverkan, kan det vara bra att ändå försöka samla in
relevant information om vilka insatser som pågår.
Målet med en SIP är att utifrån den enskildes behov och
önskemål skapa en helhetsbild av vilka insatser som planeras,
ansvarsfördelning och vilka kompetenser som behövs med syftet
att öka den enskildes inflytande och delaktighet kring insatser
och stöd.

SGI-0 Försörjningsstöd och ohälsa är en strukturell
insats i Finsam MittSkåne och syftar till att på ett
hållbart sätt säkerställa, genom ökad samordning och
strukturerat arbetssätt över organisationsgränserna, att
personer med försörjningsstöd och ohälsa får
möjlighet till rehabilitering; Vilket i sin tur innebär
förbättrad hälsa och ekonomi för den enskilde
samtidigt som samhällsekonomin stärks.
Med SGI-0 menas de som saknar
sjukpenninggrundande inkomst och är hänvisade till
försörjningsstöd.

Föreläsningsserie
I höst, kommer föreläsningsserien på temat SGI-0
Försörjningsstöd och ohälsa att fortsätta. Föreläsningarna riktar
sig främst till försörjningsstödshandläggare och
arbetsmarknadssekreterare, men andra yrkesgrupper är också
välkomna att delta!
Datum för höstens förmiddagar (med reservation för ändringar)
är:
•
•
•
•

15 september
13 oktober
17 november
15 december

Om du har frågor om insatsen eller om du vill få framtida
inbjudan till föreläsningarna kontakta
Karolina Bengtsdotter, insatsansvarig processledare,
karolina.bengtsdotter@finsammittskane.se
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