Team Utreda
- Evidensbaserad Social
Verksamhet

Helena Paulsson

Arbetsrapport 15:2014

FoU Centrum för Vård,
Omsorg och Socialt arbete
Kommunerna i Linköping, Kinda, Mjölby, Motala,
Ydre och Åtvidaberg samt Linköpings universitet

Arbetsrapport 15:2014

Team Utreda –Evidensbaserad Social
Verksamhet

Författare:

Helena Paulsson

Handledare: Helena Klöfver
Institutionen för beteendevetenskap och lärande,
Linköpings universitet

FoU Centrum för vård, omsorg och socialt arbete
Kommunerna i Linköping, Mjölby, Motala, Kinda, Ydre och Åtvidaberg
samt Linköpings universitet

ISSN 1651-0232
© författarna & FoU Centrum för vård, omsorg och socialt arbete, Linköpings kommun
LiU-Tryck, Linköping, 2014

Sammanfattning
TEAM UTREDA (TU) är ett multidisciplinärt team inom Socialkontoret,
Avdelningen för försörjningsstöd (AFI) inom Linköpings Kommun. Teamet
består av arbetsterapeuter, sjukgymnast, psykolog, socialsekreterare,
arbetsmarknadskonsulent och konsulterande läkare och psykiater.
Team Utredas primära uppdrag (Kärnområde) är att utreda grunden för rätten till
försörjningsstöd, samt upprätta en realistisk handlingsplan för egen försörjning.
Sekundärt (Hjärtområde) stärker teamet människors förmåga att leva ett tryggt
och självständigt liv, öka förändringsberedskap och självkännedom, samt öka
delaktigheten i samhället.
TU är från starten 2010/2011 en evidensbaserad social verksamhet. Det är ett
medvetet och systematiskt sätt att arbeta och evidensbaserad social praktik är
oftast bäst förklaras med dess tre pelare: den bästa tillgängliga kunskapen,
liksom den professionella kompetens och den enskildes önskemål och situation.
Valet av metoder bör baseras på vad som ger bäst kvalitet och effektivitet för
klienten. För att göra professionella bedömningar är det nödvändigt att använda
tillförlitliga och lämpliga metoder och instrument för bedömning.
Denna rapport beskriver verksamhetens utveckling - både vad gäller
teambuilding och utveckling av verksamheten.

English
TEAM UTREDA/ INVESTIGATION (TU) is a multidisciplinary team in the
Social Services, the Department for Income Support within Linkoping’s
Municipality. The Team include various professions; occupational therapists,
physiotherapist, psychologist, social workers, labor market consultant and
consultant physician and consultant psychiatrist. Team Utreda/ Team
Investigate´s (TU) primary mission is to investigate community members of
Linköping the basis for entitlement to income support, opportunities and
obstacles on the road to self-sufficiency. TU develops an individual, realistic
action plan with possibilities for adapting activities if required.
Secondarily, TU strengthen community member's ability to live a secure and
independent life, increase readiness for change and self-awareness on the road to
self-sufficiency. TU is from the start 2010/2011 an evidence-based practice. In
an evidence-based social practice several sources of knowledge collaborates
while deciding the actions to be taken. It is a deliberate and systematic way of
working and the evidence-based social practice is usually best explained by its

three pillars: the best available knowledge, the individual's requests and
situation, as well as the professional's expertise. The choice of methods should
be based on what gives the best quality and efficiency of the client. In order to
make professional assessments it is necessary to use reliable and adequate
methods and assessment instruments.
This report describes the team´s development – both in terms of team building
and development of the organization.

Nyckelord/ Key Words
Evidensbaserat socialt arbete, Teamarbete, Arbetsförmågeutredning, Hälsa,
Delaktighet
Evidence-Based Social Work, Team Work, Vocational Rehabilitation, Health,
Participation

Förord
Team Utreda startade i oktober 2010. Våra medarbetare var på plats i mars-april
2011 och vi välkomnade våra första deltagare i april 2011. Det Du håller i
handen nu är en sammanfattning av vårt arbete från starten till dags dato,
oktober 2013.
Rapporten är uppdelad i tre delar;
1. Den första delen är skriven med fokus på Team Utredas utveckling och
arbetssätt.
2. Den andra delen är utformad mer som en uppslagsbok – en FaktaBank
(FB) med material. Där finner Du några av de bakomliggande faktorerna
för våra förutsättningar och våra val till verksamheten.
I FaktaBanken (FB) kan Du själv välja vad Du vill fördjupa Dig i!
3. I Bilagsdelen hittar du dokument vi använt/använder oss av. (Bil)
Tack till Team Utredas medlemmar; Charlott Adolfsson, Eva Granberg, Kristina
Hahn, Marita Jämsä, Malin Nestor, Gunilla Nylin, Agneta Reneby, Ida SandinLysholm, Anna Östensson. Tack också till vårt Stjärnsprång/Trainee Ida
Andersson som bidragit till denna rapport (Hälsa, Intervjuer)
Till vår avdelningschef Laila Hämäläinen: Vilket tålamod och förtroende Du
givit oss! Stått bakom oss från första stund! Tack!
Linköping, oktober 2013
Helena Paulsson
Verksamhetschef
Team Utreda, AFI
Socialkontoret
Linköpings Kommun

P.S.
Till vår glädje har vi i skrivande stund fått meddelande från personalutskottet på
Linköpings Kommun att vi vunnit 2013 års LPP-pris, Linköpings kommuns
PersonalPolitiska pris!
Vilken bekräftelse för vårt team och arbete!
D.S.
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TEAM UTREDA - Evidensbaserad social verksamhet
Att få en möjlighet att vara med om att starta upp en permanent verksamhet från
början är få förunnat – och utmaningen är svår att motstå!
Redan från start ville jag att vi skulle bygga upp Team Utreda efter den
forskning och erfarenhet som fanns både vad gäller verksamhetsutveckling,
teamutveckling och klientbaserad verksamhet. Mina tidigare erfarenheter som
konsult inom HR (Verksamhets- och personalutveckling, Teamutveckling och
Rehabilitering) ville jag pröva i en och samma verksamhet. Som konsult var jag
ofta inne i organisationer och stöttade i delar, nu var det dags att kombinera
detta i en och samma verksamhet! Går det att kombinera fullt ut? Spännande att
dessutom få förmånen att rekrytera och arbeta tillsammans med kompetenta
medarbetare och deras erfarenheter! Måste prövas!
Att arbeta evidensbaserat, kunna ge service utifrån ”bästa tillgängliga kunskap”
utifrån resurserna kändes – och känns fortfarande självklart! Vi ska kunna se
både kommuninnevånare och skattebetalare i ögonen och stolt presentera vår
verksamhet!
Tänker ibland att vår verksamhet är precis som min trädgård. Det finns en
grundstruktur; ibland tar ogräs över, ibland självsår sig plantor och bildar en ny,
oväntad vacker del i trädgården. Vissa saker blir fel i både färg, struktur och
form och får planteras om någon annan stans – och utvecklas där, eller helt
enkelt kastas på komposten (och på så sätt bidra med näring vid ett annat
tillfälle). Vissa delar behöver extra omsorg, näring och vatten andra rabatter blir
som tänkt - och sköter i stort sig själva! Det är härligt att skörda – men hela
tiden finns behov av uppmärksamhet och förändring, om inte annat sköter livet
självt om förändringen, vinter blir till vår, eller hur!?
Läs rapporten nu och varmt välkommen till vår trädgård!
Helena Paulsson, Verksamhetschef
Team Utreda
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1. Bakgrund
Team Utreda är en enhet inom socialkontoret (FaktaBanken= FB1),
Avdelningen för Försörjnings Insatser (AFI) (FB2), Linköpings kommun.
Verksamheten startade i oktober 2010 med en planeringsfas. Första klienterna
kom till teamet i mars 2011.

2. Beslut om en Utredningsfunktion - Team Utreda
Beslutet om att starta denna verksamhet togs i Kommunstyrelsen efter att det
funnits ett uppdämt utredningsbehov av klienter inom Avdelningen för
Försörjnings Insatser (AFI) under en längre period. Långa väntetider inom vård
och omsorg, tveksamheter kring vilka insatser som skulle kunna passa klienter
och att många instanser bara tar emot utredda personer som har en diagnos (men
insatser krävs under väntetiden för en diagnostisering inom Landstinget) mm.
Team Utreda består av ett multiprofessionellt arbetsteam vars huvudsakliga
uppgift är att fungera som en resurs åt AFI:s socialsekreterare i de klientärenden
där det föreligger ett utredningsbehov. Således utreder Team Utreda vad
klienten har för bakomliggande faktorer till behovet av försörjningsstöd (FB3),
arbets- och aktivitetsförmåga samt rustar individen inför en egen försörjning.

2.1 Team Utredas uppdrag
Team Utredas primära uppdrag (Kärnområde) är att utreda grunden för rätten till
försörjningsstöd, möjligheter och hinder på vägen till egen försörjning, samt
utforma en realistisk handlingsplan som syftar till egen försörjning utifrån
individens identifierade förmågor och resurser. Det kan vara utredning av
aktivitets-/ arbetsförmågan hos personer med försörjningsstöd, för att få klarhet i
om individen kan stå till arbetsmarknadens förfogande, studiemöjligheter eller
om personen ska ansöka om andra försörjningsmöjligheter ex genom
sjukförsäkringen.
Sekundärt (Hjärtområde) stärker vi människors förmåga att leva ett tryggt och
självständigt liv, öka förändringsberedskap och självkännedom på vägen till
egen försörjning. Klienterna ska ha en djupare förståelse kring påverkan av sin
egen situation och ansvar för sitt liv och delaktigheten i samhället.
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2.2 Team Utredas målgrupp
Team Utredas målgrupp är de kommuninnevånare inom Linköpings Kommun
som erhåller försörjningsstöd. Respektive socialsekreterare på Avdelningen för
Försörjningsinsatser (AFI) remitterar till utredning.
Visionen inom Team Utreda handlar om att bidra till ett klientarbete med
långsiktiga mål, för att bryta den rundgång mellan myndigheter som många
klienter upplever sig hamna inom. Ett scenario där klienten har en väl förankrad
handlingsplan (oavsett myndighet/ insatsägare) med de insatser han/hon
individuellt behöver för att slutligen kunna ha en egen försörjning (alternativt ge
ett underlag för att bekräfta att försörjningsstöd är den försörjning som är mest
lämpad). För många klienter handlar det om att få självförtroendet att kunna
utveckla en förändringsberedskap, att kunna själv ha förmågan till egen
försörjning och känna delaktighet i samhället (FB8)

2.3 Team Utredas styrning och organisation
Socialkontorets arbete grundar sig i uppdraget från Socialnämnden. Uppdraget
förtydligas med verksamhetsplaner för de olika avdelningarna på socialkontoret:
Äldre och Funktionshindrade (ÄoF), Individ- och Familje- omsorgen (IFO) samt
Avdelningen för Försörjnings Insatser (AFI) (FB1). På avdelningarna utformar
sedan varje arbetsgrupp/verksamhet sin egen verksamhetsplan utifrån
avdelningens planering, detta för att förtydliga mål, aktiviteter och hur
resultatuppföljning ska utföras. Gruppens verksamhetsplan arbetas fram av
medarbetarna och verksamhetschefen och beslutas sedan av avdelningschefen.
Team Utreda har alltså en verksamhetsplan utifrån Avdelningen för Försörjnings
Insatsers (AFI) uppdrag (Bil A).
Personalarbetet styrs bland annat av Arbetsmiljölagen, Linköpings Kommuns
Personalpolitiska Program (LPP) (Bil B) samt socialkontorets riktlinjer. På
Socialkontoret finns en gemensam HR avdelning som utformar riktlinjer för hur
det strategiska personalarbetet ska utformas, liksom hur visionen utifrån
Linköpings Kommuns personalpolitiska program (LPP) ska beaktas. För att
Team Utreda ska ha en struktur och säkerställa att alla delar av
Medarbetarskapet/Ledarskapet- och utvecklingsarbetet kommer med på årsbasis
(ex arbetsmiljögenomgångar, lönesamtal, medarbetarsamtal, medarbetarskap,
ledarskap) har vi utformat en årsagenda (Bil C). Det är viktigt för verksamheten
att ha en årsagenda för att alla de aktiviteter som krävs och förväntas blir
utförda. Team Utredas årsagenda innehåller även aktiviteter som personalmöten,
teamutveckling, utvecklings/visionsarbete, LEANdagar och andra temadagar. På
4

personalmöten varannan vecka ingår teman som planeras in i årsagendan, 4 ggr
per år byts personalmötet ut mot arbetsplatsträffar (APT) med arbetsmiljön i
centrum. Dessa möten leds av skyddsombud och arbetet då är fokuserat på
arbetsmiljöplan, hot & våld, skyddsrond, rutiner mm. Arbetsmiljön finns dock
alltid med som en egen punkt även på ordinarie personalmöten.
Styrningen av verksamheten på Team Utreda är upplagd efter ”3s”:
Struktur(Standards)- Samarbete – Styrning. Övergripande för hela verksamheten
är att arbeta evidensbaserat (FB4). I Strukturen/Standards arbetar teamet med
LEAN (FB5) för att utveckla och säkerställa arbetssättet. Samarbetet främjas av
ett teamgemensamt arbete för delaktighet i beslut, planering av arbetet,
gemensamma team utvecklings insatser, Individfokus kring deltagarna samt
främjandet av samarbetet med andra interna och externa parter. Styrningen
baseras på Lagar och förordningar (SoL, HSL m.fl.), Verksamhetsplanen
(uppdraget från Socialnämnden), Arbetsmiljömål, samt Linköpings Kommuns
stödprocesser (ex Systematiskt arbetsmiljöarbete, Lönebildningsprocess,
Kompetensförsörjningsprocess) samt Personal Politiska Programmet (LPP).
Som legitimerad yrkesutövande finns det lagar och förordningar som
medarbetaren måste förhålla sig till. Några centrala skyldigheter som
legitimerade yrkesutövare har är att arbeta enligt vetenskap och beprövad
erfarenhet, rapportera avvikelser, dokumentera i klientjournal, utfärda intyg
samt iaktta tystnadsplikt och sekretess. Det åligger också ett eget personligt
yrkesansvar (Socialstyrelsen).
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3. Evidensbaserad social verksamhet
Verksamheten på Team Utreda ska ske på ett beprövat sätt utifrån teamets
sammantagna erfarenheter och den vetenskapliga kunskapen om insatsers
effekter. Individens värderingar, önskemål och behov ska beaktas. (FB4)

Valet av metoder ska utgå från det som ger mest kvalitet och effektivitet för
klienten. Evidensbaseringen ska säkerställa träffsäkerheten i valet av rätt insats
för individen. Team Utreda är från starten 2010/2011 en evidensbaserad
verksamhet. För att kunna göra professionella bedömningarna krävs tillförlitliga
och adekvata metoder och bedömningsinstrument. Dessa väljs aktivt utifrån
ovanstående förhållningsätt och nya metoder/instrument prövas när nya rön
inom forskning och klinisk verksamhet kräver det, samt väljs utifrån klientens
unika behov. Vi måste också lära oss i praktiken vad som fungerar eller inte och
kritiskt granska våra processer, val av metoder etc. – vi måste ständigt söka
förbättringar man också finna oss nöjda i det som fungerar och ger effekt.
Team medlemmarna lär sig vilka metoder och instrument som är hanterbara och
fungerande i olika sammanhang. Klienterna ger också respons av upplevelsen
kring metoderna och instrumenten. Detta leder till ett systematiskt lärande i
arbetet och ett främjande av verksamhetsutveckling, liksom en delaktighet och
engagemang från deltagaren.
En stor fördel med arbetssättet är att det gör samarbetet med övriga aktörer och
myndigheter lättare. Begreppsförvirringen minskar. Mandatet/ Förtroendet finns
7

att utforma handlingsplaner där även andra aktörer finns med, då det grundar sig
på kända, vetenskapligt förankrade metoder/instrument.
För att utveckla arbetet på Team utreda har teamet ”Instrumentdagar” där teamet
får ta del av de olika professionernas forskning. I rollerna (FB9) ingår att aktivt
söka ny kunskap, skapa kontakter med olika aktörer som arbetar med för teamet
intressanta arbetsuppgifter. Teamet kan också bjuda in till så kallade
”kunskapsluncher” och ”kunskapsfikor” där personer från olika verksamheter
och organisationer bjuds in för att berätta om sitt arbete, uppdrag, delge sina
kunskaper och erfarenheter inom olika områden. Då team medlemmar varit på
utbildning ingår även att delge nyvunnen kunskap för övriga teamet (Se
kompetensutveckling 4.3). Ett rekommenderbart sätt att göra omvärldsanalys på!
Att arbeta evidensbaserat på Team Utreda betyder att vi behöver hålla oss ajour
med forskning, behöver göra omvärldsanalyser – Vad gör andra som fungerar?
Hur utvärderar de sina verksamheter? Vi behöver delge varandra våra
erfarenheter och också pröva aktivt vad som fungerar eller inte fungerar. Vi
behöver diskutera med våra klienter vad de upplevt och tänker kring våra
upplägg och ta tillvara deras synpunkter. Vi behöver också statistik för att följa
effekter. Målet för oss med evidensbaseringen av vår verksamhet är att den ska
få bästa effekt för våra medborgare – vare sig de är deltagare på Team Utreda
eller skattebetalare.
MEN…. Evidens fattar inte besluten – det gör människan! Teamet måste då
bestå av medlemmar som vill och har förmågan att tänka och leva evidens.
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4. Teamet
För att effektivt kunna driva verksamheten krävs rätt sorts kompetens. Hur ser vi
till att få den? Hur gör vi för att säkerställa? Redan här startade
evidensbaseringen. Vilka metoder finns för att göra en rekrytering på rätt sätt?
Vilka behov har våra klienter? Vilka kompetenser finns redan idag tillgängliga?
Valet var i första hand att komplettera socialsekreterarnas kunskaper med
ytterligare kompetenser. Utifrån den kunskapen som fanns om klienternas
behov, situationer, förmågor, utmaningar och diagnoser mm, ihop med
erfarenheter från andra verksamheter valdes i starten följande kategorier;
Arbetsmarknadskonsulent (100 %), leg Arbetsterapeut (200 %), leg Psykolog
(75 %) och leg Sjukgymnast (75 %). I stort sett samtidigt som verksamheten
startade gick leg Psykologen samt leg Sjukgymnastens tjänster upp till 100 %
vardera. Efter 6 månader bjöds en socialsekreterare (50 %) in till teamets
Individfokus (se 5.5) för att representera socialsekreterarna på AFI och verka
som språkrör till avdelningen. Efter ytterligare ett och ett halvt år rekryterades
en ytterligare socialsekreterare (100 %) till teamet för de förberedande
insatserna (se 5.3). Efter LEAN av processerna och utvärderingar var det en
naturlig utveckling av teamet. Den senaste rekryteringen är ytterligare en leg
arbetsterapeut (100 %), vars uppgift är att samordna insatser, följa upp och
stödja individerna (och socialsekreterarna) i utförandet av handlingsplanerna på
vägen ut från Team Utreda till självförsörjning.

4.1 Rekryteringen av teamet
Verksamhetens mål och uppdrag var naturligtvis utgångspunkten vid
rekryteringen av teamet. Varje kompetens har sin specifika roll (FB9), i första
hand utifrån yrkeskompetens. Sedan kompletteras detta efter varje medarbetares
unika erfarenheter och kunskaper – de personliga preferenserna. De personliga
preferenserna och erfarenheterna var därför mycket viktiga i rekryteringsfasen.
Som medarbetare inom Linköpings Kommun krävs också att alla bidrar i
verksamhetsutveckling och är målinriktade. (Bil B)
Uppstarten av en verksamhet är en känslig period – det är medarbetarna som är
den främsta resursen och som skapar verksamheten, kvalitén och bidrar med
modet att göra något nytt – hållbart över tid.
Att prestigelöst kunna arbeta nära varandra i team var redan från början en av
de högst prioriterade egenskaperna, ”to complete instead of compete”- att
9

komplettera varandra utan att tävla mellan professionerna. Även medarbetarens
erfarenhet och förmåga att bemöta medborgare med svår problematik och skapa
förtroende var prioriterat. Inte minst förmågan att tänka utanför ramarna,
reflektera samt motivera och agera efter kunskapen om klienten beaktades.
Teamets sammansättning skulle vara med så stor bredd som möjligt där
professionerna och de personliga preferenserna kunde komplettera varandra och
skapa dynamik. Varje team medlems unika roll skulle växa ur detta och leda till
flow, att verksamhetens mål och resultat skulle uppfyllas samt att verksamheten
successivt utvecklas – liksom team medlemmarna.
Förmånen att rekrytera ett helt nytt team till fasta tjänster i en redan
permanentad verksamhet - i stället för avgränsade projekttider - var också ett av
de vinnande koncepten. I dag är det vanligt att nya verksamheter startar upp som
tidsatta projekt som ”eventuellt” ska implementeras i befintliga verksamheter –
med då ofta med åtstramad budget. Det kan då vara svårt att få kompetenta
medarbetare (med redan fasta anställningar) att ens söka sig till projekt.
Nysatsningen gjorde också att det inte fanns medarbetare kvar sedan förut som
aktivt inte valt sin nya tjänst. Team Utreda kunde attrahera en bredare
rekryteringsmassa.
Linköpings Kommun tillämpar kompetensbaserad rekrytering (Malin Lindelöw,
2008). Denna rekryteringsmetod ska säkerställa att rätt person rekryteras till rätt
arbete. Vid rekryteringsfasen gjordes en behovsanalys för teamet, som sedan
utmynnade i kravspecifikationer kring varje kompetens samt en generell
kravspecifikation som gällde alla i teamet. För att undvika att hamna ur fokus
och säkra likabehandling vid intervjutillfällena användes en intervjuguide med
öppna frågor. Under intervjuerna deltog en representant från Socialkontorets HR
avdelning samt verksamhetschefen för Team Utreda. Intervjuguiden
underlättade också urvalsfasen genom att jämförelserna av kandidaterna kunde
göras på ett systematiskt sätt. Varje potentiell team medlem fick också genomgå
en analys utifrån Garuda (http://www.garuda.se ). Frågebatteriet genomfördes av
var och en via nätet och sammanställdes av HR avdelningen. I Garuda beaktas
struktureringsförmåga, samvaroförmåga samt handlingsförmåga. Syftet med
analysen var att kunna få en bredd av personligheter som kompletterar varandra
snarare än en likriktning.
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4.2 Team utveckling
I Linköpings Personal Politiska program (LPP) (Bil B) beskrivs att vi
gemensamt har ansvaret för att skapa arbetsplatser där varje medarbetare kan
känna inflytande, arbetsglädje och stolthet – en god arbetsmiljö är grunden för
ett gott och hållbart arbetsliv liksom att verksamhetens mål ska uppnås. På
socialkontoret möter vi ett ”tufft” klientel, personer som varit med om mycket,
behöver stöttning och coachning. För att kunna möta dessa medborgare på ett
bra och professionellt sätt behövs ett fungerande team där fokus kan ligga på
medborgarnas väl och utveckling – inte interna strider och motsättningar. Vi är
varandras arbetsmiljö och det är också vi som får verksamheten att lyfta. Vi
behöver, liksom Linköpings Kommuns kärnvärden beskriver, vara ”Modiga,
Mänskliga och Mångfacetterade” (Bil D). En god och utvecklande arbetsmiljö
gör också att Teamet kan attrahera, rekrytera och behålla medarbetarna.
Genomgående gäller att vi ska komplettera varandra med våra olika
yrkeskunskaper, erfarenheter samt med våra personliga preferenser med ett lika
värdetänk. Vi tänker olika – och det lyfter teamets resurser. Susan Wheelan
(2010) menar att enda sedan begynnelsen har människor använt sig av grupper
för att generera nya idéer, få saker gjorda och för att fostra individer.
”När en grupp blir ett team händer något enastående. Arbetet känns inte som en
börda. Det blir roligt. Medlemmar i högpresterande team känner sig
involverade, engagerade och uppskattade”
Under teamets uppbyggnad och utveckling har Susan Wheelans teorier och
övningar använts. Det finns klar evidens för att en strukturerad vägledning av
teamet i processen till att bli ett effektivt team spar tid, kraft och energi och
säkrar bra resultat och arbetsmiljö. Teman för personalmöten, trivseldagar och
verksamhetsutvecklingsdagar har haft syftet att utveckla teamet och känslan av
sammanhang (KASAM) (FB6). Teamet har själv valt att ha morgonmöte där
teamet startar upp dagens arbete tillsammans då det är möjligt. En gång i veckan
har vi LEAN- Tavel möte (FB5), där fokus är verksamhetsutveckling, ständiga
förbättringar samt arbetsmiljö utifrån upplevd KASAM. Målet med den ständigt
pågående teamutvecklingen är att genom respekt för varandras åsikter, roller och
funktioner ”automatiskt” ta ansvar för den egna, teamets arbetsmiljö och
verksamhetens utveckling.
I Team Utreda baseras ledarskapet på att arbeta för att ge verksamheten
förutsättningarna för att uppnå verksamhetens mål, inte expertis inom området
socialtjänst och utredning. Medarbetarna är experterna, ledarskapet ska ha fokus
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på att stötta, bana väg, göra det ”omöjliga möjligt” och framförallt ge feedback
och ha verksamheten i fokus. Varje månad har verksamhetschefen ett sk
SoU(statistik och uppföljning) samtal med varje medarbetare. Fokus är på hur
den senaste månaden varit arbetsmiljömässigt (arbetsbelastning mm),
utvecklingsmässigt samt prestationsmässigt. Susan Wheelan menar att grupper
behöver riktad och frekvent feedback på det de gör så att de kan lära sig hjälpa
sig själva. Forskning visar att grupper som får regelbunden feedback också blir
mer framgångsrika. Ett gott ledarskap märks när ledaren inte är på plats – allt
flyter på som det ska ändå. Sir Richard Branson, bl.a. Virgin Groups´ grundare,
beskriver följande faktorer till framgångsrikt ledarskap: ”Gilla det du gör, Skapa
något som sticker ut, Skapa något som alla som arbetar för dig är genuint stolta
över, Var en god ledare – lyssnare och var Synlig!” Detta stämmer väl överens
även med Susan Wheelans forskning.
Som ledare bör framgång förväntas – och den ska delas och firas i teamet. Det är
teamet i centrum och en gemensam belöning av teamets prestationer. Tidigt i
vårt arbete (2011) deltog vi i ansökan om LPP priset (Bilaga B). Som
uppskattning för det vi åstadkommit fick vi en tårta av personalutskottet. Teamet
tog det som ett bevis på att arbetet är på rätt väg.
Till vår glädje har vi i skrivande stund fått meddelande från personalutskottet på
Linköpings Kommun att vi vunnit 2013 års LPP-pris, Linköpings kommuns
PersonalPolitiska pris!
Vilken bekräftelse för vårt team och arbete!
Några exempel på aktiviteter vi arbetat med kan du läsa om under FB10.

4.3 Kompetensutveckling
Varje år genomförs strukturerade medarbetarsamtal med varje enskild
medarbetare. I samtalet mellan medarbetare och chef utformas en individuell
utvecklingsplan. Utvecklingen ska ligga i linje med verksamhetens behov och
utveckling samt kommande utmaningar. Planen ska också kunna innehålla
utveckling på individuell nivå utifrån den enskildes behov och tankar framåt.
”Varje medarbetare ska kunna känna en lust att lära och ha en möjlighet att
utvecklas i både arbetet och som individ” (Bil B). Det har inte funnits möjlighet
ekonomiskt att göra större ”traditionella” utbildningsinsatser för personalen på
Socialkontoret. Vi har fått använda vår kreativitet för att hitta strategier för
kompetensutveckling för medarbetarna i Team Utreda. Vi har trots en begränsad
utbildningsbudget fått till följande kompetensutvecklingsmöjligheter:
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Vi lär oss av varandras erfarenheter och kunskaper i vardagen, ex på
individfokus (Arbetsplatsförlagd utbildning/utveckling). Bland annat ger vi
varandra aktiv återkoppling: (en team medlem ger den andre feedback efter ex
samtal med en klient där denne varit med som observatör.) Det kräver mod att
ge konstruktiv feedback – men bygger förutom personlig utveckling också
samhörigheten och teamkänslan). Vi har en bokcirkel (KBT), där vi läser utvalda
kapitel och diskuterar hur vi kan använda den nyvunna kunskapen i
verksamheten. Då någon varit iväg på studiebesök eller kurser/
konferenser/seminarier etc. förs kunskapen vidare till övriga teamet. Det kan ske
på ex en Kunskapslunch/ Kunskapsfika. Till dessa bjuder vi också in intressanta
samarbetspartners eller förespråkare för olika verksamheter. Vi har ex haft
kunskapsluncher om Romsk kultur, Supported Employment, Kulturen i Kongo,
Neuropsykiatri etc. På kunskapsluncherna/ fikorna äter vi tillsammans med den
inbjudna gästen, får till oss kunskap och diskuterar vidare samarbete. Team
Utreda har ett gemensamt bibliotek, till vilket intressant litteratur köps in.
Litteraturlista finns på vår gemensamma katalog på intranätet. Teamet tipsar
varandra!
Vi har också deltagit och anordnat workshops. På en workshop, ”Nationell
Mötesplats Försörjningsstöd”, deltog vi igenom att hålla i föredrag själva och
berätta om vår verksamhet. På så sett kunde vi alla få ta del av resten av
programmet utan kostnad. Vi har också anordnat en workshop själva;
”Utredning/ Socialt arbete”. Många enheter och Kommuner i Sverige har velat
komma till oss på studiebesök. För att rationalisera och för att få till oss
synpunkter och ny kunskap valde vi att anordna workshopen själva där vi hade
en presentation – men fick också till oss fem andra verksamheters kunskaper. Vi
har också deltagit i projekt, bland annat i ett ESF Leonardo-projekt; PIECES
(7.1). Vi är nu inbjudna att delta i ytterligare ett ESF Projekt med Malta som
huvudpart, där de vill ha en utveckling inom området arbetsterapeutiska insatser
(start våren 2014)(8.3). Vi är också inbjudna att medverka i
arbetslivsrehabiliterande forskning tillsammans med Queen Annes University i
Edinburgh (8.4).
Vi använder också delar av våra personalmöten till utvecklande teman. Vi har
bland annat haft teman kring mångfald, etik, mobbing, diskriminering mm.
Några exempel på aktiviteter kan du läsa om i FB10.
Genom att delta i befintliga processer och projekt inom Linköpings Kommun
har vi också kunnat få till ytterligare kompetenser och tankar till vår verksamhet.
Vi har bland annat haft ett ”Stjärnsprång” (FB 9.1.6) hos oss. Det är en satsning
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från Personalutskottet för att kunna ge unga akademiker en erfarenhet av
arbetslivet – samtidigt ett bidrag till verksamheten. Verksamhetschefen för
Team Utreda är också mentor inom kommunens Ledarskapsakademi
(Ledarskapsutbildning för medarbetare som vill utveckla ett ledarskap) för en
lärare/pedagog.
Att kunna bidra till universitetsstudenters utveckling och erbjuda praktik/
verksamhetsförlagd utbildning bidrar också till utvecklingen av medarbetarna
och verksamheten. Studenterna tillför nya kunskaper om teorier och även med
deras frågor kring klienter och verksamheten – vi behöver tänka till ”varför gör
vi så eller så?” ”Vad grundar sig aktiviteter, bemötande, verksamheten på?” Vi
har hittills haft studenter från arbetsterapeututbildningen samt medverkat som
respondenter i uppsatser på Institutionen för beteendevetenskap. För närvarande
pågår diskussioner med Hälsouniversitetet kring att låta studenter göra sina
uppsatser på C och D- nivå kring Team Utredas evidensbaserade arbete med
uppföljning och intervjuer mm.

14

5. Utveckling av verksamheten
Verksamheten kom till stånd genom beslut i kommunstyrelsen och förankring i
socialnämnden. Behovet av verksamheten var beskrivet på ledningsnivå – men
inte i praktiska termer som ex beskrivning av klientelet, klienternas behov,
aktiviteter och verksamheten kopplat till redan befintlig verksamhet. Grunden
lades genom att diskutera och inhämta information från avdelningschefen på
AFI, gruppcheferna på AFI om behovet samt genom att bjuda in
socialsekreterare från AFI till referensmöten. Vi fick då deras syn på klienternas
behov samt deras önskemål av vad en utredning på Team Utreda skulle ge. Vi
förväntades göra grundliga utredningar på klienter där ”man fastnat” eller anade
att det fanns odefinierade orsaker till långvarit beroende av försörjningsstöd.
Man önskade också hjälp att driva ärenden där det fanns frågetecken kring det
medicinska och aktivitets-/ arbetsförmåga. Vi förväntades också stärka
klienternas förändringsberedskap och självkänsla för att förkorta tiden ut i egen
försörjning.
Team Utredas uppdrag är:
Primärt (Kärnområde) att utreda rätten till försörjningsstöd. Utreda
grundorsakerna till behovet av försörjningsstöd och utforma en handlingsplan
för effektivast väg till egen försörjning.
Sekundärt (Hjärtområde) stärker vi människors förmåga att leva ett tryggt och
självständigt liv, öka förändringsberedskap och självkännedom på vägen till
egen försörjning. Klienterna ska ha en djupare förståelse kring påverkan av sin
egen situation och ansvar för sitt liv.
Utifrån verksamhetens uppdrag kombinerat med team medlemmarnas
erfarenheter och idéer startade verksamheten med en genomgång och
uppläggsförslag. Vi samlades under ett par dagar och gick igenom; Uppdrag,
Förväntningar, Mål och Visioner mm. Detta resulterade i en första
verksamhetsplan- men också en första funktionsplan = HUR vi skulle lägga upp
verksamheten i starten.
Genom att utgå från det tänkta (och av uppdragsgivarna beskrivna) behovet
gjorde vi en genomgång av tidigare erfarenheter (Medarbetarna hade med sig
erfarenheter från tidigare arbeten; Arbetsförmedlingen, BUP -Barn och
Ungdomspsykiatrin, olika arbetslivsinriktade rehabiliteringsprojekt,
Arbetslivstjänster, Samhall Resurs, Arbetslivsresurs, Jobb- och Kunskapstorget,
Flykting mm) och sökte kunskap om andra organisationers sätt att arbeta. Vi
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fann inga verksamheter med liknande uppdrag som vårt med de professioner
som vi representerar inom kommunal verksamhet. Vi fick använda teamets
gemensamma och kompletterande erfarenheter från tidigare arbetsplatser och
projekt – och värdera den utifrån uppnådda effekter och förankring i
vetenskap/rapporter etc. (Länkar till exempel) för att se till tillförlitligheten.
Med nu ett gemensamt uppdrag, syfte och mål, fick sedan varje profession
övriga teamets förväntningar klargjorda. Ex Vad förväntas av en leg
sjukgymnast i Team Utredas verksamhet? Medarbetaren fick sedan bemöta
förväntningarna utifrån sin profession och erfarenhet, diskutera med teamet och
därmed få en utgångspunkt i valet av metoder och bedömningsinstrument.
Teamperspektivet var att få en heltäckande bild av klientens förmågor och
utmaningar – men att undvika dubbelarbete.
Under det första året hade vi som mål att kunna göra utredningarna på 12 veckor
utifrån de erfarenheter vi hade från tidigare arbeten. Vi hade gruppstarter där vi
tog in grupper om 12 deltagare. Det blev snabbt ohållbart då många klienter
knappt kommit igenom alla bassamtal efter 12 veckor. Gruppstarterna fortsatte
och byggde på klientantalet i utredning. Efter 6 grupper (72 klienter) gjorde vi
ett intagsstopp. Det blev klart för oss att vi bildat oss en orealistisk bild av
klientelet och deras behov av tid och stöd.
Genom att successivt utvärdera verksamheten och göra förändringar efter nya
erfarenheter och klienternas behov har verksamheten utvecklats. I dag använder
vi LEAN för att förtydliga och strukturera våra ständiga förbättringar
kombinerat med de evidensbaserade ”fem stegen” (FB5). I Faktabanken finns
Team Utredas första arbetsprocess (Bil E) samt den arbetsprocess vi arbetar
utifrån idag (Bil F).
Konsultation →Förberedande insatser→ Utredning→ Handlingsplan
-----------------Förändringsprocess hos klienten-------------------------------→
Motivation
Idag startar Team Utredas insatser med en konsultation där socialsekreterarna
kan diskutera ärendet med Team Utredas medarbetare. Bedöms ärendet i behov
av Team Utredas utredning får klienten genomgå förberedande insatser för att
bredas plats i utredningen. De förberedande insatserna är av sådan art att de gör
klienten utredningsredo: Motivation, sammanfattningar från andra instanser etc.
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Under utredning startas handlingsplanen upp tillsammans med
socialsekreteraren på AFI.
Vid starten hade vi inte tillgång till något journalförningssystem. Vi använde oss
av pappersakter. Vår tillgång till klienters tidigare historia och insatser var i stort
sätt obefintliga och vi fick lita till den information som socialsekreterarna på
AFI gav oss. Journalförning ”på papper” och sökning av ytterligare information
kring klienten mm var en oerhört tidskrävande process. Det var också
energikrävande ur perspektivet att större delen av teamet har ett
legitimationsansvar där dokumentation är en grundpelare – klienters processer
och insatser ska kunna följas. Detta är reglerat av Socialstyrelsen. Efter ett år
fick vi tillgång till att kunna skriva in vår dokumentation i Socialkontorets
system Treserva. Vi har fortfarande begränsad tillgång till information – men då
utifrån Socialtjänstlagen. Dokumentationen är idag inte lika krävande.

5.1 Konsultationer
Vi såg bredden på behoven av andra professioners kunskap i ärenden och tidigt
kunde vi bedöma att behovet fanns i två basutförande;
-Ett behov av kortare insats där socialsekreteraren skulle kunna diskutera
ärenden med ytterligare professioner som komplement och få råd om nästa
steg/insats. I den kortare insatsen skulle också en enskild profession kunna
komplettera upp socialsekreteraren med kortare utredning eller insats.
-Det andra behovet var att få en djupare analys/utredning av klientens hinder till
egen försörjning – där en utredning av teamet krävs.
I dagsläget finns Team Utreda på plats på socialkontoret hos AFI:s
socialsekreterare en halv dag varannan vecka för konsultationer. Vi har också
med oss representanter från Jobb och Kunskapstorget (Bildningsnämnden) som
arbetar med jobbcoachning och studievägledning. Det är en vinst att kunna
samarbeta kring klienterna redan i tidigt skede tillsammans med
socialsekreterarna. (FB 9.1.5) Detta är en produkt av att vi från början tog
telefonkonsultationer, mail mm, vilket gjorde arbetssituationen för oss
ohanterbar med långa väntetider som följd. Genom att LEANa processen –
undanröja köer och väntetider fann vi att ovanstående arbetssätt skulle prövas.
Det har fungerat bra och blivit implementerat. Konsultationerna är ett öppet
forum där vi även bjuder in socialsekreterare som enbart vill lyssna på kollegors
ärenden och lära sig av dessa för att sedan använda kunskapen i sitt eget arbete.
Det är uppskattat av teamet då diskussionerna kring ärendena får ett djup utifrån
socialsekreterarnas gedigna kunskaper. Vi lär av varandra!
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5.2 Trepartssamtal/Flerpartsamtal
Trepartssamtalen är ett sätt för den remitterande socialsekreteraren på AFI att
kunna följa klienten på ”resan” under Team Utreda-perioden. Socialsekreteraren
på AFI har även under Team Utredas utredningsperiod huvudansvaret för
ärendet. Efter initiering till utredning, ska AFI:s remitterande socialsekreterare
fortfarande följa och vara delaktig i processen, för att sedan kunna ta över och
genomföra handlingsplanen tillsammans med klienten.
Ett ärende blir aktuellt på Team Utreda genom konsultationen. Ärendet tas upp
på Individfokus (5.5) och det beslutas att ärendet ska till Team Utreda eller
förslag på annan instans ges. Det är viktigt för alla parter att veta gången samt
vad som förväntas under perioden på Team Utreda. Det första trepartssamtalet
belyser vad som bör göras i de förberedande insatserna (5.3) Det andra
trepartssamtalet sker vid starten/ basutredningen. Sedan följer uppdaterade
trepartssamtal under perioden. I det avslutande trepartssamtalet utformas den
slutliga handlingsplanen tillsammans med klienten och socialsekreteraren utifrån
Team Utredas rekommendationer och ”fynd” under utredningen. Klienten är
naturligtvis med i hela processen och är införstådd med resultat och tankar kring
kommande insatser – samt vad som förväntas av honom/ henne. Stor hänsyn till
klientens förmåga att ta till sig information tas, liksom dennes önskemål och
möjlighet att själv driva sina frågor.

5.3 Förberedande insatser
Vid starten av Team Utreda blev kommande klienter placerade i kö efter det
datum som ärendet initierats. I många fall fick teamet börja med grundläggande
förutsättningar för att utredningen skulle kunna göras, ex ordna busskort, begära
in tidigare utredningar, be om utdrag från Treserva (ärendehanteringssystemet –
dit vi inte hade tillträde i början) Detta gjorde att ”utredningstiden” var lång och
innehöll delar som inte ingick i vårt uppdrag. Kön blev lång och väntetiderna
gjorde att det var svårt att få tid för enklare konsultationer. Vi behövde se över
hur vi kunde arbeta på ett annat sätt. I LEAN är det tydligt att klienten ska vara i
centrum och att fokus ska vara på dennes tid – ordet kö ska bytas till värdefullt
investerad tid. Utifrån LEANtankar föddes då utvecklingen av förberedande
insatser. En aktiv tid för klienten, som har som syfte att föra honom/henne
framåt i rehabiliteringsprocessen samt göra honom/henne redo för utredning.
Vi fick möjlighet att utöka teamet med en egen socialsekreterare (FB 9.1.5) vars
uppgift är att hålla i de förberedande insatserna och tillsammans med ordinarie
socialsekreterare på AFI driva processen framåt tillsammans med klienten. Ex
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på arbetsuppgifter är sammanfattning av tidigare gjorda utredningar, vad behövs
för att individen ska vara redo för utredning? Begära in intyg etc från vården,
samordna mm. Ärendet tas sedan upp på individfokus (5.5) och då det anses
vara redo för utredning startar klienten upp sin teamutredning. I genomsnitt
under året har vi ca 20-25 klienter i de förberedande insatserna.

5.4 Basveckor
Utredningsfasen startar med en s.k. Basutredning. Det innebär att klienten får
träffa samtliga professioner. Varje profession använder då de utredningssamtals-metoder som ligger inom dess uppdrag inom teamet.
Samtalen/testningar/instrument kan användas vid ett eller flera tillfällen. Varje
klient får en ”processansvarig” teammedlem. Den processansvariga är den som
leder och följer upp processen under perioden på Team Utreda, ser till att
klienten förs framåt. Detta är för att säkerställa att klienten får den plats han/hon
behöver – uppdraget är att ”hålla i och driva. Vanligtvis har en teammedlem
mellan 6-12 klienter som denne är processansvarig för.
Vissa klienter behöver ett antal motivationstillfällen. Trots förberedelser och
överenskommelser är det vanligt att klienter uteblir och det kan krävas tid för att
få dem att komma. Vid ett flertal uteblivna besök kan det vara nödvändigt att ta
ett ytterligare trepartssamtal med AFI:s socialsekreterare. Teamet har i dessa fall
också som rutin att göra ett hembesök. Hembesöket syftar till att konkret visa
klienten att vi ”hänger i” och att det inte går att ”straffa ut sig” – men framförallt
allt är syftet att markera att vi bryr oss och vill veta orsaken till varför han/hon
inte kommer.
Efter basveckorna tas klientärendet upp på individfokus, en sammanfattning av
basutredningen görs och en vidare planering för utredningen utformas.

5.5 Individfokus
Team Utredas styrka är att teamet är multidisciplinärt. Varje profession kan
diskutera klienten utifrån sin profession och erfarenheter. Varje vecka träffas
teamet under en halv dag för att diskutera klienternas processer; hur långt har vi
kommit i utredningen, motivation, nästa steg, andra myndigheters insatser osv.
”When we reflect upon what we do, we understand what we do and why”
(Sharon Leunung PhDr RSW, HongKong University) (at The Joint World
Conference, Stockholm Juli 2012)
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Under individfokus ska flera olika inriktningar diskuteras:
‐ Klienter som diskuterats i konsultation och ska återkopplas till resp.
socialsekreterare - om det är ett ärende för Team Utreda, eller om någon
annan insats ska rekommenderas (viktigt att vi ser på uppdraget utifrån
vårt uppdrag – avgränsa och lämna över till rätt instans ex hälso- och
sjukvården)
‐ Beslut om en klient ska komma in i förberedande insatser och
handlingsplan för den tiden
‐ tydliggörande av de frågeställningar som rör klienten som är på väg in i
utredning
‐ Klienter som genomgått basveckorna, planering av fortsatt utredning
(Grupp, FRISK, Aktiviteter, Arbetsprövning)
‐ Klienter som av någon anledning inte följer sin huvudprocess – avvikelser
i utredningsplaneringen eller behov av ytterligare insatser
‐ Uppdatering inför arbetsprövning, diskussion om vad klienten ska
arbetspröva inom etc.
‐ Sammanfattning av utredningen inför avslut
Till individfokus är också AFI:s socialsekreterare välkomna att delta i
diskussionerna. AFI har en stadigvarande representant på ordinarie plats under
individfokus. Många frågor till våra kollegor på AFI går genom denna
representant. Representanten har också i uppgift att delta i de förstärkta
resursteamen som finns på fyra vårdcentraler. I de förstärkta resursteamen ingår
förutom socialsekreterare; representanter från vårdcentralen och
försäkringskassan. Detta innebär ett underlättande i arbetet kring de klienter som
tillhör dessa vårdcentraler och där ytterligare medicinska frågeställningar
behöver få svar.

5.6 Gruppverksamhet
Delaktighet (FB 8) att finnas med i ett sammanhang (FB6) och ha kunskap om
sig själv och omgivningen är en grundförutsättning för realistisk självkännedom
och för att kunna interagera med andra. Teamets tidigare erfarenheter har varit
en grund för utformning av gruppverksamheten. Grupptillfällena har som syfte
att stärka klienterna i interaktion med andra, men ur ett utredningsperspektiv blir
detta ett tillfälle för oss att bedöma kommunikations och interaktionsfärdigheter.
Målet är att våra klienter ska känna sig komfortabla i sociala sammanhang och
finna ett naturligt sätt att vara tillsammans med andra. Förmågan att socialisera
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med andra är ofta en avgörande faktor för att kunna få och behålla ett arbete.
Målet är också att de ska trivas så bra så att de vill komma, och tycka att det är
roligt att gå hit.
Team Utreda har två grupptillfällen per vecka; Frukostklubb med friskvård samt
Torsdagsgrupp:
Frukostklubben är en samling på 1 tim innan hela gruppen går till gymmet och
tränar. Syftet är att våra klienter ska stärka sin förmåga att interagera med andra
människor i en vanligt förekommande social aktivitet som att äta tillsammans
och diskutera aktuella frågor. Vi bjuder våra klienter på frukost. De klienter som
är ute på arbetsprövning får under denna förmiddag möjlighet att komma
tillbaka till gruppen, vara med och fika och berätta för de andra deltagarna om
vad de är med om. I gruppen får de feedback, stöd och uppmuntran för att
komma vidare. Efter frukosten fortsätter förmiddagen på FRISK (5.7) med
fysiska aktiviteter.
Torsdagsgruppen träffas under 2 timmar där det finns ett givet tema/ämne på
programmet. Syftet med torsdagsgrupperna är att öka klientens kunskap om sig
själv, sina behov och sina förmågor. Punkter på schemat är; Självkännedom,
Kommunikation, Vad är friskt och vad är sjukt? Affekter och känslor, Jag och
min tid, Yrkesvägledning, Drömmar och mål, Arbete- vad är det? Under dessa
tillfällen får våra klienter möjlighet att testa sig själva i personlighetstest, arbeta
såväl individuellt och i grupp med olika frågeställningar. En annan rubrik på
dessa tillfällen skulle kunna vara personlig utveckling. Här utnyttjar personalen
på Team Utreda sin specialistkompetens och håller i de grupptillfällen som de
”brinner för”. Målet med torsdagsgruppen är att öka känslan av sammanhang för
individen.
Torsdagsgruppen ger teamet svar på klientens kunskapsnivå och
omvärldskunskap. Den ger också möjligheter att bedöma processfärdigheter
genom de uppgifter som utförs individuellt och i grupp.

5.7 Hälsoperspektiv (FRISK, hälsoprofil, matsmart)
De flesta som kommer till Utreda har utmaningar rörande sin hälsa (FB 7).
Arbetet med klienternas hälsa genomsyrar Team Utredas verksamhet. Hos
sjukgymnasten görs en hälsoprofilbedömning (FB 9.1.4). Utifrån profilen får
klienten sedan ett personligt träningsprogram utformat. En gång per vecka deltar
klienterna i friskvårdsaktiviteter under 2,5 tim på ett lokalt gym i Linköping,
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FRISK. Många av deltagarna upplever detta mycket positivt (FB 11.2) och en
möjlighet att ”vara som andra” och träna. Det blir ett naturligt forum att ta upp
mathållning, hygien och värdet av att sköta om sin kropp och hälsa.
Diskussioner som skulle kunna vara arbetsamma (ex hygien) blir
avdramatiserade.
Syftet med gruppverksamheten och de individuella träningsprogrammen
förutom ökad kondition och hälsa är:
 Att kunna se hur deltagarna fungerar i en annorlunda miljö, hur de
fungerar socialt, hur lätt kan de förstå instruktioner, vilka fysiska
eller psykiska hinder finns.
 Att bli stärkta både fysiskt och psykiskt, våga testa nya saker.
 Att kunna se utvecklingspotential.
Innehållet i aktiviteterna på FRISK är ex samtal kring vad som händer i kroppen
då man tränar, att våga bjuda på sig själv och vara ”värd” att må bra i kroppen.
Under aktiviteterna är det många som passar på att fråga om hur kroppen
fungerar utifrån ex små krämpor mm. Teori varvas med praktiska övningar. I
gruppträningen startar gruppen med uppvärmning i form av stretchande och
cirkulationsökande övningar och med inslag av kroppskännedom. Annan
funktionell träning som mag- och ryggövningar, cirkelträning, chi gong och
avslappning kan också göras i grupp. Efter den gemensamma uppvärmningen
genomförs det individuella träningspasset. Tillfället avslutas med gemensam
samling i salen igen, nedvarvning och avslappning innan grupptillfället avslutas.
Efter träningen har alla tillgång till dusch (med tvål, schampo, krämer etc.) i
omklädningsrummet. Det beskrivs av många som ”lyx”.

5.8 Arbets-/Aktivitetsprövningsveckor
I utredningen är praktisk prövning ett viktigt moment. Prövningen sker i reell
miljö, ute på arbetsplatser alternativt pröva på – studier i Valla folkhögskolas
kurs ”Förrehabilitering”. För de personer som är mycket långt från arbete/studier
och behöver extra stöd använder vi platser på Internationella
vänskapsföreningen eller på plats hos Stadsmissionen. Dessa platser köps in
enligt avtal. De flesta arbetsplatser vi använder finns hos socialt ansvarstagande
företag, där handledare och chefer vill bidra. Detta gör det också lättare för
arbetsmarknadskonsulent och arbetsterapeut att hitta lämplig arbetsplats åt
klienten utifrån intresse, förmåga och motivation. Från början hade Team Utreda
en budget för att köpa in arbetsplatser – men effekten av ”riktiga” arbeten under
arbetsprövningen gav självförtroende och framtidstänk liksom
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förändringsbenägenhet hos klienterna. Hos reella arbetsplatser blir klienten en
arbetstagare bland andra arbetstagare, dock med anpassade förväntningar och
mål. Klienterna befinner sig i en ”normal och frisk” miljö, där arbete är en del
av vardagens aktiviteter. Många upplever att ”snacket vid fikat” handlar om
vardagliga positiva ting mer än en rundgång av negativa bilder av samhället.
Under arbetsprövningsperioden kommer Team Utredas sjukgymnast ut och går
igenom arbetsergonomi samt arbetsuppgifternas art. Arbetsterapeuternas syfte
med besöken är att bedöma arbetskapaciteten vad gäller uppgifter och förmåga.
Arbetsmarknadskonsulenten håller kontakt med arbetsgivaren och även – liksom
övriga i teamet en uppdatering kring hur det fungerar. Tät uppföljning är ett
måste. Ordspråket ”liten tuva stjälper stora lass” är ett kännetecken – för en
klient med osäkerhet och låg självkänsla behövs inte mer än ett litet
missförstånd för att det ska sluta att fungera.
Alla klienter som är ute i arbets- aktivitetsprövning har möjlighet att vara med
på frukostklubb och FRISK. Det är ett sätt att kunna få möjlighet att berätta för
övriga om sin plats och sitt arbete. Ofta motiverar de andra i gruppen att komma
vidare till arbetsprövning. Det är också intressant att se klienten ”växa” i att få
berätta om sina upplevelser samt att ge råd inför andras kommande
arbetsprövningar. Praktiska diskussioner som ex ”Varför det är viktigt att vara
med på fikapauser”, klädsel, matlåda mm är givande för gruppen.
När arbetsplatserna ordnas ringer arbetsmarknadskonsulenten/ team medlemmen
(och i de fall klienten har kontakten alt förmågan hör även han/hon av sig till
arbetsgivaren – tyvärr är detta sällsynt, då dessa kontakter saknas) arbetsgivaren
och berättar kort om vår verksamhet och om de skulle kunna vara intresserade
av en extraresurs (som är i behov av stöd/handledning) på arbetsplatsen. Ofta
krävs fler samtal; handledaren ska tillfrågas liksom arbetslaget och man behöver
diskutera frågan i arbetslag mm. Om de är positiva till att göra en insats åker
team medlemmen ut tillsammans med klienten på studiebesök. Om platsen
verkar bra och klienten tros kunna fungera på platsen skrivs ett avtal
(försäkringar etc.) med arbetsplatsen. Under perioden får klienten ett
arbetsschema och dessutom närvarorapporter, kontaktpersoner, när det är dags
för uppföljningar mm för att allt ska vara så klart som möjligt inför starten. I
vissa fall är en teammedlem med i uppstarten av arbetet också, hjälper till att ta
instruktioner och övar in olika arbetsmoment.
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5.9 Handlingsplaner, Överlämning/ Utredningssvar
se slutredovisningsmall (Bilaga G)
Under hela perioden på Team Utreda samlas fakta kring klienten, ärendet ska
kunna följas över tid för att visa på förändring och förhållningssätt för klienten.
Detta sammanfattas i ett slutdokument tillsammans med handlingsplanen för
klienten.
Redan vid bassamtalen redovisas resultat av testningar och samtal – sedan under
utredningens gång tillförs fakta kring vilka resurser klienten har i praktiken och
vilket stöd han/hon behöver. Det redovisas också vilka konsekvenser brist på
stöd får samt under vilka förutsättningar klienten fungerar bäst. Det är viktigt för
teamet att kunna visa på klientens utvecklingspotential mot egen försörjning.
Varje profession redovisar utifrån sin yrkesroll. Den sammanfattande
bedömningen från teamet ger en bred bild av på vilken grund handlingsplanen
framåt tagits fram.
På det sista trepartssamtalet diskuteras handlingsplanen mellan klienten,
socialsekreteraren på AFI samt teamets representant (processansvarig).
Handlingsplanen skrivs under av alla tre parter och blir ett dokument som ska
följas.
Hittills har sedan ärendet avslutats hos Team Utreda. Efter LEANgenomgång
och uppföljningar av klienter genom KASAM och intervjuer (FB 11.1 och FB
11.2) har det visat sig att de saknat nära uppföljning, vilket i många fall lett till
att handlingsplanen inte utförts. Nu har Teamet en ytterligare teammedlem vars
uppgift är att följa klienten ”ut” från Team Utreda och in i handlingsplanen
tillsammans med socialsekreteraren på AFI (Jfr vägen in till teamet i de
förberedande insatserna (5.3). Vi känner tillit till att det kommer underlätta
arbetet för att få klienterna närmre egen försörjning och vara ett stöd för AFI:s
socialsekreterare i det fortsatta arbetet med klienten.
I genomsnitt har vi 45-60 klienter under utredning samtidigt i olika faser. Lägger
vi samman förberedande insatser med utrednings- och överlämningsfasen har vi
i genomsnitt 75 ärenden aktuella för Team Utreda. Utöver detta kommer
konsultationerna.
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5.10 Processen i SHARRP
Socialkontoret har ett projekt med arbetsnamnet SHARRP – Samlad Hantering
av Rutiner och Riktlinjer i Processkartläggningar. I inventeringen av
socialkontorets hantering av rutiner och riktlinjer identifierades ett
utvecklingsbehov av ett enhetligt sätt att beskriva och handleda medarbetarna i
arbetet (processkartläggningar).
Syftet med projektet är att skapa överskådliga sammanhållna beskrivningar av
de viktigaste processerna inom socialkontorets verksamheter. SHARRP ska
både ge vägledning och stöd åt handläggarna men ska också vara en del i
lednings och kvalitetssystemet. Projektet ska beskriva de processer som finns på
socialkontoret. Dels för att uppfylla de krav som ett socialkontor har att ha sina
processer beskrivna (SOSFS 2011:9). Socialkontoret ser också vinster med att
ha en gemensam plattform där avdelningars arbetssätt och processer blir synliga
för hela kontoret. En gemensam plattform bör kunna stärka samverkan. Att ha
ett gemensamt forum att hitta på både policys, beslutstöd och beskrivningar av
arbetsrutiner bör också öka hanterbarheten i arbetet. Det är också viktigt att
tydliggöra processernas i ett sammanhang. Team Utredas process Konsultation –
Förberedande insatser- Utredning – Handlingsplan finns dokumenterad i
SHARRP
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6. Utvärderingsformer för verksamheten
Team Utreda har valt att arbeta evidensbaserat – och vad gäller utvärdering och
uppföljning har vi valt samma linje. Vi har via nätet, nätverk och litteratur sökt
efter utvärderingsmodeller som kan bidra till vår verksamhets utveckling, och
också ge oss vägledning om utvecklingsbehov. Vår ambition från början var att
kunna följa upp ledtider på ärendena (ex start – avslut- skriftliga
slutredovisningar/handlingsplaner), antal aktiviteter och medverkan i
grupptillfällen mm. Vi hade också ambitionen att kunna följa upp Team Utredas
roll i återgången i arbete/studier/egen försörjning efter 3, 6, 12 respektive 18
månader i förhållande till utbetalt försörjningsstöd– i syfte att visa på vår
ekonomiska lönsamhet.
Vi fick hjälp av Linköpings Kommuns avdelning för Statistik och Uppföljning
med att producera fram ett program. Programmet var alltför tidskrävande och
komplicerat för att vi skulle hinna registrera de rätta data, vid rätt tidpunkt samt
följa upp personer som lämnat socialkontoret. Vi kunde dock konstatera att
samtliga klienter hade en handlingsplan samt en skriftlig redovisning från
Teamet. Då vi följde upp de som avslutat sin period på Team Utreda under
hösten sept-okt 2012 efter tre månader visade det sig att 4 av dessa 6 personer
inte hade fått det stöd de behövde och det utredningen visat/ rekommenderat
efter avslut hos Team Utreda. Socialsekreterarna hade inte haft möjlighet att
prioritera uppföljningen av personerna, två personer hade inte haft någon
personlig kontakt med sin socialsekreterare över huvud taget. Två av de 6
personerna hade gått vidare genom stödteam psykiatri (aktivitetsinsats)
respektive via Jobb och Kunskapstorget. Vi började reflektera över hur vi skulle
kunna följa upp Team Utredas insatser. I första hand skulle medborgarna sättas i
centrum utifrån ett etiskt perspektiv – vad behövs för att de ska kunna gå vidare?
Hur kan långvarit stöd från socialkontoret utformas? I Linköpings Kommun
finns idag inte den formen av långvarigt klientstöd/uppföljning. Hur ser
socialsekreterarna på våra utredningar? Vad säger klienter i intervjuer? Hur gör
andra?
Teamet beslöt att dela upp uppföljningen efter evidens begreppen.
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Utvärderings-/Uppföljningsmetoder:
Vetenskap
Professionellt
Instrument
Soc sekreterarens erfarenheter
Metoder
Enkät utifrån KASAM
Utveckling uppföljn Tavelmöten LEAN
Studentuppsatser
Team Utredas medlemmars
KASAM

Brukare
Brukarenserfarenheter
Enkät utifrån KASAM
(Intervju)
SCL-90 självskattning

Bästa tillgängliga vetenskapliga kunskap:
Hur arbetar andra inom våra professioner? Vad säger nya forskningsrön? Vi har
kontaktat våra kollegor i landet samt SKL; Sveriges Kommuner och Landsting.
De är också i en utvecklingsfas där de ser vilka utvärderingsinstrument som
finns samt analyserar system för uppföljning – både ekonomiskt samt personellt.
Studenter från Linköpings Universitet är också engagerade av Team Utreda att
göra litteraturstudier samt uppsatser utifrån frågeställningar teamet har satt upp.
Den professionelles kunskap:
Uppföljning av hur socialsekreterarna upplever Team Utredas arbete,
handlingsplaner och skriftliga redovisningar genom en enkät utformad med
KASAMbegreppen. (FB 11.4)
Team Utredas medlemmars upplevelser av verksamheten följs upp via LEAN/
Tavelmöten i två delar: Verksamhetsutveckling – ständiga förbättringar samt ur
ett arbetsmiljösammanhang genom KASAM (FB5)
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Brukarens erfarenheter och önskemål:
I den första fasen av Team Utredas utveckling lät vi varje klient fylla i KASAM
vid starten och vid avslut. Vi upptäckte snart att den metoden var för arbetsam
och svårbegriplig språkligt för många av våra klienter. Dessutom fick vi alltför
”trubbiga” svar. (FB 11.1)
Vårt Stjärnsprång fick i uppdrag att intervjua klienter som avslutat sin tid på
Team Utreda. (FB 11.2) Genom dessa intervjuer fick vi mer information som
kunde bidra till verksamhetens utveckling. Vi kommer att använda denna metod
framåt med hjälp av studenter och studentuppsatser.
Med hjälp av SCL-90 (FB 11.3) har vi kunnat se på den skattade personliga
utvecklingen hos våra klienter. Utvecklingen är för de flesta påtagligt positiv. Vi
behöver dock arbeta fram ett system som på längre sikt följer våra deltagare
utifrån Team Utredas bidrag i deras liv samt återgång till egen försörjning.
Vi har studentuppsatser genom Linköpings Universitet under utformning för att
analysera olika möjligheter till uppföljning; dels genom litteraturgenomgångar
men också praktiskt för att följa upp effekterna av Team Utredas interventioner.
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7. Övriga utmaningar och Resultat
Team Utreda har deltagit i ett antal andra sammanhang där samarbete varit en
nyckel.

7.1 PIECES; ESF Leonardo – Sociala innovationer
Team Utreda fick under 2012 möjlighet att delta i ett EU-projekt genom EFS
Leonardo, Lifelong Learning Programme, vars fokus är på sociala innovationer.
PIECES står för Pathways Into Employment in the Care and Tourism Sectors.
Syftet var att utveckla en modell utifrån tidigare projekt; Kompetensstegen
(Linköpings Kommun) samt Arbetsplatslärande Health Care Academy (Dundee
College, Skottland) De två arbetssätten skulle sammanföras i en modell för
arbetsplatslärande som underlättar vägen in i arbetslivet med fokus på vård och
omsorgsarbete samt turism. Modellen skulle sedan prövas på människor som
behöver en annan väg ut på arbetsmarknaden än den traditionella – genom att
integrera och kombinera utbildning och praktik utifrån arbetsgivarnas önskemål.
De deltagande länderna var; Parma Italien, KARE Irland, St Andere Spanien,
Dundee Skottland samt Linköping Sverige. Modellen för lärande och
praktik/arbete skulle prövas i två branscher, Omsorg och turism, för att se om
det gick att använda i olika länder men också i olika kontexter – Transfer of
Innovation. Varje land utformade och prövade i pilotprojekt.
I pilotprojektet i Linköping rekryterades 12 av AFI:s klienter till Team Utreda
och projektet. Klienterna skulle pröva utbildning kopplat till praktiskt arbete
inom äldreomsorgen. Arbetsgivare var Leanlink, Carema och Attendo. Genom
att ge klienterna möjlighet att bygga på sina kunskaper genom vägledning från
Jobb- och Kunskapstorget samt vård och omsorgsutbildningen på Birgittaskolan
kunde de arbeta under handledning hos arbetsgivarna. Arbetsgivarna kunde
också uttrycka behovet av vilken utbildning som krävdes osv.
Trots att det var klienter som ansågs vara långt bort från arbetsmarknaden och
studier fortsatte två av dem i studier och två fortsatte arbeta som timvikarier.
Detta ser vi som ett bevis på att med rätt stöd och insatser på längre sikt så kan
människor komma vidare ut i egen försörjning. Den största utmaningen som
föreligger på socialkontoret är resurser och att de resurser som finns idag i första
hand måste läggas på administration och inte direkt konkret socialt arbete.
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7.2 Samarbetspartners externt och internt
Till Team Utredas fördel hör bredden av kompetens och att vi har ett ”kollegialt
språk” med våra professioner som finns inom andra verksamheter och
myndigheter. Det är lättare att sätta sig in i andra instansers arbetssätt och nå
kollegorna där med det gemensamma synsättet, gemensamma arbetssätt,
instrument och metoder. Diskussionerna kan snabbt gå in i klientfokus och
möjligheten till samarbete kring klienten ökar. Det mandat vi från början sökte,
för att kunna göra hållbara handlingsplaner för klienterna har vi fått. Det krävs
mycket energi och kraft för att uppdragen mellan myndigheter och insatser ska
länkas samman. Det har att göra med hur de olika organisationerna uppfattar
sina uppdrag. Enligt lagar ska ex Hälso- och Sjukvården arbeta aktivt med
prevention, hälsofrämjande och vårdande uppgifter, men resurserna räcker inte
till för de behov av ex utredning som finns inom psykiatrin. Väntetiderna är
långa. Arbetsförmedlingen ska arbeta med personer som står långt från
arbetsmarknaden, men våra klienter faller ofta emellan då arbetsförmedlingen
anser att ”detta är kommunens yttersta ansvar” som gäller för dessa.
Frustrationen kring hur vi arbetar i gemensamma ärenden ledde till att en
projektansökan till samordningsförbundet skrevs och presenterades. Projektet
startade hösten 2013 under namnet ”Tillsammans är vi starka”. Projektet syftar
till att ge arbetsförmedlingens, försäkringskassans, hälso- och sjukvårdens samt
kommunens medarbetare insyn i varandras uppdrag och kunna finna
diskussionsvägar och samarbetsformer kring medborgarna. Detta skall
genomföras genom gemensamma utbildningsdagar, samverkansformers
utveckling etc.
Internt representerar Team Utreda också olika yrkeskategorier som inte finns
representerade på socialkontoret i övrigt. Vi har erbjudit vår kompetens till
övriga avdelningar och börjat samarbeta med bland annat ÄoF vad gäller
funktionsbedömningar inför LSS-beslut. Vi hoppas att vi kommer att kunna ha
en möjlighet att fortsätta arbeta med övriga avdelningar – resursfråga. Detta är
en utmaning framåt!
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8. Utmaningar framåt
Vi söker ständigt olika möjligheter till utveckling. Vi är ännu inte fullt ut nöjda
med de utvärderingssystem vi prövat. Vi kommer att fortsätta med SCL-90 samt
KASAM, men utvärdering av resultat på lång sikt, samt insatsers effekt saknar
vi. Vi deltar i olika forum för att få till oss kunskap, bland annat deltar vi i
Norrköpings Kommuns ”LOKE verkstad”, där vi under handledning får ta fram
ett utvärderingssystem praktiskt enligt LOKE.

8.1 LOKE
LOKE – lokal evidens- är en uppföljningsmodell som arbetats fram av FoUenheten UFFE i Umeå. Det är ett enkelt och tydligt sätt att följa upp de insatser
som görs inom socialtjänsten. Östergötland är ett av fem län som fått medel att
arbeta med att utveckla och sprida modellen. FoU enheten i Norrköping (PUFF)
ansvarar för detta. Inom IFO i Norrköpings kommun har ett flertal verksamheter
startat. Under hösten 2013 deltar Team Utreda i en LOKEverkstad genom
Norrköpings Kommuns FoU enhet. Detta ger oss en möjlighet att under
handledning och med erfarenhetsutbyte starta med LOKE. Modellen innebär att
man kontinuerligt och systematiskt följer upp insatser som riktar sig till brukare,
oavsett om insatserna är evidensbaserade eller inte.

Verksamhetsidé
Verksamhetsidé
Syfte
Syfte
Målgrupp
Målgrupp
MÄTNING av:
Målgruppsdata

Målgruppsdata

Insatser

Förväntade resultat

Insatser

Förväntade resultat

Processdata

Utfallsdata

Processdata

Utfallsdata

Verksamheten beskriver sin verksamhetsidé utifrån sitt syfte; tänkt målgrupp,
tänkta insatser och tänkta resultat. Därefter dokumenteras hur det ser ut i
praktiken; Vilka personer det är som kommer, vilka insatser de får samt utfallet.
Genom detta får verksamheten en insyn i:
- Arbetar vi med den målgrupp vi säger att vi ska arbeta med?
- Gör vi det vi säger att vi ska göra?
- Vilka resultat får det för brukaren?
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Modellen förväntas ge Team Utreda strukturerade:
Målgruppsdata – vilka arbetar vi med egentligen/Hur ser profilerna ut på
deltagare i Team Utredas utredningar.
Processdata – Vad genomgår en deltagare på Team Utreda? Vilka insatser?
Utfallsdata – Vad står det generellt i våra handlingsplaner? Finns resurser att ta
tag i handlingsplanerna? Finns alternativ? Vilka insatser rekommenderas?
Utifrån ovanstående samlas data, analyseras och återförs till verksamheten, i
Team Utredas verksamhet kommer vi använda oss av LEANprocessen för
erfarenhetsåtervinningen. Vi hoppas och tror att denna struktur ska kunna leda
till en tydlig och kontinuerlig verksamhetsutveckling och också ett sätt att kunna
visa på hur vår verksamhet arbetar för politiker och uppdragsgivare.

8.2 Insatser
I dag saknas många insatser för våra klienter. Många av de insatser som finns är
speciellt inriktade och kräver att klienten har diagnos. Till Team Utreda kommer
många klienter med olika grad av behov av insatser. Många har inte någon
diagnos, utan kan ligga i ”det diffusa gränslandet”, eller har inte haft någon som
drivit frågan kring diagnostisering.
Gemensamt för våra klienter är dock behovet av handledning/nära uppföljning
under tid. Många behöver en intensiv uppföljning i början och sedan
kontinuerligt under flera månader/ år. I brist på möjlighet att kunna remittera till
rätt insats efter behov är det snarare att insatserna får styra behoven. Att ”hålla i
och följa upp/ länka samman” är ett återkommande tema som diskuteras på
Team Utreda. Många klienter har behov av en handledning in i det så kallade
”Svenssonlivet”; arbete, fritid, matlagning, ekonomi, vanor mm. Hur gör jag nu?
Det skulle vara önskvärt med en upplevelsebaserad introduktion i ADL
(Aktiviteter i Dagliga Livet) som grund för klientens KASAM, Känsla av
sammanhang.
Inom kommunen finns idéer och verksamheter kring insatser som ex
Citygruppens arbete för att få ut medborgare i arbete, Supported Employment
mm. Tyvärr är trycket på dessa insatser högt, platserna fylls snabbt då det finns
ett uppdämt behov – och dessutom inriktade på specifika målgrupper.
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8.3 Malta; ESF Leonardo
Under våren 2014 kommer Team Utreda ingå i ett ESF-projekt med utbyte av
kunskaper inom arbetslivsinriktad rehabilitering. Två arbetsterapeuter från Malta
kommer till teamet för att ta del av Team Utredas arbetssätt. Arbetsterapeuterna
kommer också att göra en presentation för Team Utreda hur verksamheten inom
området fungerar på Malta.

8.4 Dundee College i Skottland/ LiU/ Queen Margaret University,
Edinburgh
Under arbetet med Pieces skapades kontakten med Dundee College. De arbetar
med att utveckla kurser/utbildning för långtidsarbetssökande och personer som
uppbär socialbidrag. De har en liknande befolkningsstruktur som Linköping,
men bidragsberoendet har ökat de senaste åren.
Dundee College arbetar aktivt med platser för de arbetssökande ute hos reella
arbetsgivare i kombination med gruppverksamhet och utbildning. Deras
arbetssätt har gett resultat. Arbetssättet är intressant och Team Utreda har
mycket att lära därifrån. Samtidigt vill Dundee College veta mer om att arbeta
genom multiprofessionellt team. Ett verksamhetsutvecklande samarbete/utbyte
av kunskap planeras.
Att arbeta evidensbaserat är ett spritt utvecklingsområde. Organisationer och
myndigheter vill veta att de ger rätt resurser där satsningarna ger effekt. Det är
tufft att utveckla ett arbete/verksamhet utan att få input och kunna lära av andra.
Team Utreda är inbjudna att medverka i evidensutveckling tillsammans med
Linköpings Universitet och Queen Margaret University i Edinburgh.
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9. Diskussion - Lessons learned - Härifrån till evigheten
Att få vara med att utveckla Team Utreda tillsammans med viljestarka,
kompetenta personer har varit utvecklande! Varje medarbetare har drivit sina val
av metoder och instrument och bidragit till verksamheten så som den ser ut idag.
Arbetet har också givit många kontakter med andra organisationer och dess
medarbetare som är i startgroparna för att utveckla liknande verksamheter. Det
ligger rätt i tiden! Samtidigt kan det kännas frustrerande! Vad säger egentligen
våra lagar och riktlinjer? Var ligger ansvaret för att våra medborgare ska få
stöttning ut i egen försörjning och arbete? Skulle vi gå efter kommunlagen
skulle Team Utreda inte arbeta inom kommunen, utan med arbetslivsinriktad
rehabilitering inom arbetsförmedlingen, i samordning av försäkringskassan, vi
skulle inte pröva personers aktivitetsförmåga inför en eventuell sjukersättning,
det skulle hälso- och sjukvården göra. Långa väntetider och kraven på
utredningar för att kunna bedöma rätten till försörjningsstöd har ändå gjort att vi
existerar. Vi har haft många diskussioner med våra kollegor inom andra
instanser. En kommentar som bränt sig fast är att ”vi har förlegade lagar som
inte följt samhällsutvecklingen”. Samspelet mellan arbetsförmedling – Hälsooch sjukvård – försäkringskassan – kommunen är en viktigt politisk fråga!
Organisationerna tilldelas skattemedel och verksamhetsuppdrag – men med
”möjlighet till tolkning” på medarbetarnivå. Detta FoU-projekt skulle också
innehålla uppföljning av vad handlingsplanerna givit klienterna. I en del fall har
det fungerat mycket bra – men utfallet kan ställas i relation till samarbetet
mellan medarbetarna i de berörda organisationerna. Vi kan säga att
framgångsfaktorerna är medarbetarnas samarbetsförmåga över
organisationsgränserna. Där det inte fungerat bra och diskussionerna kring
”vems är uppdraget”, där har det inte fungerat. Medborgaren kommer i kläm.
Förhoppningarna ligger nu i ett bättre samarbete och en bättre insyn i varandras
tolkningar av organisationernas uppdrag genom samordningsförbundet.
När vi startade utformningen av utredningsprocessen trodde vi att vi skulle möta
personer i bättre skick än vad vi gjorde. Kodordet TID fick en helt annan
betydelse för oss – från att ha förhoppningen att en utredning och en förändring
kan vi starta inom 12 veckor förbyttes snarare scenariot till 12 månader. Det är
en fördel att arbeta med våra kommuninnevånare i denna kontext. Jämförs
verksamheten med andra instansers striktare tidsperspektiv på ex 1 vecka förstår
man att det inte är en heltäckande bild, utan ett nedslag i klientens liv som görs.
Våra deltagare har oftast varit med om en hel del nedslag, fått en hel del resultat
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i bitar – men ingen som egentligen lagt pusslet av alla bitarna. I det sociala
arbetet måste vi bli bättre på att använda medborgarens tid. Vi ger ut många
möjligheter och insatser – men har medborgaren inte möjlighet/ förmåga att ta
emot eller det kanske är rätt insats vid fel tillfälle – då har vår professionella
välvilja snarare lagt krokben för klienten. Att ge sig själv TID att LYSSNA på
vad klienten säger och vilka handlingar han/hon utför eller väljer att inte utföra
är en grundförutsättning för att lyckas nå personen. Först då vi nått förtroendet
att få arbeta tillsammans med klienten kan det bli resultat som håller. Det får ta
tid – en hållbar lösning är inget vi kan stressa fram! Det gäller att sätta saker i
sitt rätta perspektiv. Ta exempelvis en 30åring som aldrig varit ute i arbete, som
lever i en tuff social situation och har försörjningsstöd. Tänk att diskutera tidens
värde för en långvarig insats för denne i form av en coach/förändringsledare i ett
treårsperspektiv, där vardagens aktiviteter kan bli en vana och livet hanterbart! .
Han/hon har ändå över 30 år kvar att arbeta, med livskvalitet och delaktighet.
Detta är ingen nyhet och ändå väljer många verksamheter och organisationer att
arbeta med strikt avgränsade tidsperspektiv. Det diskuteras ur ”resurssynpunkt”
– men är det billigare för samhället och blir medborgaren mer
ansvarstagande/förändringsbenägen av småduttande? – tror inte det och det
säger heller inte forskningen. Det kostar att rusta en person för förändring och
det kostar att bygga motivation, men det kan betala sig också!
Vi är hårt styrda av lagar – vad vi får göra respektive inte får göra. Ibland är det
frustrerande och drar det sociala arbetet bakåt ex då vi arbetar med en
familjemedlem – och övriga medlemmar bromsar personen eller en
barnutredning pågår. Vi ser detta, men kan heller inte ”ta tag i resten av
familjemedlemmarna”, fastän ett helhetsperspektiv på samtliga
familjemedlemmar vid samma tillfälle/tid skulle kunna få helheten att lyfta.
Otakten slår tillbaka på resultaten av insatserna. Det är önskvärt att vi inom
socialtjänsten arbetar på relationerna med familjerna och undviker flera insatser
på en gång som motverkar varandra då de inte fungerar parallellt. Sekretess är
viktigt och bra – men det försvårar också en del när integriteten går före
möjligheten till en förändring. För många handlar det om en rädsla för
förändring; man vet vad man har, men inget är garanterat om man försöker sig
på en förändring. Vi måste dock hålla oss ödmjuka inför individens önskemål,
behov och förutsättningar i just den situation och omständighet som råder för
honom/henne, inte ta över personens eget ansvar. Det är en konst att kunna ställa
krav på rätt nivå, men en förutsättning för det är att se till just den personen blir
sedd och lyssnad på. Lyssnad då på ett professionellt sätt. Vi har flera exempel
38

på där klientens undvikandebeteende blivit stöttat genom en sjukskrivning,
istället för aktivitet. Med motiveringen ”han har ju ändå försörjning”. Genom
SIP ”Samordnad Individuell Planering” mellan aktörer inom Kommun och
Landsting hoppas vi på ett tydligt och nära samarbete med vården. Kommuner
och Landsting är skyldiga att ha överenskommelser om samarbete kring
personer med funktionsnedsättning enligt Hälso- och sjukvårdslagen och
socialtjänstlagen.
En av de saker som slagit oss är det sociala arvets betydelse och där
”inskolningen i livet” inte fungerat. Ofta medför det missförstånd, eller
oförståelse för outtalade krav och förväntningar. Från vår sida är det då viktigt
att inta ett ickedömande förhållningssätt. Här har många diskussioner kring att
starta en ”Svenssonkurs” hållits i teamet. Att som insats lotsa in personer i
aktiviteter i dagliga livet, skola in i vardagsekonomi, hygien, matlådor och läsa
busstidstabeller mm. Vi har till exempel ett flertal klienter som har klarat ett
arbete på halvtid, men sedan fungerar det inte att höja arbetstiden. Dygnsrytmen
tillsammans med att klienten inte ätit lunch gör att orken och förmågan inte
finns där. Många av de önskvärda insatserna – där tiden är en viktig faktorsaknas. Vissa verksamheter kan ”ställa upp, men högst under ett par månader”.
Ofta tar det ett par månader innan förtroendet finns för att ta emot stödet. Det är
önskvärt att verka politiskt för att se behovet hos våra klienter. Se till att det
finns insatser som dessa medborgare är i behov av – och inte slussa in
medborgarna i de insatser som finns – ”det var det som fanns”. Behoven ska
styra insatserna, insatserna ska inte styra behoven! Det är och kommer vara en
utmaning för teamet att initiera och visa på behovet av olika insatser som inte
finns idag. Teamet har ofta gjort saker som legat något ”utanför” uppdraget, för
att ”få ihop det”- Det är bra för klienten, men täcker då upp för avsaknaden av
insats ur samhällets perspektiv. Vi måste bli bättre på att påvisa de stora behov
av varierade, långsiktiga insatser för medborgare som har lång väg till
arbete/sysselsättning, eller till sjukvårdens diagnostisering. (Långa väntetider
och svårt att hålla tider när väl de kommer, förståelse för vad en diagnos är och
innebär för fördelar – vem förklarar det när det gäller?)
Just nu satsas det på personer som har neuropsykiatriska funktionshinder. Ofta
ska man ha en diagnos färdigställd för att få ta del av samhällets försäkringar,
projekt och insatser. Flertalet gånger har det slagit mig hur svårt det är att skilja
på personer där man antar en neuropsykiatrisk åkomma från en person som
aldrig skolats in i samhällets normer. Vad är hönan och vad är ägget. Vår tanke
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kring vad som är normalt blir snävare och snävare, vi måste kunna högprestera,
eller tillhöra rätt diagnostiserade krets för att passa in, om man ska dra det till sin
spets. Var finns insatserna för våra medborgare som inte ”ens duger till en
diagnos” (citat från en klient)?
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FAKTABANK
FB 1. Organisation av socialtjänsten inom Linköpings
Kommun
Ämne

Principiell förvaltningsstruktur
socialförvaltningen

2013-04-02

Uppdrag:
Socialnämnden är en myndighetsnämnd. På fullmäktiges uppdrag ska
Socialnämndens verksamhet informera, utreda, besluta och följa upp enskilda
människors rättigheter och skyldigheter samt hantera myndighetstillstånd av
olika slag. Socialkontoret arbetar på socialnämndens uppdrag.
Övergripande mål:
Professionellt bemötande och god tillgänglighet
Rättssäker och effektiv handläggning
Val av stöd och insatser utifrån evidens och beprövad erfarenhet
Att optimera verksamhetens resultat inom ramen för budget
Barnperspektiv
Utifrån socialkontorets uppdrag och mål utarbetas en verksamhetsplan gällande
socialkontoret. Planen bryts sedan ner på avdelningsnivå. Utifrån avdelningens
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verksamhetsplan (utarbetad av ledningsgruppen på avdelningen) arbetar varje
grupp fram gruppens verksamhetsplan, som ska tydliggöra för medarbetare och
chefer vilka mål som ska nås, aktiviteter för att nå målen samt hur dessa följs
upp. (Se Team Utredas verksamhetsplan bilaga A)
Vision för personalarbetet inom Linköpings Kommun - Socialkontoret:
Kommunen ska ha arbetsplatser där medarbetarna känner både arbetsglädje och
stolthet. Det ska erbjudas arbeten som gör skillnad för medborgarna, som en del
i det gemensamma välfärdsarbetet. Kommunen strävar efter en organisation som
bygger på dialog, samspel och öppenhet och som stöds av en förtroendegivande
och tydlig ledning på alla nivåer. I varumärkesplattformen är kärnvärdena att
medarbetarna ska vara Modiga, Mänskliga och Mångfacetterade.
Linköpings Personalpolitiska Program (LPP) är ett visionärt och
kommunövergripande styrdokument som gäller för samtliga arbetsplatser inom
kommunen. Programmet förtydligar och fördjupar innehållet i ”Strategisk plan
med övergripande mål” utifrån ett personalpolitiskt perspektiv. Tre områden
lyfts fram särskilt; Ledarskap och medarbetarskap, Hållbart arbetsliv arbetsmiljö samt Jämställdhet och mångfald.
Linköpings Kommun är ett varumärke. Varumärket ska fyllas med kärnvärden,
visa vad kommunen står för. Linköpings kommun har följande kärnvärden;
Modiga, Mänskliga och Mångfasetterade. Kärnvärdena är en gemensam
plattform som ska finnas med oss i arbetet. Linköping – Där idéer blir
verklighet! (www.linkoping.se )

FB 2. Avdelningen för försörjningsinsatser (AFI)
Inom Linköpings Kommun leds Avdelningen för försörjningsinsatser (AFI) av
avdelningschef och arbetsgruppernas operativa arbete leds av respektive
arbetsgrupps gruppchef. Team Utreda leds av en verksamhetschef. Ledningen
har en verksamhetsutvecklare som stöd för främst olika utvecklings- och
uppföljningsfrågor.

44

AFI:s tre huvuduppdrag är:
 att utreda och bedöma rätten till ekonomiskt bistånd
 att utreda de bakomliggande orsakerna till försörjningsproblem och
tillsammans med den enskilde planera för hur vägen till självförsörjning
ska bli så kort som möjligt
 följa upp planerade insatser
Målgruppen är kommuninvånare med försörjningssvårigheter. Avdelningen ska
förvalta de ekonomiska och personella resurserna som man förfogar över på ett
så optimalt och effektivt sätt som möjligt för att uppfylla sitt myndighetsuppdrag. Avdelningen har en myndighetsroll och i uppdraget ingår att utreda,
bedöma, besluta och betala ut om rätt till ekonomiskt bistånd föreligger.
Avdelningen har inget utföraruppdrag och i uppdraget ingår därför t.ex. inte att
tillhandahålla hushållsekonomisk rådgivning eller att anskaffa bostäder.
Undantaget från myndighetsutövningen är arbetet med så kallade egna medel
och arbetet med att förebygga vräkningar. Arbetet på avdelningen har sin
utgångspunkt att försöka förverkliga socialnämndens vision som är: ”Vi stärker
människors förmåga att leva ett tryggt och självständigt liv”.

FB 3. Försörjningsstöd/ Ekonomiskt bistånd
Försörjningsstöd/ Ekonomiskt bistånd, tidigare benämnt socialbidrag är
välfärdssystemens yttersta skyddsnät. Det ska vara ett komplement till
socialförsäkringarna och ge hjälp när generella stödformer är otillräckliga eller
inte kan lämnas. Biståndets uppgift är att träda in tillfälligtvis vid korta perioder
av försörjningsproblem. Befolkningens behov av ekonomiskt bistånd beror både
på strukturella och individuella faktorer, ofta i samverkan. De förstnämnda
gäller bland annat arbetslöshet och villkoren för arbetslöshetsersättning,
socialförsäkringarnas funktionssätt samt demografiska förhållanden som
åldersfördelning, barnafödande och invandring. På den individuella nivån gäller
bl.a. faktorer som ålder, familjesituation, socialt nätverk, utbildning,
arbetslöshet, boendeförhållanden, etnisk bakgrund, vistelsetid i Sverige, ohälsa
och missbruk. I den så kallade ”Svenska modellen” har en av hörnstenarna varit
strävan efter full sysselsättning. Principen i arbetslinjen är att den som är
arbetslös i första hand ska erbjudas arbete eller utbildning i stället för
kontantstöd. Arbetslinjen har präglat både socialpolitiken och
45

arbetsmarknadspolitiken. Behov av ekonomiskt bistånd är det vanligaste skälet
till att människor kommer i kontakt med socialtjänstens individ- och
familjeomsorg. (Socialstyrelsen, 2003, Socialtjänsten i Sverige, En översikt)
I Socialtjänstlagens portalparagraf (1 kap. 1§ SoL) anges de övergripande målen
och grundläggande värderingarna för socialtjänstens samtliga verksamheter; på
demokratins och solidaritetens grund ska människors ekonomiska och sociala
trygghet främjas. Socialtjänsten ska under hänsynstagande till människors
ansvar för sin och andras sociala situation inriktas på att frigöra och utveckla
enskildas och gruppers egna resurser. Verksamheten ska bygga på respekt för
människors rätt till självbestämmande och integritet. Varje människa ska i första
hand ha ett eget ansvar för sitt liv. För att ha rätt till bistånd ska den enskilde
göra vad han eller hon kan för att bidra till sin egen försörjning, bl.a. genom
arbete. Om den enskilde är arbetslös, bör socialnämnden i regel kunna kräva att
han eller hon står till arbetsmarknadens förfogande på heltid och är villig att ta
anvisat arbete. Biståndet ska utformas så att det stärker den enskildes resurser att
leva ett självständigt liv. Insatserna ska inte bara syfta till att avhjälpa det
aktuella behovet utan även underlätta för den enskilde att i framtiden själv klara
sin försörjning och sin livsföring i övrigt. Ekonomiskt bistånd ska ge en skälig
levnadsnivå. Vad som är skäligt för vissa behov preciseras i riksnormen för
försörjningsstöd. Prövningen av ekonomiskt bistånd ska vara individuell och ta
hänsyn till omständigheterna i det specifika fallet. För att det ska vara möjligt
för socialtjänsten att hjälpa människor att bli självförsörjande måste individens
eller familjens behov av stöd och hjälp utredas. Enligt en allmän definition är en
utredning all den verksamhet som syftar till att göra ett beslut i ärendet och som
återfinns som dokumentation i ärendet; reda ut, kartlägga och klargöra.
Utredningen ska syfta till att ge en helhetsbild av såväl försörjningshinder som
resurser och behov. Detta är ett kvalificerat socialt arbete. Att tillsammans med
den enskilde finna individuella lösningar på försörjningsproblemen är inte
möjlig utan en noggrann utredning av den enskildes behov, resurser och
förutsättningar. Det ska tas skälig hänsyn till den sökandes förutsättningar för
arbete samt andra personliga förhållanden. En arbetsplan ska upprättas – det är
huvudsakligen en överenskommelse mellan den enskilde och socialtjänsten om
hur man ska göra för att komma tillrätta med ett problem. I planen anges syftet,
vilken insats som åligger den enskilde respektive socialtjänsten, tidsplan och
konsekvenser ifall planen inte följs. Den enskilde ska vara delaktig i insatserna
och ges möjlighet att aktivt medverka i och påverka planeringen av sin egen
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framtid. Socialtjänstens uppgift är att tillsammans med den enskilde försöka
hitta strategier för att förändra livssituationen. Ytterst har den enskilde ansvaret
för sitt eget liv och möjligheter till försörjning. Socialtjänstlagen syftar till att
främja jämlikhet i levnadsvillkor och ett aktivt deltagande i samhället.

FB 4. Vad är evidensbaserad social verksamhet?
I en evidensbaserad social verksamhet vägs flera kunskapskällor samman när
beslut om insatser ska fattas. Det är ett medvetet och systematiskt sätt att arbeta
och den evidensbaserade sociala verksamheten brukar enklast förklaras utifrån
sina tre ben; bästa tillgängliga kunskap, individens önskemål, situation och
förutsättningar samt den professionelles expertis. Figuren nedan belyser dessa
tre olika kunskapskällor som i en evidensbaserad praktik väger lika tungt.

Kunskapen som den professionella har i form av yrkeskunskap och personlig
kompetens innebär en skicklighet i att identifiera individens problematik och att
integrera denna information i ett beslutsfattande. Genom att inhämta information
från klienten är det den professionella som integrerar individen i val av insatser
redan i ett utredningsskede.
Eftersom det är individen själv som har den största kunskapen om sitt eget liv är
det viktigt att dennes önskemål och erfarenheter väger tungt när det gäller val av
insatser, särskilt om det saknas kunskap om insatsen. En insats som individen
upplever som relevant ökar troligtvis sannolikheten för goda resultat vilket
innebär att det inte alltid är den insats som har bäst vetenskapligt stöd som ska
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tillämpas i praktiken. Ibland kan det även vara motiverat att använda en insats
med lägre bevisad effekt om det medför att fler människor kan bli hjälpta.
Den bästa vetenskapliga kunskapen innebär att ta del av forskning om insatsers
effekt. Det är inte alltid denna vetenskapliga kunskap om samtliga insatser finns,
av den anledningen är det viktigt att beskriva vilken kunskap som finns i
dagsläget och att vara noga med att följa upp resultatet för de enskilda
individerna. Det vetenskapliga beviset för insatsers effekt är inte ett statiskt
tillstånd utan snarare en färskvara med grader av tillförlitlighet. Det är alltså den
bästa tillgängliga kunskapen tillsammans med den professionelles expertis och
den enskildes önskemål som eftersträvas i en evidensbaserad social verksamhet.
I en evidensbaserad praktik kan den professionella själv generera kunskap om
insatsers effekt genom att systematiskt följa upp hur det går för de enskilda
individerna. Detta efterföljande utvärderingsarbete är av stor vikt eftersom det
inte räcker med att påvisa en förändringsprocess hos individerna under
insatstiden för att kunna säga att insatsen har gett effekt. Det behövs även ett
systematiskt uppföljnings- och utvärderingsarbete för att kunna dra några
slutsatser. Däremot behöver det inte vara relevant att visa hur insatsen fungerar,
det räcker oftast med att visa att den faktiskt gör det.
När det kommer till beslut om att implementera insatser som har till syfte att
påverka människors liv är det viktigt att försäkra sig om att en eventuell
förändring hos den enskilde individen sker i rätt riktning. Det handlar helt enkelt
om att ta det säkra före det osäkra. Utgångspunkten är att det är värre att anta att
en behandling är effektiv om den senare visar sig vara ineffektiv än vad det är
att gå miste om en effektiv behandling. Anledningen till detta är att det är
kostsamt på flera sätt att använda sig av metoder som visar sig vara ineffektiva.
Dels genom att en implementering av en ineffektiv insats har tagit tid från det
klientarbetet som med facit i hand hade varit mer relevant att lägga tid på men
även genom att det då förhindrat implementeringen av de mer effektiva
metoderna. Dessutom är användandet av metoder eller insatser som saknar
underlag och grund rent av oetiska då det inte är helt ovanligt med insatser som
gör mer skada än nytta för den enskilde individen. Det stämmer alltså inte att
”det alltid är bättre att göra något än att inte göra något alls”. Därför är det
viktigt att åtminstone ha vetenskapliga belägg för att insatsen inte kan orsaka
någon skada. (Socialstyrelsen). När vi arbetar med utvecklingen av vår
verksamhet återkommer vi ständigt till följande frågor:
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Vilka behov har våra klienter?
Vilka insatser finns?
Vad passar för oss att göra enl. uppdraget?
Hur ska vi implementera?
Vem ska göra insatserna?
Ett sätt att angripa frågorna på ett strukturerat sätt är att använda sig av ”de fem
stegen”: (Socialstyrelsen)
1. Omvandla problemet till en fråga som går att besvara
Värdera angelägenheten. Vilket behov finns? Vilka andra insatser finns? Är det
ett uppdrag för Team Utreda – kommer vi att kunna svara?
2. Leta upp bästa tillgängliga kunskap för att besvara frågan
Vad behövs för att kunna tillgodose behovet? Vem har svar? Vem har
erfarenhet? Vilka metoder finns? Vad skulle vi kunna använda för instrument?
Beteendeförändring? Motivation?
3. Värdera den kunskap som finns med tanke på dess vetenskapliga
tillförlitlighet och användbarhet
Värdera vad vi har – är det tillräckligt och tillförlitligt? Behövs mer? Har de nya
kunskaperna tillförlitlighet och användbarhet?
4. Integrera den kritiska värderingen med den professionella kunskapen om
personens unika förutsättningar och önskemål
Vad vill klienten? Vad är hans/hennes syn på problemet? Egna idéer? Vilka
förmågor finns?
5. Utvärdera åtgärden och effektiviteten vid utförandet av de första 4 stegen och
sträva efter att förbättra arbetet
Fungerar detta? Behöver vi revidera efter nytillkommen kunskap? Vad har gjort
skillnad?

FB 5. LEAN – Ständiga förbättringar
De senaste åren har offentlig sektor börjat anamma Leanfilosofin där syftet är att
eliminera alla former av slöseri inom organisationen och optimera den
värdeskapande verksamheten. LEAN är ett helhetskoncept för att bygga ett
system med ständiga förbättringar, en lärande organisation. LEAN ger ökat
fokus på brukare, produktion och medarbetare. Förbättringsarbetet inom LEAN
ska grunda sig på medarbetarnas engagemang, och kan ses som en
vidareutveckling av det coachande medarbetarskapet och ledarskapet. LEAN
fokuserar på att förbättra processer, inte människor.
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Utveckling av verksamheten har vi alltid sysslat med, det LEAN tillför är att det
är ett helhetskoncept med både principer och verktyg. LEAN är ett sätt att tänka,
och inom LEAN finns en fungerande kombinationen av struktur och kreativitet.
Dessutom betonar man långsiktighet, man följer upp framstegen på ett mycket
tydligt sätt hela tiden.
LEANs grundprinciper är:
- Specificera värdet sett ur brukarens perspektiv: D.v.s. det är klientens behov
som ska styra verksamheten, val av insatser osv.
- Värdeflöde: Identifiera ledtider, stopp i flöden, synliggöra processer,
kartläggning
- Utjämning av flöden: Undvika köer, skapa effektivare genomgång för brukaren
- Just in time: Målet ska vara rätt insats vid rätt tillfälle
- Ständiga förbättringar, långsiktighet

Syftet med Lean är att öka kvalitén för brukarna och att förbättra arbetsmiljön.
Där man har använt Lean en längre tid kan man se att man får en ökad kontroll
över sitt arbete, det blir ett jämnare tempo och det blir en tillfredsställelse att
märka att ens egna idéer och förslag faktiskt påverkar arbetssättet på jobbet.
Exempel på en kommun som jobbat med Lean några år är Södertälje. Med Lean
som koncept för verksamhetsutveckling fokuserar man på brukaren och på
processer och system. Om ett problem uppstår så frågar man sig Varför har det
gått fel? Inte vem som har gjort fel. Syftet är att eliminera slöseri inom
organisationen och skapa väl fungerande flöden och processer. Inom Lean har
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man identifierat 15 olika typer av slöseri i kontorsmiljö, t.ex. Överproduktion
och Väntan. Hos oss på Socialkontoret kan exempel på överproduktion vara
utredningar som är alltför omfattande än vad som krävs, eller att producera
dokument tidigare än det behövs. Exempel på väntan kan vara att vänta på
information eller beslut innan man kan jobba vidare med sin process. Eller att vi
sitter och väntar länge på att få komma in på ett sammanträde utan att kunna
utnyttja väntetiden till något värdeskapande. Varje aktivitet som förbrukar
resurser utan att tillföra brukaren något värde betraktas inom Lean som slöseri.
Och det är det som vi ska lära oss att upptäcka och åtgärda, så att vi jobbar på ett
smidigare sätt, inte snabbare.
Enligt Lean utvecklar man verksamheten enligt vissa principer:
 Skapa flöde - Vi har fokus på våra arbetsflöden och skapar värde för
brukaren
 Rätt från början - Vi ser till att förstå våra brukares behov och ser till att
lösa problem, i grunden, så tidigt som möjligt i flödet
 Att alltid bli bättre - Vi har en ständig strävan att bli bättre, en lärande
organisation
 Respekt för människor - Vi sätter medarbetaren i högsätet och tar bort
slöseri och överbelastning
En gång i veckan har Team Utreda LEAN- Tavel möte där fokus är
verksamhetsutveckling, ständiga förbättringar samt arbetsmiljö utifrån upplevd
KASAM, genom att följa upp det dagliga arbetet. Målet med den ständigt
pågående teamutvecklingen är att genom respekt för varandras åsikter, roller och
funktioner ”automatiskt” ta ansvar för den egna, teamets arbetsmiljö och
verksamhetens utveckling.

FB 6. KASAM
Dr Aaron Antonowski sökte svar på mysteriet varför somliga människor klarar
svåra påfrestningar som för andra leder till stress och lidande. Han var en
israelisk professor i sociologi och författare till boken Hälsans mysterium. Han
intresserade sig för vad som gjorde att vissa kvinnor trots sina svåra traumatiska
umbäranden i koncentrationsläger ändå mådde och fungerade förhållandevis väl.
Svaret fann han i att de upplevde tillvaron begriplig, hanterbar och meningsfull.
Dessa komponenter är grunden för KASAM – en känsla av sammanhang.
Begripligheten innebär att bedöma och förklara olika händelser, hanterbarheten
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att hantera dessa olika händelser utan att bli offer för omständigheterna.
Meningsfullheten innebär en känsla av att tillvaron är värd att investera energi i.
Det handlar om en upplevelse av att förstå sig själv, sin omgivning samt att vara
förstådd. Att sakna detta är ofta detsamma som att vara rädd, känna oro och
hjälplöshet. Ett starkt KASAM och då framförallt med en balans mellan dessa
tre komponenter är hälsofrämjande i den meningen att det påverkar förmågan att
hantera svåra situationer, därmed påverkar det även måendet. Gassne (2008)
beskriver KASAM som ett psykologiskt immunförsvar, där ett högt
immunförsvar rustar individen för att klara påfrestningar som den stöter på.
Enligt Antonovsky har meningsfullheten störst betydelse för hälsan eftersom en
hög känsla av meningsfullhet leder till att individen kämpar på även i situationer
som denne inte riktigt vet hur den ska hantera.
KASAM utgår ifrån ett salutogent synsätt som kännetecknas av fokus på
framtid, det friska och möjligheter istället för dåtid, riskfaktorer och orsaker.
Tanken är att detta förhållningssätt kan leda till en ökad förmåga att se
svårigheter och motgångar som utmaningar vilket kan ha positiva betydelser för
hälsan. Hanterandet av ett problem utifrån ett utmaningsperspektiv kan göra det
lättare för individen att hantera liknande situationer i framtiden (Gassne, 2008).

FB 7. Hälsa
WHO:s definition av hälsa innebär att hälsa bör ses som en resurs som skapas
och utvecklas i relationen mellan individ och omgivning. Hälsa är alltså mer än
bara det medicinska och fysiologiska. Tidigare har WHO definierat hälsa som
ett tillstånd av fullständig fysisk, psykisk och social hälsa, detta har fått kritik
eftersom hälsa inte ska var ett nästintill ouppnåeligt mål, utan snarare någonting
som individen har att tillgå. Den nya definitionen beskriver nu hälsa mer som en
resurs och en dynamisk process.
Genom att se hälsa som en strategi för att nå uppsatta mål blir detta än mer
tydligt. ”I den positiva hälsoteorin – salutogenesen – betraktar hälsa inte som ett
mål i sig, utan som ett medel och en resurs för människan i hennes vardag. Att
ha god hälsa är då inte bara ett självändamål. Det är något som kan bidra till att
människan når också andra mål i sitt liv.” (Westlund, 2009, s. 11).
De faktorer som bestämmer hälsan brukar kallas för hälsans
bestämningsfaktorer, det mest grundläggande handlar om vår ålder, vårt kön och
vilket arv vi har. Sedan kommer sociala faktorer som nätverk, kontakter och stöd
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följt av våra levnadsvanor som exempelvis kan handla om tobaksvanor eller
motionsvanor. Mer strukturella faktorer som påverkar hälsan är våra
samhällsvillkor som bland annat innefattar utbildning och arbetslöshet. Figuren
nedan redogör för dessa olika faktorer som bestämmer hälsan.

(Källa: Götene Kommun, www.gotene.se)
Eftersom vi vet vilka faktorer som bestämmer hälsan går det att sätta upp mål
för befolkningens hälsa som stämmer överrens med bestämningsfaktorerna,
folkhälsomål. Folkhälsa handlar om, precis som det låter, om befolkningens
hälsa. Det arbete som bedrivs för att nå folkhälsomålen kallas för
folkhälsoarbete och i Sverige har folkhälsopolitiken satt upp elva målområden
som folkhälsoarbetet utgår ifrån. Dessa är: 1) Delaktighet och inflytande i
samhället, 2) Ekonomiska och sociala förutsättningar, 3) Barn och ungas
uppväxtvillkor, 4) Hälsa i arbetslivet, 5) Miljöer och produkter, 6)
Hälsofrämjande hälso- och sjukvård, 7) Skydd mot smittspridning, 8) Sexualitet
och reproduktiv hälsa, 9) Fysisk aktivitet, 10) Matvanor och livsmedel, 11)
Tobak, alkohol, narkotika, dopning och spel.
Det övergripande målet för folkhälsan är att skapa samhälleliga förutsättningar
för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. I Linköpings kommun
finns det en folkhälsopolitisk policy som utgår från just detta nationella mål för
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folkhälsan. I policyn är målet bearbetat till att gälla Östergötlands övergripande,
gemensamma och mätbara folkhälsopolitiska mål. Ett av dessa mål är att;
utjämna skillnaderna i hälsa genom att stärka hälsan hos de mest utsatta.
Målgruppen för avdelningen för försörjningsinsatser är kommuninnevånare med
försörjningssvårigheter. Som bekant är det en grupp som över lag har en lägre
socioekonomisk status än den genomsnittliga kommuninnevånaren. Det innebär
att kommuninnevånare med försörjningssvårigheter är en av de grupper i
samhället som går under kategorin ”de mest utsatta”. I strategin för att nå målen
för Östergötlands folkhälsopolitiska policy ingår utveckling av styrning,
kunskaper och metoder, där en av metoderna är att; använda och utveckla
metoder som integrerar folkhälsa i all verksamhet. Att stärka och utveckla
metoder som integrerar folkhälsa i en verksamhet som berör de mest utsatta i
samhället går därmed hand i hand med Östergötlands folkhälsopolitiska mål.
Hans Nilsson och Tomas Faresjö, Linköpings Universitet har skrivit rapporten
”Stor skillnad – om ojämlik hälsa i Linköping och Norrköping”. I den beskrivs
det att dagens hälsobesvär ofta är av psykosomatisk karaktär som exempelvis
sömnbesvär, magbesvär, depressioner och ångest. Dessa problem drabbar oftare
de människor som har svårt att påverka sina förutsättningar i livet, exempelvis
brist på inflytande i arbetet, avsaknad av en aktiv livsstil, sämre kunskaper om
hälsofaktorer och kostvanor, svårigheter att hantera stress eller en känsla av
utanförskap (Nilsson, Faresjö, 2012). Östergötlands folkhälsopolitiska policy
kommunicerar att vi vill stärka hälsan hos de mest utsatta, vilket därmed går
hand i hand med att rapporten beskriver att människor som har svårast att
påverka sina förutsättningar oftare drabbas av hälsobesvär.
Klassifikationerna ICF ger diagnoser på sjukdomar, då två personer med samma
sjukdom kan ha olika nivåer av funktionstillstånd. Klassifikationerna är svenska
versioner av WHO:s International Classification of Functioning, Disability and
Health (ICF). ICF kan användas som kliniskt verktyg vid bedömning av behov,
vid arbetsbedömningar, rehabilitering och habilitering. De kan också användas
som socialpolitiskt verktyg vid planering av social trygghet och
ersättningssystem. Man kan också registrera en persons hälsa eller
hälsorelaterade tillstånd genom att välja koder som exempelvis anger
omfattningen eller graden av funktionstillstånd eller funktionshinder. Man kan
även ange i vilken utsträckning en omgivningsfaktor är underlättande eller
hindrande. Enligt ICF beskrivs begreppet delaktighet, som en persons
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engagemang i en livssituation. Detta i relation till hälsoförhållande samt
aktiviteter och faktorer i omgivningen. (Socialstyrelsen, 2010)

FB 8. Delaktighet
Begreppet delaktighet kan vara att exempelvis vara delaktig i ett
arbete/arbetssituation, i en lek eller andra dagliga aktiviteter som är del i det
sociokulturella samhället. Det kan antingen vara önskvärt att vara delaktig eller
nödvändigt för sitt eget välbefinnande. Kielhofner (2008) har beskrivit
delaktighet som ett engagemang i arbete, fritid och andra dagliga aktiviteter som
är en del av individens sociala och kulturella kontext, önskade och/eller
nödvändiga för dess välmående. Delaktighet involverar inte enbart utförandet
utan även den subjektiva upplevelsen. Den subjektiva upplevelsen avser hur
individen upplever sig delaktig. Alltså är delaktighet både individbunden och
kontextbunden. Individbunden genom att motivation, roller, vanor, förmågor
och hinder som påverkar val av aktiviteter och delaktighet och kontextbunden då
individens närmaste miljö antingen kan möjliggöra eller hindra utförandet av
aktiviteter och en känsla av delaktighet. Ordet delaktighet kan även användas för
att beskriva en egenskap hos en individ eller som ett resultat av ett samspel med
andra människor. Begreppet kan alltså förklaras både utifrån individen dvs. från
ett subjektivt perspektiv, men också utifrån samspelet med andra människor dvs.
från ett objektivt perspektiv. Förutsättningarna för delaktighet kan delas in i
interna och externa förutsättningar, där interna innebär vilja och förmåga till
delaktighet samt externa innebär tillgänglighet och tillfälle till delaktighet. Den
psykosociala tillgängligheten som att attityder och bemötande i samhället
påverkar delaktigheten. (Gustavsson, 2004).

FB 9. Roller på Team Utreda
LPP, Linköpings Personalpolitiska Program belyser att oavsett uppdrag, roll och
funktion har medarbetaren inom Linköpings Kommun alltid ett uppdrag sätta
brukarnas behov och intressen i centrum, samverka över gränserna och ta
tillvara på andras kompetenser, respektera andra, ta ett aktivt ansvar i
utvecklingen av verksamhet samt verka för arbetsglädje, trivsel och
yrkesstolthet.
Team Utreda är från starten 2011 en uttalad evidensbaserad verksamhet, vilket
ligger i linje med specialisterna i teamet. Det innebär att genomgående arbeta
efter bästa tillgängliga kunskap/forskning, klienternas erfarenheter, önskemål
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och kunskap samt professionernas erfarenhet och kompetens. Instrumenten i
Team Utreda väljs aktivt utifrån ovanstående förhållningsätt och byts ut när nya
rön inom forskning och klinisk verksamhet kräver det, samt utifrån klientens
unika behov. För att kunna göra professionella bedömningarna krävs tillförlitliga
och adekvata bedömningsinstrument.
Instrument med professionens teorigrund för bedömning av arbetsförmåga har
identifierats via litteraturgenomgång. Instrumenten används av många olika
rehabiliteringsaktörer och fortsatt forskning pågår [Gobelet et al, 2007; Innes &
Straker, 1998a, Matheson et al, 2001].
Som legitimerad yrkesutövande finns det lagar och förordningar som
medarbetaren måste förhålla sig till. Några centrala skyldigheter som
legitimerade yrkesutövare har är att arbeta enligt vetenskap och beprövad
erfarenhet, rapportera avvikelser, dokumentera i klientjournal, utfärda intyg
samt iaktta tystnadsplikt och sekretess. Det åligger också ett eget personligt
yrkesansvar (Socialstyrelsen). Kvalitet i ex arbetsterapi definieras utifrån sex
kvalitetsområden; att utredningen och ev. behandling skall vara
kunskapsbaserad och ändamålsenlig, säker, klientfokuserad, effektiv, jämlik och
i rimlig tid. Kvalitet är ett angeläget område i yrkesutövandet, inte fritt valt
arbete utan en skyldighet (§ 31 Hälso- och sjukvårdslagen 1982:763). Övriga
lagar som leg yrkesutövare i teamet lyder under är: Patientsäkerhetslagen
2010:659, Patientdatalagen 2008:355, Offentlighets- och sekretesslagen
2009:400
Samtliga medlemmar arbetar enligt Socialtjänstlagen - ”Socialtjänsten ska under
hänsynstagande till människans ansvar för sin och andras sociala situation
inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser.
Verksamheten skall bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt
och integritet” SoL 2001:453

FB 9.1 Yrkeskategorier inom Team Utreda
Teamets medlemmar består 2013 av följande specialistkompetenser; leg
Psykolog 100 %, leg Sjukgymnast 100 %, leg Arbetsterapeut 200 %,
Arbetsmarknadskonsulent 100 %, Socialsekreterare 150 %, samt
Verksamhetschef 100 %. Under senare delen av året kommer ytterligare 100 % i
form av en leg Arbetsterapeut/aktivitetscoach, vars uppgift är att följa upp och
stödja individerna i handlingsplanerna på vägen ut från Team Utreda.
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FB 9.1.1 Arbetsmarknadskonsulent (samhälls- och kulturanalytiker)
Teamets arbetsmarknadskonsulent Eva Granberg beskriver sitt uppdrag:
”Arbetsmarknadskonsulentens roll i Team Utredas multiprofessionella team är
en mycket spännande roll som ständigt väcker nya utmaningar. Arbetet har
fokus på utredning och med individens situation som utgångspunkt ta reda på
vilka möjligheter och begränsningar som finns för att individen ska återkomma
till samhällets sociala trygghetssystem. I min roll är det viktigt att ha förmåga att
bedöma individens förutsättningar gentemot arbetsmarknaden, att kunna möta
individerna där de befinner sig avseende till exempel språk, erfarenhet och
kunskap och med respekt. Många gånger står individen jag möter mycket längre
bort från arbetslivet än vad jag först ser. Det är ett mångfasetterat arbete och
viktig kunskap som samtalsmetodik, förmåga att kunna förstå och bli förstådd i
olika sociala och kulturella sammanhang är en förutsättning i mitt arbete.
Under utredningstiden ges även möjlighet för arbetsprövning för individerna.
Arbetsprövningen syftar till att klarlägga individens fysiska, psykiska och
sociala arbetsförmåga genom att pröva verkliga arbetsuppgifter. Målet är att få
en uppfattning om individens styrkor, begränsningar och behov av stöd för att
återkomma till samhällets sociala trygghetssystem.
Min roll är under ständig förändring men även min syn på min roll förändras
efter vägen. En mycket viktig del handlar om att lyfta individens värde i
samhället, alla individer ska få utmaningar, miljöer och kunna få möta personer
som ser dem i ett sammanhang. Ett sammanhang där de känner sig komptenta,
viktiga, delaktiga och där lagom stora krav och förväntningar ställs.
Samtidigt som en del av min roll är att få de människor jag möter att reflektera
vad som är önskvärt, möjligt och realistiskt. I dagens samhälle ställs höga krav
på individen och det krävs tålamod och långsiktighet för att våga pröva något
nytt. Som arbetsmarknadskonsulent gäller det att hitta nya kreativa och ofta
okonventionella lösningar och att hela tiden ompröva och vidareutveckla min
roll.”
9.1.1.1 Uppdrag för arbetsmarknadskonsulent i Team Utreda





Etablera kontakter på arbetsmarknaden.
Boka studiebesök på både individ- och gruppnivå.
Träffa överenskommelse med arbetsgivare.
Följa upp regelbundet på arbetsplats. Hålla kontinuerlig kontakt med
arbetsgivare under arbetsprövning och inför arbetsprövning.
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 Ge uppmuntran och stöd till handledare/chefer på de arbetsplatser som
gjort ett gott jobb
 Starta dialog om förlängning/fortsättning i förekommande fall.
 Vara sammankallande/drivande för andra involverade aktörer i samband
med avslut kring fortsatt praktik/arbete/studier.
 Omvärldsbevakning; vad som händer på arbetsförmedlingen; hur den
lokala arbetsmarknaden ser ut och agera utifrån förändringar.
 Delta i olika samverkansforum där arbetsmarknad och arbete är i fokus.
 Ansvara för att planera gruppaktiviteter på teamet, kontakta föreläsare
utifrån, göra schema, boka lokal. Ansvara för att dokumentation sker av
grupptillfällena.
 Konsultation och handledning åt berörda socialsekreterare i ärenden.
 Sammanfattar och analyserar datainsamling såsom tidigare utredningar
från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Landsting m.fl.
 Sammanställer ovanstående bedömningar, tidigare handlingsplaner och
skriver ny realistisk handlingsplan.
 Samverkar med andra aktörer över gränserna, för att våra klienter skall få
den hjälp de behöver, i linje med sin skrivna handlingsplan.
 Delaktig i FoU-projekt (bl.a. PIECES, Familjer inom Socialtjänsten)
 Fungera som processansvarig för en del av deltagarna där det ingår att
hålla i utredningsprocessen och stödja individen.
9.1.1.2 Arbetsredskap för arbetsmarknadskonsulent (Tester,
Instrument, Metoder)
 Motivational Interviewing, MI; är en samarbetsinriktad samtalsstil som
syftar till att stärka en persons egen motivation och åtagande till
förändring. I samtalen tas områden som t ex klientens vilja, tilltro och
beredskap till förändring, eventuell ambivalens, värderingar i förhållande
till nuvarande situation, nätverk, egna resurser för förändring samt
framtidsplaner upp. ”Få personer att förstå att de behöver göra en
förändring, vilja göra en förändring, tro att den är möjlig och
självförtroende att de klarar av det. ¨
 Lösningsfokuserat coachande förhållningssätt
 Observation på grupp- och individnivå
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FB 9.1.2 Leg Arbetsterapeut
Team Utredas arbetsterapeuter Charlott Adolfsson, Kristina Hahn och Malin
Nestor beskriver sitt uppdrag:
” Vår roll som arbetsterapeut är att tillsammans med individen hitta dennes
styrkor och begränsningar i de aktiviteter livet består av. Detta är något som vi
arbetat med under större delen av våra yrkesverksamma liv och som faller sig
naturligt. Tidigare har jag dock arbetat mer på egen hand och inte haft ett helt
team att bolla mina funderingar med. Teamet och vårt sätt att samarbeta kring
alla enskilda ärenden är en framgångsfaktor i det detektivarbete som vi utför när
vi försöker hitta individens resurser och begränsningar samt motivation för att
förändra sin situation. I rollen ingår också att stärka självkänsla, självförtroende
och att få en person att blir mer självständig och delaktig i samhället. Det är
utmanande arbetsuppgifter, men också fantastiskt givande.
Tillsammans med individen skapar vi en handlingsplan, där de insatser som är
en lämplig fortsättning för att individen ska kunna fortsätta utvecklas och klara
av att genomföra de förändringar som behövs. I handlingsplanen är också
angivit vem som ansvarar för fortsatt uppföljning. Utredningens upplägg och
bedömningar utgår från EBP, evidensbaserad praktik, då tre kunskapskällor
integreras, dels den för tillfället bästa vetenskapliga kunskapen om insatsers
effekt, dels brukarens erfarenheter och förväntningar och dels den
professionelles expertis. En av de saker jag som arbetsterapeut gör för att uppnå
detta är att samarbeta med universitetet och AT-utbildningen genom att
kontinuerligt ta emot studenter för kortare eller längre aktiviteter. De instrument
och de metoder vi använder oss av utgår huvudsakligen från Kielhofner, G.
(2008). Model of Human Occupation: theory and Application (4th ed.) Baltimor:
Lippincott, Williams& Wilkins.”
9.1.2.1 Uppdrag för leg arbetsterapeut i Team Utreda
 Utreder problemområden; fysiskt, psykiskt, psykosocialt, miljö,
aktivitets/arbetshinder med hjälp av valida och reliabla
bedömningsinstrument. Här innefattar både subjektiv bedömning såsom
intervjuer och skattning samt objektiva bedömningar som observationer i
aktivitet.
 Bedömer aktivitet/funktionsförmåga i reell miljö på FRISK Sport &
Fitness samt ute på arbetsplatser.
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 Sammanfattning av ovanstående bedömningar, för att ta ut essensen samt
skriver realistisk handlingsplan.
 Sammanfattar och analyserar datainsamling såsom tidigare utredningar
från Landsting, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan m.fl. För att ta del
av tidigare bedömningar och handlingsplaner, så vi inte gör dubbelarbete
och istället göra mer av det som fungerar.
 Konsult och handledare åt socialsekreterarna i ärenden.
 Samverkar med andra aktörer över gränserna, för att våra klienter skall få
den hjälp den behöver, i linje med sin handlingsplan.
 Skriver remisser.
 Delaktig i FoU projekt och har vanan att omvandla teori till praktik.
 Handleder studenter från Universitet.
 Lösningsfokuserade samtal, motiverande samtal, stödjande samtal.
 Coachar klienter under utredning
 Vägledning av klienter under utredning
 Kontakt med olika företag och föreningar, inför, under och efter
arbetsprövning. För att våra klienter ska ha reella miljöer att bedöma sin
arbetsförmåga i.
 Löpande fortbildning i arbetsterapi samt inom många andra ämnen (vår
klient grupp kräver både en spetskompetens inom bedömning av
arbetsförmåga samt en medicinsk bredd).
 Delaktig i FoU-projekt (bl.a. PIECES, Familjer inom Socialtjänsten)
 Fungera som processansvarig för en del av deltagarna där det ingår att
hålla i utredningsprocessen och stödja individen som är i det.
9.1.2.2 Arbetsredskap för leg arbetsterapeut (Tester, Instrument, Metoder)
 Worker Role Interview (WRI): Ett semistrukturerat intervjuinstrument där
respondenten får beskriva tidigare arbetsroller. Syftar till att identifiera
faktorer som påverkar möjligheter att få/behålla/skaffa arbete.
 Bedömning av Delaktighet i Aktivitet (BDA): Ett semistrukturerat
instrument. Det är ett instrument som samlar in information om personens
egen uppfattning om hur de klarar de dagliga aktiviteterna. BDA/WRI
kombineras även med mer konkreta frågor om ADL. Vad går bra? Vad är
problem? Hur gör du?
 Dialog om arbetsförmåga (DOA): Självskattningsinstrument med 34
frågor fördelade under rubrikerna: Självkännedom, intressen och
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värderingar; Roller och vanor; Fysisk förmåga Organisations- och
problemlösningsförmåga; Förmåga till samspel och kommunikation.
Individen skattar och arbetsterapeuten skattar utifrån sina observationer.
Dialogen blir sedan att prata om diskrepansen mellan hur klienten
upplever sin förmåga och hur arbetsterapeuten/teamet ser på det.
Min Mening; är ett självskattningsformulär i tre steg, där individen får
utgå från 21 påståenden, t.ex. Att koncentrera mig på mina uppgifter, Att
ta hand om mitt hem, Att komma överens med andra, Att ha dagliga
rutiner som jag är nöjd med, Att genomföra det jag bestämmer mig för att
göra m.fl. och beskriva hur de klarar av dessa. Ytterligare steg blir att ha
en dialog med klienten om hur/vad de skulle vilja förändra och göra
målformuleringar utifrån det.
Assessment of Work Characteristics (AWC) Syftet med
bedömningsinstrumentet AWC är att beskriva en arbetsuppgifts
karakteristika utifrån i vilken omfattning en arbetsuppgift ställer krav på
olika färdigheter hos individen för att arbetsuppgiften ska kunna utföras
ändamålsenligt och effektivt.
Assessment of Work Performance (AWP) är ett bedömningsinstrument
som används för att via observation bedöma en individs färdigheter vid
utförandet av arbete. Instrumentet bedömer individens arbetsfärdigheter
inom tre områden (14 variabler): motoriska färdigheter,
processfärdigheter samt kommunikations- och interaktionsfärdigheter
GAP i vardagens aktiviteter (GAP); Det är instrument som mäter
delaktighet genom att fånga skillnaden mellan vad klienten vill göra och
faktiskt gör. Lista med 30 aktiviteter där klienten får svara på. Utför du
aktiviteten? Vill du utföra aktiviteten?
Assessment of Communication Impact Scale (ACIS), som är ett
bedömningsinstrument (observation i sociala sammanhang) där man som
arbetsterapeut bedömer klientens förmåga till kommunikation och
interaktion.

Alla ovanstående instrument har sin vetenskapliga grund i den
arbetsterapeutiska modellen A Model of Human Occupation: Mer information
kan hämtas på:
http://www.fsa.akademikerhuset.se/Min-profession/MoHo/Oversikt/
Utöver dessa instrument använder vi oss även av:
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Valpar CWS (VCWS): Jämför personens fysiska och kognitiva förmågor med en
genomsnittlig arbetares förmåga i strukturerade aktiviteter/ arbetsuppgifter.
För mer information angående VCWS:
http://khavalpar.co.uk/contact.htm
http://www.fsa.akademikerhuset.se/Minprofession/Kompetensutveckling/Utvecklingsbanken/Kritisk-granskning-avValpar-Component-Work-Sample-9-och-Bedomning-av-Fardigheter-i-Arbete/
FB 9.1.3 Leg Psykolog
Teamets leg Psykolog Agneta Reneby beskriver sitt uppdrag:
”Psykologrollen i Team Utredas multiprofessionella team fyller många viktiga
funktioner. Psykologen är en teammedlem bland andra, men har också ofta en
konsultroll med sina specialkunskaper. Personerna som teamet möter i sina
utredningar har ofta en mycket komplicerad problematik som vuxit fram under
lång tid. De har ofta många och misslyckade kontakter med olika hjälpande och
utredande instanser.
En första grund i teamets arbete är att skapa en bärkraftig arbetsallians med
deltagaren. Teamets psykolog har en extra viktig roll i detta arbete när
psykiatrisk eller neuropsykiatrisk problematik spelar in. Psykologen behöver
också bidra med sina kunskaper kring evidens och förståelse av bakomliggande
orsaker. Psykologrollen på Team Utreda innehåller ofta samtal med tungt
innehåll och även att hjälpa deltagarna att förstå och acceptera utredningsresultat
som de har svårt att förlika sig med. Det kräver stor kunskap om de möjligheter
till insatser som samhället erbjuder, och ett lyhört och känsligt handlag i de
många samarbetssituationer som uppkommer.
Psykologarbetet i Team Utreda ger möjlighet att använda de allra flesta av de
olika kunskaper och kompetensområden som psykologen förväntas behärska.
Som psykolog på Team Utreda arbetar man mycket självständigt men samtidigt
i högsta grad teamorienterat. Arbetet har naturligtvis fokus på utredning men
innehåller samtidigt stora möjligheter till aktivt förändringsarbete med
deltagarna. Arbetet är ytterst skräddarsytt för den unika deltagaren men bygger
samtidigt till stor del på gruppaktiviteter, där kunskap i grupprocess är mycket
användbart.
Vissa områden är mer framträdande, såsom neuropsykiatrisk problematik, svåra
och traumatiska erfarenheter och komplikationer kring språk och kultur.
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Samtidigt väcker psykologarbetet på Team Utreda ständigt nya utmaningar med
helt nya och ofta väldigt ovanliga frågeställningar.”
9.1.3.1 Uppdrag för leg Psykolog i Team Utreda
 Informera om verksamheten internt och externt.
 Ge konsultation och handledning till handläggare på AFI.
 Samverka med andra involverade aktörer, både internt inom kommunen
och externt.
 Fungera som processansvarig för vissa deltagare med ansvar att hålla i
utredningsprocessen och stödja individen kontinuerligt under hela
utredningsperioden.
 Ha fortlöpande uppdatering kring metoder och specifika yrkesfrågor.
 Bedöma psykiatrisk problematik, urskilja neuropsykiatriska svårigheter.
 Bedöma kognitiv funktion.
 Beskriva uppväxt och bakgrund, med fokus på erfarenheter som påverkar
individens aktuella funktion som traumatiska upplevelser.
 Bedöma när remiss till annan instans för dessa problem ska skickas, ex
psykiatrin.
 Ha särskilt ansvar för motivationsarbete inför remiss till instanser som
psykiatrin o.likn.
 Ha särskilt ansvar för inhämtande och bedömning av information från
andra instanser i ovan nämnda områden.
 Bedömningar av psykolog sker genom intervju kring aktuell situation och
anamnes, olika skattningsformulär, psykologtestningar, observationer
samt genom inhämtande av extern information.
 Ha en aktiv roll i teamets gemensamma arbete med bedömningar, och där
bidra med psykologkompetens.
 Planera och leda aktivitetsgrupper för deltagare.
 Vid behov ge extra stöd genom samtal till våra deltagare.
 Vid behov vara resurs vid övriga team medlemmars samtal med deltagare.
9.1.3.2 Arbetsredskap för leg Psykolog (Tester, Instrument, Metoder)
Arbetet tillsammans med klienten startar med en anamnestisk intervju.
Observation görs genomgående i samtal, gruppaktiviteter och möten.
Beck Anxiety Inventory, (BAI), är ett självskattningsinstrument som
utvecklades för att bedöma ångestsymtom hos vuxna.
63

Ref:
http://www.socialstyrelsen.se/evidensbaseradpraktik/sokimetodguidenforsocialta
rbete/bdi
Browns ADD scales är ett självskattningsformulär för ADHD-problematik. Ref:
Dunerfeldt, M., Elmund, A., Söderström, B. (2010). Bedömningsinstrument
inom BUP i Stockholm. Utvecklings- och utvärderingsenheten, Barn- och
ungdomspsykiatri i Stockholms läns landsting.
Dissociation – Questionnaire, DIS-Q, är ett instrument för att “screena” för
dissociation.
Ref: Nilsson, D. & Svedin, C G. (2006). Evaluation of the Swedish version of
dissociation questionnaire (Dis-Q), Dis-QSweden,among adolescents. Journal of
Trauma & Dissociation. 7(3), 65-89.
Formulär för självbedömning av paniksyndrom, (PDSR).
Ref: Houck, P. R., Spiegel, D. A., Shear, M. K. & Rucci, P. (2002). Reliability
of the self-report version of the Panic Disorder Severity Scale. Depression and
Anxiety, 15(4): 183-185. Shear, M. K., Rucci, P., Williams, J., Frank, E.,
Grochocinski, V., Vander Bilt, J., Houck, P. & Wang, T. (2001). Reliability and
validity of the Panic Disorder Severity Scale: Replication and extension. Journal
of Psychiatric Research, 35(2): 293-296.
Generalized Anxiety Disorder 7-item, (GAD), är ett självskattningsinstrument
för att bedöma ångestsymtom.
Ref: https://www.pfizerhalsa.se/gad-7
Känsla av sammanhang, (KASAM), är ett självsvarsformulär för bedömning av
personens förmåga att hantera livets utmaningar i livet.
Ref: Dunerfeldt, M., Elmund, A., Söderström, B. (2010). Bedömingsinstrument
inom BUP i Stockholm. Utvecklings- och utvärderingsenheten, Barn- och
ungdomspsykiatri i Stockholms läns landsting
Montgomery Åsberg Depression Rating Scale - S, (MDRS-S), är ett
självsvarsformulär för att skatta depressionssymtom.
Ref: Svanborg, P., & Åsberg, M. (2001). A comparison between the Beck
Depression Inventory (BDI) and the self-rating version of the Montgomery
Asberg Depression Rating Scale (MADRS). Journal of Affective Disorders, 64,
203-216.
Patient Health Questtionaire, (PHQ-9), är ett självskattningsinstrument som
utvecklades för att bedöma depression hos vuxna.
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http://www.vardsamordning.sll.se/Global/Vardsamordning/Dokument/Publikati
oner/Bilagor,%20referenser,%20skattningsskalor/PHQ_9.pdf
PTSD Checking List, är ett självskattningsinstrument för att screena för PTSD,
Posttraumatiskt stressyndrom.
Ref: Blanchard, E.B., Jones-Alexander, J., Buckley, T.C., & Forneris, C.A.
(1996). Psychometric properties of the PTSD Checklist (PCL). Behaviour
Research and Therapy, 34, 669-673. Weathers, F.W., Litz, B.T., Herman, D.S.,
Huska, J.A., & Keane, T.M. (1992, October). The PTSD Checklist (PCL):
Reliability, validity, and diagnostic utility. Paper presented at the 9th annual
meeting of the International Society for Traumatic Stress Studies, San Antonio,
Texas.
Social Phobia Anxiety Scale, (SPAS), är ett självsvarsformulär för att skatta
socialfobiska symtom och undvikandebeteende.
Ref: Heidenreich, T., Schermelleh-Engel, K., Schramm, E., Hofmann, S. G., &
Stangier, U. (2011). The factor structure of the Social Interaction Anxiety Scale
and the Social Phobia Scale. Journal of Anxiety Disorders, 25(4), 579-583. doi:
DOI: 10.1016/j.janxdis.2011.01.006
Support Self-Report Measure, (SSRM), är ett intervjuinstrument för att skatta
graden av emotionellt stöd från andra personer.
Ref: http://www.attachmentstyleinterview.com/index.html
Symptom Checklist, (SCL-90), är ett symtomskattningsinstrument för
bedömning av psykiska och fysiska symtom hos vuxna.
Ref: Statens institutionsstyrelse (SiS) följer upp och utvecklar 4/02: Fridell, M.,
Cesarec, Z., Johansson, M. och Malling Thorsen, S. (2002).
The Adult Autism SpectrumQuotient, (AQ), är ett självskattningsinstrument för
att screena för svårigheter inom autismspektrum.
Ref: Dunerfeldt, M., Elmund, A., Söderström, B. (2010). Bedömningsinstrument
inom BUP i Stockholm. Utvecklings- och utvärderingsenheten, Barn- och
ungdomspsykiatri i Stockholms läns landsting.
The Vulnerable Attachment Style Questionnaire, (VASQ), är ett
självskattningsinstrument som utvecklades för att bedöma anknytningsstil hos
vuxna.
Ref: http://www.attachmentstyleinterview.com/index.html
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Vuxen-ADHD Självrapportskala, (ASRS-v1.1), är ett självskattningsinstrument
för screening av ADHD.
Ref: Kessler RC, Adler L, Ames M, Demler O, Faraone S, Hiripi E, et al. The
World Health Organization Adult ADHD Self-Report Scale (ASRS).
Psychological Medicine. 2005;35:245-56.
Delis-Kaplan Executive Function System, (D-KEFS) är en uppsättning test
avsedda att mäta exekutivt fungerande hos barn och vuxna.
Ref:http://www.pearsonclinical.co.uk/Psychology/AdultCognitionNeuropsychol
ogyandLanguage/AdultAttentionExecutiveFunction/DelisKaplanExecutiveFunctionSystem(DKEFS)/ForThisProduct/ReliabilityandValidityStudies.aspx
Ravens Matriser är ett icke-verbalt begåvningstest.
Ref: Dunerfeldt, M., Elmund, A., Söderström, B. (2010). Bedömningsinstrument
inom BUP i Stockholm. Utvecklings- och utvärderingsenheten, Barn- och
ungdomspsykiatri i Stockholms läns landsting.
Rey Complex Figure Test (RCFT) är ett test som avser att bedöma visuo-spatial
konstruktionsförmåga och visuospatialt minne.
Ref: http://www.hogrefe.se/Klinisk-psykologi/Neuropsykologi-och-minne/ReyComplex-Figure-Test-and-Recognition-Trial--RCFT/
Wechsler Adult Intelligence Scale - fourth ed., (WAIS-IV), är ett test för
bedömning av kognitiva resurser hos ungdomar och vuxna.
Ref: Weschler, David (1939). The measurement of adult intelligence. Baltimore:
Williams & Wilkins, http://www.pearsonassessment.se/se/Varaprodukter/Klinisk-psykologi/Utveckling-och-begavning/WAIS-IV/
FB 9.1.4 Leg Sjukgymnast
Team Utredas sjukgymnast beskriver sitt uppdrag:
” Som sjukgymnast på Team Utreda utreder jag personens fysiska tillstånd i
första hand men kommer naturligtvis alltid även in på hur personen mår psykiskt
och hur deras sociala liv är. Det psykiska och det fysiska måendet hänger tätt
ihop och påverkar varandra. Det gör det här arbetet så spännande, att man får
diskutera hela människan och deras liv. Det är ju på det sättet vi når de bästa
resultaten, om vi kan hjälpa någon hitta sin egen balans.
Hälsoprofilbedömningen som jag går igenom med varje deltagare innefattar
frågor om personens hela liv, deras livsstil och mående. Det blir en screening
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om både hälsovanor och de mindre hälsosamma vanorna. Sedan får man
diskutera om det finns motivation för att förändra något. I samband med
Hälsoprofilbedömningen gör jag en sjukgymnastisk undersökning angående
personens fysiska hälsotillstånd eller deras eventuella fysiska besvär. Efter allt
detta och diskussionen med personen har jag en ganska bred uppfattning om
personens hälsa och hälsovanor. Som ergonom som jag också är kan jag
reflektera över deras fysiska kapacitet och arbetsförmåga alltså korrelationen
mellan deras förmåga och kraven på olika arbeten.
En gång i veckan fungerar jag som gympa/ träningsledare på ett gym där
deltagarna tränar. Där kan man få nya synvinklar på personer, som visar helt nya
sidor om sig själv.
Det är spännande och givande att arbeta i ett team med olika professioner,
speciellt när vi alla är så genuint intresserade att hjälpa andra människor som har
det svårt. Man får vara en länk som kompletterar de andra.”
9.1.4.1 Uppdrag för leg Sjukgymnast i Team Utreda
 Som sjukgymnast bedöma främst personens fysiska hälsa men naturligtvis
se hela personen i hans/hennes sammanhang med alla resurser och
svårigheter.
 Bedöma personens funktionsförmåga generellt vilket grundar sig på alla
observationer och det personen berättar under utredningen.
 Undersöka eventuella fysiska besvär och bedöma om det finns
möjligheter att göra något åt besvären och hur mycket besvären kan
hindra personen i olika aktiviteter.
 Stimulera personen att bli mer fysiskt aktiv om det behövs och uppmuntra
honom/henne att bibehålla sin fysiska aktivitet resten av livet. Det ska bli
en livsstil.
 Med hjälp av Hälsoprofilbedömning undersöka personens livsstil totalt
innehållande fysisk aktivitet, kost, rökning, sömnvanor, besvär, mediciner
osv. samt stödja i strävan att få en mer hälsofrämjande livsstil. Här ingår
frågor angående både den fysiska och psykiska hälsan samt personens
psykosociala miljö.
 Fungera som processansvarig för en del av deltagarna där det ingår att
hålla i utredningsprocessen och stödja individen.
 Coacha personen framåt i deras utveckling mot mer aktivt liv generellt
och förhoppningsvis närmare arbetslivet. I detta ingår att få personen att
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se sina styrkor och svagheter. Samtalen med individen kan beskrivas som
stödjande, motiverande och lösningsfokuserade.
Som ergonom besöka personer på en arbetsprövningsplats och gå igenom
arbetsteknik i förebyggande syfte.
Stödja socialsekreterare kring individen och fungera även som
konsulterande rådgivare för dem.
Leda träningen tillsammans med arbetsterapeut från Team Utreda på Frisk
Sport & Fitness samt göra observationer för utredning under tiden.
Samla ihop information från andra instanser och samarbetspartners,
analysera och sammanfatta denna information.
Samarbeta bland annat med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan,
Hälso- och sjukvården samt olika stödfunktioner inom Linköpings
kommun.
Som processansvarig skriva utöver sjukgymnastdelen de sammanfattande
delarna i slutredovisningen där bland annat handlingsplan ingår.
Fungera som skyddsombud för Team Utreda.

9.1.4.2 Arbetsredskap för leg sjukgymnast (Tester, Instrument, Metoder)
Hälsoprofilbedömning (HPB) är en ledande metod för att motivera människor
till en bättre livsstil.
Vetenskaplig förankring: HPB har en tvärvetenskaplig förankring i både
medicin, fysiologi och beteendevetenskap.
HPB som metod för både screening och beteendepåverkan beskrivs i 2
doktorsavhandlingar i medicin:
 Andersson, G,”The Importance of exercise for sick leave and perceived
health”. Linköping University Medical Dissertation nr 245, University of
Linköping, department of Preventive and Social Medicine, Sweden.
(1987)
 Malmgren,S, ”A Health information campaign and Health Profile
Assessment as Revelatory Communication”, Linköping University
Medical Dissertations nr 246, University of Linköping, Department of
Preventive and Social Medicine, Sweden. (1987)
Audit ( Alcohol Use Disorders Identification Test) och Dudit ( Drug Use
Disorders Identification Test)
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Audit är ett instrument för självskattning och screening för att identifiera
skadlig bruk av alkohol. Audit har tagits fram av WHO och är utprovad i flera
länder. Audit har översatts och kvalitetssäkrats till svenska förhållanden av
professor Hans Bergman på Karolinska Institutet.
Dudit är ett instrument för självskattning och screening för att identifiera
problem med droger. Dudit har utarbetats av leg psykolog Anne Bergman,
Karolinska Institutet, chefsöverläkare Tom Palmstierna, Karolinska Institutet
och Beroendecentrum, Stockholm samt Frans Schlyter,
Kriminalvårdsstyrelsen. Projektet med att ta fram instrumentet leddes av
professor Hans Bergman, Karolinska Institutet och finansierades av
Kriminalvårdsstyrelsen.
Patientspecifik skala (PSFS)
Ett instrument för personen att skatta sina svårigheter, alltså 3-5 olika
aktiviteter som pers. inte kan eller har svårt att göra. Pers. får välja
svårighetsgraden på en 10-gradig skala.
Det engelska namnet är: The Patient-Specific Functional Scale: Validity in
Workers´Compensation Claimants.
Referenser: Douglas P. Gross, PhD, Michele C. Battie´, PhD, Alexander K.
Asante, MScOT
Hälsoenkät EQ-5D
Ett instrument för att beskriva och mäta hälsa och hälsorelaterad livskvalitet.
Det består av ett frågeformulär samt ett formulär för självskattad hälsa.
Instrumentet är utvecklat i ett europeiskt samarbetsprojekt under 1980-talet och
är ett väl känt och spritt instrument.
Referenser:
The EuroQol Group. EuroQol-a new facility for the measurement of healthrelated Quality of life. Health Policy 1990;16(3):199-208
Body Awareness Scale (BAS)
BAS-hälsa
Med Body Awareness Scale kan man skatta individens symtom (fysiskt och
psykiskt) samt funktioner och störningar i kroppsjaget. Skalan innehåller items
för individens uppfattning och för skattarens observationer.
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Då skalan ovan har visat sig inte fungera så väl för icke-psykiskt sjuka
personer har man utvecklat en annan skala som heter Bas-hälsa, som har mer
nyanserade skalsteg för observationer. Den patologiska dimensionen som finns
i skalan ovan har uteslutits och man har nyanserat skalan för hälsodimension.
Referenser:
Gertrud Roxendal, Vivianne Nordwall
Undersökning av reliabilitet:
Amanda Lundvik Gyllensten, Med. Dr., Docent, Leg. sjukgymnast, et al.
Stress and Crisis Inventory 93-SCI 93
Formuläret SCI 93 används för att skatta symtom förenliga med autonom
dysfunktion.
Referenser:
Curt Nyström, Orvar Nyström
FB 9.1.5 Socialsekreterare
Team Utredas socialsekreterare Ida Sandin Lysholm beskriver sitt uppdrag:
”Jag började som socialsekreterare i Team Utreda i oktober 2012. När jag kom
till teamet efterfrågades en socialsekreterare som kunde ansvara för
förberedande insatser då teamet uppmärksammat att deltagarna som kom till
utredning i många fall inte var redo. Det kunde till exempel handla om att de
inte kom till besök på grund av olika svårigheter såsom lång frånvaro från
arbetsmarknaden och eller dåligt mående. Dessa individer behövde stöd för att
komma igång och för att kunna delta i utredning på Team Utreda. Det hade även
bildats en kö med deltagare sedan starten av Team Utreda och genom
förberedande insatser kunde deltagarna komma igång i aktivitet i ett tidigare
skede.
Mitt arbetsområde i teamet är att ansvara för olika insatser innan utredningen
startar. Dessa insatser anpassas efter deltagaren beroende på vad personen är i
behov av. Jag är med från starten när deltagarna anvisas till teamet av
socialsekreterarna på Socialkontoret. Redan där gör vi en första bedömning
huruvida deltagaren är i behov av eventuell insats innan utredning. Detta kräver
att jag har ett nära samarbete med socialsekreteraren på Socialkontoret. Jag
träffar deltagarna i ett första möte, där får de information om hur utredningen
går till samt att vi lär känna deltagaren. Därefter tar vi i teamet tar ställning till
hur vi tror att vi kan komma framåt med deltagaren på bästa sätt.
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De utvecklingsområdena som finns är att fortsätta att utveckla de förberedande
insatserna så att arbetsprocessen på Team Utreda blir bättre och att deltagarna
får den hjälp de behöver utan långa väntetider. Genom att teamet arbetar med
deltagarna från start blir det mer kvalité i det arbete som sedan följer. Detta är
viktigt för teamet att fortsätta arbeta med en tydlig och strukturerad
arbetsprocess trots att vi ser till varje individ och gör individuella lösningar. Det
är ett oerhört spännande och givande att få arbeta på Team Utreda och jag är
stolt och glad att få vara en del i detta arbete.”
9.1.5.1 Uppdrag för socialsekreterare i Team Utreda
 Arbeta i, utveckla och strukturera upp ett bra, tydligt aktivitetsinriktat
”kösystem”= Förberedande insatser på verksamhetsnivå.
 Göra individerna ”utredningsredo” genom förberedande insatser för att
påskynda processer innan och under utredning.
 Ansvara och följa upp tillsammans med AFI:s socialsekreterare de
förberedande insatserna. Motivera socialsekreterarna att vara aktiva i
deltagarnas processer och på så vis få mer kunskap i sina ärenden
 Kartlägga och samla in tidigare utredningar/handlingar samt underlag
som deltagaren har för att få en samlad bild över personen inför ev.
utredning.
 Konsultera i ärenden från Socialsekreterare
 Vara en länk till Socialkontoret och Jobb- och Kunskapstorget
 Föra vidare kunskaper till teamet om Socialtjänstlagen och om
”socialsekreterar-tänket”. Klargöra Socialsekreterarens arbetsroll på AFI
och därmed hjälpa till att sätta gränser för olika arbetsuppgifter och
ansvarsområden.
 Omvärldsorientera i olika verksamheter inom kommunen och andra
externa verksamheter för att hitta nya lösningar för individen både i
förberedande insatser men även för att hitta alternativa/parallella vägar än
utredning via Team Utreda.
 Dokumentera planering över förberedande insatser i slutredovisningen
och i journal. Möta och dokumentera individens förändringsprocesser
över tid i de förberedande insatserna.
 Medverka i bedömningen av rätten till bistånd
 Att hjälpa försörjningsstödstagare att bli stärkta/rustade och komma ut i
egen försörjning. Att inom ramen hitta kreativa lösningar för att uppnå
målet att nå egen försörjning.
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9.1.5.2 Arbetsredskap för socialsekreterare (Tester, Instrument, Metoder)
Lösningsfokusera coachande förhållningssätt, hjälpa personen att få insikt över
sina egna val och vägar.
Motiverande samtal (MI), är en samarbetsinriktad samtalsstil som syftar till att
stärka en persons egen motivation och åtagande till förändring. I samtalen tas
områden som t ex klientens vilja, tilltro och beredskap till förändring, eventuell
ambivalens, värderingar i förhållande till nuvarande situation, nätverk, egna
resurser för förändring samt framtidsplaner upp. ”Få personer att förstå att de
behöver göra en förändring, vilja göra en förändring, tro att den är möjlig och
självförtroende att de klarar av det. ¨
Känslan av Sammanhang (KASAM): Gör det begriplig, hanterbart och
meningsfullt för individen som skall delta i utredning. Att genom möten,
förberedande insatserna, tydliggöra utredningsprocessen och dess moment för
att göra det begripligt och hanterbart för individen. Att tydliggöra syftet och
mening med utredning för att göra det meningsfullt att delta i Team Utreda.
Olika kartläggnings instrument i första mötena för att få en samlad bild över
individens situation. Observation på grupp- och individnivå
FB 9.1.6 Konsultläkare/ Konsultpsykiatriker
Team Utredas klienter har ofta multipla medicinska besvär. Många gånger krävs
fördjupade kunskaper kring de konsekvenser detta innebär. Kunskaper om
mediciner är också viktigt att beakta då aktivitets- arbetsförmågan ska bedömas.
I flera fall har vår konsultläkare ifrågasatt pågående medicineringar/behandlingar och också kunnat visa på adekvata rehabiliteringsinsatser.
Läkaren/ Psykiatrikern har fått ta del av teamets bedömningar, svarat på teamets
frågor och stöttat oss i arbetet kring klienten. Kunskapen kring försäkringsmedicin har också gjort att teamets slutbedömningar har kunnat bli än tydligare i
kontakten med försäkringskassan.
FB 9.1.7 Stjärnsprång
”Stjärnsprånget” var en satsning från personalutskottet. De ville ge unga
akademiker en erfarenhet av arbetslivet – och samtidigt ett bidrag till
verksamheten. Detta var ett led i att presentera Linköpings Kommun som en
attraktiv arbetsgivare för unga akademiker. Stjärnsprånget skulle delta i
verksamheten, komma med nya innovativa idéer, blogga om sina tankar mm.
Till Team Utreda rekryterades en hälsopedagog. Hennes uppgift var att delta i
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grupperna, ta fram ett kostprogram ”Matsmart”, genomföra intervjuer med
klienter samt att se verksamheten ur ett hälsoperspektiv. Hon utvecklade också
ett hälsoperspektiv generellt för klientbesöken på AFI. Resultaten av hennes
intervjuer och KASAMsammanställning finns under FB 11.1 och FB 11.2.
FB 9.1.8 Verksamhetschef
Team Utredas verksamhetschef Helena Paulsson beskriver sitt uppdrag:
”Att bli chef och ledare inom ett område som jag tidigare arbetat inom är svårt –
på det sättet att jag lämnar en specialistroll och går över till en annan roll – ett
annat yrke. Naturligtvis kan jag bidra med mina kunskaper inom området
arbetslivsinriktad rehabilitering – men det är inte mitt huvuduppdrag. Det är
medarbetarna som är experterna. Att tro på varje människas förmåga att
utvecklas finns kvar och att varje människa har givande erfarenheter och en
historia, en form av ”ekologi” där allt kan tas tillvara, allt hänger ihop.
Mitt huvuduppdrag är att se till att verksamheten utvecklas och levererar - att vi
gör det vi ska göra. Jag har ansvar för ekonomi, arbetsmiljöfrågor, att leda och
fördela arbetet mm. Jag är en sorts förändringsledare och representant med
ansvar för verksamheten. Jag vill inspirera, informera och se till att göra saker
möjligt för medarbetarna och verksamheten. (Det omöjliga tar bara lite längre
tid…) Ibland handlar det om att hitta alternativa vägar och nya tankesätt för att
få igenom det vi behöver.
Vi ska vara nöjda då vi funnit sätt att arbeta som fungerar, kunna vila i det,
samtidigt som vi ska kunna vara förändrings/utvecklingsredo om det är något vi
kan förbättra. En viktig del av arbetet som ledare är också att kunna vara med
och utveckla medarbetarna, ta vara på kompetensen, följa upp och ge feedback.
Ett indirekt, kanske underligt mål- men för tanken nyttigt- är att nå ”Mitt jobb
behöver inte mig längre – att arbeta bort sig själv”. Det högsta betyget är att det
inte ska märkas då jag är borta, teamet gör sitt bästa och verksamheten utvecklas
ändå!”

FB 9.2 Utveckling av rollbeskrivningar och åtgärdsprogram
Evidensbaserad beskrivning
Arbetet med att ytterligare förtydliga och utveckla klientprocessen, de olika
rollerna i teamet, samt verksamhetens utformning är en ständigt pågående
process. Teamet strävar efter möjligheten för medborgare och politiker att få god
insyn i verksamheten och insatserna. Ett sätt att beskriva ex arbetsterapeutens
arbete är följande:
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FB 9.2.1 Ex på utformning för Arbetsterapeutiskt Åtgärdsprogram
Vad
Hur
Varför
Initiering
Inkommande ärende

Initieras av Socialkontoret,
AFI:s handläggare/
Socialsekreterare

För vidare utredning
och bedömning av
aktivitetsförmåga.

Första samtalet och
presentation av
arbetsterapi (BAS
Samtal)

Vid första samtalet mellan
arbetsterapeuten och
klienten börjar utvecklingen
av en terapeutisk relation.
Arbetsterapeuten ska visa
respekt och utgå från
individens önskemål och
förmågor (FSA, 2013)

För att skapa förtroende
och bygga god relation,
öka förståelse hos
klienter och göra de
delaktiga i själva
processen. (FSA, 2013)

Utredning av aktivitetsoch arbetsförmåga
Identifiera meningsfulla
aktiviteter för klienten,
utreda vilka område
upplevs som ett problem
och bedöma vad som
stödjer/begränsar
aktivitetsutförandet.
Detta utreds utifrån
klientens fysiska,
psykiska och
kommunikativa färdigheter samt utifrån
hans/hennes vanor och
roller.

I Min Mening/OSA kan
klienten analysera sin
egen aktivitetsfunktion
och känna deltagande i
processen på Team
Utreda. Instrumentet
Intervjua klienten med stöd
syftar till att utveckla
av några av följande
en god relation mellan
bedömningsinstrument:
klienten och
arbetsterapeuten och
Min mening/OSA kan också användas för
Occupational Selfatt dokumentera
Assessment är
förändringar hos
självskattningsinstrument
klienter och för att
där klienten uttrycker sin
utvärdera
egen uppfattning om
behandlingen.
aktivitetsförmåga och
vilken inflytande har miljön (Kielhofner, 2012).
på de dagliga aktiviteterna
Samla information av
existerande dokumentation,
från Socialkontoret,
Vården/ Försäkringskassan/
Arbetsförmedlingen mfl
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(FSA, 2012 b).
WRI- The Worker Role
Interview är ett
intervjuinstrument som har
för syftet att identifiera på
vilket sätt psykosociala och
miljömässiga faktorer
påverkar klienten att arbeta,
återgå till eller skaffa ett
arbete. (Ekbladh och
Haglund, 2007)
DOA-Dialog Om
Arbetsförmåga/DWADialogue about working
ability är
självskattningsinstrument
som fokuserar på individens
uppfattning om sina
förmågor, vanor, roller,
fysisk förmåga,
organisations- och
problemlösningsförmåga
samt förmåga till samspel
och kommunikation.
Analys av
aktivitetsutförande och
beskrivning av styrkor
och svagheter i aktivitet/
samt
problemformulering.

WRI belyser svagheter
och styrkor relaterade
till arbete samt
klienters uppfattning
om sin arbetsroll och
betydelse av arbetet.
(Kielhofner, 2012).

Genom DOA kan
målformulering göras
vid fortsatt
rehabilitering av
arbetsförmåga och
arbetsterapeuten får
värdefulla
informationer om
klientens resurser och
begränsningar i
förhållande till arbetet.
(FSA, 2012 a)

Observation av
aktivitetsutförandet där det
framkommer problem görs
med stöd av följande
instrument:
AWP- Assessment of Work
Performance har för syfte
att via observation bedöma
klientens färdigheter
(motoriska färdigheter,
processfärdigheter samt
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AWP ger en objektiv
bild över vad och hur
mycket en person klarar
i en arbetsuppgift
(Sandqvist, 2008 b)

kommunikations- och
interaktionsfärdigheter) vid
arbetsutförandet.
(Sandqvist, 2008 b)

Instrumentet är också
bra underlag för
Försäkringskassans
beslut.

AWC-Assessment of Work
Characteristics
instrumentet syftar till att
beskriva vilka krav ställer
en arbetsuppgift på olika
färdigheter hos individen
med målet att
arbetsuppgiften blir utfört
ändamålsenligt och
effektivt. Instrumenten är
avsett att komplettera AWP.
(Sandqvist, 2008 a)

AWC får
arbetsterapeuten
information t.ex. hur
ofta ställs krav på att
samordna olika
kroppsdelars rörelse i
relation till varandra
mm. (Sandqvist, 2008
a)

I samråd med klienten
upprättas en individuell
utredningsplan utifrån
klientens formulerade mål
som önskas uppnå utifrån
klientens situation. Målet
borde vara mätbart och
tidsbegränsat. (Kielhofner,
2012)

Att sätta ett mål är
viktigt för att det anger
tydligt vad tiden på
Team Utreda syftar till.
(Kielhofner, 2012)

Arbetsterapeuten gör en
sammanfattning och
kartläggning av
aktivitetsutförande och
arbetsförmåga samt
diskuterar med
klienten. Detta ska
föreställa underlag för
planering och lämpliga
åtgärder (Kielhofner,
2012).

Planering och
intervention
Formulera mål
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Planera och genomföra
intervention

En beskrivning och
presentation av den
arbetsterapeutiska
interventionen som bygger
på de mål som formulerats
dvs. utifrån ett
klientcentrerat
förhållningssätt.
Interventioner väljs och
genomförs i samarbete med
klienten. Grundas på
gruppterapi eller
individterapi.

Detta för att alla har rätt
till behandlingen och
för att klienter ska
uppnå sina mål.
Ju längre tid en person
är sjukskriven/ borta
från
arbetslivet, desto
svårare blir det att
återvända/ komma
igång.
(Försäkringskassan,
2012; Hjortstad, 2007).

Förbättrande åtgärder:
Delta i gruppaktiviteter
med fokus på hantering.

Målet med gruppaktiviteter
är att förmedla kunskap till
klienter vid x olika
tillfällen. Ämnen som
diskuteras är ex: studier och
arbete - information,
hälsa/ohälsa, stress
smärthantering/
copingstrategier/ balans i
vardagen, ergonomi, kost
mm.

Preventiva åtgärder:

FRISK: syftar till att få in
goda hälsovanor samt
FRISK med fokus på
fysisk aktivitet och hälsa. belysa fysisk aktivitets
positiva effekter.
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Ur ett politiskt
perspektiv, alla som
kan arbeta ska kunna få
arbete men grundtanke
med arbetslinjen är en
kompetenslinje via
utbildning för att
personer ska kunna
delta i arbetslivet och
väl kunna möta de krav
som ställs.
(Regeringen, 2012)

Kompensatoriska
åtgärder:
För att återgå till
självförsörjning arbete
studier, sjukersättning
via arbetsprövning.

Arbetsprövning har målet
att klienten ska komma i
aktivitet minst i
omfattningen 25 % av
arbetstid dvs. 2 timmar per
dag. Men hur många
timmar ska det vara avgör
klientens förmågor och ork.
Arbetsterapeuten och
klienten ska boka tid för
uppföljningssamtalet och
håller med den som
arbetstränar.
(Försäkringskassan, 2012)

Utvärdering
Utvärdering av
intervention görs
tillsammans med
klienten utifrån dennes
önskemål som tidigare
angetts.

Utvärderingen genomförs
via vanlig intervju eller med
stöd av följande
ACTRE ger en
bedömningsinstrument:
helhetsbild av alla
aktiviteter som klienten
ACTRE-NIH Activity
utför, samt hur mycket
Record/Kartläggning av
smärta och
aktivitet är ett
ansträngning klienten
självskattningsinstrument
upplever samt om
grundar sig i the Model of
Human Occupation och det vilopaus togs under
ger informationer om hur en aktiviteten.
individens dag ser ut, vilka
aktiviteter utförs, vilken
betydelse har dessa
aktiviteter för individen
mm. (FSA, 2012 c)
Min mening-OSA
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Min mening/OSA ger
en bild om
svårighetsgrad av
aktivitet har förändras.

FB 10. Exempel på teamutvecklings insatser och
verksamhetsutvecklings insatser som Team Utreda
genomfört och arbetar med
Vi har genomgående från starten arbetat med teman på våra personalmöten,
temadagar samt temahalvdagar. Dessa planeras in i årsagendan (Bilaga C)
Etik: Vem är jag? Vad står jag för? Hur skulle jag handla om…?
MBTI; Ett personlighetsinventorium
Fira framgång; Viktigt att uppmärksamma framgång och att dela den med
teamet. Ex genom picknick, fika, kort etc Vi har skrivit diplom till varandra och
också firat en oscarsgala, med utdelning av statyetter. Ha roligt tillsammans!
Värdegrund och etik; Vi har diskuterat vår värdegrund utifrån varje team
medlem, Socialkontorets liksom Linköpings Kommuns. Det är viktigt med en
samsyn.
Vision; Hur når vi våra visioner och verksamhetens vision?
Kommunikation; Arbetskort, Föreläsningar
Delaktighet, i verksamhetsutvecklingen men också i beslut rörande
verksamheten och förändringar. Allas röster ska vara lika värda.
Mångfald: Mångfaldsspelet, Diskussions spel om värderingar
www.euroquality.se
Uppskattande gruppsamtal; gruppstärkande kort för att förbättra samarbetet,
utvärdering av möten och arbetssätt (Susanne Bergman, www.bergmanvision.se)
Mobilisering mot mobbing (gullbritt.rahm@kau.se ) Kortspelsdiskussioner
Diskriminering (Växthuset: diskrimineringsombudsmannen ) Handisams filmer
www.handisam.se
Se hela människan; Samarbete med Norrköpings Konstmuseum, skapa, tänka
visa vad jag står för
LEAN

FB 11. UTVÄRDERINGAR
FB 11.1 KASAM – uppföljning/ KASAM - självsvarsformuläret
Inom utredningstiden har KASAM:s frågeformulär används för att undersöka
vilken psykologisk motståndskraft deltagarna som genomgår en utredning hos
Team Utreda har. Detta är ett test som består av 29 frågor, där individen utifrån
en sjugradig skala får uppskatta hur bra det som står där stämmer överrens med
dennes tankar och känslor om hur tillvaron är.
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Testet genererar sedan i ett antal poäng hos de olika komponenterna,
begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Höga och jämna poäng mellan
komponenterna tyder på ett starkt KASAM medan låga och framförallt ojämna
poäng mellan komponenterna tyder på ett svagare KASAM. Ett sammanlagt
poängvärde kring 140 poäng är genomsnittet för friska individer, medan 120
poäng är gränsen för ett svagt KASAM och 160 gränsen för ett starkt KASAM.
Men som nämndes tidigare har även komponenternas olika poäng betydelse för
hur svagt eller starkt KASAM individen har. Ett sammanlagt poängvärde på 140
kan uppskattas som starkare än 150 om fördelningen av poängen mellan
komponenterna är mer jämn, exempelvis 140 poäng, varav begriplighet: 48
poäng, hanterbarhet: 45 poäng och meningsfullhet: 47 poäng. Jämfört med 150
poäng fördelat på följande vis; Begriplighet: 67, hanterbarhet: 48,
meningsfullhet: 35. Dessa exempel symboliserar att det inte bara är den
sammanlagda poängen som har betydelse för styrkan i den psykologiska
motståndskraften utan även fördelningen mellan dessa.
Tanken med att använda undersökningsformuläret i samband med en utredning
hos Team Utreda är att kunna se vilka styrkor och svagheter som de har utifrån
sina KASAM poäng samt om det skett någon förändring under utredningen. Det
vill säga, svara på frågan om utredningen har bidragit till att individen stärkt sitt
KASAM.
De slutsatser som går att dra utifrån dessa uppföljningar är att poängen före och
efter utredning i stort är överrensstämmande, det vill säga ett stabilt KASAM.
Detta gäller oavsett om poängen från början var låga, genomsnittliga eller höga
samt om komponenterna var ojämna eller jämna. Det finns något fall där
poängen har ökat men då har inte poängen gått från att vara exempelvis låga till
att bli genomsnittliga, utan ökningen har skett inom intervallet för exempelvis
ett lågt KASAM.
URVAL Det kanske mest intressanta resultatet ligger i det som inte har med
uppföljningen att göra, utan det som kommer fram genom att enbart studera
resultatet av frågeformuläret som sådant. Det som går att utläsa av de 19
KASAM formulären som granskades är att 15 av dem som svarade hade en
poängnivå som ligger under genomsnittet. Dessutom framkom mer tydligt att
den ojämnhet som yttrar sig mellan komponenterna framförallt innebär att
meningsfullheten är den komponent som är svagast (lägst poäng). En majoritet
av dem som svarade hade lägst poäng på meningsfullheten och låga poäng på
meningsfullheten, detta oavsett om man hade ett svagt KASAM eller ett som låg
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strax under genomsnittet. Det var endast två av de 19 som granskades som hade
ett högt KASAM och de hade även en jämn nivå mellan komponenterna.
Egentligen är detta underlag för litet för att dra några generella slutsatser med
det som ändå går att antyda är att hos de personer som testats har ett lägre
KASAM (under genomsnittet och lägre) även en tendens att vara ojämnt
fördelat mellan komponenterna och då framföra allt med en betydande brist i
meningsfullheten. Meden de som har haft höga poäng har varit mer jämna
mellan komponenterna.
Hur kan nu detta resultat användas i verksamhetens fortsatta arbete?
Resultatet av KASAM:s frågeformulär visar att en majoritet av de som
genomgår en utredning hos Team Utreda är individer som ligger under
genomsnittet, majoritet har dessutom lägst poäng på meningsfullheten. Utifrån
detta skulle vi kunna dra slutsatsen att det här är en målgrupp som har svaga
resurser att hantera livets påfrestningar samt att de ganska ofta upplever att livet
saknar mening och innehåll. Även om uppföljningsarbetet visar att utredningen i
sig inte kan påverka detta är ändå denna kunskap om målgruppen viktig.
Vetskapen om att Team Utredas målgrupp är sköra och utsatta gör att det
exempelvis blir viktigt att försäkra sig om att valet av insatser inte riskerar att
göra individen än mer sårbar.

FB 11.2 Intervjuer med klienter
(Intervjuer samt rapport skriven av Ida Andersson, Stjärnsprång/
Trainee inom Linköpings Kommun)
En förutsättning för att arbeta evidensbaserat och säkerställa att verksamheten
utvecklas i rätt riktning är att en del i utvärderings - och uppföljningsarbetet
innehar ett klientperspektiv. Detta avsnitt handlar därför om att söka svar på hur
några av de klienter som genomgått en utredning hos Team Utreda har upplevt
tiden hos Team Utreda men även hur de tänker att utredningen har påverkat
deras liv som de lever idag. Vidare handlar det om att fånga upp de avslutade
klienternas upplevelser och tankar för att använda dem till att förbättra Team
Utredas verksamheten men även som en del i ett underlag till att bedöma vilket
fortsatt behov som finns hos denna klientgrupp. Mot denna bakgrund har
beslutet om att genomföra några intervjuer med avslutade klienter tagits. Inom
Team Utredas verksamhet används begreppet deltagare för att benämna de
klienter som genomgår en utredning, varvid det begreppet fortsättningsvis är det
som används i detta avsnitt.
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Syfte
Syftet är att undersöka några avslutade deltagares upplevelser av att ha
genomgått en utredning hos Team Utreda.
Metod
För att söka svar på detta har en lämplig metod och ett tillvägagångssätt som
svarar mot syftet valts. Metod betydde ursprungligen vägen till målet, man
måste därför veta vad målet är (Kvale & Brinkmann, 2009).
Kvalitativ intervju och intervjuguide
Intervjun är ett professionellt samtal, med en struktur och ett tydligt syfte. Den
bygger på det vardagliga samtalet men vill få ut något mer än bara utbytet av
tankar och åsikter. Det är ett bra verktyg för att få fram data genom omsorgsfullt
ställda frågor och en närvaro i samtalet och lyssnandet. Intervjupersonen är
underställd den som genomför undersökning eftersom det är den som intervjuar
som har kontroll över situationen. Det är även intervjuaren som bestämmer
samtalsämnet och följer upp intervjupersonens svar. En viktig del i intervjun
som metod är att det datamaterial den genererar i är subjektivt i den mening att
det beror på den som blir intervjuad, detta ifrågasätts ibland. Men Kvale och
Brinkmann (2009) menar att det är här styrkan ligger, eftersom det fångar och
beskriver samma verklighet ur många perspektiv. Det ger en flerdimensionell
bild av vår mångsidiga värld. Det är detta djup som eftersträvas i dessa
klientintervjuer och som är styrkan i användandet av en kvalitativ metod.
Intervjun beskrivs vidare som ett hantverk där det är viktigt att tänka igenom
viktiga frågor innan intervjuandet börjar, etiska och praktiska aspekter bör även
tas hänsyn till. ”Intervjuforskning är ett hantverk och kan, om den bedrivs väl,
bli en konst” (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 19). Den kvalitativa
forskningsintervjun beskrivs som ostrukturerad och behöver därför en skicklig
forskare som har fingertoppskänslan att ställa de rätta frågorna och göra de rätta
övervägandena. Det är inte fråga om någon utfrågning utan ett mänskligt samtal
som sker genom ett samspel, det är detta som producerar kunskap. I denna
undersökning beaktades detta bland annat genom att formuläret med
intervjufrågorna lades åt sidan för att ge plats åt den mänskliga kontakten och
samspelet. Dessutom användes intervjuguidens frågor mer som ett stöd och för
att ge en introduktion till samtalet (Se bilaga 1). Vilken väg intervjun tog
avgjordes i stunden beroende på vad intervjupersonen relaterade frågan till och
valde att berätta om.
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Vid utformandet av en intervjuguide bör det tas hänsyn till ämnet för
undersökningen men även till skapandet av ett bra samspel mellan intervjuare
och intervjuperson. Det är inte alltid de bästa tematiska frågorna för
undersökningen fungerar dynamiskt med intervjupersonen. Det ska vara frågor
som är lätta att förstå, en forskningsfråga kan bli fler intervjufrågor samtidigt
som en intervjufråga kan ge svar på fler forskningsfrågor (Kvale & Brinkmann,
2009). I denna undersökning har detta tagits i beaktande när intervjuguiden
utformats, den har sedan använts som ett stöd för att ställa rätt frågor. Därför
delades även intervjuguiden upp i tre delar, där den första delen handlade om att
minnas tillbaka och ge sin bild över tiden för utredningen. Den andra om att
värdera det som skedde under utredningen, vad var det som var bra? Vad var
mindre bra? Var det något som saknades? Den tredje delen handlade om att sätta
utredningen i perspektiv till nuet, vad gav den egentligen? I denna del var
frågorna framförallt inriktade på att undersöka om den handlingsplan som
utredningen genererade i lever vidare.
Målgrupp och urval
Målgruppen är Linköpings kommuns kommuninnevånare med
försörjningssvårigheter som genomgått en utredning hos socialkontorets
verksamhet Team Utreda.
För att välja ut de individer som skulle intervjuas användes ett styrt strategiskt
urval (Kvale & Brinkmann, 2009) för att på bästa sätt svara mot undersökningen
syfte. De 10 deltagare som genomgått och avslutat en utredning innehållande
utredningens alla delar under 2012 års första hälft valdes ut. Det vill säga de
som genomfört bassamtal hos verksamhetens olika professioner, blivit
observerade i grupp samt genomfört en arbetsprövning under 2012, samt
avslutats hos Team Utreda. Detta bedömdes som relevant för att de som valdes
ut skulle hunnit fått perspektiv på utredningen (mellan 6 månader - 12 månader)
och kunna reflektera över denna. Samt att det skulle vara möjligt att undersöka
hur integrerad deltagarens handlingsplan från Team Utreda var i dennes liv nu.
Av de 10 individerna bedömdes två av dessa som olämpliga att intervjua med
hänsyn till deras psykiska instabilitet av Team Utredas psykolog. Eftersom fem
var det antal som hade bestämts som rimligt för undersökningens syfte och
storlek fanns det alltså tre extra. Det sista urvalet som fick dessa åtta att bli fem
var intervjupersonernas vilja att ställa upp i undersökningen samt deras
tillgänglighet. De fem som först var tillgängliga och positiva till att vara med i
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undersökningen var alltså de fem som slutligen utgjorde undersökningens
intervjupersoner.
Tillvägagångssätt
Av de intervjupersoner som valts ut för undersökningen var det ingen av dem
som ringdes upp och var tillgängliga på telefon som avböjde medverkan i
undersökningen, varpå en lämplig tid för mötet bestämdes i samråd med
intervjupersonerna. I samband med telefonsamtalet fick de information om att
samtalet handlade om att komma tillbaka till Team Utreda och berätta om vilka
tankar de i efterhand har om tiden hos Team Utreda samt att berätta om vad de
gör nu. De informerades om tid och plats och hälsades välkomna, samt att det
var frivilligt att delta, liksom att avbryta medverkan. När tiden för intervjun kom
hämtades de i receptionen och gick tillsammans med undersökningsledaren in i
ett ostört rum där intervjun skulle äga rum. Innan intervjun startade
återrepeterades syftet med varför de var där, de fick även frågan om de
godkände att samtalet spelades in samt att det som sades inte skulle spridas
vidare tillsammans med deras namn, vara konfidentiellt. En av de fem
intervjuerna genomfördes utan inspelning eftersom intervjupersonen inte tyckte
att det kändes bra, dock med anteckningsstöd istället. Under intervjun fanns
intervjuguiden medtagen men lades åt sidan då tanken var att försöka sträva
efter ett så naturligt samtal som möjligt. Av den anledningen hade frågorna lästs
igenom tidigare av intervjuledaren och fanns under intervjun med mer som ett
stöd för att på slutet kunna säkerställa att alla frågeställningar blivit berörda
under samtalet.
Bearbetning av data
Analysprocessen i detta arbete skedde samtidigt som datamaterialet
transkriberades och var inspirerad av analysmodellen i sju fasen som Dahlgren
och Johansson (2009) beskriver.
 Den första fasen handlar om att bekanta sig med det transkriberade
datamaterialet.
 Den andra fasen om att markera de mest betydelsefulla uttalandena.
 Den tredje fasen om att jämföra dessa olika passager för att hitta likheter
och skillnader.
 Den fjärde fasen innebär att gruppera de skillnader och likheter som har
hittats.
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 Den femte fasen att försöka hitta kärnan i likheterna mellan de olika
kategorierna. Det är här gränsen mellan de olika kategorierna dras, vad
som ska tillhöra vilken kategori bestäms.
 I den sjätte fasen får kategorierna får sina namn.
 I den sjunde fasen granskas och jämförs alla passager för att kontrollera
att alla kategorier är uttömmande. Ett uttalande ska exempelvis inte kunna
rymmas i två kategorier, denna fas brukar därför innebära att ett större
antal kategorier blir ett fåtal eftersom det oftast finns kategorier som kan
smälta ihop och bilda en gemensam kategori (Dahlgren & Johansson,
2009).
I denna undersökning markerades de mest betydelsefulla resonemangen med
överstrykningspenna, varpå de uttalandena som liknade varandra och stod för
samma typ av upplevelse jämfördes och grupperades ihop innan de skrevs in i
ett dokument. När grupperingarna skrevs in i dokumentet fick de preliminära
namn eftersom de då behövde rubriker som skilde dem åt. Dessa rubriker kom
sedan att ändras och preciseras i och med jämförandet i fas sju där femton första
rubriker bildade fem slutliga kategorier.
Den som genomför analysen påverkar självklart processen vid bearbetningen av
kvalitativ data. Dennes värderingar och övertygelser kan aldrig helt uteslutas,
istället utgör detta en viktig del av analysen. De kvalitativa data produceras
dessutom medan det tolkas och används (Denscombe, 2009). I och med detta har
alltid den som genomför undersökningen en central roll i slutprodukten.
Datamaterialet som dokumenterades genom ljudinspelning har lyssnats igenom
och transkriberats, vilket genererade i arton sidor utskrivet material. Detta lästes
sedan igenom flertalet gånger och bearbetades utifrån de sju stegen för att finna
de slutliga kategorierna. Kategorierna fick varsitt namn (rubrik) som ska fånga
känslan i kategorins innehåll (Dahlgren & Johansson, 2009).
Forskningsetik
Konfidentialitet är det forskningsetiska ställningstagandet som främst berör
denna undersökning. Det innebär att de som deltar i studien är skyddade mot att
obehöriga tar del av datamaterialet. Dock kan inte undersökningsledaren avgöra
vem som är behörig eller inte behörig att kontrollera datamaterialet om så
bedöms nödvändigt. Det kan finnas andra som är intresserade av uppgifterna för
sin egen undersökning, ibland kan det exempelvis bli så att en
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undersökningsledare får ta del av materialet men inte kontakta personerna som
medverkat i undersökningen (Vetenskapsrådet, 2011).
En annan del av konfidentialiteten innebär att intervjupersonerna avidentifieras i
största möjliga mån, det innebär att deras namn om dem nämns är fingerade. För
den delen innebär det inte att de kan göras helt anonyma, eftersom det finns
människor som sett vilka som blev utvalda till att medverka i undersökningen.
Däremot kommer utomstående aldrig att kunna veta med säkerhet vem som har
sagt vad. Beaktande av etiken innefattar även att i de fall då intervjupersonerna
nämner andra personer vid namn avidentifieras även dem och benämns ”N.N”
vid citat. Etiken har även beaktas då företag och vissa arbetsmarknadsinriktade
insatser omnämns vid namn och därför avidentifierats.
Ytterligare en viktig etisk aspekt är att de som deltog i undersökningen gjorde
det på frivillig basis med vetskapen om att det gick att avbryta sin medverkan
när som helst samt att det inte fanns några krav på att berätta om saker som inte
kändes bra.
Vidare är hanteringen av datamaterialet viktigt för studiens etiska försvarbarhet
(Vetenskapsrådet, 2011). I denna undersökning dokumenterades
intervjusamtalen genom ljudinspelning, detta material hanterades på ett
forskningsetiskt korrekt sätt genom att inget datamaterial spreds så att någon
obehörig kunde ta del av det och materialet makulerades sedan.
Tillförlitlighet och trovärdighet
Ofta används begreppen validitet och reliabilitet för att diskutera en
undersöknings kvalité. Dessa begrepp beskriver Rosenqvist och Andrén (2006)
som mer kopplade till generaliserbara resultat varvid begreppen tillförlitlighet
och trovärdighet är mer lämpliga för denna undersökning. I Vetenskapsrådets
skrift; God forskningssed (2011) tas begreppen tillförlitlighet och kvalité upp.
Där olika aspekter som bidrar till att stärka arbetets trovärdighet och
tillförlitlighet lyfts, det handlar alltså om undersökningens kvalité.
Vetenskapsrådet (2011) beskriver att undersökningens förutsättningar och
utgångspunkter måste motiveras och tydliggöras samt att syftet med
undersökningen samt dess frågeställning ska vara tydligt formulerad. Metoden
ska beskrivas utförligt och även utföras på ett etiskt och korrekt sätt, den ska
dessutom svara mot undersökningens syfte och frågeställning. Materialet bör
noggrant samlas in och genomgå en kritisk och systematisk analys. Det finns i
stort sett alltid felkällor, vilket ska diskuteras. Andra faktorer som bidrar till
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arbetets kvalité är ordning och struktur, det ska gå att förstå hela processen på ett
tydligt sätt. Nyskapande och vetenskaplig fantasi är även något som stärker
arbetet. Detta är dock ingen checklista, utan det är arbetets helhet som avgör den
slutgiltiga kvalitén (Vetenskapsrådet, 2011).
Det krävs en ödmjukhet för att förstå tillförlitligheten hos studiens resultat, att
överskatta och vidga betydelsen av resultatet är ett vanligt misstag. För att
ytterligare öka trovärdigheten i resultatet krävs en tydlig, kritisk och ärlig
diskussion om vad som kan ha påverkat resultatet, samt på vilket sätt det kan ha
blivit påverkat. Det är alltså viktigt att diskutera och förstå undersökningens
möjliga felkällor (Vetenskapsrådet, 2011).
Resultat - Upplevelser av att genomgå en utredning hos Team Utreda
Resultatet av intervjuerna har analyserats och kategoriserats in i fem olika
kategorier som alla skildrar intervjupersonernas olika upplevelser av att
genomgå en utredning hos Team Utreda. Kategorierna innefattar
intervjupersonernas upplevelser av Team Utredas personal, att delta i
gruppverksamheten, att vara fysiskt aktiv samt hur deras utvecklingsprocess
kommer till uttryck. Den sista kategorin handlar om vilken effekt Team Utredas
utredningen har gett på intervjupersonernas liv idag. Där det framförallt belyses
hur handlingsplanen som Team Utreda rekommenderar efterlevs.
Upplevelser av personalens krav och stöd - ”Inte bara en i mängden” Intervjupersonerna uppgav att de hade stort förtroende för Team Utredas
personal, en känsla av att de månade om sina deltagare. Det som bland annat
uppgavs skapa denna känsla var att kunna ha samma myndighetskontakt under
en längre period.
”… personalen som jobbar här, de liksom ändå hade ju koll på oss, det var inte
som typ Arbetsförmedlingen att man bara träffade dem en gång och sen fick
man en annan handläggare. Utan man hade ju dom hela tiden så man liksom fick
ju ett annat förtroende för dom… Så det var ju det som var bra med just Team
Utreda, att vi hade några stycken som vi pratade med och det kändes bra. Det
var bra att ha dom eftersom man hade dom ganska länge också så då visste man
att, ja men de här vet allt om mig så det kändes bra att inte behöva ta en ny
kontakt som jag skulle skapa ett nytt förtroende med.”
Denna intervjuperson belyste hur det kändes att ha en fast kontakt under en
längre tid, samma person beskrev även hur det känns att inte ha en fast kontakt.
”Ja, det är skittråkigt att behöva hoppa runt, det blir samma kretslopp hela tiden,
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det tar aldrig stopp, det tycker jag inte om… Men det går inte att ha en, så jag får
ta och gilla läget.”
Kontakten med Team Utreda ledde till ett förtroende och en känsla av att bli
bekräftad och sedd, en känsla som det inte alltid gick att sätta ord på. ”Det är
svårt att förklara men det är bara något som känns inne i hjärtat, typ”. Vikten av
att bli bemött utifrån sina individuella förutsättningar och viljor framkom även
under intervjuerna, exempelvis vid valet av arbetsprövningsplats.
”… Vi besökte olika arbetsplatser gjorde vi, bara för att liksom känna att det här
passade mig, det här är jag. Så det tog väldigt lång tid innan jag hittade rätt
plats… Det kändes på direkten, det här är jag så som sagt var jag trivdes enormt
så jag fick ju vara kvar där jättelänge…”
Denna upplevelse beskrevs även utifrån ett grupperspektiv, där en lite mindre
grupp uppgavs bidra till känslan av att vara bekräftad och synlig.
”Det är bra när det är mindre grupp med. Då får ju dels ni mer tid till varje
enskild person och även ifrån vår sida så får ju ni mer tid till oss och då blir man
inte bara en i mängden, ifall det är något som man behöver lite extra hjälp
med…”
Ytterligare ett perspektiv är att Team Utredas personal upplevdes göra mer för
deltagarna än vad de hade förväntat att de skulle göra för dem.
”… jättebra person, följde med mig på intervju, ibland tänkte jag att de gör sitt
jobb, ibland att de gör mer än sitt jobb... De visade lagar som jag inte visste, hur
man anmäler till Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan… följde med till
Arbetsförmedlingen, det är inte hennes jobb men hon följde med. Det är viktigt
för mig…”
Team Utredas personal uppges även ha egenskaper som uppskattades av
deltagarna. ”… jättetrevlig person, hon har jättemycket energi och sprider energi
till alla som var här, hon var jättebra, pratade så vi förstod.”
Utifrån intervjuerna framkom det även exempel på negativa upplevelser. En före
detta deltagare skildrade en situation där denne hade fått en känsla av att vara
närmast bortgjord, känslan bottnade i ett missförstånd mellan deltagaren och en
person ur Team Utredas personalgrupp. Missförståndet handlade om att Team
Utredas personal blivit oroliga för att deltagaren skulle haft suicidtankar, vilket
ett självsvarsformulär som deltagaren fyllt i tydde på. Intervjupersonen menade
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att det är bättre att lyfta frågor och farhågor direkt när de dyker upp än att vänta,
då det kan vara som i detta fall, falskt alarm.
”Jag hade problem med ögonen och sen blandade jag första raden med andra
raden, jag tryckte på den som var jättefarlig… Om det blir missförstånd, det är
bättre att från början, inte vänta en vecka, två veckor, utan prata direkt.”
En intervjuperson uppgav önskan om mer psykologkontakt på frågan om det var
något som denne saknade under utredningstiden. Det fanns även
intervjupersoner som tyckte det räckte med ett psykologbesök per månad.
”… men jag tänker att psykolog det räcker en gång per månad… när man är
frisk behöver man inte så mycket som när man är sjuk… jag behöver inte
faktiskt, jag behöver bara hitta ett jobb som passar för mig faktiskt.”
En annan intervjuperson upplevde att denna hade utsatts för alltför hårda fysiska
krav i och med arbetsprövning och fysisk aktivitet. ”Ibland blev jag pressad lite
för hårt, exempelvis att träna mer, även vid arbetsprövningen var det lite för hårt
fysiskt men till slut sa jag till, mentalt var det bra.”
Utifrån intervjuerna framkom det att en deltagare hade haft en negativ
upplevelse av sin arbetsprövningsplats, information som intervjupersonen menar
aldrig kom fram under utredningen.
”Nej, men de flesta ridstallen över huvud taget, de har hierarki, och jag tror att
de har glömt bort själva att de en gång i tiden också var nybörjade så att det var
drygt och sådana där grejer… och sen bad jag om hjälp så verkade det som ”gud
vad jobbigt”… Nej, jag tror aldrig det kom upp faktiskt för att det var annat som
kom upp istället… Jag höll på att sluta med en medicin, så biverkningarna
gjorde så att jag inte kunde vara kvar så att ja, jag slutade ju ändå. Jag vet inte
om jag sa någonting till N.N.”
Upplevelser av att delta i gruppverksamhet - ”Bra att få komma ut” Under intervjuerna framkom det olika tankar om hur det hade varit att delta i
Team Utredas gruppaktiviteter, de flesta före detta deltagare fokuserade på hur
upplevelsen i förhållande till de andra gruppdeltagarna hade varit.
”Det var bra grupper tycker jag. Vi hade väldigt bra
sammanhållning, man kunde ta och prata med dom och samtidigt
lyssna på dom och dom gjorde samma sak… Det blev att man lärde
känna dom, vad de hade haft i sitt tidigare liv och mer erfarenhet
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att höra deras historier och se var dom kom sen på deras
arbetsprövningar och hur de gick för dom, ifall de trivdes och hur
det funkade, så vi var ju väldigt måna om varandra också, frågade
och allmänt umgicks och bytte nummer med varandra och fortsatte
träna som jag och N.N., har gjort.”
Här är ett exempel som belyser hur gruppen fungerade som ett stöd genom sin
sammanhållning och även som en kunskapsbildning genom att få utbyta
erfarenheter och tankar med varandra. I detta fall hade det även utvecklats till en
vänskapsrelation som fortfarande underhölls, framför allt genom att de nu efter
utredningens slut tillsammans stöttade varandra att gå till gymmet för att träna.
Arbetsprövningen var ett av de teman som det talades om under gruppträffarna,
vilket denna intervjuperson skildrade. Under utredningen fanns det även ett
gruppforum som var informativt, av innehållet i det var det
avslappningsövningar och andningsövningar som nämndes av
intervjupersonerna. Utöver detta berördes inget annat innehåll, utan det var som
tidigare nämndes framförallt interaktionen i gruppen som skildrades. Detta
belyses genom att det inte alltid var lätt att komma på vad innehållet i dessa
grupper hade varit utan det blev tydligt att gruppens funktion till stort handlade
om att vara en ventil att prata av sig. ”Så, ja, kommer inte ihåg så jättemycket av
vad vi gjorde egentligen, kommer bara ihåg det att det var skönt att komma hit,
prata ur sig.” Detta återkommer hos samma intervjuperson flera gånger, ”Det
var skönt också att bara komma hit och bara prata ur sig, allt mellan himmel och
jord.”
Utifrån intervjuerna fanns det alltså beskrivningar av hur gruppen hade spelat en
stor roll för intervjupersonen under dennes tid på Team Utreda. Men det fanns
även beskrivningar från andra intervjupersoner som var mer likgiltiga angående
utbytet med de andra gruppdeltagarna. ”För mig spelade det ingen roll. Jag ville
bara prata med någon som är expert, inte med hela gruppen, vi hade sådant
också…” Det kan innebära att det inte riktigt fanns någon identifikation till
gruppen och att detta påverkade upplevelsen av gruppträffarnas betydelse.
Upplevelsen av att inte passa in i gruppen beskrevs även av en annan
intervjuperson. ”Eftersom jag var sjukskriven passade jag inte alltid in i
gruppen. Jag fick inte riktigt kontakt med de andra i gruppen, men det var ändå
okej. Det var bra att komma ut, få någon att prata med.” I ett fall beskrevs det
även att de övriga gruppdeltagarnas psykiska ohälsa påverkade de andra negativt
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genom att stämningen spred sig till de övriga samt att det ofta hade förekommit
störningsmoment i form av telefoner som ringt under gruppträffarna.
För majoriteten av intervjupersonerna innebar detta att gruppen inte alltid
upplevdes som ett stöd och att det inte alltid var helt enkelt att samverka och i
förlängningen etablera ett förtroende. Just förtroende för de andra
gruppdeltagarna betonar en intervjuperson som en förutsättning för att kunna
berätta om de egna känslorna och tankarna. Det var dock en intervjuperson vars
upplevelser av att samverka i grupp visar motsatsen, det vill säga att
intervjupersonen haft stort utbyte av att interagera i grupp. I de fall där
intervjupersonerna varit mer likgiltiga i sin beskrivning av interaktionen med de
andra gruppdeltagarna har det dock inte färgat det sammanlagda omdömet av
utredningen då det inte beskrivits som en stor förlust för någon.
Den upplevda skillnaden mellan utredningens olika gruppaktiviteter beskrevs
även, där träningen på gymmet upplevdes som lättsam och de övriga träffarna
allvarliga. ”Det var ju mera praktiskt var det ju … så då fick man mera ta upp,
eller prata mer allvarliga saker, inte bara tjo och tjim, utan det var både praktiskt
och nöjsamt.” En annan intervjuperson reflekterade över den känslomässiga
skillnaden mellan de två olika sätten att vara i gruppverksamhet. Den
gruppverksamheten där deltagarna tränade ihop konstaterades ha en fördel.
Fördelen handlade om att det fanns en känsla av stöd från de andra
gruppdeltagarna enbart genom deras närhet utan att behöva samtala och
interagera aktivt. Det handlade om en form av kravlöst stöd, där tillhörigheten i
gruppen utgjorde en trygghet och ett stöd utan att innebära krav på verbal
interaktion. ”Man är i en folkgrupp men behöver inte umgås och prata.”
En annan intervjuperson belyste även skillnaden i att delta i de olika
gruppaktiviteterna samt att det inte är helt ovanligt att som deltagare ty sig till en
av de andra deltagarna istället för till hela gruppen.
”Jag pratade mest med en, gjorde jag. Eller vi pratade inte så
mycket, vi skämtade mest… Alltså vi pratade väl bara under grupp,
men på gymmet var man ju mest för sig själv eller vad man ska
säga, de flesta gör ju sitt på gymmet.”
En intervjuperson reflekterade över antalet gruppträffar under utredningstiden
och menade att det var lagom med grupptillfällen, fler grupptillfällen skulle
innebära en risk för att bli trött, speciellt eftersom det var många gruppdeltagare
som hade psykisk ohälsa vilket upplevdes som energikrävande. Men
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intervjupersonen menade dock att denne efter utredningens slut gärna skulle
komma för att hälsa på och vara med i gruppen för att träna tillsammans.
Upplevelser av att vara fysiskt aktiv - ”Träning ger stolthet” En av gruppaktiviteterna under utredningstiden innebar att träna tillsammans
med övriga gruppdeltagare och Team Utredas personal på ett gym. Denna
aktivitet beskrevs i positiva ordalag av intervjupersonerna och majoriteten av
dem uppgav denna utredningsdel som det bästa med tiden på Team Utreda.
”För min del var det nog gymmet, komma igång med det, för det
var ju någonting som jag ville komma igång med innan, men då
fick man ju spark in där också. Så det tyckte jag var bra. Så det är
väl det som jag saknar nu om man säger, för jag kan inte gå där
nere nu.”
Detta citat belyser att träningen var någonting som vederbörande hade tänkt
börja med själv tidigare, vilket kan förklara den positiva upplevelsen. För denna
intervjuperson kan det ha inneburit att förändringsprocessen att börja träna redan
var påbörjad, vilket dels underlättade aktiviteten och även bidrog till att skapa en
positiv upplevelse av den.
En intervjuperson berättade även att denna gruppaktivitet bidrog till positiva
känslor som att bli stärkt och stolt, ett utvecklat självförtroende. ”Ja, man går lite
mer stoltare, att jag har tränat idag, så det är mycket bra.” Samma intervjuperson
beskrev även hur personalens olika egenskaper och förmågor att få med gruppen
hade stor betydelse för den positiva upplevelsen.
”Jaa, ja träningen var väldigt bra… N.N, riktigt härlig klippa,
pumpa pumpa och tjo och tjim, samtidigt som hon kunde vara
allvarlig och skämtsam också, sen så när vi stretchade med N.N,
hon hade avslappning och nu spänner vi skinkorna, (skratt), man
garvade hela tiden, ja det var roligt.”
En annan intervjuperson uppger även den att träningen i grupp var det bästa men
sätter samtidigt träningen i relation till den övriga utredningen och menar att det
inte enbart var just träningen som var bra utan även den funktionen som
träningen tillsammans med de andra träffarna fyllde, att bryta en tidigare
isolering. ”Träningen var bäst men även hela grejen att vara här, att komma ut…
Det var kul, kunna träna gratis på ett bra gym liksom och testa olika saker.”
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Upplevelser av utvecklingsprocessen - Bearbetning, lärande och framtidstro De flesta av intervjupersonerna beskrev tydliga exempel på hur utredningen hos
Team Utreda hade inneburit en utvecklingsprocess. En före detta deltagare
beskrev hur det kändes skrämmande att påbörja sin utredning eftersom det var
första kontakten efter en tids isolering. Men hur denna känsla senare kom att
bytas ut mot en mer harmonisk känsla. ”Först var det asläskigt, sen var det
jätteskönt… det var ju första kontakten för mig att rehabilitera mig.”
På frågan om vad som var det bästa med tiden hos Team Utreda beskrev en före
detta deltagare hur Team Utredas personal stöttade och uppmuntrade
utvecklandet av kunskaper och förmågor.
”Faktiskt alla är bra, de visar jättebra känslor till oss, ger mycket
energi till oss, CV gjorde vi tillsammans men hon hjälpte mig.
Ibland sa hon till mig, N.N., du måste lära dig lagar, hon ville att
jag skulle utveckla mig. Dom ville utveckla oss, men jag blev inte
ledsen när de sa, du behöver lära dig att göra det och det. Jag tänkte
att det är bra att man vet själv, inte alltid be om hjälp. Men när dom
gör och lär tillsammans, det är viktigast. Hon hjälpte mig och
utvecklade mig, inte bara gjorde, utvecklade mig också.”
Det intervjupersonen belyste handlar om att stöttning framför allt handlar om att
bli uppmuntrad att lära sig själv, inte att någon gör saker åt den andre.
Utifrån detta lärande klarar denna intervjuperson nu av fler uppgifter själv vilket
denna dessutom beskrev lett till en självständighetskänsla.
”… jag utvecklade mig att klara av att fylla i papper själv, nu går
jag inte till min granne med papper längre som jag gjorde förut. Det
känns jättebra, alla papper som kommer, förut tog jag hjälp, men
nu gör jag det själv.”
Det fanns fler intervjupersoner som skildrade hur personalens stöd bidrog till en
förändringsprocess som innebar att dessa före detta deltagare förändrade sitt sätt
att förhålla sig till tillvaron. ”Jo, jag fick ju en spark i röven med för att göra
saker som jag vill.”
En annan intervjuperson berättar om hur denne tidigare struntat i olika
besökstider och insatser genom att sjukanmäla sig och hitta på andra ursäkter
men att det blev skillnad i kontakten med Team Utreda.
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”… bara att man fick komma hit och prata ur sig eller att jag och
N.N., pratade rätt mycket, det blev en annan grej, det blev att man
inte bara sket i det, utan man liksom man kom hit bara för att.”
Flera av intervjupersonerna uppgav att deras självförtroende och självkänsla
förbättrades under utredningstiden, en före detta deltagare berättade att det
framför allt var under tiden för arbetsprövningsplatsen som den stora
förändringen skedde.
”Nej jag fick lite från Team Utreda sen även från
(arbetsprövningsplats)., då, mitt självförtroende växte väldigt
mycket, i början var man skämtsam, inte ville visa sitt riktiga jag.
Man liksom spelade en liten jargong liksom, det var ju likadant så i
början så sa jag att jag avskyr människor, äckliga homosapiens för
jag bara var så trött på världen, på allting men till slut så blev jag
lite gladare, bättre självförtroende. Så jag är jätteglad att jag fick
börja här, att jag fick chansen till att komma hit.”
Samma intervjuperson menade även att detta med förflyttning blev bättre i och
med utredningstiden. ”Sen tar jag mig dit jag ska ifall jag inte är sjuk.”
Denna intervjuperson uppgav även att det kändes ledsamt att sluta hos Team
Utreda, vilket det även var fler intervjupersoner som påpekade. Men hos denna
intervjuperson fanns det en tanke kring avslutet och början på en ny fas, vilket
tycktes vara en hjälp i detta.
”… jag känner att jag har nått så gott som alla de mål jag skulle
uppnå. Var tråkigt bara att man var tvungen att avsluta här bara,
man trivdes så himla bra så det var lite tråkigt att behöva gå
härifrån men ändå är det bra också att man kom härifrån, men lite
tråkigt… Men ändå känns det bra att jag har varit här, jag har klarat
det liksom ändå.”
Bearbetning och insikt
En före detta deltagare beskrev hur utredningen innebar att få ta del av
beskrivningar av sig själv både utifrån ett positivt och utifrån ett negativt
perspektiv. Denna intervjuperson uppgav att detta innebar en känslosam
bearbetningsprocess.
”Man fick ju både positiv och negativ kritik med så man fick ju lite
att tänka på med… När jag begärde ut mina papper från Team
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Utreda var det lite jobbigt. Vissa saker som: aha uppfattas jag
sådär av andra människor, är jag en sådan människa.”
Denna intervjuperson syftade till hur det kändes att läsa igenom och ta del
av det skriftliga dokumentet där Team Utreda har redogjort utredningen.
En annan av intervjupersonerna berättade om en händelse i början av
utredningen som väckte motsträviga känslor men som efter att det
sjunkigt in och bearbetas senare visade sig leda till något positivt.
”Så sa N.N., att du kanske behöver mera hjälp och ta och prata med
(samtalskontakt) eller någon terapeut då, det tyckte jag absolut inte
om för tidigare så har jag verkligen avskytt terapeuter har haft
väldigt mycket som har påverkat mig som jag var tidigare. Så det
var verkligen pest och pina, men till slut så tog jag den kontakten i
alla fall, eller bad N.N., om hjälp, vi kanske kunde ta och kolla på
någon iallafall, så nu har jag en tjej som jag går till… så det känns
ju otroligt mycket bättre. Men just där i början så kändes det
absolut inte bra men sen kom man fram till det att det var nog inte
så tokigt i alla fall.”
Lärdomar och verktyg
Att utredningen har inneburit att individerna fått reflektera över sina liv vilket
lett till olika insikter är tydligt. På frågan om vad de före detta deltagarna tyckte
att de tagit med sig från utredningen nämndes framför allt olika former av
kunskapsbildning.
”Planera, sätta upp rimliga mål, sådant som man faktiskt kan se sig
själv utföra, både kortsiktigt men även långvarigt. I mitt fall så vill
jag ha en bättre ekonomisk situation, och det är ju sådant man får
acceptera att det kan ta lite längre tid men så att man inte sitter och
tror att man kommer att vara mångmiljonär i slutet av året, lite
sådant där, ta det i små steg framåt, istället för att förvänta sig för
mycket på en och samma gång.”
För denna intervjuperson handlade det dessutom om insikten i hur viktigt det är
att mål kring framtiden ska kännas realistiska för att dessa ska bli hanterbara och
genomförbara.
Skildringar av utvecklandet av drivkrafter förekom även.
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”… man kände att man hade lite krav på sej, tills nästa vecka skulle
ni ha gjort det här. För även om det bara var en mindre grej kändes
det bra för sin egen skull att känna att jag faktiskt har gjort det jag
skulle göra.”
En intervjuperson belyste även träningen i grupp utifrån ett lärandeperspektiv.
”Jag har lärt mig att när man går på (träningsanläggning) blir man bättre, nu
promenerar jag varje dag, förut promenerade jag också men inte så noga.”
Kunskap kring avslappningsövningar och andningsövningar var liknade
lärdomar som andra intervjupersoner nämnde.
En intervjuperson kunde inte alls förnimma någon lärdom eller reflektera över
om denne tagit med sig någonting från utredningen. Dock hade denna
intervjuperson en nära anhörig med sig under intervjun vilken beskrev sina
iakttagelser av hur intervjupersonen varit under tiden för utredningen samt vad
vederbörande lärt sig. Den anhörige menade att den före detta deltagaren hade
ökat sin sociala förmåga, samt haft glädje av att följa ett schema. Den anhörige
beskrev även att den före detta deltagaren alltid var glad efter att denne hade
varit hos Team Utreda. Dessutom menade den anhörige att det mest positiva inte
var utredningen i sig utan det som utredningen hade lett till, det vill säga rätt
stödinsatser för den före detta deltagaren och då i synnerlighet umgänge med en
kontaktperson.
Framtidstro och motivation
En av de före detta deltagarna kände sig besviken efter att den
arbetsprövningsplatsen som Team Utreda ordnade inte ledde till ett lönearbete
trots en lyckad prestation. Vi tiden för intervjun var denne intervjuperson mitt
uppe i starten av en ny praktikplats, i denna besvikelse kunde ändå en stark
drivkraft att komma framåt urskildas.
”Jag kände samtidigt att jag ville ta och komma vidare, jag visste
att (arbetsprövningsplats)., inte kunde erbjuda ett jobb, så som
ekonomin ser ut, det kändes ändå skönt att komma vidare, det här
kanske är en ny chans till att kanske få ett jobb.”
Samma intervjuperson beskrev hur motivationen kring att få ett lönearbete och
försörja sig själv funnits innan tiden på Team Utreda och att det var just den som
bidragit till viljan att genomgå utredningen. På detta sätt beskrev den före detta
deltagaren om hur det var att komma till Team Utreda.
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”Jag hoppades på att det skulle vara bra, för jag orkade inte leva på
socialen, det är så tråkigt, man har ju absolut inget liv tycker man
inte, inte råd till det man vill ha råd med så jag vill väck därifrån.”
För denna intervjuperson har inställningen till att försöka orda tillvaron och
kanske framförallt tilltron till sin egen förmåga att göra detta förändrats i
samband med utredningstiden.
”Ja, inte bli förbannad lika fort, allting tar sin tid… och att man
måste kämpa, man kan inte få allting serverat på silverfat, det
funkar inte. Det har man ju också vetat sen tidigare men inte orkat
bry sig om, det är mer nu som man tar åt sig lite mer.”
Den före detta deltagaren beskrev även att inställningen till att testa nya
praktikplatser förändrats i och med utredningen.
”… likadant ifall jag ska ta och börja praktisera igen eller så, sök
en plats som verkligen säger att det här är jag så att man inte bara
tar en plats och det blir skit utav det igen, det är ju det som jag har
gjort tidigare, jag har bara tagit någonting och sen bara blir det
blaha och då blir det att man tappar den här gnistan, att det här var
inte ett dugg kul jag skiter i det, jag lever på socialen. Men nu
känner jag att, nu jävlar, nu vill jag bort därifrån, nu jäklar.”
Hur gick det sen? – Upplevelser utifrån handlingsplanen
Den individuella handlingsplanen som Team Utredas utredning mynnar ut i
innebar individuella punkter att arbeta med för intervjupersonerna. Dessa
punkter handlar oftast om olika sorters åtgärder. Vissa av dessa förväntas
individen ansvara över och genomföra själv eller med eventuellt stöd,
exempelvis att fortsätta träna eller att genomföra sjukgymnastiska övningar
regelbundet. Men handlingsplanen innebär oftast även mer
arbetsmarknadsinriktade åtgärder och insatser som syftar till att föra individen
närmare arbetsmarknaden.
Det genomgående för intervjupersonerna var att de arbetsmarknadsinriktade
åtgärderna följdes, dock med varierande framgång. En intervjuperson beskrev
sin insats via en rehabiliterande folkhögskolekurs i positiva ordalag och
betonade att det som framför allt varit positivt var deras sätt att individanpassa
verksamheten. ”… Det är kravlöst och det är väldigt bra. Om man exempelvis
sjukskriver sig så kan man antingen göra det för ”sin sjukdom” eller för
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”sjukdom” som i typ influensa.” Det fanns även en påbörjad process för att få
psykiatrikontakt, vilket var en del i handlingsplanen. Samma intervjuperson har
dock haft mer svårt att genomföra de insatserna som skulle ske på egen hand,
bland annat att tänka positiva tankar om sig själv, genomföra
avslappningsövningar samt sätta upp mål för framtiden. Något som
intervjupersonen uppgav att denne ville göra men att ”det saknades stöd och
därför rann det ut i sanden”. Intervjupersonen menade dock att denne skulle vilja
ha stöd i att genomföra detta. Ett mål i handlingsplanen var exempelvis att
kontakta en syokonsulent för att diskutera framtida studier, något som
intervjupersonen menade att denne inte gjort men hade tänkt göra.
Intervjupersonen var vid tillfället för intervjun hundvakt under en period och
kom genom det ut för att motionera, vilket även det var en punkt i
handlingsplanen.
En annan intervjuperson beskrev hur den arbetsprövningsplatsen som
anordnades visa Team Utreda varit mycket positiv men att den inte ledde till ett
lönearbete vilket beskrevs som ett bakslag för intervjupersonen.
”Det kändes ungefär som att det var lite tillbaksteg när man var där
på (arbetsprövningsplats)., jobbade 40 h i veckan och sen komma
till (ett företag) 2-3 dagar i veckan, 1-2 h åt gången. Så det kändes
ju inte speciellt givande, ja det var tillbakasteg, tillbakaslag och
gruppen som jag kom med då de hade ju inte kommit speciellt
långt som jag hade gjort så det kändes ungefär som att den gruppen
tryckte ner mig. Så det känns lite som att jag är tillbaka på ruta ett
igen, så det känns inte jättebra.”
Här beskrevs en känsla av att ha arbetat sig uppåt genom utredningen och
framförallt via arbetsprövningsplatsen men sedan en besvikelse och ett steg
tillbaka då det inte ledde till ett lönearbete. Samma intervjuperson beskrev även
en frustration över att skickas runt bland olika instanser.
”Jag blev ju så runtskickad så man vet knappt hälften och sen blev
jag skickad till arbetsförmedlingen så jag byter ju nästan flera
handläggare än vad jag byter trosor nästan, nej men det känns
liksom som att kan jag inte bara få ha någon fast stadig, som man
inte behöver ta och berätta ens historia hela tiden, det är lite
halvjobbigt.”
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Vid tiden för intervjun hade denna intervjuperson precis påbörjat en ny
praktikperiod, även om det fanns en frustration och en besvikelse över att den
förra platsen inte ledde till ett lönearbete hade ändå denna individ förmågan att
blicka framåt även om känsla av vemod inför att än en gång börja från ruta ett
fanns där. ”Det kändes ändå skönt att komma vidare, det här kanske är en ny
chans till att kanske få ett jobb.”
Samma intervjuperson hade som mål att börja betala av sina skulder och
rekommenderades en kontakt för att få hjälp med detta. Den kontakten har
intervjupersonen tagit och intervjupersonen uppgav att den ena skulden var
avbetalad. Även den samtalskontakt som rekommenderades har
intervjupersonen tagit och beskrev en känsla av motstånd till denna kontakt i
början men sedan en lättnadskänsla när den väl var tagen och påbörjad. I
intervjupersonens handlingsplan fanns det även rekommendationer att besöka en
verksamhet för daglediga för att ha målning som fritidssysselsättning. Detta har
intervjupersonen inte testat ännu på grund av inspirationsbrist men menade att
det var något som var en önskan. Intervjupersonen hade även idéer om hur den
inspirationen skulle kunna skapas. ”Det är nästan att man måste tvinga sig lite,
nu sätter du dig ner och målar lite, så det är lite mer pushning från mig själv.”
En annan punkt i handlingsplanen var att fortsätta träna vilket intervjupersonen
uppger sig ha gjort:
”Jag skaffade årskort gjorde jag… nu har det inte blivit något för
att jag varit sjuk, annars har det funkar väldigt bra… Först var det
en gång i veckan och sen så försökte vi med två gånger och det
funkade också sen så försökte vi med tre gånger och det funkade
väl sådär, tredje gången var lite jobbig.”
Intervjupersonen beskrev hur träningen trappades upp och skildrade hur det vid
tre pass i veckan blev svårare att ta sig iväg. Men berättade även att denne har en
träningskompis som också genomgått en utredning hos Team Utreda och
beskrev hur de försökte motivera varandra till att fortsätta träna.
Utifrån handlingsplanen för den tredje intervjupersonen var en av
rekommendationerna kontakt med Arbetsförmedlingen vilket inte var aktuellt
vid tidpunkten för intervjun då intervjupersonen var sjukskriven. Denna kontakt
fanns dock innan sjukskrivningen och intervjupersonen hade då bott i Stockholm
under två månader för att arbeta.
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För denna intervjuperson handlade även handlingsplanen om att få avlastningen
i det ansvaret som denna tog för en nära anhörig. Intervjupersonen uppgav dock
att denna fortfarande tog ett stort ansvar men att det kändes bra att kunna hjälpa
en annan människa och menade att på grund av sjukskrivningen skulle ändå
inget annat jobb kunna utföras. Intervjupersonen beskrev att det därför kändes
bra att kunna hjälpa andra människor utifrån dagsform och utan större krav och
ansvarstaganden som ett arbete innebär. ”Jag tänker att jag gör något som är bra
för någon annan person … och nu med min situation jag kan inte göra något
annat jobb… Det är inte så mycket ansvar, inte jobb bara hjälp.”
Samma person hade även en planering som innebar att fortsätta göra övningar
från sjukgymnasten för att stärka nacken och skulderpartiet. På frågan om dessa
övningar gjordes så gavs inget tydligt svar utan intervjupersonen framhävde
istället dagliga långpromenader och menade att de hjälper mot besvären från
nacke och rygg.
Den fjärde intervjupersonens handlingsplan handlade om att etablera en kontakt
med Arbetsförmedlingen för att få hjälp att närma sig arbetsmarknaden, bland
annat genom att få stöd i att sätta upp rimliga mål. Via Arbetsförmedlingen hade
denne person kontakt med jobbcoacher. ”Har ju jobbcoacher som är på en nu, så
det blir ju liksom nästa steg, en fortsättning, och utvecklas som person.”
Denna intervjuperson jämförde även denna åtgärd med tiden på Team Utreda.
”Man känner igen sig i (Arbetsmarknadsinriktad insats), det är ju
snäppet uppåt. Där är fokus på personlig utveckling, och här var
fokuset mer rehabilitering eftersom många var sjukskrivna,
skillnaden är att på (Arbetsmarknadsinriktad insats) är fokuset på
vad man kan sen tidigare och här var det kanske att man skulle få
en bättre självkänsla och lära känna sig själv. Så
(Arbetsmarknadsinriktad insats) är steget längre att utveckla det
man kan.”
Denna före detta deltagaren menade även att det faktum att perioden mellan
avslutet på Team Utreda tills efterföljande insats var kort, vilket medförde att de
kunskaper som denne inhämtat under utredningen aldrig hann försvinna utan
togs med in i den nya insatsen.
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En del i denna intervjupersons handlingsplan var att göra lite mer än tidigare för
att åstadkomma en förändring. Insikten att det kan kännas bra att anstränga sig
för att uppnå känslan av att göra det som förväntas beskrevs.
”… man kände att man hade lite krav på sig, tills nästa vecka
skulle ni ha gjort det här. För även om det bara var en mindre grej
kändes det bra för sin egen skull att känna att jag faktiskt har gjort
det jag skulle göra.”
Den femte intervjupersonens handlingsplan handlade framför allt om att bygga
upp ett stöd kring intervjupersonen, bland annat genom en fortsatt kontakt med
kontaktpersonen. Detta beskrevs som en oerhört lyckad insats, där
kontaktpersonen och intervjupersonen tycks ha byggt upp en fin kontakt genom
gemensamma intressen som innebar att intervjupersonen kom ut på olika
aktiviteter. Kontaktpersonen beskrevs ungefär som en förebild och tidsramarna
för umgänget var väldigt flexibla och anpassningsbara vilket uppfattades som
positivt. ”Hon har ju speciella timmar som hon har fått från socialen då, fast jag
tror vi överskrider dem”. Det faktum att kontaktpersonen uppfattades göra lite
mer än vad denne egentligen skulle behöva bidrar troligtvis till att
intervjupersonen känner sig betydelsefull.
Samma intervjuperson berättade även om sitt stöd i hemmet med att planera
ekonomin. Samt att åka iväg och handla matvaror, vilket dessutom fungerade
som en aktivitet för att få komma ut. Ett annat stöd kom från det teamet som
intervjupersonen uppgav har ställt dennes diagnos. Intervjupersonen beskrev en
tät kontakt med dem samt dessutom avlastning i att boka viktiga möten och
påminnelse om tiden för dessa.
”För han ser ju till också att om man kanske ska ha ett större möte
med försäkringskassan, socialen och allt det där så istället för att
jag ska göra det så fixar han det… jag får ju alltid ett papper hem
om jag har en tid sen brukar jag alltid få ett sms samma dag.”
Intervjupersonen använde även sin mobiltelefon som hjälpmedel för att komma
ihåg bland annat möten men menade att den inte används lika frekvent som
tidigare då den är gammal och inte fullt fungerande längre.
Det uppgavs även att det fanns en planering med Jobb och Kunskapstorget som
handlade om att hitta en lämplig praktikplats. Detta menade intervjupersonen

101

kändes skönt eftersom det skulle innebära att få komma ut och göra någonting
på dagarna.
Reflektion
Reflektionen består av två delar, en där resultatet från undersökningen framhålls
i en reflekterande diskussion samt en metoddel där valet och utförandet av
metod utvärderas och diskuteras genom en kritisk reflektion.
Reflektion utifrån resultatet
I denna del lyfts de viktigaste delarna från resultatet fram i en reflektion.
Team Utreda – ”mer än bara ett jobb”
I resultatet framkommer det att Team Utreda upplevs som en mer fast kontakt i
jämförelse med andra insatser. Förklaringar till detta kan dels vara att kontakten
i sig är under en längre period. En tanke är också om Team Utredas
förhållandevis lilla arbetsgrupp kan ha någonting med detta att göra, samt att
gruppen med deltagare dessutom upplevs vara liten. Allt detta kan tänkas ge en
känsla av att alla känner alla. Något som ytterligare talar för detta är att när de
före detta deltagarna talar om Team Utredas personalen är det i stort sett alla ur
personalgruppen som de tar upp.
Resultatet visade även att Team Utredas personal upplevdes gå utanför ramarna
och göra lite mer än vad deltagarna förväntade sig. Det beskrevs som att Team
Utreda ibland gör mer än bara sitt arbete. Detta behöver inte betyda att det
faktiskt är så att personalen går utanför sitt uppdrag i välvilja att hjälpa deltagare
utan det är viktigt att poängtera att detta är en känsla som skapas hos deltagarna.
Känslan som det skapar tycks ha stor inverkan på de före detta deltagarna, en
känsla av att bli bekräftad, känna sig betydelsefull och omtyckt. Att detta har en
stor del i den positiva upplevelsen styrks även genom att resultatet visar att
samma fenomen återkommer när en före detta deltagare berättar om sin
kontaktperson. Där kontaktpersonen uppges lägga mer tid på sitt
kontaktmannaskap än vad som är avtalat.
Att komma vidare
Utifrån resultatet beskrev en intervjuperson att det kändes som att komma
tillbaka på ruta ett igen då arbetsprövningsplatsen som anordnats via Team
Utreda inte ledde till ett lönearbete trots en lyckad arbetsinsats. Detta är ett
viktigt exempel att stanna upp vid eftersom det tydligt symboliserar det scenario
som beskrevs inledningsvis, det vill säga att arbeta sig uppåt för att sedan falla
tillbaka och vara tvungen att börja om i processen igen. Det är inte svårt att
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räkna ut att konsekvensen av att slitas mellan hopp och förtvivlan i längden inte
för individen framåt. I värsta fall kanske det snarare leder till motsatt effekt, det
vill säga att besvikelse efter besvikelse gör individen mer skada än nytta.
Egentligen ligger givetvis inte detta problem på individnivå utan på en mer
samhällsstrukturell nivå, men det är på individnivå som konsekvenserna ibland
blir som störst. Resultatet från denna undersökning indikerade dock att den
utvecklingsprocess som utredningen i många fall genererade i rustade
individerna i att hantera dessa situationer. Resultatet visade även att det fanns en
större benägenhet i att lyckas med nästa insats om denna kom inom en kort
tidsperiod efter att utredningen avslutats. Detta vore ett sätt att hantera den berg
och dalbanan som annars kan uppstå om deltagarna hinner falla tillbaka i gamla
rutiner igen innan nästa insats tar vid.
Team Utredas utredning mynnar ut i en handlingsplan som innefattar lämpliga
åtgärder för individen. Det som resultatet visade var att de förslag på åtgärder
som innefattade ett stöd, exempelvis umgänge med kontaktperson eller
medverkan i arbetsmarknadsinriktad åtgärd i grupp efterlevdes bättre än de
åtgärder som handlade om att individen själv skulle ta ansvar, exempelvis
genom att ta egna kontakter eller att utföra sjukgymnastiska övningar på egen
hand. Dock visar resultatet att det finns en vilja hos intervjupersonerna att
genomföra även dessa åtgärder. En intervjuperson menade exempelvis att denna
skulle vilja ha stöd i att genomföra de individuella åtgärderna som uppgavs ha
runnit ut i sanden. Detta skulle kunna tolkas som att det ibland finns ett ännu
större behov av stöd för många individer i denna målgrupp än vad dels
utredningen visar men även vad det finns resurser att täcka upp för.
Att vara delaktig – en del i individanpassningen
Resultatet indikerar hur viktigt det är att deltagaren själv får vara delaktig
i val av åtgärder och insatser. Det är även tänkbart att denna delaktighet
leder till ett mer ansvarstagande då det kanske känns mer naturligt att
ansvara och kämpa för någonting som individen själv fått vara med och
bestämma kring. Av den anledningen är det än mer viktigt att den
individanpassningen som sker inkluderar den enskilde individens
delaktighet.
Ett exempel på detta är då en före detta deltagare beskrev att denna av
slentrian bara tagit vilken praktikplats som helst förut, utan att investera
särskilt mycket engagemang i denna varvid detta inte lett till att individen
kommit vidare. Men att denna nu satsar mer energi i att hitta en
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praktikplats som verkligen känns rätt, denna insikt beskrevs vara en följd
av utredningstiden.
Utifrån resultatet framkom det ganska stora skillnader i hur
intervjupersonerna hade upplevt gruppverksamheten. Det fanns en
upplevelse av att inte passa in i gruppen eftersom de andra
gruppdeltagarna uppfattades vara annorlunda. Men det fanns även
exempel där gruppverksamheten beskrevs som oerhört positiv. Tänkbara
orsaker till de skilda upplevelserna kan vara att intervjupersonerna
genomgått utredningen under olika tidsperioder och därför tillhört olika
grupper. Sedan är det självklart att intervjupersonerna i sig är olika
individer som uppskattar gruppverksamhet olika mycket, kanske
beroende på om de är vana att vara i grupp eller inte.
Intressant från resultatet var även att träningen i grupp ansågs vara det
bästa under utredningsperioden. En tänkbar anledning till att denna del
upplevdes som den bästa är att det är den delen i utredningen som är mest
likt ett vanligt liv, vilket kan ge en känsla av att ”vara som alla andra”.
Dessutom är det en konkret aktivitet som det är enkelt att berätta om för
andra. Träning i grupp inom denna typ av verksamhet är därför ett
synnerligen gott exempel och någonting som förhoppningsvis kan vara en
inspirationskälla för andra enheter och verksamheter som bedriver ett
liknande arbete.
Utifrån intervjupersonernas utsagor går det att tyda att de skiljer på Team
Utreda och Socialkontoret. Förklaring till detta är troligtvis att Team
Utredas lokaler ligger frånskilt det övriga Socialkontoret. Detta kanske
ger en mer avslappnad och avdramatiserande känsla för deltagarna då det
kan tänkas vara mindre laddat att berätta att ”jag går hos Team Utreda” än
”jag går till socialen”.
Reflektion utifrån metoden
Denna studie kan enbart svara på dessa fem intervjupersoners upplevelser
eftersom undersökningen och därmed även resultatet endast är baserat på dem,
vilket inte på något sätt gör resultatet generaliserbart. Det vill säga, det finns
inget som säger att dessa upplevelser som studien resulterade i gäller för alla
avslutade deltagare. Vetenskapsrådet (2011) menar att det är en viktig insikt vad
gäller en undersöknings tillförlitlighet, att överskatta eller vidga resultatets
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betydelse ger motsatt effekt. Därför vore det intressant att fortsätta studera
området genom samma metod, för att utvidga resultatets betydelse.
Eftersom att de individer som medverkade i undersökningen var avslutade före
detta deltagare sedan mellan 1- ½ år tillbaka i tiden är tidsaspekten viktig att ta
upp. Det faktum att det gått minst ett halvt år sedan de avslutades gör att det kan
ha varit svårt att minnas tillbaka och att många upplevelser genom detta blir en
efterkonstruktion. Därför är det viktigt att poängtera att syftet med undersökning
handlade om att undersöka upplevelser av att ha genomgått en utredning hos
Team Utreda, det vill säga det intressanta ligger till stor del i att söka svar på hur
de före detta deltagarna tänker om tiden hos Team Utreda i efterhand.
I intervjusamtalet påverkade undersökningsledaren utfallet av resultatet genom
val av frågor, följdfrågor och sätt att framställa frågorna på. Självklart påverkade
även undersökningsledaren intervjupersonernas svar genom dennes blotta
existens, vilket möjligtvis hindrade dem från att säga vissa saker, eller tvärtom
fick dem att överreagera. För att förstå undersökningens möjliga felkällor är en
kritisk och ärlig diskussion om vad som kan ha påverkat resultatet viktig
(Vetenskapsrådet, 2011).
Undersökningsledaren hade inte arbetat med dessa individer tidigare eller tagit
del av deras utredning frånsett handlingsplanen som låg till underlag för några
intervjufrågor. Däremot kände denna till verksamheten vilket även bör tas i
beaktande då detta kan ha färgat resultatet. Dessa faktorer bör dock inte ses som
en nackdel då Kvale och Brinkmann (2009) menar att en av poängerna med
kvalitativ metod är att den som genomför undersökningen är med och färgar
resultatet.
Fortsatt uppföljning
Eftersom Team Utreda är en relativt nystartad verksamhet är det av stort intresse
att fortsätta följa upp det klientarbetet som bedrivs. Denna undersökning som är
baserad på fem avslutade deltagare är endast en liten djupdykning med dock en
bra början.
En del i det resultatet visade var att Team Utredas personal upplevs göra saker
de före detta deltagarna inte hade förväntat sig beskrivs det i särskilt varma
ordalag. Det vore intressant att fortsätta studera detta, vad är det som gör att
denna känsla uppkommer, är det ”när man bryr sig på riktigt” som det lyser
igenom?
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Som resultatet visar har alla före detta deltagare på något vis kommit framåt i sin
utvecklingsprocess, även om steget framåt är olika långt. Detta stärker
befogenheten av långsiktiga insatser samt att det ibland behövs en påminnelse
om att det är en stor vinst även om det bara är en individ som blir hjälpt, både ur
individens och ur det samhällsekonomiska perspektivet.
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Bilaga 1. Intervjuguide
Intervjuguiden är utformad som ett stöd för undersökningsledaren vid
intervjusamtalet, där de olika delarna som är tänkta i samtalet presenteras
tillsammans med respektive intervjufrågor.
Del 1 (Minnas tillbaka och ge sin återblick över tiden på Team Utreda).
o Nu är du här igen på Team Utreda, hur känns det?
o Vad minns du av din tid på Team Utreda? Hur gick det till när du kom
hit? Vad fick du göra?
o Det finns väl grupper också, hur går det till? Berätta! Hur tyckte du det
var?
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o Arbetsprövningen då, hur var den då? Berätta!
Del 2 (Mer värderande frågor kring hur utredningen upplevdes)
o Vad tycker du var det bästa med att vara på Team Utreda? Om det skulle
ha varit lite bättre, hur skulle det ha varit då?
o Vad var det som var minst bra med att gå hos Team Utreda då? Var det
något du saknade?
o Vilket stöd upplevde du att du fick under tiden på Team Utreda?
o Finns det något som du skulle vilja haft lite mer av under din
utredningstid?
o Vad tycker du Team Utreda har gett dig?
Del 3 (Frågor om nuet, framförallt utifrån handlingsplanen, vad har utredningen
lett till)
o Nu lite såhär efteråt, vad tycker du att du fick med dig från utredningen?
Vad lärde du dig? Är det något du har användning av i din vardag nu?
o Hur har du det nu? Vad gör du på dagarna?
Frågor utifrån handlingsplanen (Intervjuperson 1):
o I din handlingsplan från Team Utreda så står det att du ska göra lite mer
än vad du tidigare gjort för att åstadkomma den förändring som du själv
vill ska ske. Hur tänker du kring det?
o Har du kontakt med arbetsförmedlingen, coach, vägledare eller liknande?
Upplever du att den kontakten hjälper dig med att sätta upp rimliga mål
för framtiden?
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Frågor utifrån handlingsplanen (Intervjuperson 2):
o Förut tog du ett stort ansvar över din före detta man, är det så nu också?
Hur har det gått med att få avlastning i det? Har han fått personlig
assistent?
o Har du någon kontakt med Arbetsförmedlingen nu? Hur ser den ut? Finns
det planer på arbete?
o När du var hos sjukgymnasten här så fick du vissa övningar för att stärka
nack- och skulderpartiet. Hur har det gått med att göra dem?
Frågor utifrån handlingsplanen (Intervjuperson 3):
o I din handlingsplan från Team Utreda står det att du rekommenderades att
börja på en rehabiliterande folkhögskolekurs, hur har det gått med det?
Har du varit där? Hur var det?
o Vad har hänt efter det? (Arbetsmarknadsinriktad insats?)
o Hur har det gått med dina planer på studier? Har du varit i kontakt med
någon studievägledare?
o Har du kontakt med psykiatrin? Hur känner du att det har varit? Upplever
du att du fått stöd därifrån?
o Hur har det gått med att försöka säga positiva saker till dig själv, att
formulera mål och våga tro på att du kan lyckas? Upplever du att du efter
att du slutade på Team Utreda fått stöd detta?
o Hur är det med träningen då, kommer du ut något eller iväg till gymmet?
o Har du haft fortsatt kontakt med sjukgymnast? Hur har det gått med att
skapa en rutin (påminnelser på telefonen) för att göra övningarna från
sjukgymnasten?
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Frågor utifrån handlingsplanen (Intervjuperson 4):
o Hur går det med arbetsträningen? Har du fortsatt med den? Kontakt med
Jobb och kunskapstorget? Har det gått bra hela tiden?
o Har du haft fortsatt kontakt med samtalskontakt? Hur har det varit?
o Har du haft någon kontakt med N.N., för att prata om dina skulder?
o Hur har du det med fritidssysselsättning? Varit på någon verksamhet för
daglediga?
o Hur har det gått med träningen?
Frågor utifrån handlingsplanen (Intervjuperson 5):
o Har du fortfarande kontakt med din kontaktperson? Hur är det? Vad
brukar ni göra?
o Har du fått stöd i att hitta rutiner i hemmet? Använda mobiltelefonen?
Andra hjälpmedel?
o Har du eller har du haft någon samtalskontakt?

FB 11.3 SCL-90
Självskattningsformuläret Symptom Checklist-90 är av amerikanskt ursprung,
skapades under 70-talet. Det hör idag till ett av världens mest använda
symtomskattningsinstrument. Instrumentet blev normerat i Sverige 2002. Det
anses differentiera tillfredsställande mellan normal grupp och patientgrupper,
och även i viss mån mellan olika Axel I-symtomkonstellationer, (axel I i DSM
avser alla mentala störningar utom personlighetsstörningar eller
utvecklingsstörning). SCL lämpar sig väl som screening-instrument för att skilja
mellan individer med och utan patologi.
SCL-90 består av 90 frågor där svaren kan delas in tio olika subskalor, man får
också fram personen generella psykiska besvärsnivå.
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Subskalor
Somatisering (upplevelse av kroppsligt obehag, ev. hypokondri):
Mer än en standardavvikelse över genomsnitt för normalpopulation och precis
genomsnitt i patientmaterial.
Obsessivitet-kompulsivitet (att man känner sig tvungen att tänka vissa tankar
eller upprepa vissa beteenden).
Interpersonell sensitivitet (att man är överobservant på andras beteenden eller
förändringar i omgivningen).
Depression (upplevelse av nedstämdhet).
Ångest (upplevelser av starkt obehag eller panik).
Fientlighet/Vrede (känslor av aggressivitet mot andra).
Fobisk ångest (undvikande av bestämda obehagliga situationer).
Paranoit tänkande (tankar och känslor av att vara förföljd eller hotade utifrån).
Psykotisism (splittrat eller förvirrat tänkande).
I samband med intervjuer kring deltagarens upplevelser och uppfattningar av att
vara med om utredning vid Team Utreda fick de även fylla SCL-90. Svarsnivån
har för de deltagare som tidigare legat på nivån motsvarande patientgrupper
ligger vid uppföljning på nivån för normalpopulation.
Exempel 1.
Annas svar vid uppföljningen visar en förhöjd stressnivå, men de beskriver i
nuläget en betydligt minskad ångestnivå jämför med förra tillfället. Hon har
också i dagsläget milda symtom på depression. Hon har även flera somatiska
symtom som ofta förekommer vid höga stressnivåer.
Anna har vid uppföljningen betydligt större tillit till andra personer, men hon har
svårt att komma emotionellt nära och upplever ofta en ensamhetskänsla också
när hon är tillsammans med andra. Hon hade tidigare stora problem med att
hantera uppblossande aggressivitet i samspel med andra, men detta har nu
dämpats till lätt känsla av irritation. Hon är betydligt mer trygg när hon är
tillsammans med andra.
Det finns inte längre några tecken på psykotiska föreställningar.
Hon har nu betydligt bättre sömn än tidigare.
Annas sammantagna nivå för psykiska besvär låg tidigare högt över medelnivån
för patienter med psykiatrisk problematik. I dag ligger hennes nivå ligger hennes
nivå inom ramen för normalpopulationen, något över medel.

110

Exempel 2.
Emmas svar vid utredningens start tydde på en upplevelse av psykisk ohälsa
med många olika psykiatriska symtom. Hennes svar låg på en förhöjd nivå på
nio av testets tio olika faktorer. Emmas svar tydde på att hon hade depressiva
symtom och ångestsymtom, psykosomatiska problem, svårigheter kring
tvångsmässighet, svårt att känna tillit till andra samt att hon hade tendens till
social fobi. Svaren bekräftar även den ADD-diagnos som Emma erhållit.
Ångestsymtomen är framför allt olika kroppsliga symtom som förknippas med
ångest och i mindre grad en upplevelse av oro. De depressiva symtomen är både
kroppsliga och upplevelsebaserad, såsom negativ värdering av sig själv,
nedstämdhet och tankar kring döden.
Resultatnivån vid uppföljning visar på ADD-problematik, men ligger i stort helt
på nivån för normalpopulation.
(Namnen är fingerade)

FB 11.4 Uppföljning med socialsekreterarna på AFI
Socialsekreterarna på AFI är våra uppdragsgivare. Det är de som initierar
kontakten genom konsultationerna på Team Utreda. De är samtidigt också
medlemmar i teamet kring den klient som utreds/ diskuteras i konsultationerna.
Under utformningen av Team Utreda har vid 5 tillfällen utvalda (av respektive
gruppchef) socialsekreterare deltagit i en referensgrupp. I referensgruppen
diskuterades Team Utredas uppdrag, mål och visioner samt de förväntningar
som socialsekreterarna hade på Teamet.
För att kunna följa upp vad socialsekreterarna har för åsikter och upplevelser av
att ha klienter på konsultation respektive utredning på Team Utreda gjordes en
enkätundersökning i november 2012. Uppföljningen var strukturerad enligt
KASAM; Begriplighet, Hanterbarhet samt Meningsfullhet. En del av
undersökningen gällde konsultationer och den andra delen utredning.
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Generellt var socialsekreterarna nöjda med Team Utredas konsultationer och
utredningar.
Konsultationerna och utredningarna är begripliga och meningsfulla. I vissa fall
upplever socialsekreterarna att utredningarna inte är hanterbara, då det krävs tid
och kraft att genomföra handlingsplanerna. I socialsekreterarnas pressade vardag
har de svårt att prioritera klienters stora behov av ex handledning och
systematisk uppföljning.
Många beskriver konsultationerna som en ”bekräftelse på att jag tänkt rätt”, ”bra
vägledning”, ”komma vidare där jag kört fast”, ”tänka i nya banor”, ”smidigt
och effektivt”. Två personer beskriver också att de varit med på konsultationer
där de inte själv haft ärenden, i ett utvecklande syfte – ”få höra hur man kan
tänka, det finns ju alltid ärenden man har som är liknande”. En socialsekreterare
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beskrev också att ”det är bra att få säga sina tankar högt, det blir som att
reflektera högt och få insikt själv och andras uppbackning”.
Socialsekreterarna beskriver att Team Utredas utredningar är begripliga och
meningsfulla. ”Bra samarbete med goda referenser på varför de tar vissa beslut
och hur de tänker framåt för att klienten ska bryta sin onda cirkel” ”Bra med de
motiverande insatserna! Vissa klienter har motstånd till allt, men personalen på
teamet gav inte upp för det och fick honom att vända”.
I gruppen Vuxen 1 svarade tre personer och det konstaterades av en person att
de inte haft den tiden som önskats att nyttja Team Utreda. Det hade inte funnits
tid att sätta sig in i processen och arbetsbelastningen påverkade möjligheten att
använda sig av konsultationer och utredningar för en annan socialsekreterare.
Personen beskrev också en önskan om att inte behöva vara med i trepartsamtalen
och att processen var allt för lång, samt att konsultationerna i vissa fall kunde
leda till merarbete: nya tankesätt och nya kontakter som skulle tas av
socialsekreteraren i ärendet. Dessa synpunkter har Teamet bemött med att
Teamet är en del av AFI och att För teamet är det en självklarhet att
socialsekreteraren ska vara med i processen.
På team Utreda har det ibland funnits tendenser att ”behålla” klienter längre än
vad som har behövts. Orsakerna till detta genomsyrar även svaren i enkäten.
Brist på tid för kontinuerlig uppföljning och nära stöttning kan stjälpa en klient
som börjat sin väg tillbaka mot egen försörjning. Behovet av insatser som rör
uppföljning och stöttning är enormt.
Nästa enkätundersökning med socialsekreterarna på AFI genomförs under
oktober 2013.
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Några bra citat…
”Alice laughed. 'There’s no use trying,' she said; 'one can’t believe impossible
things.' 'I dare say you haven’t had much practice,' said the Queen. 'When I was
your age, I always did it for half an hour a day. Why, sometimes, I’ve believed
as many as six impossible things before breakfast.'”(Lewis Carroll)
“Instead of thinking outside the box – get rid of the box”
”Genom att försöka med det omöjliga når man högsta graden av det möjliga”
(August Strindberg)
” Om du tänker som du alltid har gjort kommer du att få det du redan har” (Peter
Senge)
”Det är 100% säkert att du inte träffar med de skott du inte skjuter” (Wayne
Gretzky)
Och sist men inte minst, till mina medarbetare:
”Ingenting är omöjligt….. Det omöjliga tar bara lite längre tid…..”

Bilagor
Bilaga A: Team Utredas Verksamhetsplan
Bilaga B: Linköpings Kommuns Personal Politiska Program
Bilaga C: Team Utredas årsagenda
Bilaga D: Linköpings Kommuns Kärnvärden, ”Vi är Linköping”
Bilaga E: Arbetsprocessens utformning 2011
Bilaga F: Arbetsprocessens utformning 2013
Bilaga G: Slutredovisningsmall
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1. Team Utredas syfte, uppdrag och organisation
SYFTE: Team Utredas syfte är att utreda de bakomliggande orsakerna till försörjningsproblem och
tillsammans med den enskilde och socialsekreteraren på AFI planera för hur vägen till självförsörjning
ska bli så kort som möjligt. I arbetet ingår också att påbörja en förändringsprocess hos brukaren.
UPPDRAG: Team Utreda utreder ärenden tillsammans med AFIs socialsekreterare, gällande personer
som uppbär ekonomiskt försörjningsstöd– där den enskilde behöver extrastöd/ utredning för att få
en realistisk handlingsplan till egen försörjning.
Huvuduppdraget är att utreda brukarens förmågor och hinder för egen försörjning. Team Utreda
kompletterar socialsekreteraren med följande kompetenser; leg Arbetsterapeuter,
Arbetsmarknadskonsulent, leg Sjukgymnast, leg Psykolog samt resurs socialsekreterare.
Brukargruppen är alla medborgare från 18‐65 år som uppbär ekonomiskt bistånd.
ORGANISATION:
AFI

Mottagning

Unga vuxna

Vuxen1

Vuxen2

Vuxen3

Team Utreda

Mottagningen är den första instansen inom AFI. Inom enheterna vuxen 1,2,3 och unga vuxna finns de
socialsekreterare som Team Utreda får utredningsuppdragen ifrån. Team Utreda initieras i ärendet
av berörd socialsekreterare genom en första konsultation. Om ärendet är aktuellt för Team Utreda
startas en process med förberedande insatser för brukaren, för att göra honom/henne redo för
utredning. Bedöms brukaren ha andra behov än Team Utreda kan bidra med, får ansvarig
socialsekreterare handledning/idéer hur hon/han kan gå vidare med ärendet till andra instanser.
Under de förberedande insatserna arbetar Team Utredas socialsekreterare tillsammans med ansvarig
socialsekreterare på AFI. I vissa fall kompletteras arbetet från övrig profession, ex leg sjukgymnast
om så krävs. Efter lämpliga insatser bedömer teamet om brukaren är färdig för utredning. Brukaren
får en processansvarig under utredningstiden, som driver ärendet framåt tillsammans med ansvarig
socialsekreterare på AFI. Teamets medlemmar arbetar multiprofessionellt i ärendena efter klientens
behov. De olika kompetenserna är dock valda även utifrån expertområden;
Arbetsmarknadskonsulent: Ansvarig för arbetsprövningsplatser, vägledning mot studier och arbete
Leg Arbetsterapeuter: Aktivitetsförmåga, hinder och resurser, bedömning i arbete mm
Leg Sjukgymnast; Fysisk kapacitet, hinder och resurser kopplat till aktivitet och arbete mm
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Socialsekreterare; Förberedande aktiviteter inför utredning samt förberedelser för övergång till
insatser etc efter utredning.
Leg Psykolog; Psykisk kapacitet, hinder och resurser kopplat till aktiviteter och arbete.
För att kunna göra en utredning krävs många gånger en god förberedelse och samarbete med ex Råd
och Stöd, boendestöd mfl. Individerna behöver ofta stöttning för att komma i gång i aktiviteter samt
förberedas för utredningsperioden. Teamet har också ett mycket gott samarbete med privata och
offentliga arbetsgivare som bereder plats för arbetsprövning under utredningstiden.
För att få en realistisk och genomförbar handlingsplan initieras kontakter med samverkansparter
både internt inom Linköpings Kommun ex Jobb och Kunskapstorget, Råd och Stöd, Intensivteamet
Psykiatri, Sensus behandlingshem m fl samt externt med ex; Landstinget (vårdcentraler,
specialistvård, Psykiatri m fl), Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan.

2. Team Utredas omvärldsanalys
Team Utreda arbetar ständigt med kontakter inom och utom socialkontoret. Detta är en
förutsättning för att kunna utreda och göra realistiska handlingsplaner. Genom detta nära samarbete
med övriga instanser i samhället pågår en ständig omvärldsbevakning och lärtillfällen för teamet.
Frekvent används kunskapsluncher för att bjuda in nya/ gamla samarbetspartners för att kunna hitta
anknytningspunkter för framtida samarbete. Kontakterna leder till att Teamet och Verksamheten kan
vara beredda och hantera kommande förändringar i omvärlden.
Team Utreda arbetar evidensbaserat, i detta arbete ingår att varje profession ska hålla sig ajour med
aktuell forskning inom skrået – och också ta en aktiv roll i verksamhetens utveckling.
Förändringar/ trender kan vara förändringar i socialförsäkringssystemet, ändrade regler inom
arbetsförmedlingen, förändrade uppdrag inom Landstinget samt en mängd olika projekt som börjar
alternativt slutar. Teamet har god förankring till Samordningsförbundets verksamheter.
Den största påverkansfaktorn är politiken som förs. Där beslutas budget och ytterst verksamhetens
uppdrag.

3. Team Utredas aktiviteter
För gruppchefer och verksamhetschef inom avdelningen utgör avdelningens verksamhetsplan det
planeringsverktyg som skapar möjligheter till att med framförhållning att planera, leda och fördela
arbetet i respektive arbetsgrupp mot uppdraget och de angivna målen i avdelningens
verksamhetsplan.
Nedan följer de på Team Utreda planerade aktiviteterna utifrån avdelningens mål. Teamets
aktiviteter ska leda till att avdelningen uppfyller de mål som är uppsatta för perioden.
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3.1

Aktiviteter inom målområde Personal

Avdelningsmål
Stress och arbetsbelastning
Motivering
Återkommande arbetsmiljöproblem som påverkar medarbetarnas hälsa och arbetets kvalitet.
Mål
Att minska andelen medarbetare som upplever stress och arbetsbelastning på avdelningen jämfört
med mätningen 2012. Mäts en gång per år.
Indikator
Förbättrat resultat i medarbetar‐ och arbetsmiljöenkäter i jämförelse med 2012 års resultat (IPSOS
undersökning)
Team Utredas Aktivitet/er för att uppnå målet (Specifikt, Mätbart, Accepterat, Realistiskt, Tidssatt)
S Att minska andelen medarbetare som upplever stress och arbetsbelastning i teamet;
Genom att arbeta med förtydligande av roller, teamutvecklande insatser samt se över möjligheterna
att flytta till en för verksamheten mer anpassade lokaler. Aktiviteterna planeras och genomförs enligt
årsagendan.
M Minskningen ska ske jämfört med mätningen 2012. Mäts en gång per år.
A Medarbetare och verksamhetschef ska aktivt följa stress genom KASAMfrågor på Leanmöten,
snabbt ta upp frågor och detta är accepterat hos medarbetarna.
R Målet anses realistiskt
T Mätningen sker genom medarbetarenkät en gång per år.

Personalomsättning
Motivering
AFI vill behålla kompetent personal.
Mål
AFI vill kartlägga de huvudsakliga orsakerna till personalomsättningen på avdelningen i syfte att
försöka behålla och attrahera kompetent personal att arbeta kvar på avdelningen.
Indikator
Resultat av avslutssamtal med de som slutar sin anställning på avdelningen. Uppföljning med HR två
gånger per år.
Team Utredas Aktivitet/er för att uppnå målet (Specifikt, Mätbart, Accepterat, Realistiskt, Tidssatt)
S Team Utreda vill behålla kompetenta medarbetare
M Personalomsättningen ska hållas fortsatt låg (i dagsläget är omsättningen 0)
A Medarbetarna har accepterat målet.
R På sikt är en omsättning på 0% av personalomsättning orealistiskt. Målet om en låg onsättning
kvarstår.
T Uppföljning med HR 2 ggr/år
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Avdelningsmål
Personalsammansättning
Motivering
Säkerställa mångfalden vad gäller, kön, etnicitet, ålder, livserfarenheter, annan speciell kompetens.
Mål
AFI har en personalsammansättning som kan möta våra målgrupper med bred kompetens och
erfarenheter.
Indikator
Följa personalbokslutets resultat (kön, ålder, etnicitet)
Mäts i samband med personalbokslutet en gång per år .
Team Utredas Aktivitet/er för att uppnå målet (Specifikt, Mätbart, Accepterat, Realistiskt, Tidssatt)
S Bredda kompetensen på Team Utreda vad gäller bakgrund, etnicitet, kön vid kommande
rekryteringar; Genom att använda kompetensbaserad rekrytering
M Uppföljning genom personalbokslut
A Målet är accepterat hos medarbetarna
R Det är realistiskt att ta hänsyn till faktorerna vid kommande rekryteringar
T Samtliga rekryteringar under 2013‐2014

3.2

Aktiviteter inom målområde Ekonomi

Avdelningsmål
Ekonomiskt tänkande, effektivitet och kvalitet
Motivering
I enlighet med socialnämndens gemensamma mål säkerställa att ett ekonomiskt tänkande är en
naturlig del i det dagliga arbetet på alla nivåer samt optimera verksamhetens resultat inom ramen för
budget.
Mål
Optimera verksamhetens resultat genom ständig förbättring av effektivitet och kvalitet i linje med
avdelningens tre huvuduppdrag.
Indikator
Följa upp besöksfrekvens och trepartssamtal genom månadsstatistik och uppföljningssamtal .
Öka andelen standards . Mätning ska ske minst en gång per termin.
Användning av FK‐ svar i Treserva. Minst 50 stickprov enligt internkontrollen .
Team Utredas Aktivitet/er för att uppnå målet (Specifikt, Mätbart, Accepterat, Realistiskt, Tidssatt)
S Genom att LEANa våra processer och arbeta evidensbaserat säkerställer vi en optimal användning
av de medel vi fått tilldelat teamet. Vi genomför också månadsuppföljningar individuellt. Vi följer
årsagendan vad gäller LEANdagar samt tavelmöten.
M Vi ska hålla budget samt arbeta med projekt för att få utveckling i arbetet.
A Målet är accepterat hos medarbetarna
R Målet är realistiskt
T Kontinuerlig månadsuppföljning av budget
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3.3

Aktiviteter inom målområde Kvalitet

Avdelningsmål
Professionellt bemötande
Motivering
Avdelningen ska verka för att säkra kvaliteten i arbetet. De som kontaktar avdelningen ska få ett
professionellt bemötande, tydlig information om bistånd och handläggningsprocessen.
Mål
Minst 80 % av hushållen ska uppleva att man fått den information de behöver av sin handläggare.
Mäts minst en gång per år.
Indikator
Resultat av brukarenkäten
Team Utredas Aktivitet/er för att uppnå målet (Specifikt, Mätbart, Accepterat, Realistiskt, Tidssatt)
I dag arbetar Team Utreda med planerade dagar med temat värderingar.
Klienter ska veta om var de är i processen, tydliggöra vad som krävs av klienten och vad vi Team
Utreda kan bidra med. En uppföljningsenkät ska utarbetas.
S Vi ska utarbeta kontinuerlig uppföljning av brukarnas uppfattning om teamet.
M Uppföljning genom skalfrågor efter samtal, SCL‐90 före och efter utredning ‐ mätningar
A Målet är accepterat hos medarbetarna
R Målet är realistiskt
T Arbetet med uppföljningarna/ enkäterna ska ske kontinuerligt för att under slutet av 2014 utmynna
i en studentuppsats.
Avdelningsmål
Barnperspektivet
Motivering
Barnets situation och behov ska framträda och beaktas i avdelningens utredningar och är en
prioriterad nationell fråga.
Mål
Barnets situation och behov ska beaktas och dokumenteras i alla utredningar och beslut. Högsta
prioritet för beaktande för barnperspektiv i utredning och journal gäller i ärenden som varit aktuella i
två år eller mer.
Indikator
Resultat av ärendegranskning via stickprov. Mäts i enlighet med internkontrollplanen för
socialkontoret.
Team Utredas Aktivitet/er för att uppnå målet (Specifikt, Mätbart, Accepterat, Realistiskt, Tidssatt)
S I samtliga ärenden där barn finns ska barnperspektivet beaktas, en diskussion kring upplevandet av
föräldrarollen samt teamets professionella bedömning av hanterbarhet av föräldrarollen diskuteras.
Dessa punkter skall finnas med i utredningssvaret.
M I samtliga ärenden där en föräldraroll finns skall frågan belysas i utredningen. Stickprov 2 ggr/år
A Målet är accepterat
R Målet är realistiskt
T Halvårsuppföljningar under 2013‐2014
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Avdelningsmål
Rättsäkerhet
Motivering
Myndighetsbesluten ska fattas i enlighet med gällande rättspraxis.
Mål
Andelen överklagade biståndsbeslut som går emot avdelningens beslut ska vara max 10 %.
Indikator
Uppföljning av samtliga överklagade beslut via domar. Kontinuerlig uppföljning sker av
verksamhetsutvecklare.
Team Utredas Aktivitet/er för att uppnå målet (Specifikt, Mätbart, Accepterat, Realistiskt, Tidssatt)
S Avslutade utredningar innebär också en handlingsplan för brukaren. Denna ska följas upp 6‐8
månader efter avslut, för att se att handlingsplanen följs. Teamet ska delta i utbildning Kommunlex.
M Samtliga avslutade utredningar ska följas upp
A Målet är accepterat
R Målet är realistiskt
T kvartalsuppföljning 2013‐2014 för avslutade ärenden inom denna period

3.4

Aktiviteter inom målområde Utveckling

Avdelningsmål
LEAN, ständiga förbättringar
Motivering
Behov finns att arbeta med ständiga förbättringar i verksamheten på grund av förändringar i
omvärlden.
Mål
Alla inkomna förbättringsförslag skall beaktas, bedömas och prioriteras genom Pick‐chart
(prioriteringsverktyg) samt återkopplas.
Indikator
Ökat antal standardiserade delprocesser i form av checklistor, standardbrev, processbeskrivningar.
Uppföljning ska ske minst en gång i kvartalet.
Team Utredas Aktivitet/er för att uppnå målet (Specifikt, Mätbart, Accepterat, Realistiskt, Tidssatt)
S Teamet ska arbeta med tavelmöten 1 g/vecka, samla förbättringsförslag samt ha LEANdagar. Detta
följs genom årsagendan.
M Två dagar per termin ska prioriterade förbättringsförslag behandlas. LEANrevision 1 g/år
A Målet är accepterat
R Målet är realistiskt
T Uppföljning 2 ggr/år
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Avdelningsmål
Samsyn inom avdelningen
Motivering
Säkerställa att den enskilde klienten får rätt service och bedömning oavsett handläggare.
Mål
Arbeta fram standardiserade utredningsprocesser i SHARRP (Samlad hantering av rutiner och
riktlinjer i processkartläggningar)
Arbeta kontinuerligt med att ta fram, förnya och uppdatera riktlinjer.
Indikator
Uppföljning av framarbetade och implementerade nya riktlinjer ska ske i arbetsgruppen minst en
gång per kvartal. Verksamhetsutvecklare ansvarar för uppföljningen.
Team Utredas Aktivitet/er för att uppnå målet (Specifikt, Mätbart, Accepterat, Realistiskt, Tidssatt)
S Team Utredas process ska LEANas samt sättas in i SHARRPprocess
M Färdigt under hösten 2013, LEANas under våren 2014
A Målet är accepterat
R Målet är realsitiskt
T Tidssatt till hösten 2013 samt våren 2014

Avdelningsmål
Samsyn på socialkontoret
Motivering
Fokus på arbetet inom Socialkontoret läggs på rättssäkerhet och att uppnå samsyn.
Mål
Att bidra till övergripande samsyn med klientfokus för det gemensamma arbetet på socialkontoret
utifrån socialkontorets gemensamma mål.
Indikator
Förbättrat resultat i medarbetarundersökningen– medarbetarna ska skatta samarbetet internt på
socialkontoret högre än mätningen 2012. ( Fråga 9a, 9b och 9c)
Team Utredas Aktivitet/er för att uppnå målet (Specifikt, Mätbart, Accepterat, Realistiskt, Tidssatt)
S Genomföra konsultationer varannan vecka på socialkontoret. Bjuda in till kunskapsluncher samt ge
möjlighet till auskultationer. Bjuda in till professionella möten. Informera IFO samt AFI om vårt
uppdrag
M Konsultationer minst 10 ggr/termin. Minst 5 kunskapsluncher per termin. Minst 1 professionellt
möte/månaden. Informationer till gruppchefer på IFO under våren 2013, samt samtliga grupper på
AFI under våren tidig höst 2013. Uppföljning genom SoUsamtal.
A Målet är accepterat
R Målet är realistiskt
T 2013‐2014

Verksamhetsplan för TEAM UTREDA 2013‐2014

10 (10)
Framtagen av (Helena Paulsson 2013-02-10)
Granskad av(AFIs Ledningsgrupp 2013-02-28)
Beslutad av (Avdelningschef Laila Hämäläinen 2013-02-28)

Avdelningsmål
Samverkan Externt
Motivering
Fokus på klientbaserat arbete med externa parter för rättssäkerhet och samsyn.
Mål
Öka samarbetet med externa parter i syfte att uppnå det som gagnar klientens process.
Indikator
Förbättrat resultat i medarbetarundersökningen – medarbetarna ska skatta samarbetet med externa
samverkanspartners högre än i förra mätningen. ( Fråga 9h)
Ökat antal trepartsamtal med olika aktörer. Mäts i månadsstatistiken och tas upp i månatliga
utvärderingssamtal.
Team Utredas Aktivitet/er för att uppnå målet (Specifikt, Mätbart, Accepterat, Realistiskt, Tidssatt)
S Bjuda in till kunskapsluncher samt professionella möten. Delta i Övergripande samrådsmöten
M Minst 5 ggr/termin
A Målet är accepterat
R Målet är realistiskt
T 2013‐2014

Avdelningsmål

Omvärldsbevakning/omvärldsanalys
Motivering
Förändringar i samhället påverkar försörjningsstödet .
Mål

Skapa en gemensam struktur för avdelningens omvärldsbevakning.
Indikator
Att det finns en skriftlig beskrivning med ansvarsgränser vad gäller bevakningsområde och vem som
ansvarar för vad.
Aktivitet/er för att uppnå målet (Specifikt, Mätbart, Accepterat, Realistiskt, Tidssatt)
Team Utredas Aktivitet/er för att uppnå målet (Specifikt, Mätbart, Accepterat, Realistiskt, Tidssatt)
S Team Utreda ska genomföra en workshop med intressenter nationellt, samt följa forskning i andra
länder med liknande befolkningsstruktur (Skottland)
M 1 workshop samt en studieresa till Skottland under 2013, ta emot ett team från Malta 2014
A Målet är accepterat
R Målet är realistiskt
T 2013‐2014
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Linköpings
personalpolitiska
program

Fastställd av kommunfullmäktige
i april 2012

” Hos oss finns
Sveriges
viktigaste jobb”
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Linköping –
där idéer blir verklighet
Linköpings kommun är en av regionens största
arbetsgivare och har en bredd bland både verksamheter och yrken. Vi erbjuder arbeten som har
stor betydelse för våra medborgare och som är
en viktig del i det gemensamma välfärdsarbetet.
Vår vision bygger på att vi gemensamt

arbetsgivare behöver hitta nya sätt att

har ansvaret att skapa arbetsplatser där

få ungdomar intresserade av våra yrken.

varje medarbetare kan känna arbets-

Vi har också ett ansvar att bättre möjlig-

glädje och stolthet. Vi strävar efter

göra anställning för människor med

att ha en organisation som bygger på

olika former av funktionsnedsättning.

dialog, samspel och öppenhet och som
stöds av en förtroendeingivande och

Linköpings kommun ska vara en

tydlig ledning på alla nivåer.

attraktiv arbetsgivare för alla. I vår
marknadsföring och rekrytering av nya

En god arbetsmiljö är grunden för ett

medarbetare är det viktigt att synlig-

hållbart arbetsliv och bidrar till att

göra vår utvecklingskraft och behov av

verksamhetens mål uppnås. Att attra-

olika kompetenser, bakgrunder och er-

hera, behålla och utveckla goda med-

farenheter. Vi kan erbjuda utmanande

arbetare och chefer är ett viktigt fokus

arbetsuppgifter, goda arbetsplatser och

och en utmaning för alla arbetsgivare

en möjlighet att delta i samhällsbygget.

när konkurrensen om kompetens ökar i

Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb.

takt med stora pensionsavgångar.
Vi strävar efter en mångfald av

Christian Gustavsson (M)

människor, åldrar, kön och bakgrunder

Kommunalråd

på våra arbetsplatser. Kommunen som

Personalutskottets ordförande
3

Vision
Kommunens personalpolitiska vision är att
skapa goda arbetsplatser, där varje medarbetare
känner arbetsglädje och stolthet, har inflytande
och möjlighet att utvecklas för att vara en del av
det gemensamma välfärdsarbetet.
Linköpings personalpolitiska program,
LPP, är ett visionärt och kommunövergripande styrdokument som
gäller för samtliga arbetsplatser inom
kommunen. Programmet förtydligar
och fördjupar innehållet i ”Strategisk
plan med övergripande mål” utifrån ett
personalpolitiskt perspektiv.
I det personalpolitiska programmet lyfts
särskilt tre områden, som är viktiga
framgångsfaktorer i strävan efter att nå
den personalpolitiska visionen.
»» Ledarskap och medarbetarskap
»» Hållbart arbetsliv - arbetsmiljö
»» Jämställdhet och mångfald
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Styrning och uppföljning
Styrningen och uppföljningen av

politiska programmet målen i Strate-

personalområdet sker via kommunens

gisk plan. Syftet med programmet är

gemensamma styrmodell. De personal-

att det ska ge vägledning i arbetet med

politiska målen presenteras i Strate-

att formulera aktiviteter utifrån de

gisk plan, som bryts ner till nämnd-

nedbrutna målen. De personalpolitiska

respektive verksamhetsnivå. På så sätt

målen på alla nivåer följs upp via

förtydligar och fördjupar det personal-

tertial- och helårsuppföljningar.

Vi ska ha ett gemensamt förhållningssätt oavsett uppdrag,
roll och funktion som vilar på följande grunder:
»» Medborgarperspektivet ska ligga i
fokus vid alla kontakter med
brukare och kunder.
»» Verka för att alla medarbetare ska
uppleva arbetsglädje, trivas och 		
känna yrkesstolthet.
»» Respektera varandras åsikter, roller

»» Verka för att idéer ska bli verklighet.
»» Samverka över gränser både inom
vår organisation och med
externa parter.
»» Ta ett aktivt ansvar för den
egna och verksamhetens
utveckling.

och funktioner.
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Ledarskap och
medarbetarskap
Kommunens synsätt

heten mot fastställda mål, politiska
ambitioner och viljeinriktningar.

Ett gott ledarskap och medarbetarskap

Samverkan mellan chefer och medar-

är varandras förutsättningar för en

betare ska ge förståelse, hanterbarhet

bra verksamhet. Det goda ledarskapet

och meningsfullhet för arbetet med

innebär att cheferna på ett tillåtande

uppdraget inom kommunens varieran-

sätt uppmuntrar till kreativitet som ett

de verksamheter. Både medarbetare

led i att stödja, skapa förutsättning-

och chefer ska ta aktivt ansvar för

ar för och underlätta arbetet med att

utvecklingen av verksamheten och för

uppnå goda arbetsplatser. Cheferna

sin egen kompetens.

anger inriktningen för verksamheten
och är förebilder för gemensamma vär-

Alla medarbetare och chefer ska ha ett

deringar. Det goda medarbetarskapet

tydligt uppdrag, men också ha infly-

innebär att alla bidrar till verksamhet-

tande och möjlighet att utvecklas. Det

ens utveckling och att fastställda mål

är viktigt att kunna erbjuda tydliga

nås. Alla medarbetare tar också ansvar

karriärvägar. Utveckling och förnyelse

för sitt eget förhållningssätt till sin chef

av verksamheten ska ske i samverkan

och till sina arbetskamrater.

på arbetsplatsen, där också mål och
resultat ska definieras och följas upp.

Vägledning

Genom att ha ett strukturerat arbetssätt för kompetensförsörjning ska

Kommunen ska se chefskap i kombina-

kommunen på alla nivåer utveckla rätt

tion med ett gott ledarskap. Cheferna

kompetens för uppdragen, nå målen

ska styra, leda och följa upp verksam-

med god kvalitet och möta framtida
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utmaningar. Kommunen tillämpar

mandat ska ge förutsättningar för ett

arbetssätt som är kvalitetssäkrade och

gott ledarskap. Vi ska ha chefer som ser

systematiska inom bland annat rekry-

människors lika värde och som kan leda

tering, arbetsmiljö och lönesättning.

olika grupper. Medarbetarna ska utföra
sina arbetsuppgifter med god kvalitet

Kommunens strävan

och i linje med verksamhetens mål.
Alla medarbetare och chefer ska känna
delaktighet och meningsfullhet som gör

Vi eftersträvar ett tydligt kommuni-

positiv skillnad i medborgarnas vardag.

kativt ledarskap som grundas i ett
personligt engagemang. Ett tydligt
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Hållbart arbetsliv – arbetsmiljö
Kommunens synsätt

En god arbetsmiljö gör att både medarbetare och chefer blir goda ambassa-

En god arbetsmiljö är hälsofrämjande,

dörer i verksamheten, som rekommen-

bidrar till att verksamhetens mål upp-

derar kommunen som arbetsgivare.

nås och ökar kommunens möjligheter
att attrahera, rekrytera, behålla och
utveckla goda medarbetare och chefer.

Vägledning

Kommunen ser hälsa som att chefer

God hälsa utvecklas i människans sam-

och medarbetare upplever att de mår

spel med sin omgivning, i relation till

bra och att de har möjlighet till åter-

andra människor och i en miljö som

hämtning för ett liv i balans. Vi tror på

samtidigt är både trygg och ger utrymme

att idéer kan bli verklighet och vi har

för utmaningar. Det är nödvändigt att se

strukturer för att tillvarata medarbe-

hälsa ur individens perspektiv och att då

tarnas engagemang och kreativitet.

ta hänsyn till både yrke och livssituation.
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Alla ska känna sig respekterade, värde-

platser som präglas av tydlighet, dialog

fulla och uppleva sig ha en god hälsa.

och delaktighet. Alla medarbetare

Såväl medarbetare som chefer ska för-

ska engageras i värdegrundsarbete

stå förutsättningarna för och känna ett

liksom i arbete med verksamheternas

engagemang för verksamheten. Både

egna mål och aktiviteter för att nå

chefer och medarbetare ska uppleva

dem. För hälsosamma arbetsplatser är

att de har balans mellan arbete och

ett aktivt arbete med både den psyko-

privatliv. Kommunens satsning på olika

sociala och den fysiska arbetsmiljön

förmåner ska ses som ett led i att skapa

självklara inslag för att förebygga och

möjligheter för denna balans.

åtgärda brister.

Kommunens strävan
Det är ett gemensamt ansvar att bidra
till en god arbetsmiljö på arbetsplatsen.
Cheferna ska arbeta på ett strukturerat
sätt för att uppnå hälsosamma arbets-
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Jämställdhet och mångfald
Kommunens synsätt

öppna och inkluderande arbetsplatser,
där vi också i allt större utsträckning

En god arbetsplats är attraktiv för alla.

kan anpassa arbetslivet för olika livs-

Det innebär att likabehandling til�-

faser. Jämställdhets- och mångfalds-

lämpas och att alla känner sig respek-

frågor integreras i arbetsmiljöfrågorna

terade. Nolltolerans gäller beträffande

och är en del i det ordinarie verksamhets-

diskriminering och annan kränkande

arbetet på alla nivåer i organisationen.

särbehandling. Lika villkor när det
gäller löne-, anställnings- och friskvårdsvillkor är självklara.

Vägledning

Kommunens förhållningssätt till jäm-

Verksamhetens utveckling förutsätter

ställdhet och mångfald innebär att vi på

att individers olika kompetens tas till-

våra arbetsplatser har respekt för var-

vara och att det ses som ett medel för

andras olikheter och förutsättningar.

att nå högre kvalitet. Att bejaka olikhe-

Vi arbetar systematiskt för att skapa

ter och att vid behov göra individuella
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anpassningar för att bättre kunna till-

Kommunens strävan

varata och utveckla allas förmågor ska
ses som ett led i att klara av kompetens-

Utifrån verksamhetens behov ska kom-

försörjningsutmaningen. Medarbetare

munen sträva mot flexibla arbetstids-

som vill vidareutbilda sig på egen hand

lösningar såsom att öka medarbetarnas

eller pröva vingarna som egna företaga-

möjlighet att få önskad sysselsättnings-

re ska mötas med en positiv inställning

grad och att kunna påverka sin arbets-

till tjänstledighet.

tidsförläggning. Verksamhetens mål
och uppdrag ska vara utgångspunkten

Att uppmärksamma enskilda individers

för kompetensförsörjningen.

insatser utifrån sina förutsättningar ska
vara givna inslag i arbetet. Det skapar ock-

I kompetensförsörjning ingår bland

så en kreativ och utvecklande arbetsmiljö.

annat rekrytering, introduktion,
kompetensutveckling, praktik samt

Linköpings kommun har ett framtida

karriär- och utvecklingsmöjligheter.

kompetensförsörjningsbehov och be-

Kommunen ska sträva mot att alla

höver bland annat behålla medarbetare

arbetsplatser ser jämställdhets- och

och utveckla verksamheten även när vi

mångfaldsfrågorna som naturliga

skiftar mellan generationer.

moment i den dagliga verksamheten.
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Våra kärnvärden
Vi är alla ambassadörer för Linköpings kommun och en viktig del av varumärket Linköping. Våra kärnvärden är vår gemensamma
plattform. De kan beskrivas som en sammanfattning av vår identitet - vilka vi är, vad vi vill
stå för och hur vi vill uppfattas. Kärnvärdena
ska genomsyra allt och alla i organisationen
och ständigt finnas med i vårt tankesätt.
I Linköping är vi:
»
»
»

Modiga
Mänskliga
Mångfasetterade

Ett varumärkesarbete kan liknas vid en resa
som aldrig tar slut. Men färdvägen kan se
olika ut beroende på dig, din arbetsplats och
dina arbetsuppgifter.
Resan har bara börjat!

Linköpings kommun

linkoping.se

Bilaga C

2013-09-25 rev

TEAM UTREDA
ÅRSPLANERING
2013

För att vi ska få en struktur och en planering över vår verksamhet, teamet och
viktiga händelser/aspekter att få med!:
LPP; Linköpings Kommuns Personal Politiska Program
- Ledarskap och Medarbetarskap; ”MODIGA; MÄNSKLIGA;
MÅNGFASETTERADE
- Jämställdhet och Mångfald
- Arbetsmiljö
- Personal och Kompetensförsörjning
Delaktighet i Styra och Leda- Processerna
- Löneöversynen
- Medarbetarsamtal
- Verksamhetsplanering
- Mål och Visioner
SAM; Systematiskt Arbets Miljöarbete
- Arbetsplatsträffar (4 ggr/år)
- Skyddsrond (April)
- Ergonomisk Skyddsrond (Maj)
- Lokal Skyddskommitté (Maj)
- Hot och Våld (4 ggr/år på APT)
- Uppföljning av handlingsplan för arbetsmiljöarbetet (4 ggr/år APT)
Övrigt/ Struktur
- Avdelningsmöten
- Personalmöten med teman (4 ggr per år byts P-mötet ut mot APT, med
följande P-möte)
- Varannan vecka P-möte/varannan vecka Gemensam skrivtid.
- Team utvecklings insatser, Studiecirkel KBT
- FoU
- Evidens, LOKE
- LEAN, Tavelmöten Onsdagar 08.45
- Statistik och Uppföljningssamtal, individuellt 1g/mån (Arbetsmiljö, statistik
samt 2 ggr/år uppföljning av medarbetarsamtal)
- Personalutvecklingsinsatser: Kunskapsluncher, Lärande i arbetet och
Utbildning

- Handledning av Dr Torbjörn Rudström (TR) alt Psykiatriker NN
- Varje vecka: Individfokus
- Grupp- och deltagarflöde
- Konsultationer på plats på socialkontoret tillsammans med Jobb- och
Kunskapstorget
JANUARI (Skyddsrond)
V1 Gott Nytt År!
V2 P-möte: Tema; Uppstart av året
Statistik och Uppföljningssamtal
V3 Kunskapslunch; Support och Arbetsteamet, Råd och Stöd 15/1 12.00
Verksamhetsplanering, Mål och Visioner 16/1
V4 APT/P-möte: Hot o Våld, Uppföljning av handlingsplan, arbetsmiljö
Konsultation Socialkontoret
FEBRUARI (Verksamhetsplan ska utformas)
V5 LEAN dag 30/1
V6 P-möte: Tema Verksamhetsberättelse
Statistik och Uppföljningssamtal
Konsultation Socialkontoret
V7 Valentin – gåvor o fika till samarbetspartners o arbetsprövningsplatser
Kunskapsfika; Lotta NP Konferensen Stockholm, film. 12/2 14.30-17.00
V8 P-möte: Tema Lönesamtal, Tolkgenomgång med Kerstin Stilleborn
Kunskapslunch Gunilla Rolling, IFO
Konsultation Socialkontoret
MARS (Lönesamtal, Ergonomisk skyddsrond)
V9 Två- års kalas på AFI med tårta
V10 P-möte: Tema Ledarskap, Medarbetarskap samt Hot o Våldgenomgång
med JoKT,
Christer håller i detta 15.00, Statistik och Uppf.samtal, konsultation
Socialkontoret
V11 Evidens eftermiddag 13/3
Kunskapslunch Orangeriet
V12 P-möte: Tema Verksamhetsstyrning, Semesterplanering
Konsultation Socialkontoret
APRIL (Medarbetarsamtal, Ny lön ska meddelas)
V13 Påsklunch 28/3
V14 P-möte: Tema Medarbetarsamtal
Statistik och Uppföljningssamtal
Konsultation Socialkontoret

V15 LEAN dag10/4 LEAN revision med Caroline Meyer (Standardiserade
processer)
Psykiatrikonsultation Tomas Eriksson 12/4 9.00
V16 P-möte; Tema; Värdegrund, Mångfaldsspelet
Konsultation Socialkontoret
V17 Team utveckling 22/4; Verksamhetsutveckling,
Kompetensutvecklingsstrateg
MAJ (Lokal Skyddskommitté, Medarbetarsamtal)
V18 APT/ P-möte: (OBS Måndag!) Hot o Våld, Uppföljning handlingsplan
arbetsmiljö
SHARRP-Processen, Värdegrund
Konsultation Socialkontoret (fredag)
V19 Statistik och Uppföljningssamtal
V20 P-möte; Tema Höstens planering av Frisk och grupper 15/5 9-11
Läkarkonsultation; Torbjörn Rudström må 13/5 8.30
Konsultation Socialkontoret
V21 Torsdag; Blodomloppet
Fredag; Utbildning i Hjärt- Lungräddning 8.30
JUNI (Sommartiden börjar)
V22 P-möte, Tema; Mobilisering mot mobbing
Brandskyddsutbildning (Brandkårens övningsfält)
Konsultation Socialkontoret (Psykiatrikonsultation Violetta Olofsson fre 911)
V23 Workshop; 6 olika kommuner kommer hit!
Statistik och Uppföljningssamtal
V24 P-möte, Tema; Taskboard: Kunna följa ärenden visuellt
Konsultation Socialkontoret
V25 FIRA!
V26 P-möte Tema; Mångfald och Jämlikhet; Växthusmetoden, diskriminering o
trakasserier
JULI
V27-30 Semesterperiod. Planering för enskilda möten och grupp- säkerheten
först!
AUGUSTI
V31- 32 Semesterperiod. Planering för enskilda möten och grupp- säkerheten
först
V33 Statistik och Uppföljningssamtal

V34 P-Möte, Tema; Statistik och Uppföljning; revidering av mallen
Höststartsdag Fre! Planering av hösten, roller och förväntningar,
Arbetsmiljöenkäten
V35
SEPTEMBER
V36 P-möte; Tema; LEAN
Statistik och Uppföljningssamtal
V37 Kommunlexdag i Missionskyrkan 9/9
V38 APT/ P-möte; Hot o Våld, Uppf. och revidering handlingsplan(efter
Arbetsmiljöenkäten)
Repetition krishantering. Vad gäller i vår grupp/ Socialkontoret, hur vill vi
bli bemötta?
V39 Hanterbarhets eftermiddag tisdag, hur utvecklar vi våra mötesstrukturer?
OKTOBER
V40 P-möte; Tema; Barnperspektivet
V41 Statistik och Uppföljningssamtal
V42 P-möte, Tema; LOKE
V43 Konsultation Tomas Eriksson, Psykiatriker fredag 9-11, LOKEmöte fre kl
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V44 P-Möte; Tema Våld i nära relationer; FILM och diskussion
NOVEMBER
V45 LEAN Måndag 13-15, Statistik och Uppföljningssamtal
V46 P-möte Tema; Värderingar, Värdegrund Inkluderande arbetsplats
(Handisams filmer)
Planera vårens FRISK och gruppverksamhet
V47 Evidens Må 13-16 Gäst LiU Bo Davidsson, Studiecirkel KBT, SB fr
Borlänge
V48 APT/ P-möte; Hot o Våld, Uppföljning handlingsplan Konflikthantering,
vår egen handlingsplan Arbetsmiljö
DECEMBER
V49 Statistik och Uppföljningssamtal, Socialkontorets julfest 5 dec!
V50 P-möte Tema; LPP Prisutdelning!
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Vi är
Linköping
Vår stad i
själ och hjärta

Linköpings kommun

linkoping.se

”Med nytänkande och
engagemang skapar vi
miljöer där människor
trivs, utvecklas och
förverkligar sina idéer.”

staden uppfattas. Och att arbeta i en
kommun som alla talar gott om är
roligt, utvecklande och det skapar fler
positiva möjligheter.

vi gärna berättar om och visar upp?

Vad gör oss glada, engagerade och extra

stolta? Frågar vi ett antal personer, får

vi säkert lika många svar. Men för att

texten som beskriver vårt gemensamma
varumärkesarbete. Följ med på en spännande resa mot framtidens Linköping.

lig och samstämmig bild av vad vi

vill vara och det vi är bra på. Vi ska

sätta Linköping på kartan och bygga
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kommun en viktig del.

Där är du som arbetar inom Linköpings

flytta hit för att jobba eller besöka oss.

att vilja bo kvar här, studera här och

stadens position. Vi ska få människor

Så ägna en stund åt att läsa den här

måste vi tillsammans förmedla en tyd-

varumärket Linköping ska lysa starkt,

För du är med och påverkar hur

Vad är då bäst med vår stad? Vad är det

vi delar gärna med oss av vad Linköping har
att erbjuda.

Linköping är vår stad. Alla vi som jobbar,
studerar och bor här. Vi trivs, vi är stolta och

Vårt Linköping

5

vad som gäller eller vad de ska tycka,
känna eller förvänta sig. Vi själva och
vår omvärld kommer osäkert att undra
vad Linköping egentligen är för en stad.

Saab, likaså Linköpings universitet,

Mjärdevi Science Park och LHC, bara

för att nämna några exempel. Det kan

vara ett företag, en organisation eller

det man är stark på och stolt över.
Kanske till och med unik inom. Sedan
ska man långsiktigt med imponerande
envishet hålla fast vid det. Det är då
man blir framgångsrik i sin satsning.

ser. När man nämner namnet väcker det

förväntningar och känslor. Ju mer man

styr sitt varumärkesarbete, desto mer

kan man påverka omgivningen. Bland

det viktigaste av allt är att varumärket

ta tillvara på våra styrkor och bli ännu
bättre på att lyfta fram dem.

många berörda. Även om Linköping kan
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en samstämmig bild. För ger vi en mas-

beskrivas på tusen olika sätt, vill vi ge

mer kaxigt, stolt och visionärt. Vi ska

en kommun ställer speciella krav med

rande och generöst, men samtidigt lite

mål om att Linköping ska vara inklude-

sökningar har det framkommit önske-

Hur vill vi då uppfattas? I olika under-

fiskt läge.

Att genomföra ett varumärkesarbete i

är tydligt.

och vacker, med trevlig shopping, när-

Ett varumärkesarbete ska fokusera på

ett varumärke är ett löfte om upplevel-

het till naturen och med ett bra geogra-

också vara en lagom stor stad, mysig

kanske en person. Man brukar säga att

universitetet, flyget och LHC. Vi sägs

att för många är staden detsamma som

Undersökningar under årens lopp visar

glädje av.

tydlighet som vi alla har stor nytta och
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arbetar utifrån. Det ger en trygghet och

och en önskad position, som vi sedan

värdegrund med kärnvärden, ett löfte

Första steget är vår gemensamma

Då är frågan - hur ska nå dit vi siktar?

Hur uppfattas då Linköping idag?

sa olika budskap, så vet ingen till slut

Linköping är ett varumärke. Precis som

Vad står varumärket Linköping för?

Bilden av Linköping

Vad är ett varumärke?

Modiga
Mänskliga
Mångfasetterade

8

Det kan låta ”stort”! Men det är faktiskt sant.

med en viktig del av varumärket Linköping.

är alla ambassadörer för kommunen och där-

arbetsplats och för Linköping som helhet. Vi

oss själva och det arbete vi utför, för vår egen

det viktigt att fundera på vad de innebär för

vackra ord som vi snabbt glömmer bort, är

För att våra kärnvärden inte bara ska förbli

»»

»»

»»

I Linköping är vi:

Men de ska finnas med i vårt tankesätt.

inte att vi måste nämna dem i tid och otid.

vår gemensamma plattform, men det betyder

allt och alla i organisationen. Kärnvärdena är

brukar säga att kärnvärden ska genomsyra

vill stå för och hur vi vill uppfattas. Man

fattning av vår identitet. Vilka vi är, vad vi

Kärnvärden kan beskrivas som en samman-

Linköpings
kärnvärden
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idéer blir verklighet” beviset på.

våga ta en tätposition. Det är ”där

blickande. Det handlar också om att

tionskraft och vara ständigt framåt-

otrampade stigar, värdesätta innova-

vågar gå vår egen väg. Att våga välja

Att ligga i framkant innebär att vi

Modiga

11

12

utvecklar och inger trygghet.

för alla medborgare som attraherar,

skapar förutsättningar och miljöer

öppen och välkomnande stad. Vi

bejakande stad. Samtidigt är vi en

Linköping är en levande, livs-

Mänskliga

13

14

mångfald, kreativitet och skönhet.

värdesätter i sina liv. Vi välkomnar

ett rikt utbud inom det som människor

hand i hand med humanism. Här erbjuds

spännande framtid. Spjutspetsteknik går

I Linköping har vi en stolt historia och en

Mångfasetterade

15

veckling. Ett löfte som ständigt måste
aktiveras. Tillsammans måste vi fylla
det med nya berättelser och bevis.

bundna undersökningar sedan många

år tillbaka visar att vi redan har ett

mycket starkt löfte:

arbetsmoment. De kan bygga på en teknisk lösning eller en humanistisk tanke.
Just det gör vårt löfte så fantastiskt! Nu
är det upp till var och en av oss att bevisa det! Majoriteten av alla linköpingsbor
känner till löftet. Nu vill vi att resten av
omvärlden ska ta budskapet till sig!

en stolt påminnelse över Linköpings

historia, men också en tro på vår framtid.

Ambitionerna var höga, men ingen kunde

ana att den formuleringen skulle få så

stark genomslagskraft.

Idag känner nio av tio linköpingsbor

till devisen. Det är inte bara höga siff-

som blivit verklighet.

skapar förväntningar.
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Här följer tre korta berättelser om idéer

här sammanhang. Det inger hopp och

ror, utan rent av imponerande i sådana

vägen. De kan förändra livet eller ett

År 2000, då devisen togs fram, var det

kanske ett mindre, men viktigt steg på

små. De kan vara omvälvande eller

Idéer kan vara stora och de kan vara

starkt löfte som andas mod och ut-

är det egentligen vi kan lova? Regel-

Linköping – där idéer
blir verklighet

Så då kan vi konstatera att vi har ett

Sedan var det det här med löftet... Vad

Linköpings varumärkeslöfte

17
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invigdes Johannelundsbadet med badlagun, lättillgängliga bryggor, grillplats
och utedusch. Soliga dagar är det här en
av Linköpings nya, fina mötesplatser.

Stångån, Kinda Kanal och dessutom
sjön Roxen inte alltför långt bort. Och
om vi har fint vatten, varför inte skapa
trevliga badplatser i stan? Så tänkte den

19

nelund. Sagt och gjort – i juni 2011

om att få in vatten i stadsbilden. Vi har

medborgare som lämnade in förslag om

att göra en riktig badplats vid Johan-

I Linköping finns ett starkt önskemål

Johannelundsbadet
– Linköpingsbornas
nya mötesplats

Idé 1

nings- och utvecklingsbidrag, utan
också väckt intresse i hela landet. Idag
deltar dessa driftiga kvinnor i många
välbesökta konferenser och tar emot
besökare, för att förmedla sin kompetens och sina idéer.

på framtidens vård och kunskap. I

Linköping kan vi stoltsera med att vara

ledande inom området. Ett lysande

exempel är de fyra undersköterskorna,

anställda inom Linköpings kommun,

som har utvecklat ett lärcenter med

20

inriktning mot demensvård.

Ett projekt som inte bara fått forsk-

Vi blir allt äldre. Det ställer ökade krav

Demensvård
– ett ledande lärcenter

Idé 2
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Namnkunniga professorer med nationell, såväl som internationell, bakgrund
har valt att bygga upp forskningsgrupper här. Temaforskningen har brutit
ny mark och bidragit till att bygga upp

början handlade det om fyra temaområden. Först ut var Teknik och social
förändring samt Vatten i natur och samhälle. Året därpå startade Hälsa och
samhälle samt Kommunikation.

med spännande resultat som följd.

pande samarbete över ämnesgränserna,

Följden blev ett annorlunda och nyska-

att paketera kunskap på ett nytt sätt.

ville man stärka sin ställning genom

sitet var ungt och på uppåtgående. Nu
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högt akademiskt, inte enbart i Sverige.

satsningen stor uppmärksamhet. Från

varumärket Linköping.

ningen vunnit respekt och rankas

Linköpings universitet 1980, väckte

Idén var glasklar. Linköpings univer-

Idag kan vi konstatera att Temaforsk-

När Temaforskningen startade vid

Temaforskningen
– förståelse över gränserna

Idé 3

ker. Och de här är bara några exempel.
Linköping står också för humanism
med människan i centrum. Vi har till
och med en tradition med en speciell
humanistdag. Vi nämner självklart

streck ser vi städer som mer eller

mindre påminner om oss. Det är därför

vi måste sticka ut. Och det är därför vi

måste tydliggöra vår identitet och mar-

kera vår egen position.

nism står fortfarande i en klass för sig.
Men vi ska också komma ihåg att han

områden vill vi bli uppmärksammade,

igenkända och ihågkomna?

sationer och vårt universitet medverkar
till att levandegöra begreppet.

stark tradition med Linköpings univer-

sitet och tekniska högskola som håller

alltid gått hand i hand, det är inte minst
universitetets temautbildningar bra
exempel på. Teknik och humanism i en
fascinerande korsbefruktning kan ge
oanade framgångar.

främsta företagsledare har studerat just

här. Vi har även framstående företag,

där flyg, miljö- och medicinsk teknik

är våra spjutspetsar. Vi nämner gärna

Saab, Svensk Biogas och Sectra, men
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även hela Mjärdevi Science Park, som är

I Linköping har teknik och humanism

från när och fjärran. Flera av Sveriges

världsklass och lockar toppstudenter

efterträdare. Enskilda personer, organi-

Linköping står för teknik. Vi har en

hade såväl föregångare, som nu också

sammanhanget. Hans unika huma-

Vad har vi då för position? Inom vilka

stadens son, Tage Danielsson, i det här

en av norra Europas största teknikpar-

Om vi vänder blicken åt olika väder-

Teknik och humanism
– hand i hand
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Resan har bara börjat!

ker vår verksamhet, vår position och vår framtid.

varumärket Linköping. Ett positivt varumärke stär-

För det tål att upprepas – vi är alla en viktig del av

var och en.

är det viktigt att diskussionerna fortsätter ute hos

din arbetsplats och dina arbetsuppgifter. Därför

Men färdvägen kan se olika ut beroende på dig,

bild med kärnvärden, löfte och önskad position.

aldrig tar slut. Nu har vi fått en gemensam kart-

Ett varumärkesarbete kan liknas vid en resa som

En gemensam resa
mot samma mål

Linköpings kommun

linkoping.se

Bilaga E: Arbetsprocess på Team Utreda 2011

1. Information till socialsekreterare/deltagare via en folder alt. via Linweb.
2. Ekonomiskt bistånd kontaktar Team Utreda via. Tele, E-post eller
personlig kontakt för konsultation (dokumentet Ingång/konsultation
används som underlag). Förslag på nivå av konsultation:
- Fördjupad konsultation: 3 parts samtal med ekonomiskt bistånd.
- 3 – parts samtal för ev. start i BAS 2 veckor samt ev. fortsättning i
grupp 4 veckor samt 4 veckors arbetsprövning.
- Insatser parallellt och individuellt anpassat för individen.
- Konsultation via tele t.ex. genomförande av handlingsplan.
- Team Utreda användas som stöd i samtal med klient?
3. Ärendet tas upp i teamet:
- Är en utredning aktuell för klienten?
- Vad har gjorts innan?
- Kan det som gjorts innan vara tillräckligt för att handläggaren skall
kunna upprätta en handlingsplan för klienten?
4. Team Utreda återkopplar till handläggaren på EKO om beslut från teamet
för fortsatt arbete med ärendet.
5. Klienten informeras och tillfrågas utav ekonomiskt bistånd om ev.
utredning kring arbetsförmågan i Team Utreda utifrån beslutad nivå av
insats. Socialsekreteraren kallar individen till trepartssamtal.
Socialsekreteraren har tillgång till förslag på kallelse från oss, samt en
checklista inför 1:a 3-part samtal. Handläggaren från Ekonomiskt bistånd
är alltid med på första möte då Ekonomiskt Bistånd är uppdragsgivaren.
6. Klienten träffar 1 personal; processansvarig på Team Utreda samt
ansvarig handläggare på ekonomiskt bistånd för:
- Muntlig och skriftlig information om Team Utreda.
- Samtalet förs utifrån vår mall för trepart med återkoppling till den
checklista som socialsekreterarna har fått inför trepart (se dokument
under I katalog: 3- partsamtal dok1)
- Samtyckesblanketter skrivs ang:
 Kontakta andra professionella kontakter.
 Genomföra hälsoprofilsbedömning hos Team Utredas
sjukgymnast. Viktigt att också påminna klienten om vad
som gäller inför sjukgymnastbedömningen angående
rökning och matintag.
- Vid trepartssamtal bestäms vilken av våra åtgärder som är mest
lämplig för individen.
 Fortsatt fördjupad konsultation
 Grupp (max 12 pers per utredningsperiod i grupp)
 Individuell utredning
 Avslut

 Tider för basveckorna alt. Välkommen till Team utreda
inkl. specifika tider delas ut.
 Klient, handläggare och processansvarig bokar in möte för
uppföljning (under grupp veckorna om klienten ska ut och
arbetspröva).
 Behövs utterliggare avtal/kontrakt? Vad är klientens ansvar
resp. handläggarens/Team Utredas?
 Klienten får information om att utredningen är obligatorisk
och att närvaron dokumenteras. Om klienten uteblir, kan
handläggaren dra av pengar från biståndet.
 Diskussion kring om klienten är i behov av:
 Ev. busskort för förflyttning till och från Team Utreda.
 Träningskläder för att kunna vara delaktig i utredning av
fysisk funktion på Frisk (ingår i normen för bistånd, men
viktigt att diskutera om träningskläder finns)
7.

Skriva in klienten i flödesschema, uppföljningsmall samt upprätta en egen
portfölj/mapp för klienten i arkivet samt under I katalogen under resp. grupp.
8. Samla in deltagarens tidigare data; utredningar och bedömningar ang.
klientens aktivitetsförmåga samt mående och boende.
9. Analys av datainsamling, anteckningar samlas i klientens portfölj/mapp i
arkivskåpet.
10.
Påbörja utredningperiod 12 veckor:
- Klienten börjar i BAS (2 veckor): klienten träffar i första hand
arbetsterapeut och sjukgymnast för bedömningssamtal
- Grupp (4 veckor):
 Extern föreläsare måndagar
 Lärresa tisdagar (första veckans lärresa ägnas till att fylla i
SCL-90, samt Min Mening för tidig datainsamling)
 Behovsstyrda grupper onsdagar (vecka 2 samtal om tankar i
gruppen).
 Bedömning av styrka, uthållighet, rörlighet: Frisk fredagar
(studiebesök på FRISK genomförs i grupp första gången,
under första gruppveckan?)
- Arbetsprövning 6 veckor.
11. Om klienten skall genomgå en full utredningsperiod (12 veckor) sker
kontinuerligt individuella träffar mellan klient och processansvarig under
utredningstiden. Minnesanteckningar förs ner och förvaras i klientens
mapp i arkivskåpet. När kursen i Trezerva genomförts, skriver vi dem
där?

12. Vid behov; hembesök för att ringa in problemområden som kan påverka
klientens aktivitetsförmåga inom:
- Boende
- Mående
- Fysisk/social miljö
13. Vid behov; Kalla till ett samverkansmöte ifall klienten har många
professionella kontakter
- Vem gör vad och varför?
- Kan vi samarbeta för att deltagaren skall kunna genomföra
arbetsförmågeutredning via Team Utreda?
14. Vid behov; tillämpa spetskompetens:
- Konsultation med konsultläkare
- Stöd i ekonomin
15. Utvärdering och uppföljning
- Sker kontinuerligt under utredningsperioden tillsammans med
ansvarig handläggare på Ekonomiskt bistånd:
 1:a 3-partsmötet innan start för BASen.
 Innan arbetsprövning: 2:a 3-partsmötet.
 Efter arbetsprövning: 3:e 3-partsmötet.
- Teamet träffas varje måndag kl. 13.00-16.00 för individfokus, där
datainsamling kring klientens färdigheter diskuteras och
dokumenteras utifrån vedertagna instrument.
16. Slutsats av datainsamling, utredning och bedömning:
- Anteckningar förs ner i slutdokumentet; varje profession för sig
med en avslutande sammanfattning.
- Styrkor och svagheter tydliggörs.
- Konkret handlingsplan upprättas för:
 Görandet
 Ev. måendet
 Ev. boendet
17. Om remiss för vidare utredning/behadling behövs:
- Skicka utredningsunderlag
 för handikappkoordinering på AF?
 till andra instanser såsom t.ex. Neuropsykiatriska
utredningsteamet m.m.?
18. Slut utvärdering/uppföljning (efter 30 dagar?):
- Har handlingsplanen följts?
- Avsluta ärendet.

Bilaga F
Arbetsprocessen Team Utreda 2013
1. Information finns till socialsekreterare/deltagare via en folder alt. via
Linweb.
2. Konsultation
Konsultation tillsammans med Jobb och Kunskapstorget på
Socialkontoret.
Team Utreda ska ta med ärendet och diskutera det i teamet.
Dokumentation: Konsultationer dokumenteras i mall som sparas på I.
Ärendet läggs in i kööversikt på I.
3. Individfokus
Ärendet tas upp i teamet: Beslut tas om det är aktuellt med 3-part inför ev
utredning eller om andra åtgärder ska vidtas. Team Utredas
socialsekreterare + ytterligare en teammedlem utses för 3-part.
Socialsekreterare på AFI meddelas om beslutet.
Dokumentation: Teamets beslut dokumenteras i konsultationsmall på I.
Ärendets status uppdateras i kööversikt på I.
4. 3-partssamtal
Socialsekreterare på AFI skickar kallelse till 3-part. 3-part hålls i regel på
Team Utreda. Information ges om Team Utreda. I samtalet används mall
för 3-part. Socialsekreteraren är uppdragsgivaren och formulerar alltid
frågeställningarna tillsammans med klienten och Team Utreda.
Samtyckesblankett undertecknas. Kontaktuppgifter dokumenteras.
Dokumentation: Team Utredas socialsekreterare anvisar i Treserva.
Insamlad data från 3-part dokumenteras i Treserva.
5. Individfokus
Ärendet tas upp i teamet: Beslut tas om det är aktuellt med utredning och
ev förberedande insatser. Socialsekreterare på AFI och klienten meddelas
om beslutet. Om utredning är aktuell gör Team Utreda socialsekreterare
en mapp till arkivskåpet.
Dokumentation: I Treserva.
6. Vid behov: Förberedande insatser
Individuell planering och bedömning av när klienten är redo för
utredning.
Dokumentation: I Treserva. Status uppdateras i kööversikt.

7. Utredningsstart
På individfokus utses processansvarig som återkopplar till
socialsekreterare på AFI om beslut från teamet för fortsatt arbete med
ärendet. Ansvarig arbetsterapeut utses.
Klienten informeras och kallas till bassamtal av processansvarig.
Dokumentation: I Treserva
8. Utredningsfas 1:
Bassamtal under 2 veckor med samtliga professioner. Processansvarig har
i regel första samtalet.
Processansvarig bokar in samtliga bassamtal även ev. tolk.
Dokumentation: I Treserva, journal och slutredovisning.
9. Individfokus
Preliminär bedömning och utredningsplanering (ex. deltagande i grupp,
behov av externa kontakter och utökade bedömningar) görs utifrån
inhämtad information från bassamtalen.
Dokumentation: I Treserva, slutredovisning.
10. Utredningsfas 2:
Grupp, fysisk aktivitet, individanpassade insatser, kontinuerliga samtal
med processansvarig.
Observation och bedömning av klientens färdigheter. Planering inför
arbetsprövning. Kontinuerlig uppföljning på individfokus.
Dokumentation: På I som sammanställs i Treserva, journal och
slutredovisning.
11. 3-partssamtal
Avstämning med socialsekreteraren på AFI, processansvarig samt klient i
3- partssamtal.
Dokumentation: I Treserva, journal och i mall.
12. Utredningsfas 3:
Arbetsprövning i 6 veckor:
Arbetsplatsbesök av sjukgymnast, arbetsterapeut och
arbetsmarknadskonsulent.
Kontinuerlig uppföljning på individfokus.
Dokumentation: I Treserva, journal och slutredovisning.
13. Vid behov
- Hembesök
- Samverkan
- Spetskompetens

- Remisser
14. Sammanställning
Slutlig sammanställning av utredningen.
Dokumentation: I Treservas slutredovisning.
15. Genomgång av utredningen med klienten
Dokumentation: I Treserva, journal och ev. slutredovisning.
16. Avslutande 3- partssamtal
Genomgång och implementering av handlingsplan tillsammans med
Socialsekreteraren på AFI, processansvarig samt klient. Utredningen
skrivs under av klienten, socialsekreteraren på AFI och samtliga utredare
på Team utreda. Originalet delas ut till socialsekreterare och kopior till
klienten och Team utreda.
Dokumentation: I Treserva, journal och i mall för 3 partssamtal.

Slutredovisning från Team Utreda, Socialkontoret, AFI
Gällande:
Utredningsperiod:

har genomgått utredning vid Team Utreda, en utredningsenhet på Socialkontoret i
Linköping med inriktning på personer som erhåller försörjningsstöd. Syftet med teamets
utredningar är att öka förståelsen för orsakerna till att personerna inte klarar sin egen
försörjning och utifrån detta skapa en realistisk och genomförbar handlingsplan. Teamet
består av arbetsmarknadskonsulent, arbetsterapeut, psykolog, sjukgymnast och
socialsekreterare. Utredningen inleddes med individuella bedömningssamtal då
fick
möta alla professioner i teamet. Därefter följde bedömning i gruppaktiviteter och individuella
aktiviteter samt arbetsprövning under
veckor.
har gjort sin arbetsprövning
. Utredningstiden har för
varit
månader.
Utredningens upplägg och bedömningar utgår från EBP, evidensbaserad praktik, då tre
kunskapskällor integreras, dels den för tillfället bästa vetenskapliga kunskapen om insatsers
effekt, dels brukarens erfarenheter och förväntningar och dels den professionelles expertis.
Barnperspektivet har beaktats på följande sätt………
Bakgrund till utredningen
Observera bakgrund får inte vara längre än att det får plats på sidan 1.
Allt som beskriver kontakter med oss skrivs under rubriken utveckling under…. Sist i
dokumentet

Besöks adress
Team Utreda
Nygatan 19

Postadress
Box 356
Team Utreda
Linköpings Kommun
581 03 Linköping

Telefon
013‐20 60 00

E‐post
Team.Utreda@linkoping.se

Slutredovisning från Team Utreda, Socialkontoret, AFI
Gällande:
Utredningsperiod:

Frågeställningar:
Svar på frågeställningarna:

Jag har tagit del av utredningen

Ansvarig från Team Utreda

…………………………………………..
Underskrift

………………………………………
Underskrift

XXXXX XXXXXX

XXXXX XXXXXX

Linköping den

Besöks adress
Team Utreda
Nygatan 19

Postadress
Box 356
Team Utreda
Linköpings Kommun
581 03 Linköping

Telefon
013‐20 60 00

E‐post
Team.Utreda@linkoping.se

Slutredovisning från Team Utreda, Socialkontoret, AFI
Gällande:
Utredningsperiod:

Handlingsplan


xxxx
Ansvarig: NN.



xxxx
Ansvarig: NN.

Underskrifter
NN
socialsekr.

processansvarig

annan inblandad

Namnförtydligande
NN
socialsekr.

processansvarig

annan inblandad

Linköping den

Besöks adress
Team Utreda
Nygatan 19

Postadress
Box 356
Team Utreda
Linköpings Kommun
581 03 Linköping

Telefon
013‐20 60 00

E‐post
Team.Utreda@linkoping.se

Slutredovisning från Team Utreda, Socialkontoret, AFI
Gällande:
Utredningsperiod:

Bedömning av psykolog

För Team Utreda
______________________
XXXXXX XXXXXXXX
Leg. psykolog
Linköping den

Besöks adress
Team Utreda
Nygatan 19

Postadress
Box 356
Team Utreda
Linköpings Kommun
581 03 Linköping

Telefon
013‐20 60 00

E‐post
Team.Utreda@linkoping.se

Slutredovisning från Team Utreda, Socialkontoret, AFI
Gällande:
Utredningsperiod:

Bedömning av arbetsterapeut
Generell grund för den arbetsterapeutiska datainsamlingen och bedömningen är den teoretiska
modellen A Model of Human Occupation. För datainsamling används intervjuer och
självskattningsformulär såsom den semistrukturerade intervjun Bedömning av Delaktighet i
Aktivitet, (BDA), och självskattningsformulären Min mening och GAP – i vardagens
aktiviteter. Bedömning görs också genom observation i aktivitet under hela utredningen inkl.
träningsaktivitet och arbetsprövning med stöd av bedömningsinstrumenten Assessment of
Work Characteristics (AWC), Assessment of Work Performance (AWP), och Dialog om
Arbete (DOA).
BDA, GAP, Min mening samt allmän intervju
Självuppfattning:
Värderingar:
Intressen:
Vanor:
Roller:
Aktivitetsförmåga:
Miljö (fysisk och social):
Mål:
Analys av intervjuer och skattningsformulär:
Bedömning i aktivitet med AWP och DOA

Motoriska färdigheter
Besöks adress
Team Utreda
Nygatan 19

Postadress
Box 356
Team Utreda
Linköpings Kommun
581 03 Linköping

Telefon
013‐20 60 00

E‐post
Team.Utreda@linkoping.se

Slutredovisning från Team Utreda, Socialkontoret, AFI
Gällande:
Utredningsperiod:

Processfärdigheter
Kommunikations- och interaktionsfärdigheter

Rekommendation och sammanfattning av utredande arbetsterapeut:
För Team Utreda
______________________
XXXXXX XXXXXXXX
Leg. arbetsterapeut
Linköping den

Besöks adress
Team Utreda
Nygatan 19

Postadress
Box 356
Team Utreda
Linköpings Kommun
581 03 Linköping

Telefon
013‐20 60 00

E‐post
Team.Utreda@linkoping.se

Slutredovisning från Team Utreda, Socialkontoret, AFI
Gällande:
Utredningsperiod:

Bedömning av sjukgymnast
Till grund för bedömningen ligger en sjukgymnastisk undersökning av fysiskt status/ fysiska
besvär, genomförande av Hälsoprofilbedömning samt observation i aktivitet.
Socialt
Livsstil
Fysisk aktivitet
Fysiskt status/Fysiska besvär
Övriga besvär
Tidigare och nuvarande behandling
Mediciner
Övrigt
Observationer under sjukgymnastisk bedömning:
Rekommendation och sammanfattning av utredande sjukgymnast

För Team Utreda
______________________
XXXXXX XXXXXXXX
Leg. sjukgymnast
Besöks adress
Team Utreda
Nygatan 19

Postadress
Box 356
Team Utreda
Linköpings Kommun
581 03 Linköping

Telefon
013‐20 60 00

E‐post
Team.Utreda@linkoping.se

Slutredovisning från Team Utreda, Socialkontoret, AFI
Gällande:
Utredningsperiod:
Linköping den

Bedömning av arbetsmarknadskonsulent
Bedömningen grundar sig på en kombination av observationer i gruppaktivitet och
seminarier, självskattning samt individuella samtal. I samtalen har ett lösningsfokuserat
coachande förhållningssätt samt Motivational Interviewing (MI används. MI är en
samarbetsinriktad samtalsstil som syftar till att stärka personens egen motivation och
åtagande till förändring.
I mina samtal tas områden som tex. klientens vilja, tilltro och beredskap till förändring,
eventuell ambivalens, värderingar i förhållande till nuvarande situation, nätverk, egna
resurser för förändring samt framtidsplaner upp.
Information från samtal med klienten
Aktuell situation (boende, familj, ekonomi, socialt nätverk/kontakter)
Hälsa (fysisk, psykisk, sömn, mat, droger, alkohol, vårdkontakter)
Studier och arbetsliv (kurser, anställningar, praktik)
Resurser, kunskaper, intressen
Framtidsplaner (vill/behöver förändra)
Observationer under samtalet
Information ur inhämtade dokument från andra instanser (AF, JoK mm)

Besöks adress
Team Utreda
Nygatan 19

Postadress
Box 356
Team Utreda
Linköpings Kommun
581 03 Linköping

Telefon
013‐20 60 00

E‐post
Team.Utreda@linkoping.se

Slutredovisning från Team Utreda, Socialkontoret, AFI
Gällande:
Utredningsperiod:

Arbetsprövning under utredning
Planeringstid:
Arbetsprövningsplats:
Arbetsperiod:
Arbetstider:
Arbetsuppgifter:

Sammanfattande bedömning och rekommendation av utredande
arbetsmarknadskonsulent
Vilja, tilltro och beredskap till förändring (eventuell ambivalens)
Egna resurser och begränsningar för förändring (förmåga, medvetenhet, affekter,
behov av stöd)
Förhållningssätt till sina problem och sitt framtida liv: värderingar i förhållande
till nuvarande situation

För Team Utreda
______________________
XXXXXX XXXXXXXX
Arbetsmarknadskonsulent
Linköping den

Besöks adress
Team Utreda
Nygatan 19

Postadress
Box 356
Team Utreda
Linköpings Kommun
581 03 Linköping

Telefon
013‐20 60 00

E‐post
Team.Utreda@linkoping.se

Slutredovisning från Team Utreda, Socialkontoret, AFI
Gällande:
Utredningsperiod:

NN:s utveckling under utredningstiden
Här skrivs sammanfattning av vad som händer med start från första mötet.

För Team Utreda
______________________
XXXXXX XXXXXXXX
Linköping den

Besöks adress
Team Utreda
Nygatan 19

Postadress
Box 356
Team Utreda
Linköpings Kommun
581 03 Linköping

Telefon
013‐20 60 00

E‐post
Team.Utreda@linkoping.se

FoU-rapporter i FoU Centrum
FoU-rapport 1:2002

Els-Marie Anbäcken, (red), Kultur och meningsfull
vardag inom äldreomsorgen

FoU-rapport 2:2002

Eva Hill, Agneta Johnsson, Samtalsgrupper – som metod i
arbete med separerade föräldrar. Rapport om
fokusgruppsintervjuer

FoU-rapport 3:2002

Sophia Lövgren, Att planera ett äldreboende: Sörgården från ritbord till inflyttning. Slutrapport av delstudie ett.

FoU-rapport 4:2002

Karin Rulander, Utvärdering av KUB-projektet – ett
öppenvårdsprojekt för barn och ungdomar i Kinda kommun
ur ett brukarperspektiv.

FoU-rapport 5:2002

Owe Anbäcken, Jan-Olof Hugozon, Rehab
Resurscentrum, en studie av ett utvecklingsprojekt inom
äldreomsorgen, Linköping 1997-2000.

FoU-rapport 6:2002

Susanna Djerf, Maud Frithioff, Magnus Löfgren,
Egenutvärdering av KUB-projektet.

FoU-rapport 7:2002

Lisa Nylund, Christina Bexing, Hemlöseprojektet
1999-2001.

FoU-rapport 8:2002

Anita Karlsson, Lena Lundmark, Förebyggande av
fallskador bland äldre personer i särskilt boende – en
multiprofessionell kvalitetsmodell.

FoU-rapport 9:2003

Eva Forss, AnnMari Löf, Hur utbildning av vårdpersonal
påverkar äldres utevistelser på särskilt boende.
Utevistelsens hälsobefrämjande effekter på människan.

FoU-rapport 10:2003 Owe Anbäcken, Helena Klöfver, Implementering av ett
kvalitetssystem. En studie inom omsorgsverksamheten i
Åtvidaberg.
FoU-rapport 11:2003 Eva Hill, Agneta Johnsson, Samtalsgrupper – som metod i
arbetet med separerade föräldrar. En arbetsmodell.
FoU-rapport 12:2003 Helena Klöfver, Lise-Lotte Ardell, Vad tycker ungdomar
om Råd och Stöds ungdomsverksamhet? Utarbetandet av
ett utvärderingsinstrument.
FoU-rapport 13:2003 Katarina Berzell, Maria Persson, Sara Ågren, Projekt
Trampolin. Egenutvärdering av en projektverksamhet.
FoU-rapport 14:2003 Eva Ellström, Bodil Ekholm, Att lära i arbetslag. En
studie inom hemtjänsten.
FoU-rapport 15:2003 Iréne Johansson, Etnicitet och åldrande är mer än äldre
invandrare.
FoU-rapport 16:2004 Christin Strömstedt, Arbetsrehabilitering för psykiskt
funktionshindrade och Daglig Verksamhet för personer
med utvecklingsstörning - ett samverkansprojekt mellan
olika huvudmän
FoU-rapport 17:2004 John Boman, Stefan Johansson, Organiseringen av
individ- och familjeomsorgen i Östergötlands län. En
pilotstudie.
FoU-rapport 18:2004 Irene Rönnqvist, Agneta Lindgren, Kompetens- och
verksamhetsutveckling vid sex BoDa-enheter. Beskrivning
och utvärdering vid sex BoDa-enheter (boende och daglig
verksamhet) för gravt utvecklingsstörda personer i
Linköpings kommun.

FoU-rapport 19:2004 Projektgrupp: Johan Adriansson, Cecilia Borg, Andreas
Capilla, Ammie Envall, Lisbeth Nilsson, Sirpa Lumme,
Stefan Ringdahl, Kicki Zentio, Den livskraftiga
arbetsplatsen. En förstudie vid äldreboendet
Danbomsgården i Kinda kommun.
FoU-rapport 20:2004 Owe Anbäcken, Mats Ericsson, Bygga för en ny
generation, Förändring och lärande på deltagarnas villkor
FoU-rapport 21:2004 Sophia Lövgren, Att planera ett äldreboende: Ett
Sörgården för de äldre? Rapport två
FoU-rapport 22:2004 Ann-Christin Cederborg, Kan frivilliga
öppenvårdsinsatser löna sig?
FoU-rapport 23:2004 Henrik Danielsson, Malin Wass, Jerker Rönnberg,
Utvärdering av projektet Arbete och sysselsättning för
yngre funktionshindrade i Linköpings kommun
FoU-rapport 24:2005 Eva Hill, Agneta Johnsson, Samtalsgrupper – som metod i
arbetet med separerade föräldrar. Rapport om
Fokusgruppsintervjuer; en Arbetsmodell och Utvärdering.
FoU-rapport 25:2005 Olle Knutsson, Samverkan inom missbruksvården i
Boxholm, Kinda, Ydre och Ödeshög kommuner.
FoU-rapport 26:2005 Kerstin Angvik, Liselotte Björk, Anhörigstöd på
dagverksamhet för personer med demenshandikapp
FoU-rapport 27:2005 Mikael Nilsson, Kompetenscentrum för utveckling av
gruppinriktat socialt arbete.
FoU-rapport 28:2005 Annika Larsson, Kund, Omsorgstagare eller Pappa. En
studie av mötet mellan pensionär och enhetschef i
hemtjänsten vid tecknandet av serviceavtal.
FoU-rapport 29:2005 Stefan Johansson, Så ett frö och låt det gro. En studie av
det särskilda boendet Aspen i Vadstena.

FoU-rapport 30:2005 Kjell Thun (red.), Den Hälsofrämjande och livskraftiga
arbetsplatsen. Ett projekt med offentliga och privat
verksamhet i nätverkssamarbete juni 2002 – augusti 2004.
FoU-rapport 31:2006 Britt Lundén, Nio år efteråt. En uppföljning av alla som
1996 hade offentlig omsorg i hemmet i Motala kommun.
FoU-rapport 32:2006 Ylva Bjerke, Anita Karlsson, Delaktig till 100 %. Ett
Hela-projekt inom Produktion Omsorg i Linköpings
kommun
FoU-rapport 33:2006 Annlouise Gadd, Elisabet Kjellander, Lotta Lindgren,
Familjegruppsamtal. Bamse-teamets metodutveckling av
sociala utredningar gällande fysisk misshandel av barn.
FoU-rapport 34:2006 Ingalill Thor, Per-Erik Ellström, Bodil Ekholm, Eva
Ellström, Dan Rönnqvist, FoU i praktiken. En studie av
aktörer och projekt inom en flerkommunal FoUverksamhet.
FoU-rapport 35:2006 Ann-Christin Cederborg, Barns Behov I Centrum,
Perspektiv på socialtjänstens utredningsarbete när barn
misstänks fara illa.
FoU-rapport 36:2006 Bo Davidson, Dan Rönnqvist, Kompetensförsörjning
inom äldreomsorg.
FoU-rapport 37:2006 Ann-Christin Cederborg, ”Lönsamhet” med frivilliga
öppenvårdsinsatser - En långtidsuppföljning av klienters
utveckling.
FoU-rapport 38:2007 Anne-Sofie Anlén, Gun Lanneström, Maj Berg,
Samtalsbehandling och taktil stimulering - en utvärdering
av behandlingsinsatser
FoU-rapport 39:2007 Tobias Leoson, Avslutade institutions- och familjehemsplaceringar av ungdomar 2004-2005. Beskrivning och
analys

FoU-rapport 40:2007 Petra Dannapfel, Makten över vardagen. Omsorgsarbete
och brukarinflytande ur hemtjänstpersonalens perspektiv
-en fokusgruppsstudie
FoU-rapport 41:2007 Linda Schultz, Helena Klöfver, Delrapport från
Landeryds Ängar, en studie av ett samverkansprojekt
mellan Linköpings kommun och Östergötland läns
landsting.
FoU-rapport 42:2008 Jenny Dahl, Mats Greiff, Samforskning. Ett utvärderingsoch kompetensutvecklingsprojekt med familjen som lärare
FoU-rapport 43:2008 Lena Hallgren-Berger, Filbytare i backspegeln.
Uppföljning av ungdomar som varit inskrivna hos
Filbytergruppen, Stöd och arbetsträning, vid Linköpings
kommun.
FoU-rapport 44:2008 Lena Josefsson, Anhörigvårdarens upplevelser av roller
och känslor i relation till närstående och växelboende.
FoU-rapport 45:2008 Lise-Lotte Ardell, Från Bistånd till Service. En studie om
organisationens betydelse för utveckling av arbetssätt.
FoU-rapport 46:2008 Lisbeth Eriksson, Behandling utan hinder, - utvärdering av
projektet ”HVB på service”.
FoU-rapport 47:2008 Malena Gustavson, Om att stödja våldsutsatta kvinnor
som missbrukar. Reflektioner kring Projekt Greta på
Stadsmissionen i Linköping.
FoU-rapport 48:2009 Lina Nyqvist & Isabella Sedin, Metoder och arbetssätt på
ett kommunalt HVB-hem.
FoU-rapport 49:2009 Pernilla Bergström, Utveckling av kontaktmannaskap och
lärande samtal-en studie genomförd inom äldreomsorgen.
FoU-rapport 50:2009 Elisabet Cedersund, Katarina Lundborg, Els-Marie
Anbäcken, Garnisonen - ett steg på väg!, Om starten av ett
korttidsboende för äldre personer på väg hem från sjukhus.

FoU-rapport 51:2009 Susanne Engström, Maria Lindahl, Lisa Tällberg, En
metod det svänger om! Rytmterapi för personer med
neurologiska skador.
FoU-rapport 52:2009 Ann-Marie Markström, Serviceinsatser inom
socialtjänstens individ- och familjeomsorg. Möjligheter och
dilemman.
FoU-rapport 53:2009 Stefan Lundberg, ACTION – ett anhörigstöd. Testat i
Linköpings kommun under 2 år
FoU-rapport 54:2009 Åse Andersson, Vad är det som är så tungt? En studie i
upplevelse av arbetsbelastning i arbetet med ekonomiskt
bistånd på ett socialkontor
FoU-rapport 55:2009 Madelene Olofsson, Jennie Pettersson, Alltid en fot i
verksamheten”– En studie om en kompetensutvecklingsenhet inom demensomsorgen
FoU-rapport 56:2009 Ann-Charlotte Münger, Att förebygga och förhindra mäns
våld i nära relationer inom Östergötlands län, Kvinnors
upplevelser och erfarenheter av uppbrottsprocessen – en
kunskapsöversikt och en intervjustudie av kvinnors egna
berättelser om sitt uppbrott
FoU-rapport 57:2009 Tomas Köhler, Gustaf Åberg, Handledning som lärandeoch utvecklingsform. - En kvantitativ studie inom
demensvården
FoU-rapport 58:2009 Linda Schultz, Kompetensutveckling inom äldreomsorgen.
En utvärdering av arbetet med den statliga satsningen
Kompetensstegen i Linköpings kommun
FoU-rapport 59:2009 Terese Andersson, Emelie Ingmarsson,
Demensutbildning steg ett, två & tre. Lednings och
medarbetares uppfattningar om en genomförd
kompetensutvecklingsinsats

FoU-rapport 60:2009 Erica Byström & Mats Ericsson (Redaktörer), Lärande
och förändringsarbete inom äldreomsorgen. En
uppdragsutbildning inom ramen för Kompetensstegen
2008-2009
FoU-rapport 61:2009 Eva Ellström, Att arbeta med utveckling i praktiken. En
studie av ledarskap och lärandemiljöer inom
hemtjänstverksamhet
FoU-rapport 62:2009 Emelie Berglund, Stöd på lika villkor?
Hur kvinnor och män upplever stödet de får från
socialtjänsten utifrån en enkätundersökning i Linköpings
kommun 2008
FoU-rapport 63:2010 Elisabeth Sundin, Malin Tillmar, Uppföljning av
”Eget val” inom hemtjänsten i Linköpings kommun.
Utförarperspektiv
FoU-rapport 64:2010 Ingela Larsson Kindeland, Susanne Sundström. ”Att få
alla med på tåget” – kritiska faktorer för implementering av
metodverktyg inom demensvården
FoU-rapport 65:2011 Bo Davidson (Redaktör), Lärcenter för en god demensvård. Ett FoU-projekt för att utveckla en lokal kompetensutvecklingsenhet inom demensvården i Linköpings
kommun
FoU-rapport 66:2011 Bo Lundén, Utvärdering som stöd för utveckling. En studie
om vårdtagares och anhörigas syn på äldreboende kopplat
till verksamhetsutveckling.
FoU-rapport 67:2011 Maria Hemgren, Individanpassat bemötande på
demensboende genom ett Jag-stödjande förhållningssätt
–utifrån ett lärande perspektiv
FoU-rapport 68:2012 Margareta Bredmar & Bo Davidson (Redaktörer),
Familjer i socialtjänsten - levnadsvillkor, livssituation och
erfarenheter av socialtjänsten. Ett FoU-projekt om barn,
ungdomar och deras föräldrar i sex kommuner i
Östergötland. Slutrapport fas 1.

FoU-rapport 69:2012 Lena Andersson, Organisering för samordning och
samsyn. En studie av Kindas kärntrupp för
rehabiliteringssamverkan kring äldre.
FoU-rapport 70:2012 Kia Palm Hjert, Mer än att ”bara dricka kaffe”. Att verka
för en evidensbaserad praktik på en dagverksamhet för
vuxna med psykisk funktionsnedsättning.
FoU-rapport 71:2012 Ingela Harrelind, Yvonne Mellberg Jakobsson, Det
första samtalet med Vägledningscentrum. Mötesmetoder
FoU-rapport 72:2013 Linda Schultz, ”Det har inte varit någon tuppfäktning här”.
Slutrapport från Landeryds ängar – En studie av ett boende
med särskild service som drivs gemensamt av Linköpings
kommun och Östergötland läns landsting.
FoU-rapport 73:2013 Emma Lustig, Lisa Sköld, Kan interaktiv forskning vara
framtidens melodi vid förändring av socialt arbete?
- En kvalitativ studie av interaktiv forskning som metod i
FoU-projektet ”Familjer i Socialtjänsten”

Arbetsrapporter i FoU Centrum
Arbetsrapport 1:2002 Els-Marie Anbäcken, (red) Miriam Berger
(textbearbetning), Kultur och meningsfull vardag inom
äldreomsorgen – en sammanfattning.
Arbetsrapport 2:2002 Caroline Johansson, Kunskapsöverföring – en källa till
utveckling och lärande? En utvärdering av ett projekt för
utveckling av metoder och kompetens för ökad
kunskapsöverföring mellan personal inom olika
vårdspecialiteter.
Arbetsrapport 3:2002 Verksamhetsberättelse för FoU-centrum för vård och
omsorg 2000-2001.
Arbetsrapport 4:2002 Margareta Junghard-Lindell, Vad är viktigt för att må bra
på äldre da’r? En enkätundersökning om hälsofrämjande
insatser för äldre.
Arbetsrapport 5:2002 Margot Månsson, Omsorgsrekryterare – handledare i vård
och omsorg. Linköpings kommun september 2000 – juni
2002.
Arbetsrapport 6:2003 Anette Olsson & Monica Karlsson, Samtalsgrupper – om
kärlek, känslor och sexualitet för kvinnor och män med
intellektuella och fysiska funktionshinder.
Arbetsrapport 7:2003 Berit Bäck & Christina Isakson, Metodutveckling för
uppföljning av myndighetsbeslut. En studie och utveckling
av uppföljningsinstrument inom äldre- och
handikappomsorg.

Arbetsrapport 8:2005

Annelie Gullström & Eva-Lena Lundberg, Dansens
betydelse för personer med en demensdiagnos. En studie
inom äldreomsorgen i Linköping.

Arbetsrapport 9:2006

Sara Wilhelmsson, ”Senior Service” Från
planeringsstyrd till efterfrågestyrd vård och omsorg. Ett
projekt inom Trägårn´s hemtjänstområde

Arbetsrapport 10:2006

Eva Hulth, Anna-Karin Jern, Bo Lundén, Bo Mörling,
Trygghetsboende i Motala kommun. Blev det som det var
tänkt?

Arbetsrapport 11:2007

Lars Jonsson, Susanne Martinsson, Pernilla Öhlin.
Vi bor på landet. Lilla Åby Östergård, bostad med
särskild service enligt LSS.

Arbetsrapport 12:2008

Helena Klöfver, Nätverk som stöd för lärande och
utveckling inom Kompetensstegen.

Arbetsrapport 13:2009

Linda Schultz, Samverkan för integration, En
utvärdering av projekt Integration i Östergötlands andra
fas

Arbetsrapport 14:2012

Marie Fridh, Carina Svensson, Kontaktmannaskap
inom Ydre kommuns äldreomsorg

Arbetsrapport 15:2014

Helena Paulsson, Team Utreda – Evidensbaserad Social
Verksamhet

