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Välkomna till oktober!
FINSAM MittSkåne om nutid och framtid

Vår populära intervjuserie
Vi fortsätter med vår uppskattade intervjuserie
av oss på FINSAM MittSkåne.
Med start i januari 2022 kommer ni att få
bekanta er med FINSAM MittSkånes styrelse,
varje ledamot kommer att pressenteras i vars ett
nummer av Månadsbrev.

Missa inte höstens sista frukostmöte
Fredagen den
26 november,
Kl. 8.15-10.00

När Månadsbrevet landar i er inkorg har vi
utbildningsdag med Beredningsgruppen och
Styrelsen. Under dagen bjuds det på
information om våra insatser, rapport från
insats Saknas och information om
Fontänhus.

Under månaden som gått har vi gemensamt
fokuserat på vårt interna arbete i enlighet med
den plan vi gjorde under internkonferensen i
juni. Vi jobbar med tydliggörande av ansvar,
roller och insatser samt organisationskunskap,
processutveckling och framtidens utmaningar.
Det är ett roligt och utvecklande arbete.

I detta nummer får ni träffa kontorshunden
Bob och som vanligt får vi kloka reflektioner Vi är ett litet team med otroligt mycket
från vår förbundschef Sofia, på sida 2.
erfarenhet, kunskap och engagemang. Vårt
arbetsklimat ska vara välkomnande, tryggt och
Vad sägs om SIP och vad är SIP, på sida 4
glädjefyllt!
hittar Ni allt ni behöver om SIP.
Om Case Manger i Finsam MittSkåne,
Den 14 – 15 oktober äger årets andra
sida 3.
internkonferens rum, i Helsingborg denna
På oktobers frukostmöte gästas vi av
gång. Detta och mycket mer kommer Ni
finsamförbundet Samspelt som berättar om kunna läsa mer om i Månadsbrevet som
deras arbete med utvidgad SIP, sida 5.
kommer ut den 1 november.

Var med och skapa FINSAM MittSkånes innehåll!
Vi planerar 2022 för fullt samtidigt som vi blickar mot 2024. Har ni förslag och idéer på utbildningar,
samverkansinsatser och/eller föreläsningar?
Det är Ni som är FINSAM, kontakta oss:
Sofia.logdberg@finsammittskane.se
Camilla.hindersson@finsammittskane.se
Karolina.bengtsdotter@finsammittskane.se
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Vem jobbar vi för? För vem finns vi till?
Förbundschefen har ordet
Ibland när vi arbetar inom social sektor,
tror vi oss se hela bilden och skapar
insatser, strukturer och projekt som vi tror
ska passa målgruppen, men sen – under
resans gång, upptäcker vi en massa ”fel”
som gör att vi inte når de mål vi satt.
Inte alls ovanligt, och framför allt – ingen
engagerar sig i ett projekt eller insats som
man inte tror ska fungera. Men ibland
glömmer vi att fråga dem som är föremål
för insatsen eller projektet om vilka behov
de har.
Att försöka förstå användaren (deltagaren,
klienten, patienten, kunden etc.) ger oss
en möjlighet att skapa insatser som faktiskt
gör hållbar skillnad.

På SKR:s (Sveriges Kommuner och
Regioner) utbildning i Tjänstedesign fick
jag höra något väldigt klokt…

Fundera på hur Du tänker kring
Tjänstedesign och om tanken på att utgå
från användarens behov är något som
lockar eller skrämmer.

”Prata med en användare……så börjar du

se en lösning.
Prata med fem+ användare……så börjar du
förstå behoven”
Jag tänker att det är där vi i Finsam kan
göra mycket gott! Genom att lyssna in
samverkansparter och samtidigt vara dem
som lyssnar på målgruppen, kan vi
kartlägga behov och efterfrågan och
förhoppningsvis skapa hållbar samverkan
och strukturer.

Jag önskar er alla
en riktig fin
oktobermånad!

/Sofia Lögdberg

Månadens intervju

Möt kontorshunden Bob
Bob kom till oss på MittSkåne i samband
med att vi rekryterade ny förbundchef.
Under snart ett år har Bob varit en del i
teamet.
Bob har mycket erfarenhet inom socialt
arbete och har god samarbetsförmåga med
alla på kontoret.
Bob är 12 år och är äldst i staben av
kontorshundar på kontoret. I hundteamet
ingår även Buster & Clara, under ledning
av Bob.

Arbetsmiljö

Djur och psykiskt välbefinnande
Studier visar att människans bästa vän har
en positiv inverkan på en arbetsplats.
Stressen minskar hos både hundägaren
och arbetskamraterna, som också trivs
bättre på jobbet.
En undersökning genomförd av SLU,
Sveriges lantbruksuniversitet, visar att mer
än varannan hundägare skulle ta hunden
med sig till jobbet om de fick. Men bara
16 procent gjorde det.
Mer än hälften av arbetsgivarna, 59
procent, tyckte att en hund kunde bidra
till en mer social och trivsam arbetsplats.

Vad tillför hunden på arbetsplatsen?
• Minskad stress
• Sänkt blodtryck
• Social och mer trivsam
arbetsmiljö
Att klappa en hund ökar välbefinnandet i
kroppen och reducerar stress.
Även för hunden är det bra att följa med
på jobbet, det gör hunden mer trygg och
som det flockdjur den är så gillar den inte
att vara ensam hemma hela dagen.
Hos oss på FINSAM MittSkåne
välkomnas hundar och våra
kontorshundar är uppskattade och en del
av teamet.
Sida 2
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Case Management
I arbetsmetoden ingår:

Jag, Annett Myhrman och min arbetskamrat Eva Liedholm har
under september 2021 haft förmånen att få gå 3 dagars
basutbildning i Case Management via Region Skåne.
Här nedan ska jag kort beskriva arbetsmetoden och berätta vad
vi som processledare i Vilja ser som styrkor i Case Management.
Deltagarna som vi arbetar med i insats Vilja är unga med
aktivitetsersättning, 19–29 år och som ej har någon aktivitet
under sin ersättningsperiod.
Case Management är ett arbetssätt som främst riktar sig till
personer med psykiska funktionsnedsättningar och för att de ska
få rätt insatser utifrån egna uppsatta behov och mål.

•
•
•
•

Kartläggningsfas
Planeringsfas
Genomförandefas
Stödfasen

I de fyra olika faserna har vi fått tillgång till en mängd olika
checklistor samt övningar som hjälper den enskilde att få översyn
på alla de områden som behöver belysas i livet för att kunna se
utvecklingsområden samt nå de mål som deltagaren har i sitt liv.
Case Management med resursgruppsarbete som vi fått utbildning
inom är en omfattande metod men vi gör bedömningen att vi
kommer att kunna använda delar av den verktygslåda som finns
även till våra deltagare i Vilja.

Närstående, vänner och professionella runt deltagaren ses som
viktiga resurspersoner och ges möjlighet att medverka i
processen. Deltagaren tillsammans med Case managern arbetar
tillsammans med resursgruppen/nätverket runt personen utifrån
det evidensbaserade programmet Integrerad Psykiatri (IP).

Den Integrerad Psykiatrins huvudmål är:
•
•
•
•
•
•

Kartläggning av deltagarens problem och mål
Arbeta med stressminskande åtgärder
Lära ut hur man effektivt kan lösa problem och uppnå
mål
Göra sjukdomen och behandlingen begriplig
Underlätta kommunikationen mellan deltagarna i
resursgruppen
Förebygga och hantera kriser

Case management är ett samlingsnamn för olika stödmodeller
och det dessa har gemensamt är att Case managern (CM) har en
samordnande funktion där CM ansvarar för utredning, planering
och där adekvata insatser genomförs och följs upp med
deltagaren.

Det som vi ser en stor fördel med resursgruppsmodellen är att vi
utgår från deltagarens egna val om vad den behöver stöd i och att
tyngdpunkten läggs på deltagarens starka sidor. Men också att
resursgruppen är det nätverk som finns runt deltagaren och att
resursgruppens medlemmar kan ha olika uppgifter att utföra för
att få den enskilde att må bättre och nå sina uppsatta individuella
mål.
Under hela processen är det kontinuerliga utvärderingar för att se
att man arbetar med det som individen vill ha hjälp med och i
arbetsmaterialet finns även delar som resursgrupp/nätverk samt
Case magern använder för att utvärdera sina insatser.
För mer information om Case Management
Hälsar processledarna i VILJA,
Eva Liedholm & Annett Myhrman

Seminarium på ämnet återhämtning och hälsa
SKR arrangerar tillsammans med Balans Riksförbund,
Schizofreniförbundet och Sveriges Fontänhus Riksförbund ett
digitalt seminarium om återhämtning och rehabilitering för
personer med allvarlig och svår psykisksjukdom/
funktionsnedsättning.

Onsdagen den 27 oktober, 9.30 – 16.00, seminariet är online
Under seminariet kommer forskare att berätta om vad som är
verksamt när det gäller rehabilitering och återhämtning. Vi
kommer att lyfta fram goda exempel. Samtal och dialog kommer
att föras med politiker och tjänstemän om hur samarbetet mellan
olika myndigheter och samhällsaktörer kan förbättras för att
livsbetingelserna skall bli så goda som möjligt.

För mer information och anmälan: Seminarium
Hur bygger vi broar för att täppa till de organisatoriska
mellanrummen?
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Insats SGI-0 - Försörjningsstöd och ohälsa
Föreläsningsserien: SIP -Samordnad Individuell Plan, del 2
Inom ramen för insats SGI-0 - Försörjningsstöd och ohälsa
erbjuds kompetenshöjande föreläsningar och höstens första
hölls den 15 september.
Förmiddagen var en uppföljning på vårens föreläsning om SIP
och bestod av två delar.
Först fick vi träffa Elisabet Ravn och Erika von Corswant som
berättade hur Lunds kommun arbetar med SIP och om
projektet KAOSAM:
Under åren 2015–2017 pågick ett
Finsamprojekt, KAOSAM (Kartläggning av Arbetsförmåga
hos individer med Ohälsa och Sjukdom), på Lunds
socialtjänst.
Syftet var att pröva en metod och samverkansprocess, genom
systematiskt användande av SIP, för identifiering och
hantering av individer med oklar arbetsförmåga p.g.a. ohälsa
och sjukdom.
Elisabet Ravn som ledde projektet har idag en permanent
tjänst på socialförvaltningen i Lund där hon utbildar och
handleder personal inom försörjningsstöd när det gäller
försäkringsmedicin, sjukskrivningsfrågor, SIP och samverkan
med sjukvård och Försäkringskassa.
Hennes kollega Erika von Corswant arbetar klientnära med
SIP och de berättade om hur de arbetar systematiskt med SIP
som metod.
Här kan du läsa mer om KAOSAM
Del två bestod av en kortfattad sammanfattning om SIP, som
lag och möjlighet, och mötesteknik. Därefter delades
deltagarna in i grupper i breakout rooms och
övade praktiskt på SIP-möte med hjälp av mötescirklar.

Hur stärker vi samverkan med hjälp av SIP?
På uppdrag av projektet Uppdrag Psykisk Hälsa,
ett samarbete mellan SKR och Regeringen, har SKR redogjort för
möjligheterna att stärka samverkan genom SIP, i rapporten

Att stärka samverkan med hjälp av SIP.
I rapporten sammanställs sju huvudsakliga framgångsfaktorer och
sju huvudsakliga hinder för en SIP-process som motsvarar den
enskildes behov:
HINDER:
• Samsyn och samverkan mellan aktörer
• Användarvänligt och tillgängligt IT-stöd
• Tydliga och individanpassade SIP-möten med rätt aktörer
• Tillhandahållande av informations- och stödmaterial
• Tydlig roll- och ansvarsfördelning under hela SIP-processen,
från upptäckt behov till uppföljning och eventuellt avslut
• En arbetsprocess som utgår från den enskildes perspektiv
• Tillgång till kompetens och resurser för att genomföra SIP
utifrån individens behov
FRAMGÅNGSFAKTORER:
• Samsyn och samverkan mellan aktörer
• Användarvänligt och tillgängligt IT-stöd
• Tydliga och individanpassade SIP-möten med rätt aktörer
• Tillhandahållande av informations- och stödmaterial
• Tydlig roll- och ansvarsfördelning under hela SIP-processen,
från upptäckt behov till uppföljning och eventuellt avslut
• En arbetsprocess som utgår från den enskildes perspektiv
• Tillgång till kompetens och resurser för att genomföra SIP
utifrån individens behov.

Information gällande SGI-0
Utbildningstillfället den 13 oktober utgår, nästa utbildningstillfälle
är planerat till den 17 november.
Sida
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Frukostmöte den 29 oktober med fokus på SIP
SAMSIP – En utvidgad SIP
Finsamförbundet Samspelet

Samspelets filmer om SAMSIP

Välkommen på Frukostmöte
Fredagen den 29/10 kl. 8.3010.00

Till frukostmötet den 29 oktober har vi
bjudit in finsamförbundet Samspelet i
Värmland som täcker kommunerna
Karlstad, Hammarö, Grums och
Kristinehamn.

Vi ses på den digitala plattformen
Teams, alla som anmäler sig får en
länk via mejl dagen innan mötet.
Film om Vägen till SAMSIP

Efter mötet skickar vi ut en survey med
några få frågor och vi uppskattar om ni
tar er tid att ge oss feedback.

Samspelt har arbetat fram en
samverkansmodell, en utvidgad SIP
som de kallar SAMSIP.
Samspelet har många års erfarenhet av
att arbeta med utvidgad SIP.
Besök Samspelets hemsida

Anmälan görs till:
Karolina

Välkomna!
Film Vägledning SAMSIP handläggare

- ”Man väljer inte funktionsnedsättning
eller sjukdom”
- Socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi

Save the dates
Kommande frukostmöte
Fredagen den 26 november hålls årets
sista frukostmöte, kl. 8.15 – 10.00.

Frukostmöten 2022:
Fredagar kl. 8.15-10.00:
• 4 februari
• 4 mars
• 1 april
• 6 maj
• 2 september
• 7 oktober
• 4 november
• 2 december

Fokus Aktivitetsersättning
Prevention, rehabilitering och trygghet
Regeringen föreslår två miljarder kronor
för att förstärka sjuk- och
aktivitetsersättningen samt ett höjt
bostadstillägg.
Personer som har hel sjukersättning och
aktivitetsersättning, garantiersättning, får
då drygt 1 000 kronor mer per månad.
Socialförsäkringsministern, Ardalan
Shekarabi, menar att förslaget innebär en
förbättrad ekonomi för över 160 000
människor.

Läs den offentliga utredningen om nya
möjligheter i aktivitetsersättningen.
(SOU2021:69)

Har ni idéer eller
önskemål på ämnen?

Regeringens pressmeddelande gällande sjukoch aktivitetsersättning.

Kontakta Karolina eller Camilla
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