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INLEDNING

I projektet ”MedUrs” har vi utvecklat en arbetsmetod för hur individens möjligheter till egenförsörjning kan förbättras,
utifrån hans eller hennes individuella förutsättningar. Projektets målgrupp är kvinnor och män med lång sjukfrånvaro
från arbetsmarknaden, och lång sjukskrivning hos FK och erbjuds Arbetslivsintroduktion hos AF och sedan vidare
insatser.
För att uppnå den mest optimala kraftansamlingen har vi eftersträvat en bred samverkan lokalt och transnationellt
från sociala sektorn, kommun och andra offentliga myndigheter, som också inkluderar målgruppsrepresentanter och
nuvarande/möjliga arbetsgivare.
Partners i projektet: Urkraft, Medlefors Fhs, AF och FK Skellefteå, Samordningsförbundet i Skellefteå och Skellefteå
kommun.
För mer information om projektets metoder eller för att få tillgång till arbetsmaterialet, kontakta Urkraft eller Medlefors
folkhögskola.

”Genom motivation, egenmakt, långsiktigt stöd och meningsfull sysselsättning har
individernas väg tillbaka till arbetsmarknaden förbättrats.”
/Projektledningen på Urkraft och Medlefors folkhögskola
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SAMORDNINGSFÖRBUNDET SKELLEFTEÅ-NORSJÖ REFLEKTIONER RUNT PROJEKTET MEDURS
Samordningsförbundet Skellefteå är en fristående organisation med uppdraget att stödja och utveckla samverkan
mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Skellefteå kommun och Västerbottens läns landsting samt
¿QDQVLHUDLQVDWVHULV\IWHDWWP|WDGHWYl[DQGHEHKRYHWDYVDPRUGQDGHLQVDWVHUI|USHUVRQHUVRPVWnUXWDQI|U
DUEHWVPDUNQDGHQRFKEHK|YHUVW|GIUnQÀHUDP\QGLJKHWHU
Projektet MedUrs är ett unikt exempel på samverkan mellan dels två aktörer, Urkraft Service AB och Medlefors
Folkhögskola, med lång erfarenhet av arbetslivsinriktad rehabilitering samt dels samverkan mellan dessa aktörer
och Försäkringskassan Piteå-Skellefteå samt Arbetsförmedlingarna i Skellefteå respektive Norsjö. Samarbete
med fackförbund, arbetsgivarorganisationer och representanter för målgruppen har även upparbetats fram under
projekttiden.
Projektets målgrupp är personer som blivit eller kommer bli utförsäkrade och erbjuds arbetslivsintroduktion hos
arbetsförmedlingen.
Samordningsförbundet har mot bakgrund av projektets resultat och myndigheternas gemensamma bedömning av det
IRUWVDWWDEHKRYHWI|UPnOJUXSSHQEHVOXWDWRP¿QDQVLHULQJnUHWXW
Den kombination av Urkrafts ”KomMed-modell” och Medlefors ”Spira-modell” som tillämpas i projektet är ett bra
exempel på hur tidigare erfarenheter och arbetssätt kan tas tillvara på och utvecklas i samverkan. Detta för att utifrån
varje deltagares individuella förutsättningar utveckla den enskildes motivation och aktiva medverkan i rehabiliteringen
till arbete och/eller studier.
Genom samordning av de insatser som Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen kan erbjuda skapas ett brett
utbud av åtgärder som bidrar till en effektiv rehabiliteringsprocess för målgruppen i projektet.
Genom Urkrafts och Medlefors omfattande företagsnätverk ges även goda möjligheter att genom praktik och
handledning på arbetsplatsen pröva nya arbetsuppgifter och öka möjligheterna till anställning.
Sammanfattningsvis utgör projektet MedUrs ett bra exempel på framgångsrik arbetsrehabilitering genom kompetens,
metodutveckling, samverkan och helhetssyn med individens behov i fokus.
För Samordningsförbundet Skellefteå-Norsjö
Stellan Berglund
Förbundschef, Samordningsförbundet Skellefteå
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GEMENSAMMA REFLEKTIONER FRÅN HANDLÄGGARE PÅ
ARBETSFÖRMEDLINGEN OCH FÖRSÄKRINGSKASSAN
0HG8UVKDUYDULWHQEUDRFKLQGLYLGDQSDVVDGLQVDWVGlUNXQGHQJLYLWVP\FNHWWLG'HW¿QQVHWWYlOIUDPDUEHWDW
nätverk vilket gör praktikplatser lätta att hitta. Tid har funnits för aktiva uppföljningar och dokumentationen som
gått tillbaka till arbetsförmedlingen och försäkringskassan har varit bra och innehållsrik. Den uppföljnings och
utvärderingsmall som vi använt i praktiksammanhang har varit ett bra diskussionsunderlag och skapat en god
kommunikation runt skeendet.
Vi har hela tiden kommunicerat och samtalat kring utvecklingsmöjligheterna och de förändringar som behövts göras
i projektet där vi bland annat fokuserat på att förbättra utbudet för de gemensamma aktiviteterna i projektet och göra
PHUVWUXNWXUHUDGHRFKNRQNUHWDSODQHULQJDUGnOnQJWLGLEODQGUHVXOWHUDULDWWPnOELOGHQNDQEOLOLWHPHUÀ\WDQGH9LKDU
också arbetat med att MedUrs snabbare ska meddela avvikelser från planering så att ny planering kan göras i ett
tidigare skede och på så vis kvalitetssäkra individens deltagande. Vi har tagit fram en tydligare planering runt tiden
efter deltagande i projektet för att man som deltagare ska känna sig trygg efter avslut i MedUrs så att det inte skapas
en inlåsningseffekt.
För projektet MedUrs
Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
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”Trots att jag hade en dålig morgon, med smärta och lite sömn, så är det värt att åka till
lektionen för att få träffa de andra i Medurs, de ger mig energi och jag upplever inte smärtan
lika påtagligt.”
”Helhetssynen på individen är viktig, känns som Medurs har varit ett sådant ställe där man
har/har haft det. Då tar man hänsyn till var personen man möter befinner sig, förmågor och
möjligheter hen har, även hinder o svårigheter. Ekonomiskt, socialt, kulturellt, intressen.”
”Det var en väldigt givande tid att få tillbringa hos er och det har hjälp mig mycket att kunna
ta steg att göra saker som jag haft svårt för. Sedan var det också roligt att träffa och lära
känna alla i kursen. Det är svårt att vidga sina vyer själv utan stöd och det var nog det mest
positiva med allt att få komma ut i olika miljöer med människor man inte behövde föreställa
sig för och som fanns där som en trygghet.”
”MedUrs har varit mycket bra för mig. Ni har hjälpt mig att undersöka arbetsmarknaden i
Skellefteå noggrant. Jag fick även hjälp med att rejält putsa på mitt CV. Sist men inte minst
betydelsefullt är personalen på MedUrs mycket trevlig och inkännande, man får hjälp att hitta
balans sitt liv.”
”MedUrs är jättebra, man känner sig alltid välkommen och socialt en bra mötesplats. Där
träffar man andra människor som är i liknande situation och en själv, så man känner sig inte
lika ensam och ”konstig”. Trevliga träffar, intressanta ämnen och kul att prova på olika saker.
Min handledare känns alltid positiv och som inte dömer, alltid stöttar, kommer med goda råd
och är en så fin medmänniska.”
”Medurs har gett mig möjlighet att i min egen takt hitta en väg tillbaka till en bättre
fungerande vardag. För första gången under min mångåriga sjukdomstid har
rehabiliteringsåtgärderna utgått utifrån mina individuella förutsättningar och inte en strikt
schemalagd plan. Möjligheten att välja mellan att träffas i grupp och i enskilda samtal har
fungerat bra för mig, då jag ibland kan ha svårt att slappna av i grupper med personer
jag inte känner. Ingenting har heller verkat omöjligt om jag har önskat pröva på olika
aktiviteter. Det mesta har gått att ordna. Det jag uppskattat mest är nog samverkan mellan
arbetsförmedlingen, försäkringskassan, ev. arbetsgivare och Medurs.
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Att få hjälp med dessa kontakter har underlättat enormt i stunder då jag haft svårt att
koncentrera mig och mått dåligt. Möjligheten att under hela processen få träffa en och samma
person är också något jag har upplevt som mycket positivt. I dagens samhälle, och i mitt fall
framför allt inom sjukvården, möts man oftast av olika personer från gång till gång, vilket
leder till en otrygghet och en känsla av hopplöshet då man hela tiden ska upprepa
sin bakgrund. Under deltagandet i Medurs har fokus mer legat på nuet och framtiden.”
”Min medverkan i Medurs blev ett stort steg i rätt riktning för mig. Efter att ha deltagit i flera
olika rehabiliteringsåtgärder så var detta det som fick mig att ta det största steget under min
sjukdoms- och rehabiliteringstid. Med otroligt bra guidning inom många områden i ett tempo
väl anpassat efter mig och vad jag kunde klara av, blev resultatet en praktik och en utbildning
som sedan blivit en anställning. Detta måste väl ses som mycket positivt.”
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GRUNDSYN OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT
Vår grundsyn och vårt förhållningssätt är grunden för vår metod och vårt arbetssätt. Det är av stor vikt att arbeta
med Grundsyn och Förhållningssätt inför ett gemensamt arbete, diskutera samt analysera hur dessa påverkar miljön
fysiskt och psykosocialt, samt metod och arbetssätt. Vår rekommendation och lärdom är att man inför ett projekt ger
WLGI|UUHÀHNWLRQUXQWRUGVRPEHVNULYHUGHQJUXQGV\QRFKGHWI|UKnOOQLQJVVlWWPDQYLOODUEHWDHIWHU'HWlUYLNWLJWDWW
man samtalar kring vad dessa ord betyder för var och en och hur man bygger upp strukturen utifrån det.
GRUNDSYN

Uthållighet
Tro på individen
Urkraft
Bärighet
Samförstånd
Samhällsbyggare
Rättighetsperspektiv
Empowerment

FÖRHÅLLNINGSSÄTT

Flexibilitet
Tid
Tillgänglighet
Samverkan
Individuellt
Äga sin process
Utvald – delaktighet i samhället
Välkomnande
Rättighetsperspektivet
Helhetsperspektivet
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Vi har under projektets gång diskuterat vilka kompetenser en handledare bör besitta för att på så bra sätt som möjligt
kunna arbeta med arbetsinriktad rehabilitering inom MedUrs.

O Ha god arbetsmarknadskunskap
O Vara väl förankrad i förhållningssätt och grundsyn
O Vara en neutral aktör
O Ha gott bemötande
O Vara en god kommunikatör oavsett hur man själv mår
O Ha kunskaper om funktionsnedsättningar
O Ha kunskaper om hälso- och sjukvård
O Ha kunskap inom samtalsmetodik
O Ha kunskap om arbetsförmedling och försäkringskassa
O Ha god samarbetsförmåga
O Vara nätverksbyggare
O Ha god förmåga att stötta till egenutveckling
O Lagom driv framåt
O Vara tillgänglig
O Ha tålamod
O Tro på varje individs kompetens och förmåga
O Vara möjliggörare
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BREDD
Två platser – Två miljöer med två olika resurspaket. Urkraft är en liten organisation med ett fåtal anställda och
är beläget centralt i Skellefteå. Lektionerna bedrivs av handledarna. Fika och mat äter man gemensamt med
SHUVRQDOHQRFKDQGUDGHOWDJDUHVRP¿QQVLKXVHW

”Jag gillar att vara här för att det är tillräckligt litet för att man ska våga sig hit när man inte
är så van att vara bland folk. Men samtidigt tillräckligt stort för att man inte ska känna sig
utpekad.” - citat från deltagare i MedUrs.
0HGOHIRUVlUHQVWRUIRONK|JVNRODPHGVW|UUHUHVXUVHURFKWLOOJnQJ¿QQVWLOOOlUDUH(QVWRUUHVWDXUDQJ¿QQVSn
RPUnGHWRFKPDQlWHUWLOOVDPPDQVPHGVNRODQVHOHYHU6LPKDOORFKJ\P¿QQVRFNVnWLOOJlQJOLJWSnRPUnGHW
Lektionerna sker ibland tillsammans med andra kurser på folkhögskolan.

”Trots att jag hade en dålig morgon, med smärta och lite sömn, så är det värt att åka till
lektionen för att få träffa de andra i MedUrs. De ger mig energi och jag upplever inte smärkan
lika påtaglig.” - citat från deltagare i MedUrs.
Samverkan – Både mellan Urkraft och Medlefors och mellan myndigheter och landsting. Samverkan ger en ökad
kunskap om de andra organisationernas arbetssätt och regler. Individen får tillgång till ett större resurspaket.
Samverkan bidrar också till en strukturerad arbetslivsinriktad rehabilitering.
Lokal förankring - Upparbetade kanaler hos AF och FK samt arbetsgivare i regionen, skapar tillit till arbetssätt och
metoder. Detta skapar en bredd i individens kontaktnät med ökad trygghet i processen.
Öppet lärande±7LGI|UJHPHQVDPUHÀHNWLRQRFK|SSHQKHWI|UI|UlQGULQJLQRPRFKPHOODQRUJDQLVDWLRQHUQDRFK
P\QGLJKHWHUQD6WlQGLJDI|UlQGULQJDULDUEHWVPDUNQDGVSROLWLNHQJ|UDWWGHWlUYLNWLJWDWWPDQRIWDUHÀHNWHUDU|YHUGH
metoder man använder.
Medskapande – Dialog och medskapande både i den individuella processen och i metoden. Detta gäller såväl
mellan organisationer och myndigheter som mellan handledare och deltagare.
Individuellt upplagt±$OOWLGPHGGHQHQVNLOGDLQGLYLGHQVPnOLIRNXV'HW¿QQVLQJHQIlUGLJPDOOYDGWLGHQL
MedUrs ska innehålla. Innehållet görs upp individuellt med deltagaren och handläggaren på Försäkringskassan/
Arbetsförmedlingen samt handledaren på MedUrs. Även tiden i projektet är individuellt upplagt och utvärderas under
deltagandets gång.
Grupp - Träffa andra, att få vara i en grupprocess och lära och interagera med andra människor är utvecklande för
många. Vi bollar tankar, ser oss själva ur andras perspektiv, får bekräftelse och utmaningar.
'HW¿QQVHQEUHGGLSHUVRQOLJKHWHUXSSOHYHOVHURFKOLYVHUIDUHQKHWHULHQJUXSSVRPlUEHW\GOLJWP\FNHWVW|UUHlQ
GHWLLQGLYLGXHOODP|WHW0|MOLJKHWHQDWWNXQQDUHÀHNWHUD|YHUVLQOLYVVLWXDWLRQPHGDQGUDPHGOLNQDQGHXSSOHYHOVHU
är viktig. Den skapar en känsla av tillhörighet och förståelse. Möjligheten att i ett tryggt sammanhang få prova nya
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saker, sitta och bara prata över en kopp kaffe har vi upplevt skapar ett välmående. Att få bli sedd av andra ur deras
perspektiv i en trygg miljö har vi sett stärker självförtroendet och självkänslan.

LINJÄRT
1. Projektprocessen - Introfas, arbetsfas och avslutningsfas. I varje fas är det viktigt att förbereda inför nästa
IDVYLONHWVNDSDUNRQWLQXLWHWRFKWU\JJKHW8QGHUKHODSURFHVVHQJ|UVUHÀHNWLRQHUVad har vi gjort? Vad har det lett
till? Hur går vi vidare? Om vi skulle ändrat något, vad skulle det vara? Motivational Interviewing som metod används,
VDPWPHWRGHUVRPI\USDUWVGLDORJVHOIHI¿FDF\,QGLYLGHQVUlWWWLOOI|UlQGULQJRFKDQSDVVQLQJ¿QQVPHGJHQRPKHOD
processen.

Före

intro

arbetsfas

FÖRE

avslutningsfas

uppföljning

Samtal med handläggare på arbetsförmedling eller försäkringskassa/
undersökning av mål och behov/ Beställning/Tre- eller fyrpartsmöte

INTRO

Information om MedUrs/ Genomgång av beställning/Bokning av
DYVWlPQLQJVP|WH5HÀHNWLRQHUPRWDUEHWVIDV8WYlUGHULQJ3ODQIUDPnW

ARBETSFASEN

Arbete utifrån delmål och mål/ Utvärdering/Upprätta nya delmål/ Avstämning/
5HÀHNWLRQ)|UEHUHGHOVHYLGDUH3ODWWIRUPVE\JJDQGHcWHUNRPPDQGH
möten med AF och FK för att se om det går framåt vilket minskar risken för
inlåsningseffekt. Deltagaren och vi mailar AF och FK med jämna mellanrum
och berättar var vi är i processen.

AVSLUTNINGSFASEN

Förberedelse vidare/ Upprättande av nya stödfunktioner vid behov/ Tryggt
avslut/ Lärandeöverföring/Tre- alt. fyrpartsmöte

UPPFÖLJNING

Individuell kontakt efter ca tre månader.
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2. Förändringens olika faser för individen.'HQQDSURFHVVNDQ¿QQDVLprojektprocessens alla olika faser. Tilltro till
den egna förmågan genom - erfarenheter (nya), gruppen, positiva upplevelser, bra delmål och stöd.

PROCESSEN FÖR ALL FÖRÄNDRING

ALL FÖRÄNDRING
1. Ej beredd – Man funderar över sin situation. Man vill ha information för att kunna välja. Handledaren arbetar
genom erbjuda, stärka tillit, utforska
2. Ambivalens – Kluven för innehåll. Handledaren hjälper till att fundera framåt och runt det hela.
3. Beredd – stödja handling
4. Befäster inriktning – Handledaren stöder i avslutningsfasen.
Se Liria Ortiz bok, ”Förändra ditt liv”, sid. 45, Förändringscirkeln.
3. Situation – Konsekvens - Handling/Tanke – Känsla - Handling
Situation och konsekvens och det man har med sig påverkar ens handlingar. Tankar påverkar ens handlingar men
handlingar påverkar även tankar och känslor. Denna vetskap är ett arbetsverktyg i processen. Vi kan antingen börja
med att arbeta med mål och mening eller börja i andra änden med att handla annorlunda.
Mål/mening, påverkar ens identitet

Identitet
Basic trust samt – min tillit till min egen förmåga – jag kan under vissa omständigheter. Den kan jag
ha med mig från barndomen eller utveckla i vuxen ålder.
Trossatser, hänger samman med invanda tankemönster - vi har vissa sätt att tänka som vi tenderar
att falla tillbaka till. Reptilhjärnan slår till.
Invanda tankemönster
Social kompetens – kunna hantera olika sociala situationer, min tilltro att kunna hantera situationer
för mig på funktionellt sätt
Emotionell kompetens – kunna hantera mina känslor på ett för mig funktionellt sätt. Viktigt att öva
på. Välja vilka känslor som kommer fram.
Erfarenhet av alt. handlingsmönster
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MedUrs ger stöd till alternativa handlings- och tankemönster, som gör att det går att omvärdera situationer
och konsekvenser och möjliggör en förändring utifrån erfarenheter. Man kan bredda de invanda mönstren så
att tilliten utvecklas. Identiteten stärks och omvärderas och mål och meningen kan skapas. I introt kan man
se över vilka olika alternativa handlingsmönster som man behöver. I Arbetsfasen ger vi alternativa
handlingsmönster. På så vis får individen lära sig att utnyttja mer av sitt handlingsutrymme. Det verkliga
handlingsutrymmet är större än man tror.
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Arbetet på Arbetsförmedling och Försäkringskassa inför start och deltagande i MedUrs

GRUNDSYN
Flexibilitet i systemet och planeringen – Tillgänglighet för individen i tid och kommunikation – Samverkan mellan
myndigheter, vårdinstanser och projekt Långsiktighet och Individuella lösningar

ARBETSPROCESS
1. En kund som är på väg in i ALI, är i ALI eller har varit i ALI kan vara aktuell för MedUrs. Gemensam
kartläggning påkallas av Försäkringskassan.
2. Kartläggning sker vid arbetsförmedlingen ofta tillsammans med specialist som arbetspsykolog,
socialkonsulent eller sjukgymnast. Det är viktigt att ta nytta av specialistkompetensen för att korta ledtider
och göra det möjligt att hitta bra lösningar. Samverkan med olika vårdinstanser och myndigheter är också
av vikt, allt från personligt ombud till vårdcentralen. Detta för att lyfta in olika synvinklar och bedöma fortsatt
EHKRYRFKDQSDVVQLQJ.DUWOlJJQLQJHQNDQYDUDDOOWIUnQHQWLOOÀHUDWUlIIDU6DPWDORPEHKRYRFKPnOELOGHU
använd gärna materialet ”Mina resurser” på Arbetsförmedlingen. Samtal om tidsaspekten i ALI. ALI är tre
PnQDGHURFKHIWHUGHW¿QQVÀHUDP|MOLJKHWHU'HWlUYLNWLJWDWWJnLJHQRPYLONDGHVVDlU$/,lUI|UVWDVWHJHW
innan man bestämmer hur fortsättningen blir.
3. .XQGHQLQIRUPHUDVRPGHROLNDDNW|UHUVRP¿QQVYLD$)RFK).2P0HG8UVlUDYLQWUHVVHNDQHWWWlQNEDUW
scenario/upplägg diskuteras inför en eventuell start. Studiebesök bokas, handläggare och kund besöker
MedUrs. Stäm av innan besöket vad du får berätta för MedUrs-handledaren. Om kunden är intresserad
gör man upp en plan framåt och bokar tid för första mötet samt ny avstämningstid där alla tre träffas.
Beställningen är viktig för att se om målet håller eller inte, beställningen får inte vara så rigid att man inte kan
justera vid behov om man i justeringen ser möjligheter.
4. Vid trepartsmöten stäms målen av och nya sätts. Målen är föränderliga utifrån behov.
5. Under hela resans gång är det på Arbetsförmedlingen viktigt att arbeta i Arbetsförmedlingens beslut så länge
VRPP|MOLJWI|UDWWNDUWOlJJDDNWLYLWHWVQLYnQ'lU¿QQVÀH[LELOLWHWHQLNUDYVWlOODQYLONHQlUYLNWLJI|UNXQGHQDWW
NlQQD9DUDPHGYHWHQRPYDGVRP¿QQVLROLNDSURJUDP
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6. Om ohälsa med sjukskrivning blir följden bör samråd om sjukanmälan ske tillsammans med FK/
aktivitetsstöd.
7. +DNROOSnYLONDVDPYHUNDQVP|MOLJKHWHUVRP¿QQVNRRUGLQDWRUHUSV\NLDWULQVRFLDOHQPP
8. Kunden är med och styr mot målen, viktigt med empowerment.
9. 9nUÀH[LELOLWHWLDWWEHV|NDNXQGHQLQlUPLOM|QLQRPSURMHNWHWKDUYDULWYLNWLJWI|UGHQKlUPnOJUXSSHQ
10. Att tänka ”programkedjor” är ett bra sätt för att hitta lösningar och verktyg och parera i situationer som
uppstår.
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DELTAGANDE I MEDURS

INTRO

Samtal med deltagare utifrån Motivational Interviewing – förändring - var
EH¿QQHUMDJPLJ"9LONDlUPLQDIDUKnJRURFKGU|PPDU"9DGEHK|YHUMDJI|UDWW
NRPPDYLGDUH"9LNWLJWI|UGHOWDJDUHQDWWNlQQDDWWPDQNDQODQGDRFKDQGDV
och tänka efter.

”Oh, vad skönt det var att jag fick starta där jag var just då!”
”Oj, jag trodde att jag hade sagt vad jag behövde men inser nu
att jag inte reflekterat nog!”
Obs! Viktigt! Projektet är till för individen, inte individen för projektet! Individen
äger sin rehabilitering, lagom stöd, lagom push.
DELAR ATT TÄNKA PÅ I INTROFASEN:
1. Välkomnade! – Utvald – Trevliga och fräscha lokaler, lite mer än man
förväntar sig. Ge det lilla extra. Magic moment. Bra innehåll.
2. Motivational Interviewing – Information utifrån den kunskap deltagaren har
om MedUrs Information om medurs hela process från början till slut för att ge
en trygghet i processen för individen. Motivationsarbete. Empowerment - din
egen process.
3. Ta med beställningen från deltagare, Arbetsförmedlingen och/eller
Försäkringskassan.
4. Presentationsbok ±KDQGOHGDUH±I\OODLRFKUHÀHNWHUDNROOSnGHQOLQMlUD
SURFHVVHQPHGDYVWlPQLQJRFKUHÀHNWLRQHU
5. Individuellt mål och utveckling – Fokus på Personlig utveckling, lärande
RFKUHÀHNWLRQHU
6. Nätverkskarta9LONDSHUVRQHU¿QQVLQlWYHUNHW"3nYHUNDQ"9LONDUHVXUVHU
¿QQVEnGHSURIHVVLRQHOODRFKSHUVRQOLJD".DQPDQKLWWDUHVXUVHULGHW
LQIRUPHOODVRPWH[I|UHQLQJVOLY"9DG¿QQVLGHQHJQDEHNDQWVNDSVNUHWVHQ"
)ULWLGVLQWUHVVHQ"
7. Företagskontakter – de som vi har och de som individen har med sig.
8. Behovskarta.
9. +DPHGGHOLQMlUDSURFHVVHUQDUHÁHNWHUD
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ARBETSFASEN

9LGDUHXWYHFNOLQJDYSODQHQ5HÀHNWLRQHURFKSODQHULQJLQI|UDYVOXWQLQJVIDVHQ
Individfokus -Viktigt att arbeta med delmål. Individen ska se och äga sin process, och
kunna se framgångar och motgångar. Handledarstöd – GH¿QLHUDYDGVRPVNDYDUD
färdigt inför ett avslut. Teamstöd i enskilda processer. Fyrpartssamtal regelbundet.
5HÀHNWHUD|YHUSURFHVVHQ Handledarstödsmanual med de olika faserna. )
Manualbaserade metoder vi använt oss av: MI, Bilden av mig, VVV, Tanke-KänslaHandling, Aktivitetsbalans – Balans mellan utmaningar, Balans mellan olika livsarenor.
Hälsa – i teori och praktik inkl. träning på olika anläggningar i staden, Balans i livet,
Vattengymnastik, Gruppdynamik och arbetsmiljö, Vardagsstruktur. Yoga.
$OODPDQXDOEDVHUDGHPHWRGHUlULQWHSUHVHQWHUDGHLGHQQDPHWRGERNPHQ¿QQVDWW
tillgå hos Urkraft och Medlefors vid förfrågan.
Matchning mot arbetslivet:
Såväl Medlefors folkhögskola som Urkraft har tillsammans väl etablerade nätverk av
företag.
När det är lämpligt för den enskilde deltagaren att matchas mot arbetslivet används
den kunskap som arbetats fram under perioden som grund för matchning. Handledaren
i samverkan med deltagaren inventerar och kartlägger de yrkesområden, som är
intressanta och som deltagaren själv ser som potentiella.
Därefter kontaktar handledaren eller deltagaren det mest intressanta företaget för ett
studiebesök, varvid handledaren vid behov följer med. Detta besök blir avgörande för
ev. start av praktik/arbetsträning på den arbetsplatsen. Om inte platsen känns lämplig
fortsätter man att kontakta ytterligare företag.
Under praktiktiden görs kontinuerlig uppföljning med deltagaren och ansvarig på
praktikplatsen.
Efter x antal veckor tas frågan upp om ev. anställningsmöjlighet. Är deltagarens
Q|MGPHGDUEHWVSODWVHQ"+XUVHUDUEHWVJLYDUHQSnGHOWDJDUHQVLQVDWVHURFKGlUPHG
P|MOLJKHWWLOODQVWlOOQLQJ"
Ifall arbetsgivaren ger ett negativt besked vad gäller anställningsmöjlighet, avbryts
praktiken. Processen startar på nytt att söka ny plats för deltagaren. Praktiken kan
ibland fortsätta på samma plats, ifall platsen kan fylla vissa behov hos deltagaren.
Ifall arbetsgivaren ger ett positivt besked vad gäller anställningsmöjlighet, har den
personlige handledaren ansvar för att ta kontakt med berörda parter ex. AF, FK och/
HOOHU|YULJD'HWWDLV\IWHDWWSUHVHQWHUDWH[VW|GIRUPHUI|UDQVWlOOQLQJVRP¿QQVDWW
tillgå.
Under hela matchningsprocessen mot arbetslivet förs detaljerad dokumentation.
Se exempel nästa sida.
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Icke-manualbaserade metoder: Öka tillgängligheten och trygghet till de
offentliga rummen som museum, teaterbesök, bio m.m. Arbetsgivarträffar,
hälsoluncher, anhörigträffar, föreläsningar, studiebesök.
Fallbeskrivningar. Dela med sig av sina egna erfarenheter. Användning av
¿NWLYDSHUVRQEHVNULYQLQJDUI|UDWWDUEHWDXUHWWJHQXVSHUVSHNWLY6HH[HPSHOSn
nästa sida.
Face to face metoder±+XUPDQP|WHULQGLYLGHQLVSHFL¿NDVLWXDWLRQHU1lU
PDQWH[E|UMDUSUDNWLNRFKWDULI|UP\FNHWKXUGLVNXWHUDUPDQGHWWD"
6HOIHIÀFDF\PHWRGHUMetoder som stärker individen i sin tro på sin egen
förmåga, sin utveckling och mod att våga framåt.
Se möjligheterna±9DGNDQMDJXWLIUnQGlUMDJEH¿QQHUPLJLGDJ

”Nu vet jag hur det kan kännas när man arbetar på ett ställe
där det kan fungera!”
”Det var en väldigt givande tid att få tillbringa hos er och det
har hjälpt mig mycket att kunna ta steg att göra saker som jag
haft svårt för.”
”Måste ändra mitt fritidsmönster, vill vara alla till lags!”
Grupp: Träffa andra. Bra att höra andra som är i samma situation. Viktigt att
det är en frivillig del, för vissa kan det vara jobbigt!

”Möjligheten att välja mellan att träffas i grupp och i enskilda
samtal har fungerat bra för mig, då jag ibland kan ha svårt att
slappna av i grupper med personer jag inte känner.”
Innehållet i gruppaktiviteterna är utifrån ett gemensamt perspektiv och beslutas
tillsammans med alla som är med. Utifrån önskemål brukar handledarna ta fram
ett utbud att välja från, och alla är med och påverkar utbudet. Grunden kan
bland annat vara att hitta tillbaka till sig själv och saker man tappat bort, öva sig
socialt igen. Se vad andra klarat av, hitta en trygghet, en utgångspunkt.

”Sedan var det också roligt att träffa och lära känna alla i
kursen. Det är svårt att vidga sina vyer själv utan stöd, och
det var nog mest det positiva med allt, att få komma ut i olika
miljöer med människor man inte behövde föreställa sig för och
som fanns där som en trygghet.
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FALLBESKRIVNINGAR
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AVSLUTNINGSFASEN

Diskutera rädslor och farhågor inför det nya.



Nätverksmetod: Medverka till att individen har de nödvändiga
SODWWIRUPDUQDI|UDWWELEHKnOODVLQVHOIHI¿FDF\)RNXVSnGHOWDJDUHQVKHOD
situation och knyt ihop det.









Arbeta med vad som ska vara färdigt inför ett avslut.
Helhet och vardag.
Dialog.
Slutdokumentation till remitterande myndighet
utifrån arbetsbok. Se nästa sida.
Fyrpartsmöte




















UPPFÖLJNING

5HÀHNWHUDQGHVDPWDOUXQWOlUDQGHYDGlUYLNWLJWI|U$UEHWVI|UPHGOLQJHQ
vad är viktigt för dig, vad har du nu för stöd framöver, hur ser vägen vidare
XW9LONDVW|GIXQNWLRQHU¿QQVIUDP|YHU

Kontakt med deltagaren efter tre månader.
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HANDLEDARTEAMET

Kontinuerlig uppföljning
Handledning
Gemensamma möten
Ständig återkoppling till AF och FK
Följeforskning
Successiv kompetensutveckling
Kontinuitet i handledarteamet

DELTAGARNA

Möjlighet att byta handledare
Ifrågasättande och revidering i plan
Samtal med handledare och handläggare samt följeforskare,
enkäter.
Utvärdering av lektioner och gemensamma aktiviteter.

PROCESS

Deltagarna utvärderar
Successiv utveckling
Kollegiehandledning
Utbyte av erfarenheter av andra projekt och aktörer
Mot samarbetsparter: uppföljning om hur de upplever
projektet och vad som kan utvecklas
Spridning
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Följande områden är en del i det transnationella utvecklingsarbete som projektet jobbat med.

1. NÄRSTÅENDETRÄFFAR
Genom vårt transnationella arbete har vi tillsammans med olika parter i Storbritannien lärt oss att närståendeträffar
varit av godo i rehabiliteringsprocessen. Vi har också i samtal förstått att anhöriga saknar forum för samtal.
Med detta som bakgrund ville vi i projektet prova en form av närståendeträffar.
Form:
Fyra tillfällen på kvällstid med externa föreläsare mellan 18:30-20:15. En träff per månad. Avslut varje gång med
JHPHQVDPW¿ND
Vid tre tillfällen hade vi en kortare föreläsning och sedan efterföljande samtal i grupp. Vi delade upp gruppen så att
deltagare i MedUrs hade en samtalsledare från MedUrs och de närstående hade en samtalsledare från St. Lukas
stiftelsen. Tanken med samtalsledare utifrån är att vi på så sätt inte hamnar på dubbla stolar i relation till deltagaren
och den närstående. Nackdelen med en liten stad är att även utifrån kommande samtalsledare kan hamna i den
sitsen. Sista tillfället hade vi en gemensam föreläsning utan efterföljande samtal.
Lärdomen från detta arbete är att det varit uppskattat av de deltagare och de anhöriga vi nådde ut till. Dock har vi inte
under projektets gång funnit den optimala formen för hur detta ska genomföras. I utvärderingen kom följande fram:
Önskemål om varannan vecka istället för en gång per månad. Gärna kortare tid vid varje tillfälle. De föreläsningar
som varit var uppskattade. Önskemål om ämnen framöver var bland annat; Tankefällor, Mindfullness,
Stresshantering, KBT och Rörelse. Positivt att få möjlighet att sitta ned och prata med en professionell
samtalskontakt.
Vi kommer att arbeta vidare med detta för att utveckla formerna för att genomföra närståendeträffar i
rehabiliteringsarbetet. En del är att öka medbestämmandet av innehåll och tid via enkät hos de som anmäler sitt
intresse innan vi skickar ut inbjudan för att på så vis nå mer rätt i arbetet. Förhoppningsvis kan vi fortsätta utveckla
detta i samverkan med vår transnationella partner i Storbritannien.
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2. UTBILDNING AV FÖRETAGARE/CHEFER I PSYKISK HÄLSA/
OHÄLSA
För att skapa en större möjlighet för personer som lider av psykisk ohälsa på arbetsmarknaden krävs en ökad
medvetenhet och kunskap hos arbetsgivare om hur man möter och stödjer personer med psykisk ohälsa. Via en
enkätundersökning tog vi fram kunskapsbehovet hos arbetsgivare och chefer i Skellefteå.
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Därefter utvecklade vi en föreläsningsserie om psykisk ohälsa riktad mot chefer och arbetsgivare i samarbete med
Psykisk hälsa i fokus 2014. Dessa föreläsningar har haft mycket goda resultat och vi märker att behovet är stort. Vi
har haft fullt på samtliga föreläsningar och förfrågan har kommit upp om fortsättning till hösten!
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FÖLJEFORSKNING OCH EVIDENSBASERAD REHABILITERING –
REFLEKTIONER FRÅN VÅRA UTVÄRDERARE
Ett inslag i MedUrs har varit nära samverkan med forskningen i samband med utvärderingen av projektet. Vi som
VYDUDWI|UGHQQDKDUYDULWIRUVNDUVWXGHUDQGH)RUWR&KXQJRQJRFK¿OGU2YH6YHQVVRQ9nUXSSPlUNVDPKHWKDU
riktats mot metoder och arbetssätt som verkar lovande och som har stöd i tidigare forskning. Målgruppen i MedUrs
bestod främst av personer som varit sjukskrivna länge, många mellan tre till mer än sex år. MedUrs visade att de inte
bör bemötas på samma sätt som andra med kortare sjukskrivningsperioder bakom sig. Rehabiliteringen måste rikta
sig till hela personens situation och inte bara symptomen om de ska ha en positiv effekt. Det bör vara ett brett utbud
som medger att personen kan göra individuella val. En ansats som dessutom har visst stöd i forskningen.
För deltagare i rehabiliteringen som kommer från en lång period av sjukskrivningar eller arbetslöshet visade MedUrs
på betydelsen av att motverka passivitet och ett överdrivet beroende av myndigheter och vårdgivare. Det sker redan
från början av rehabiliteringen genom att deltagarna uppmuntras att själva ta ansvaret för sin rehabilitering. Vikten
av eget ansvar för rehabilitering och delaktighet i planeringen av denna har även det stöd i forskningen. Det innebär
bl.a. att några detaljerade planer inte görs upp innan deltagaren vet vilka som föreligger.
Motivationsprocessen inleds redan i början av rehabiliteringen och i detta skede är det avgörande för utfallet att
HQVDPDUEHWVDOOLDQVE\JJVVRPP|WHUGHOWDJDUHQGlUGHQQHEH¿QQHUVLJ'HQNOXYHQKHWVRPGHOWDJDUHQXSSOHYHU
kring möjligheten att nå målet och om det är värt ansträngningen är den kraft som driver rehabiliteringen framåt.
Motivationssamtalen blir en del av hela rehabiliteringen. Avgörande för utfallet är deltagarens självkänsla och tilltro
till sin förmåga att hantera de utmaningar som rehabiliteringen innebär i framtiden. Inom MedUrs uppmärksammas
att män inte har samma förmåga som kvinnor att se betydelsen av ökad självkänsla för att återgå i arbete. En annan
skillnad mellan könen är att kvinnors större kommunikativa förmåga och öppenhet för samtal både med personalen
och övriga deltagare, på praktikplatsen och i andra sammanhang. Den bidrar till en större insikt om den egna
DUEHWVI|UPnJDQRFKKXUGHQPRWVYDUDUNYDOL¿NDWLRQVNUDYHQLDUEHWVOLYHW
En erfarenhet från MedUrs är att rehabiliteringen gynnas av en rehabiliteringssamordnare som följer de individuella
planerna och ser till att de genomförs på det sätt som var tänkt. Även det en metod som har visst stöd i tidigare
forskning. En rehabiliteringssamordnare tar inte över andra vårdgivares eller myndigheters ansvar utan stödjer bara
deltagaren i dessa kontakter.
Rehabiliteringen kan innefatta nog så verkningsfulla metoder, men saknar den stöd hos omgivningen uppnår
den ändå inget bestående resultat. En viktig del av rehabiliteringen är därför att utveckla samverkan med
berörda myndigheter, vilket också stöds av forskningen. Men även stödet från närstående är av betydelse för
utfallet, ofta påverkar och påverkas deltagarens rehabilitering av hela familjesystemet. För att deltagare ska
kunna satsa helhjärtat på rehabiliteringen och på arbete utanför familjen måste denna ta hänsyn till och anpassa
arbetsfördelningen efter detta.
Utöver de förhållanden som redan nämnts är deltagarens aktiva engagemang för en återgång i arbetslivet en
IUDPJnQJVIDNWRU$WWKDNYDUHQDQVWlOOQLQJDWWJnWLOOEDNDWLOOlUHQDQQDQ0HQGHW¿QQVlYHQI|UKnOODQGHQVRP
motverkar rehabiliteringen. Känslor av skam för att stå utanför arbetsmarknaden kan göra att deltagare avstår från att
delta i aktiviteter eller upprätthålla kontakterna med andra. Kombineras dessa känslor med ekonomisk utsatthet kan
det både påverka hälsan negativt och bli ett hinder för rehabiliteringen.
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SLUTORD
0HG8UVKDUI|URVVYDULWHWWP\FNHWLQWUHVVDQWRFKJLYDQGHSURMHNW*HQRPGHWWD¿FNYLVRPHQDYWUHDNW|UHU
i Sverige, möjlighet att jobba med nya insatser inom ALI. God samverkan med myndigheter, landsting och
arbetsgivare har gjort att projektet uppnått mycket goda resultat både för samhället och individen.
De strukturella problem vi har stött på under arbetets gång är:
Att individen ofta får en mycket sämre ekonomi vid inträde i Arbetsförmedlingen från Försäkringskassan. Personen
ska då arbetsträna och försöka ta sig ut i arbetslivet samtidigt som ekonomin skapar enorm stress. Detta är inte
optimalt.
Vi skulle behöva en samplanering mellan rehabilitering och arbetslivsinriktad rehabilitering så allt kommer i så bra
följd som möjligt.
Avsaknad av möjlighet till fortsatt stöd när man går ut i arbete är för många ett problem. Många personer behöver i
det läget stöd att bibehålla sina nya upparbetade rutiner.
Positiva faktorer för en lyckad arbetslivsinriktad rehabilitering:

O Tid
O Samverkan
O Flexibilitet
O Egenmakt, äga sin process
O Starta där man är
O Tydlighet och struktur
O Individanpassat
O Tro på varje människas Urkraft

För mer information om projektets metoder eller för att få tillgång till arbetsmaterialet, kontakta Urkraft eller Medlefors
folkhögskola.

www.urkraft.se
info@urkraft.se
www.medlefors.se
info@medlefors.se
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Tack till alla våra deltagare, samarbetspartners och medfinansiärer!
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