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BAKGRUND1 
 
Finsams (e.g. finansiell samverkan) lokala samordningsgrupp i Borlänge har givit Dalarnas 
forskningsråd i uppdrag att utvärdera Finsam-teamets verksamhet i Borlänge.  
 
Samordningsförbundet Finsam i Borlänge verkar med stöd av Lag om finansiell samordning 
av rehabiliteringsinsatser (SFS 2003:1210). Huvudmän i förbundet i Borlänge är 
försäkringskassan, arbetsförmedlingen, kommunen  och landstinget. Förbundet startade sin 
verksamhet den 31 augusti 2006. Det leds av en styrelse med fyra ledamöter och fyra ersättare 
och en lokal samverkansgrupp. Den sistnämnda gruppen består av cheferna för 
Arbetsförmedlingen, Arbetsförmedlingen rehabilitering, Socialtjänsten, Försäkringskassan, 
Primärvården, Psykiatrin, Borlängehälsan, Previa, Gävle-Dala Företagshälsa, Stålhälsan, 
StoraEnsos företagshälsovård som fungerar som referensgrupp och lämnar vid behov förslag 
till beslut, via förbundets verkställande tjänsteman också kallad samordnare, till styrelsen. 
 
En del i samordningsförbundets verksamhet är kontakten med RESAM ( rehabilitering i 
samverkan) som fanns innan FINSAM-förbundet bildades. Där finns och har funnits en 
kontinuerlig samverkan mellan myndigheterna. Resam, även kallad beredningsgruppen, är   
sammansatt av handläggare från Socialtjänsten, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, 
särskilt utsedd representant från rehab.centrum/primärvården och terapeut eller motsvarande 
från psykiatrin. Resam ska fungera som en resursgrupp för den enskilde individens ärende 
men även för handläggarna från de olika aktörerna som ingår i gruppen. Vidare har Resam 
ensamrätt på att remittera ärenden till Samordningsförbundet. Det garanterar att ärendena är 
beredda bland myndigheterna och att det finns en struktur vilka ärenden som 
samordningsförbundet ska arbeta med. 

 
Finansiell samverkan ska inte innebära att befintliga samarbetsprojekt/ordinarie samverkan 
ersätts utan istället ska den finansiella samordningen vara ett komplement för de individer 
som trots handläggning hos enskilda aktörer och de samverkande arbetssätten inte blivit 
självförsörjande.  
 
Styrelsen för förbundet kan bevilja projektmedel för att förstärka vissa insatser. Vunna 
erfarenheter/arbetssätt/rutiner ska om möjligt implementeras i ordinarie verksamheter efter 
projekttidens slut. En verksamhet som samordningsförbundet initierat och finansierar i 
Borlänge ör FINSAM-teamet. 
 

FINSAM-teamet 
 
Finsamteamet består av handläggare från Socialtjänsten, Försäkringskassan, 
Arbetsförmedlingen och Landstinget som till 50 % - 75 % av sina tjänster finansieras av  
Samordningsförbundet. Deras uppdrag är att genom gemensam handläggning coacha – 
matcha deltagarna till arbete eller studier.  
 
Målgruppen för Finsam-teamet arbete är män och kvinnor i åldern 20 – 55 år, med 
tyngdpunkt på yngre vuxna. Individerna ska vara arbetslösa/sjukskrivna eller ha tidsbegränsad 
sjukersättning/behov av försörjningsstöd. De ska vara aktuella på minst 2 myndigheter varav 
                                                 
1 Innehållet i nedanstående fyra avsnitt är till större delen hämtat från Samordningsförbundets årsredovisning 
2009, Verksamhetsplanen för samordningsförbundet 2011 antagen 25 november 2010, Uppdragsbeskrivning för 
beredningsgruppen (Resam) i Borlänge 2010/2011.  
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Socialtjänsten bör vara den ena. Individen bedöms ha en rehabiliteringspotential, inskrivning 
sker successivt löpande. Målsättningen är att ha 30 – 35 st aktiva deltagare i teamets 
verksamhet. Till det kommer de personer som ska följas upp. 
 
Beredningsgruppen (Resam) fungerar som urvalsfunktion till Finsam-teamet och har 
ensamrätt att remittera individer till teamet och som uppfyller kraven för deras målgrupp. Det 
innebär att det är beredningsgruppen som i praktiken avgör vilka ärenden som får ta del av 
den fördjupade gemensamma fördjupade handläggningen i Finsam-teamet. Det finns inga 
krav på att människor ska vara ”färdigutredda” men påbörjade utredningar ska vara avslutade 
innan Finsam-teamet tar vid.  
 

Finsam-teamets mål för 2011 – antagna av samordningsförbundet 

1. 20% av deltagarna ska under året bli självförsörjande eller studerande. 
2. Försörjningskostnaderna för samhället ska minska.    
3. Utveckla den gemensamma kompetensen och arbetsmetoderna samt implementera 

metoderna i ordinarie verksamheten. 
4. Sammanhållen/fungerande rehabiliteringskedja vad avser de olika försörjningsmåtten. 

 

Arbetssätt för deltagare i Finsam-teamets verksamhet  
 

1. Gemensam handläggning av personernas/deltagarnas rehabiliteringsbehov 
2. Djupintervjuer för att kartlägga förutsättningarna/behov av rehabilitering 
3. Motivationsarbete 
4. Samtalsstöd, individuellt och i grupp 
5. Upprätta en individuell rehabiliteringsplan tillsammans med individen. Planen kan    

innehålla: a) Utredning av arbetsförmågan, b) Medicinsk rehabilitering/utredning 
/bedömning av arbetsförmågan, c) Arbetsprövning/träning/praktik hos 
offentliga/privata arbetsgivare, d) Yrkes och studievägledning och vid behov 
”fördjupad vägledning” individuellt eller i grupp, e) förberedande utbildning – 
utbildning. 

6. Se till att rehabiliteringskedjan är sammanhållen vad avser de olika 
försörjningsstöden. 

7. Återkommande uppföljningar av de individuella planerna under 2 år efter avslutning i 
Finsam. 

8. Informera om de gemensamma arbetsmetoderna och delge sina erfarenheter av arbetet 
i Finsam. 

 
Det finns en tendens till att deltagarna blir kvar ganska lång tid i Finsam. Någon samlad 
kunskap om deltagarnas behov före och efter insats finns inte. Dokumentationen över teamets 
arbete med individer sker förhand. Ingen myndighetsutövning sker inom ramen för 
Finsamarbetet men handläggarna arbetar även som handläggare med myndighetsutövning 
delar av sin tjänst parallellt med Finsam-uppdraget. Då sker dokumentationen förstås inom 
ramen för respektive myndighets verksamhetssystem.  
 
I den fortsatta texten benämns Finsam-teamet för enkelhetens skull som Finsam. Men för 
tydlighetens skull används även ibland hela namnet Finsam-teamet. 
 



 5

Syftet med utvärderingen 
 
Syftet med utvärderingen är att ge den lokala samordningsgruppen och Finsam-teamet ett 
underlag för att kunna värdera verksamheten i relation till uppsatta mål och tänkta arbetssätt. 
 

Frågeställningar 
 
En övergripande fråga som samordningsförbundet önskat få belyst är om man genom Finsam-
teamet når rätt målgrupp? Hur ser livssituationen ut för deltagarna när de kommer, vilka 
behov har de? Hur förändras behoven över tid? Svarar de insatser som ges mot deltagarnas 
behov? Vilka arbetsmetoder och arbetssätt används? Vad saknas för att Finsam-teamet ska 
kunna fungera optimalt? Hur fungerar samverkan mellan handläggarna i teamet? Hur 
upplever Finsam-teamets handläggare samverkansarbetet? Hur ser styrgrupp och 
beredningsgrupp på Finsam-teamets arbete?  
 

Tidigare forskning 
 
Det finns en kunskapssammanställning gjord gällande samverkan inom området 
arbetslivsinriktad rehabilitering.2 Det finns olika modeller för samverkan däribland finansiell 
samordning. Det innebär ”att berörda organisationer slår samman finansiella resurser för 
arbetslivsinriktad rehabilitering i en gemensam budget för gemensamma insatser inom 
området” (Andersson m.fl. s. 10). I Borlänge är detta kombinerat med en samlokalisering av 
handläggare/socialarbetare från fyra myndigheter något som i kunskapssammanställningen 
betecknas som en form av interpersonell samverkan. Av kunskapssammanställningsrapporten 
framgår även främjande och hindrande faktorer för rehabiliteringssamverkan (se tabell 1). 
 
Tabell 1. Hindrande och främjande faktorer för arbetslivsinriktad rehabilitering, på strukturell nivå och i 
arbetsprocessen. 
 Hinder Framgångsfaktorer 
På strukturell nivå Bristande stöd 

Bristande kontinuitet 
Bristande incitament 
Strukturella skillnader 

Tydlig målgrupp 
Relevanta aktörer involverade 
Stark förankring 
Tydliga incitament 

I arbetsprocessen Kulturella skillnader 
Bristande kunskap 
Bristande förtroende 
Bristande kommunikation 
Revirtänkande 
Inadekvat ledarskap 

Systematisering, formalisering av 
informationsutbyte 
Gemensamt arbetssätt 
Gemensamma utbildningsinsatser 
Relevant icke revirbevakande 
ledarskap 

 
Tabellen visar mycket summariskt på ett antal faktorer som har betydelse för om samverkan 
blir lyckosam eller ej.  

                                                 
2 Andersson, J.; Axelsson, R.; Bihari Axelsson, S.; Eriksson, A.; 6 Åhgren, B.; (2010). Samverkan inom 
arbetslivsinriktad rehabilitering. En sammanställning av kunskap och erfarenheter inom områet. 
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Sveriges kommuner och landsting och Socialstyrelsen. Nordiska 
högskolan för folkhälsovetenskap. 
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METOD 
 
Utvärderingen har en summativ ansats, dvs. summerar erfarenheter och lärdomar från en viss 
period, där resultaten återförs till berörda parter i efterhand. Faktorerna som i tabell 1 
återgivits som väsentliga för en god samverkan har, tillsammans med syfte och 
frågeställningar, operationaliseras till frågor i intervjuer och frågemallar (bilaga 1).  
 
Datainsamlingen har skett genom träffar i grupp och enskilda intervjuer med Finsam-teamets 
handläggare. Intervjun med Resam-teamet gjordes i form av en gruppintervju. Enskilda 
intervjuer har genomförts med lokala samordningsgruppens ledamöter, med tjänstemän som 
varit respektive Finsam-handläggares närmast arbetsledare i respektive hemmaorganisation.  
Även dokumentstudier har gjorts.  
 
Insamling av uppgifter gällande de enskilda deltagarnas livssituation, har skett skriftligt av 
handläggarna i Finsam-teamet, med stöd av en upprättad mall (bilaga 2). Det har gällt alla 
som varit inskrivna sedan starten 2006 fram till hösten 2011 - totalt 56 personer. 29 av dessa 
är fortfarande inskrivna. Uppgifterna har samlats in av handläggarna genom direktkontakter 
med deltagare (avser de som är inskrivna för närvarande) och med hjälp av dokumentation 
som funnits sedan tidigare (avser de som skrivits ut). Avsikten har varit att försöka fånga en 
bild av deltagarnas situation och behov före inskrivningen i Finsam-teamet och i samband 
med den enskildes avslut. De resultat som har att göra med förändringar i den enskildes 
livssituation kan inte säkert hänföras till just insatserna vid Finsam-teamet eftersom 
deltagarna kan ha påverkats på olika sätt av andra förhållanden i deras liv. Men resultaten kan 
ändå ge en indikation på vilka problem deltagarna har och vad deltagande i Finsam kan 
innebära. 
 
Datainsamlingen med hjälp av mallen påbörjades försommaren 2011 och har pågått fram till 
mitten av oktober 2011. Intervjuerna har genomförts under samma tidsperiod. Alla intervjuer 
har spelats in utom de, enligt deras egna önskemål, som genomförts med handläggarna i 
Finsam-teamet. Anteckningar har förts på ett strukturerat sätt under samtliga intervjuer utifrån 
en frågemall (bilaga 2). De har sammanställts tematiskt på det sätt som resultaten redovisas i 
resultatavsnittet. 
 
När det gäller de uppgifter som kan erhållas med hjälp av de beskrivna mallarna kan det 
finnas vissa tveksamheter vad gäller sanningshalten. Förhållanden som gällde för deltagare, 
som avslutats sedan lång tid tillbaka, kan vara svåra för handläggarna att minnas på ett korrekt 
sätt. Dokumentationen kan ha varit bristfällig, uppgifter har inte dokumenterats osv.  Det 
skulle också kunna vara möjligt att handläggarna skulle vilja få resultatet att framstå som 
bättre eller deltagarnas situation som sämre vid inskrivningen än vad det faktiskt varit fallet 
för att påvisa ett bättre resultat. Detta är förhållanden som bör hållas i minnet vid tolkningen 
av resultaten. Det har inte funnits några anledningar att inte lita till Finsam-handläggarnas 
professionalitet vid denna datainsamling, tvärtom har de varit mycket tillmötesgående och 
noggranna vid ifyllandet av uppgifterna. För deltagarna som fortfarande är inskrivna har 
ifyllandet av mallarna skett med deltagarnas medgivande.  
 
Det har inte ingått i uppdraget att intervjua enskilda deltagare i Finsam och det har inte heller 
givits möjlighet att ge någon fördjupad bild av tidigare forskning eller jämförelser med annan 
rehabiliteringsverksamhet. 
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RESULTAT 
 
Resultatredovisningen inleds med en schematisk beskrivning av hur arbetet går till i Finsam-
teamet, enligt handläggarnas egen beskrivning. Därefter följer en redovisning av resultaten av 
intervjuerna under följande teman: handläggarna i Finsam-teamet, samarbete/samverkan, 
kompetenser i teamet, Resam, målgruppen, implementering av arbetssätt i ordinarie 
verksamhet, om system för uppföljning, samordnarrollen och uttryckta idéer till förändring.   
 
Avsnittet som följer därefter är en beskrivning av de enskilda deltagarnas situation före 
inskrivningen i Finsam och vid tidpunkten för avslut - för de som avslutats. Detta är centralt 
för utvärderingen eftersom det beskriver om och hur den enskilde förändrat sin livssituation 
under tiden på Finsam-teamet. Slutligen redovisas vilka olika typer av insatser som deltagarna 
fått.  
 

Finsam-teamets beskrivning av sitt arbetssätt  
 
I processkartan nedan görs en beskrivning av den enskildes väg från inskrivningen i Finsam-
teamet till uppföljning. Kartan ska läsas från vänster till höger rutorna 1 – 7.  Av kartan 
framgår även målgruppen, de specifika förutsättningar som ska gälla vid remiss till Finsam-
teamet samt de aktuella målen. Detta är hur Finsam-teamets handläggare beskriver innehållet i 
verksamheten. 
 
Varje siffra som anges nedan återfinns på processkartan. Texten förklarar något utförligare 
innebörden i de kännetecken som angivits. 
 
1. Deltagarna ska vara aktuella på minst två myndigheter varav socialtjänsten bör vara den 
ena och i behov av samordnande åtgärder – arbetslösa/sjukskrivna/tidsbegränsad 
sjukersättning/behov av försörjningsstöd. Lokal samverkansgrupp består av cheferna i de 
samverkande organisationerna. Dessutom finns en styrelse, politiskt utsedd för 
samordningsförbundet. 
 
2. Av uppdragsbeskrivningen (2010/2011) framgår beredningsgruppen, Resams uppdrag, mål, 
sammansättning och arbetsrutiner. Alla remisser till Finsam-teamet bereds här. Består av 
utsedda kontaktpersoner för de olika myndigheterna. Socialtjänstens representant är 
sammankallande. Finns en mall framtagen för remissen. 
 
3. Samtycket avser att alla Finsam-handläggarna tillåts diskutera deltagarens situation samt ta 
del av skrivna journaler, utredningar, utlåtanden och andra handlingar, som finns hos 
respektive aktör. Samtycket avser också att Finsam-handläggarna får vid behov ta kontakt 
med andra externa aktörer, som deltagaren haft kontakt med, och ta del av handlingar som 
finns hos dessa. 
 
4. Djupintervjun är central i arbetet för att få deltagarens egen bild men också att förstå 
dennes bakgrund, historia, nu-situation och vilka insatser som deltagaren behöver. Den enda 
som läser journaler före intervjun med den enskilde är försäkringskassans representant som 
vill vara uppdaterad på vilka beslut som fattats tidigare. Landstingets representant läser 
journaler i ett senare skede för att se vilka kontakter och mediciner som varit eller är aktuella.  
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5. Planeringssamtal med feedback från djupintervjuerna tillsammans med deltagaren innebär 
att den enskilde inte behöver träffa alla olika aktörer var för sig utan har nu alla samlade här i 
Finsam-teamet. 
 
6. Finsam-teamets handläggare upprättar en individuell rehabiliteringsplan tillsammans med 
individen. Häri är motivationssamtalen ett viktigt inslag. Det finns en framtagen mall för den 
individuella planen på vilken handläggarna skriver fri text för hand. Denna förvaras i ett 
gemensamt låst aktskåp. Planen kan innehålla: 
  

a)  Utredning av arbetsförmågan 
 
b)  Medicinsk rehabilitering/utredning /bedömning av arbetsförmågan 
 
c)  Arbetsprövning/träning/praktik hos offentliga/privata arbetsgivare. Avtal   
     finns med Arbetslinjen Klippan och arbetsmarknadsenheten vid Borlänge    
     kommun 
 
d) Yrkes och studievägledning och vid behov ”fördjupad vägledning”  
     individuellt eller i grupp 
 
e) Förberedande utbildning – utbildning.  
 
f) Hänvisning till psykosocial insats som handläggarna tillsammans med 
deltagaren bedömer vara adekvat. 
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7. 
Uppföljning  
 
Kännetecken 
Uppföljningar  två 
år efter avslutning 
i FINSAM 

PROCESSKARTA för FINSAM Borlänge 
Målgrupp är män och kvinnor 20-55 år, med tyngdpunkt mot yngre vuxna. 

Ca 30-35 personer inskrivna samtidigt 

1. 
Deltagarens 
behov/ 
bästa är 
utgångspunkten  
 
Kännetecken 
Samverkan mellan 
arbetsförmedling, 
socialtjänst, 
försäkringskassa och 
landstinget. 
Sker genom  
fördjupad gemensam 
handläggning i 
gemensam lokal och 
finansiell samordning. 
Inget pågående 
missbruk 

4. 
Djupintervjuer 
med var och en 
av handläggarna
 
Kännetecken 
Kartläggande samtal 
i syfte att lära känna 
och förstå vem, vad 
och hur. Intervjuerna 
skrivs ner. Alla 
handläggarna läser 
varandras dokument.
Diskussion och 
planering i teamet 
med fokus på det 
positiva – vad kan vi 
bygga vidare på. 
 
 

2. 
Remiss från Resam 
(beredningsgrupp) 
 
 
 
Kännetecken 
Skriftlig remiss  
Berörda myndigheter 
överlämnar tidigare gjorda 
utredningar, läkarutlåtande 
eller andra intyg. Se 
uppdragsbeskrivning från 
den lokala 
samverkansgruppen. 
Inskrivning sker löpande 
 

3. 
Deltagaren kallas 
brevledes till ett 
första besök 
 
Kännetecken 
Skriftligt 1-3 ggr 
därefter via tfn. 
Info.brochyr bilägges 
Deltagaren träffar alla 
fyra handläggarna 
första gången alt. 
återremiss till Resam 
Om ingen kontakt fås.
Presentation, visas 
runt, vi är ett stöd,vi 
ska göra en 
handlingsplan. 
Skriftligt samtycke 
skrivs. 

5. 
Planeringsmöte 
och feedback 
till deltagaren. 
 
Kännetecken 
Alla fyra FINSAM-
handläggarna 
deltar och den 
enskilde. 
Feedback på 
intervjuerna – 
skriftligt i 
punktform. 
Bygga på det 
positiva.  
 

6. 
Genomförande
 
Kännetecken 
Ind. handl.plan 
Sammanhållen 
rehabiliterings-
kedja 
Arbete 
Praktik 
Utredning 
Stödjande samtal 
Motivation 
Få ”rätt” 
psykosocial insats 

1-2 handläggare huvudansvariga framöver. 
Soc.sekr viktig men alla är resurser vid behov 

Finsam-teamets mål för 2011 – antagna av samordningsförbundet 
 

1. 20% av deltagarna ska under året bli självförsörjande eller studerande. 
2. Försörjningskostnaderna för samhället ska minska.    
3. Utveckla den gemensamma kompetensen och arbetsmetoderna samt implementera 

metoderna i ordinarie verksamheten. 
4. Sammanhållen/fungerande rehabiliteringskedja vad avser de olika försörjningsmåtten (se 

verksamhetsplanen). 
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Handläggarna i Finsam-teamet 
 
Fem handläggare har intervjuats. En från vardera myndigheten förutom från försäkrings-
kassan där två handläggare varit och för närvarande är involverade i verksamheten. Från 
starten var alla handläggarna engagerade 75 % i Finsam-teamet och 25 % i respektive 
hemmaorganisation. Försäkringskassan har dragit ner sitt deltagande till 50 % det senaste året, 
uppdelat på två handläggare. Detta är man kritisk till i teamet då de upplever att alla behöver 
ha samma förutsättningar. Möjligheten att samarbeta minskar. Även från deltagare i den 
lokala samordningsgruppen framförs kritik mot detta  
 
Tre av handläggarna har högskoleexamina och två har gymnasiekompetens med olika typer 
av påbyggnadsutbildningar, av olika längd, på högskolenivå. Samtliga har dessutom gått ett 
antal kurser av olika slag i exempelvis kognitiv beteendeterapi, motiverande intervju, 
systemteori, familjeterapi, lösningsfokuserat arbetssätt och fördjupning i missbrukskunskap. 
En handläggare har steg 1 utbildning i kognitiv psykoterapi. De har alla mellan 10-36 års 
yrkeserfarenhet. Tre har arbetat i teamet sedan 2006 och de övriga ett respektive två år. 
Vid behov går handläggarna kurser gemensamt. De har exempelvis deltagit i gemensamma 
kurser om tvångssyndrom, neuropsykiatriska diagnoser m.m.  
 

Samarbete/samverkan  
 
Samarbete sker dels mellan handläggarna i teamet men också med respektive 
hemmaorganisation. På organisationsnivå sker samverkan genom cheferna och samordnaren 
för Finsam-teamet i den lokala samordningsgruppen. Dessutom finns en styrelse. RESAM 
skickar remisser till Finsam-teamet.  Samordnaren är en central samverkansfigur. 
 
 
Handläggarnas syn på samverkan i teamet 
 
Samtliga handläggare uttrycker att de trivs med sina arbetsuppgifter och sitt arbete. De är 
stimulerade av att få söka kreativa lösningar för individer som har komplexa svårigheter och 
de upplever att handläggarna med de olika kompetenserna och personligheterna kompletterar 
varandra. Samarbetet mellan handläggarna fungerar bra även om det varit sämre under en 
period då en person tillfälligt var knuten till teamet. För någon, som kommit in senare, var det 
till en början svårt att ”hitta den röda tråden”. Eventuella svårigheter löser de genom att prata 
med varandra och i och med att man vet varandras kompetens och respektive möjligheter och 
hinder, inom respektive organisation, så resonerar de sig fram till lösningar.  Att de är 
samlokaliserade upplevs som centralt. De har också gemensam extern handledning för teamet. 
 
 
Hemmaorganisationerna 
 
Socialtjänsthandläggaren är den enda som uttrycker full uppbackning och stöd från 
hemmaorganisationen. Övriga uttrycker ett mer eller mindre bristande engagemang från 
hemmaorganisationen på chefsnivå. Däremot har de mandat att agera på samma sätt som 
ordinarie handläggare och någon känner sig helt trygg i det också och saknar ingen närmare 
kontakt med hemmaorganisationen. På kollegial nivå upplevs samarbetet fungera bra.  
Handläggarna lyfter frågan om inte deltagarna i FINSAM-teamets verksamhet borde kunna få 
någon form av prioritet i respektive organisationer – för att skynda på processerna.  
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Intervjuerna med handläggarnas närmaste chefer i respektive hemmaorganisation ger vid 
handen att dessa, utom socialtjänsten, inte närmare känner till hur samarbetet inom teamet 
fungerar. Från socialtjänstens sida är man kritisk till att försäkringskassan skär ner sin resurs, 
vilket man upplever att även arbetsförmedlingen gör, och detta påverkar teamets hela arbete. 
Det är osäkert om arbetsförmedlingen skurit ner resursen men de har organiserat arbetet under 
någon period så att det kan ha upplevts på ett sådant sett. 
 
Från försäkringskassans håll menar man att de inte har ett uppdrag att arbeta med 
rehabilitering och egentligen inte ska arbeta i ett sådant team som har det som uppdrag. 
Finsam-teamet bildar på så sätt en egen myndighet som riskerar göra den enskilde rättslös. 
Om man som enskild inte är nöjd vart vänder man sig då? Vem är ansvarig? Det är svårt att 
vara närmaste chef för en försäkringskassehandläggare i en sådan grupp avslutar 
intervjupersonen. Denne har också ett alternativt förslag till arbetssätt för Finsam-teamet. 
Tilläggas kan att det av lagen, § 7 som reglerar FINSAM, framgår att ett samordningsförbund 
inte får besluta i frågor om förmåner eller rättigheter för enskilda eller vidta åtgärder i övrigt 
som innefattar myndighetsutövning eller som avser tillhandahållande av tjänster avsedda för 
enskilda.3 
 

Finsam-teamets kompetenser 
 
Rekrytering av handläggare till teamet lyfts fram som viktigt av flera intervjupersoner. Att 
arbeta i teamet kräver, enligt handläggarna, att man ”brinner för” arbetssättet. Fungerar inte 
handläggarna som team försvåras arbetet. Det innebär också att alla behöver arbeta de 75% 
som från början bestämts vilket betonats av flera intervjupersoner. Flera lyfter fram önskemål 
om kompetens i teamet i form av psykologi/psykiatri. Både för att arbeta direkt med deltagare 
men också att konsultera för teamets handläggare. Detta har lyfts i flera intervjuer och har 
även behandlats i den lokala samordningsgruppen som ett problem. Landstinget har 
uppmanats köpa in kompetens på området för Finsams räkning och delvis på Finsams 
bekostnad vilket inte Landstinget befunnit vara förenligt med Hälso- och sjukvårdslagen. 
Någon sådan lösning har således inte kommit till stånd.4 Vid intervju med Resam lyfts frågan 
hur handläggarna i Finsam-teamet rekryteras. De undrar om personalen sökt självmant eller 
beordrats att arbeta där. Det framkommer att socialtjänsten haft en intresseanmälan ute där 
flera anmälde sitt intresse varpå en meritvärdering avgjorde vem som fick jobbet. I intervjun 
framkommer några frågetecken kring om glöden för arbetet verkligen finns där hos alla 
handläggare och vidare understryker ledamöterna i Resam att Finsam-teamet skulle ha en 
arbetsterapeut knuten till sig. Det visar sig att så är redan fallet. Teamet använder sig av 
arbetsterapeuter och har då möjlighet att ta del av sådan kompetens dels via 
arbetsmarknadsenheten på Borlänge kommun, dels via arbetsförmedlingens 
rehabiliteringsavdelning och dels via psykiatrins öppenvårdsmottagning. 
 
Vid intervjun med en av ledamöterna i den lokala samordningsgruppen lyfts frågan om de 
gemensamma mötena mellan öppenvårdspsykiatrin och Finsam-teamet med representanten 

                                                 

3 Lag om finansiell samordning (SFS 2003:1210) av rehabiliteringsinsatser). < 
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20031210.htm> hämtad 2011-12-14. 

4 Årsredovisning 2009 för samordningsförbundet Finsam Borlänge 222000-2121. Antaget av styrelsen den 22 
februari 2010. 
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för öppenvårdspsykiatrin. Denna tycker att mötena med Finsam-teamets handläggare kunde 
förbättras. Det finns en övertro på vad utredning och diagnostisering inom psykiatrin ska 
innebära och leda till. Man kan arbeta med människors problem ändå. Människors problem 
har de uttryck (symtom) de har och kräver individuella bedömningar och insatser oavsett det 
finns en diagnos eller ej. Förslaget är att mötena används mer konsultativt utifrån frågan hur 
man bäst kan hjälpa deltagaren utifrån de symtom eller svårigheter som denne har. Detta kan 
ske parallellt med att deltagaren står i väntan på specifik insats hos öppenvårdspsykiatrin. 
 
En intervjuperson från primärvården i lokala samverkansgruppen understryker vikten av att 
Finsam-handläggare och deras respektive organisation har en gemensam agenda så att inte de 
olika aktörerna spelar ut varandra inför klienter/patienter.   
 

Resam 
 
Resam är beredningsgrupp och den grupp som remitterar deltagare till Finsam-teamet.  
Teamets handläggare har ingen direktkontakt med Resamgruppen. Någon av handläggarna 
påpekar att remissen från Resam kunde vara tydligare och tydligare belysa varför denna 
person ska till Finsam-teamet, syftet med att remittera till Finsam-teamet. Efter avslutat 
uppdrag återsänds resultatet till Resam. På gruppnivå redovisar samordnaren skriftligt varje 
halvår till Resam hur många deltagare som gått vidare och till vad. Resultat för enskild 
individ redovisas skriftligt till Resam efter avslutat uppdrag. Några kontakter för övrigt finns 
inte mellan handläggarna på Finsam-teamet och handläggarna i Resam. De kan träffas i 
samband med möten som ordnas för hela Finsam-förbundet i Borlänge (en gång per år). 
 
Resam-gruppens handläggare, å sin sida, har ingen insyn i hur Finsam-teamet arbetar och 
skulle vilja ha något tätare återkoppling - kanske varje kvartal. De vet inte med vilka metoder 
eller arbetssätt de arbetar - vilket Resam också ställer sig självkritiska till. De skulle ju själva 
kunna fråga efter sådan kunskap. Deltagarna i Resam bytts ut i hög utsträckning och vid 
intervjun med dem hade ingen, utom en person, någon kunskap om Finsam-teamets arbetssätt 
eller resultat. Det är socialtjänstens tjänsteman som stått och står för kontinuiteten och hennes 
förståelse för Finsam-teamets arbetssätt förefaller också större. Under en period fanns en 
missuppfattning om att personer som remitterades till Finsam-teamet skulle vara 
”färdigutredda”. Detta gjorde att remisserna till Finsam avstannande. Frågan är numera 
uppklarad och utgör enligt bägge parter inget problem.   
 

Om målgruppen 
 
Målgruppen är män och kvinnor 20-55 år, med tyngdpunkt mot yngre vuxna. Deltagarna ska 
vara aktuella på minst två myndigheter varav socialtjänsten bör vara den ena och i behov av 
samordnande åtgärder – arbetslösa/sjukskrivna/tidsbegränsad sjukersättning/behov av 
försörjningsstöd. Att deltagarna är aktuella på flera myndigheter vid inskrivningen verifierar i 
resultatredovisningen längre fram (sid. 22). Individen ska bedömas ha en 
rehabiliteringspotential, det innebär inte att de måste vara medicinskt färdigutredda. 
Inskrivning sker löpande.5 
 
På frågan om man tycker att Finsam-teamet arbetar med rätt målgrupp ges lite olika svar.  
                                                 
5 Verksamhetsplan för Borlänges samordningsförbund 222000 – 2121, 2011. Beslutad av styrelsen den 25 
november 2010. 
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Handläggarna själva tycker att de får rätt deltagare, bortsett från några få individer som aldrig 
skulle ha remitterats p.g.a. personliga förhållanden (se avsnittet som behandlar deltagarnas 
situation). Det är människor som står långt från arbetsmarknaden, de har ofta en komplex 
problematik och det handlar om tidsmässigt långa förändringsprocesser.  
 
De övriga chefsnivåerna som intervjuats bekräftar till stor del handläggarnas uppfattning 
förutom i några fall. Från socialtjänsten bekräftas att deltagarna har en grupp som står mycket 
långt från arbetsmarkanden och menar att handläggarna i Finsam-teamet skulle behöva se mer 
resultat. De får arbeta mycket långa tider med var och en vilket sliter på personalen. 
Egentligen skulle deltagarna tidigare komma i kontakt med Finsam-teamet. ”De skulle behöva 
gå från hopplöst till svårt”. Detta synsätt får också stöd av chefen för arbetsförmedlingen som 
menar att arbetsförmedlingen kommer in för sent i deltagarnas liv. Det blir för liten 
omsättning på Finsam-teamets deltagare och stoppar upp för andra som skulle kunna ha bättre 
nytta av teamets insatser. De borde få arbeta med en grupp som står närmare 
arbetsmarknaden. 
 
Från hälso- och sjukvården lyfter man att teamet borde kunna jobba med fler individer men 
att det är kopplat till möjligheten att erbjuda sysselsättning. En tanke som framförs är att man 
skulle kunna ha nytta av att arbeta närmare den kommunala psykiatrin som också arbetar med 
rehabiliterings- och sysselsättningsinsatser.   
 

Implementering av metoder och arbetssätt i ordinarie verksamhet  
 
Ett av målen som anges för Finsam-teamets verksamhet är att erfarenheterna och arbetssätten 
ska implementeras i ordinarie verksamhet. Handläggarna betonar att det är team-arbetet som 
leder till resultat och att de sitter nära varandra i samma lokal. De arbetsmetoder som beskrivs 
är kartläggande samtal, intervjuer, bedömningar, motivation, handlingsplaner, 
arbetsplatsprövningar, stöd i privatekonomiska frågor, samordning och stöd i 
myndighetskontakter. ”Ett slags socialpedagogiskt arbetssätt” säger en intervjuperson från 
socialtjänsten. ”Det är mötet, tilliten och kontinuiteten som ger resultat” uttrycker en av 
teamets handläggare och fortsätter att kollegorna i hemmaorganisationen gärna vill kunna 
arbeta mer på det sättet men de hinner inte.   
 
Arbetssättet upplevs som svårt att överföra i ordinarie verksamheter - att alla myndigheterna 
har den typen av grupper. Handläggarna på Finsam-teamet har svårt att förstå hur det skulle 
gå till. Någon säger att varje myndighet skulle kunna bygga upp ett rehabiliteringsarbete med 
lokalgemensam samverkan men för det krävs att man har drivande chefer som är inne på 
samma linje. I den mån någon överföring görs till respektive hemmaorganisation tenderar den 
att göras kolleger emellan. 
 

System för uppföljning, utvärdering och resultatredovisning  
 
Som tidigare beskrivits rapporteras resultaten tillbaks till Resam, på individnivå, när deltagare 
avslutas i Finsam-teamet. Samordnaren gör återrapporteringar i sammanställd form till lokala 
samordningsgruppen om årets resultat. Fokus då är resultaten för den enskilde vad gäller 
försörjning och arbete/sysselsättning vid utskrivningen men även läget för de som fortfarande 
är inskrivna. En intervjuperson har här efterlyst mer analys av resultaten i relation till insatser 
och målgrupp.  
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Något inbyggt system för att systematiskt kartlägga deltagarnas livssituation och vid 
inskrivningen som utgångspunkt för uppföljning och utvärdering två år efter avslutad insats 
finns inte (se processkartan sid. 14). ”Man borde ju rannsaka sig om vi har deltagare som varit 
inskrivna i 4-5 år”, uttrycker en av handläggarna i teamet.  
 
Dokumentationen som Finsam-handläggarna gör i det gemensamma arbetet sker för hand. 
Fyra av handläggarna är också myndighetsutövare på del av sin tid och dokumenterar då i 
sina respektive verksamhetssystem.  
 
”Det är oerhörd brist att vi inte har gemensamma datorprogram” uppger en intervjuperson, ett 
problem som Borlänges Finsam-team tycks dela med flera Finsam-förbund. I Borlänge har 
Finsam-teamet ett eget system där de dokumenterar för hand. Fyra av fem handläggare tycker 
detta fungerar bra. De verkar ha vant sig och tycker att det är ganska lättvindigt. ”Olika 
handstilar gör att det blir svårläst” tycker en handläggare som är mer kritisk och fortsätter: 
”Vi måste delge varandra muntlig information hela tiden. Det är då lätt att tappa bort viktig 
information. Vi vill mycket men vi uppfattar information olika. Det blir mycket tidsspill”. 
Intervjupersonen anser att det borde gå att lösa rent tekniskt ganska enkelt i ett eget internt 
nätverk med fyra datorer.  Intervjupersonen menar att sekretessproblem inte behöver vara ett 
hinder för en sådan lösning. ”Det går att lösa genom den enskildes medgivande och den 
enskildes insyn – om man tycker det är en bra lösning”. 
 

Lokal, regional och nationell uppföljning 

SUS (Sektorsövergripande system för uppföljning av samverkan och finansiell samordning 
inom rehabiliteringsområdet) är ett sektorsövergripande uppföljningssystem som förvaltas av 
försäkringskassan.6 Syftet med systemet är att underlätta lokal, regional och nationell 
uppföljning av samverkan samt ge möjlighet att kunna leda och styra inom ramen för 
samverkan. De uppgifter som registreras används även för att återrapportera till departement 
och regering. De inblandade myndigheterna (Arbetsförmedlingen, kommuner, landsting och 
Försäkringskassan) har ett gemensamt ansvar för att uppgifter om bland annat insatser, 
aktiviteter och projekt som finansieras med samverkansmedel registreras i systemet. Hitintills 
har inte Finsam i Borlänge fått ut några användbara uppgifter och enligt handläggarna tror de 
inte att de blir så användbara på lokal nivå. 

SF 36 är en hälsoenkät som finns på svenska och som mäter fysiskt och psykiskt 
välbefinnande. 7 
Den finns som webbaserad enkät och användaren får som individ direkt feedback på den egna 
hälsan i relation till befolkningen i stort. Finsam-teamet införde den för några år sedan men 
den har inte använts regelbundet. Tanken var att deltagarna skulle fylla i den precis när de 
börjar och när de slutar och det har inte gjorts. Handläggarna är osäkra på om den är lämplig 
för deras verksamhet. Under senhösten 2011 har teamet, i samråd med samordnaren, beslutat 
att inte använda SF 36. Kontentan är att någon intern uppföljning inte görs två år efter 
deltagarens avslut – vilket är en avvikelse från processplanen (sid. 14).  
 
En bild av deltagares upplevelser   
 

                                                 
6 < http://www.susam.se/sus/om_sus/> hämtad 2011-11-22 
7 < http://www.ucr.uu.se/gallriks/index2.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=6&Itemid=40> 
hämtad 2011-11-22. 
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Det har inte ingått i utvärderingsuppdraget att ta reda på enskilda deltagares uppfattningar och 
upplevelser av att delta i Finsam-teamet. Därför redovisas här vad förste socialsekreteraren 
och arbetsledaren för socialtjänstens handläggare förmedlade vid intervjun som rörde just det 
ämnet.  
Socialtjänstens handläggare i teamet handlägger även försörjningsstöd för deltagarna - om de 
beviljats sådant. Under handläggarens semester är det hennes närmaste överordnade som tar 
över handläggandet av försörjningsstöd. Vid intervjun bekräftar denne att ha träffat 10-15 av 
deltagarna i somras. Samtliga deltagare var mycket positiva till hur de blir bemötta av 
Finsam-teamet och att de hela tiden följs upp. Det får dem att känna sig trygga och att våga 
mer än de gjort tidigare. 
 

Samordnarrollen 
 
Samordnaren är anställd av försäkringskassan och är samordnare på 50 %. Han är också 
ordförande i den lokala samordningsgruppen och är där försäkringskassans representant.  
 
Samarbetet med samordnaren uppges av handläggarna i teamet fungera tillfredställande men 
handläggarna tycker att de kunde se lite mer av honom. Han är kunnig, strikt och bra men 
”det kunde vara spännande att få testa lite gränser ibland” som en handläggare uttrycker det 
hela. Den lokala samordnings- och styrgruppen har inte Finsam-handläggarna så mycket 
kontakt med. Det sköts av samordnaren. Handläggarna är dåligt informerade om vilka som 
sitter i styrgrupp, lokal samverkansgrupp och Resam (som också benämns beredningsgrupp 
ibland) och vad som skiljer dem åt men de verkar inte särskilt bekymrade av det. 
 
Samordnaren uppskattas av samtliga intervjuade personer i den lokala samordningsgruppen. 
Det påpekas att han har en dubbel roll som samordnare för teamet och försäkringskassans 
officiella representant i den lokala samordningsgruppen. Det blir uppenbart en svårighet när 
försäkringskassans chef beslutar att dra ner på handläggarens tid i Finsam-teamet vilket går 
emot den lokala samordningsgruppens inkl. samordnarens uppfattning.  
 
Det betonas från ett par intervjupersoner från den lokala samordningsgruppen att samarbetet 
inom Finsam inte bara kan ha försäkringskassans mål om att minska sjuktalen i fokus. Det 
måste också kunna, med den enskildes bästa i centrum, handla om andra hänsynstaganden.  
 

Uttryckta förändringsidéer/behov   
 
FINSAM skulle inte behöva finnas om de ingående myndigheterna skötte sina uppdrag fullt 
ut är en uppfattning som är vanlig bland intervjupersonerna på alla nivåer. Samverkan är 
också nödvändigt när individer fallit ur systemen men individens behov fortfarande är stora.   
 
Hittills har nämnts behovet av psykolog/psykiatrikompetens i Finsam-teamet och att en 
arbetsterapeut (vilket visade sig finnas) men också uppfattningen att alla fyra verksamheterna 
inkl. försäkringskassan ska bidra med 75 % handläggare. En av cheferna på 
Försäkringskassan säger att FK inte ska arbeta med rehabilitering överhuvudtaget däremot ska 
de samordna rehabiliterande insatser runt den enskilde.  Försäkringskassan har, likväl som 
alla andra aktörer på handläggarnivå, ett stort samverkans ansvar. Denne person har ett förslag 
att Finsam-teamet skulle jobba på följande sätt: 
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”När Finsam-teamet i Borlänge identifierat ett behov hos en enskild och 
konstaterat att rehabiliteringsinsats saknas skulle de utreda vem som i grunden 
har ansvar för att denna insats genomförs och på sikt, genom en plan, återföra 
uppdraget till den eller de aktörer som är de som har ett sådant 
verksamhetsuppdrag. Finsam-teamets handläggare skulle därvid kunna stödja 
den eller de aktuella verksamheterna i att faktiskt utföra arbetet. Finsam hjälper 
den identifierade rehabiliteringsansvarige aktören med resurser/ medel för att 
starta upp/utföra  uppdraget/verksamheten. Detta skulle kunna vara ett alternativ 
till att Finsam-teamet tar sig an den enskilde och själva bedriver 
rehabiliteringsarbetet”.  

 
Försäkringskassan och arbetsförmedlingen har svårare att gå utanför sina ramar än vad 
socialtjänstens har. Detta är ett problem som behöver diskuteras på nationell nivå. Även Fk 
och AF behöver kunna tänja på gränserna om man ska kunna arbeta ihop avslutar 
socialtjänstens representant i den lokala samordningsgruppen.  
En intervjuperson från hälso- och sjukvården uttrycker uppfattningen att en organisation 
borde ta arbetsgivaransvar för alla handläggarna i teamet – denne tror att det skulle bli bättre 
för handläggarna. 
 
Genomströmningen i Finsam-teamet är för långsam. Frågor om målgrupp och utfall borde 
diskuteras mer i den lokala samordningsgruppen. 
 
Teamet borde erbjuda aktiviteter fem dagar per vecka så att deltagarna får struktur på sin 
vardag. Att komma till Finsam-teamet var 14:e dag är för lite. Finsam i Falun och Ludvika 
lyfts som bra exempel.  
 
Det finns önskemål om trevligare lokaler och miljö. Undrar vad kunderna tycker egentligen 
frågar sig en av handläggarna i teamet? 
 
Titta och lära av andra länders arbetssätt Norge (NAV:et), Finland och England nämns. 
 
Fler målgrupper lyfts fram som lika viktiga eller som också skulle behöva intensifierade 
insatser. Dessa är:  
 

Somaliska lågutbildade män i 35-40 års åldern 
Ungdomar i utanförskap 
Unga människor som riskerar hamna i kriminella nätverk (sociala insatsgruppen, 
arbetsförmedlingen) 

 

Deltagarna 
 
I detta presenteras deltagarnas situation, såsom den bedömts av handläggarna på Finsam-
teamet (för de som skrivits ut) och i dialog med deltagarna (för de som är inskrivna). 
 
Totalt har 56 deltagare skrivits in Finsam under tiden hösten 2006 – maj 2011: 22 kvinnor och 
34 män. Vilket år inskrivning skett framgår av tabell 2. 
 
 
Tabell 2. Inskrivningsår i Finsam för deltagarna 2006-2011.   

    År                    Frekvenser Procent 
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2006 17 30,4 

2007 13 23,2 

2008 11 19,6 

2009 6 10,7 

2010 3 5,4 

2011 6 10,7 

Total 56 100,0 

 
Majoriteten av deltagarna som funnits och finns i Finsam skrevs in de första tre åren. 
Ytterliggare sju personer remitterades men skrevs aldrig in. Av dessa gick tre personer till 
arbete/studier direkt.  De övriga fyra hade missbruksproblem, psykisk ohälsa eller andra 
orsaker till att de aldrig skrevs in. 
Inskrivningstidens längd för deltagarna framgår av tabell 3. 
 
Tabell 3. Inskrivningstidens längd i medeltal (antalet månader) för deltagare i Finsam 2006-2011 fördelat 
på kön och för de som avslutats, fortfarande är inskrivna och de som avbrutit.   
Avslutat Kön Medel N Standarvvikelse Minimum Maximum 

Kvinna 22 8 12,884 7 41 

Man 25 17 13,304 7 51 

Ja 

Total 24 25 12,961 7 51 

Kvinna 32 13 20,762 6 68 

Man 41 16 19,084 6 65 

Nej 

Total 37 29 20,013 6 68 

Kvinna 38 1 . 38 38 

Man 59 1 . 59 59 

Avbrutit 

Total 49 2 14,849 38 59 

Kvinna 29 22 18,164 6 68 

Man 33 34 18,416 6 65 

Total 

Total 32 56 18,298 6 68 
 
Inskrivningstiden för deltagarna i Finsam i medeltal är 32 månader vilket är två år och åtta 
månader. Den kortaste tiden är sex månader och den längsta tiden är 68 månader vilket 
motsvarar fem år och åtta månader. För de som skrivits ut är inskrivningstiden i medeltal 24 
månader d.v.s. två år med en variation mellan 7 och 51 månader. För de som fortfarande är 
inskrivna är inskrivningstiden i snitt 37 månader d.v.s. dryg 3 år med en variation mellan sex 
och 68 månader (5 år och 8 månader).  
 
45 personer (20 kvinnor och 25 män) av de 56 är ensamstående och elva (nio män och två 
kvinnor) personer är gift/sambo (diagram 1).  
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Diagram 1. Antalet deltagare i Finsam-teamet 2006-2011 fördelat på civilstånd samt med och utan barn. 
 
Av diagrammet framgår att 17 kvinnor och 20 män har barn under 20 år. 15 föräldrar (fem 
kvinnor och tio män) bor inte med sina minderåriga barn men samtliga utom två män har 
kontakt/umgänge med dem vid tidpunkten för inskrivningen. En tredjedel bor med sina 
och/eller andras minderåriga barn (19 personer). 15 personer har vuxna barn. Det är ingen 
större förändring vad gäller dessa förhållanden vid tidpunkten för utskrivningen. Andelen 
ensamstående har ökat något vid utskrivning. Det är fortfarande två personer som inte har 
kontakt med sina minderåriga barn. Av tabell 4 framgår att av de 19 personer som har 
hemmavarande barn så är tio kvinnor och nio är män. 
 
Tabell 4. Antalet deltagare i Finsam-teamet 2006-2011 med hemmavarande barn < 20år fördelat på 
civilstånd och kön.   

Kvinna 1 Kön 

Man 8 

Gift/sambo 

Total 9 

Kvinna 9 Kön 

Man 1 

Ensamstående 

Total 10 

Kvinna 10 Kön 

Man 9 

Total 

Total 19 

 
Av tabellen framgår även att kategorin ensamstående kvinnor som bor med barn <20 år är 
vanligare förekommande bland Finsam-teamets deltagare jmf med ensamstående män.  
Förhållandet är det motsatta för gifta/sambo där det är vanligare att männen bor med sina barn 
<20 år.   
 
45 personer av deltagarna är födda i Sverige och en person i ett annat nordiskt land.  Tio 
personer är födda i ett annat land (de flesta med flyktingbakgrund).   
 
Ålders och könsfördelningen bland deltagarna framgår av tabell 5. 
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Tabell 5. Ålders- och könsfördelningen för antalet deltagare 2006-2011 i Finsam-teamet vid 
inskrivningstillfället. 

Åldersgrupp 
 

Upp till 29 år 30-44 år 45 år eller äldre 

Total 

Kvinna 6 11 5 22 Kön 

Man 11 13 10 34 

Total 17 24 15 56 
 
 
Av tabellen framgår att deltagarna är födda mellan åren 1953 och 1985 d.v.s. är idag 2011 
mellan 26 och 58 år. De flesta är i åldrarna 30-44 år. Männen är i majoritet 61 % och 
kvinnorna utgör 39 % av de 56 personer som varit eller är inskrivna vid teamet under 2006-
2011.  
 
Av dessa 56 personer har 25 personer skrivits ut från Finsam på ett planerat sätt - 17 män och 
8 kvinnor (tabell 6). 
 
Tabell 6. Antalet och andelen utskrivna och inskrivna deltagarna, fördelat på kön, 2006 -  2011 i Finsam i 
maj/juni 2011.  
Utskrivna                    Frekvenser Procent 

Kvinna 8 32 

Man 17 68 

Ja 

Total 25 100 

Kvinna 13 45 

Man 16 55 

Nej 

Total 29 100 
 
Två personer har avbrutit i förtid (2008 respektive 2009) vilket gör att 29 personer, 13 
kvinnor och 16 män, fortfarande fanns inskrivna i verksamheten vid uppföljningstillfället 
(maj/juni 2011). 
 

Skolbakgrund 
 
Deltagarnas skolbakgrund framgår av tabell 7. 
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Tabell 7. Skolbakgrund för deltagarna i FINSAM 2006-2011 vid inskrivningstillfället. 
 Frekvenser Procent 

Grundskola med fullständigt slutbetyg 5 8,9 

Grundskola ej fullföljd 6 10,7 

Gymnasieutbildning, fullföljd 15 26,8 

Gymnasieutbildning, ej fullföljd 7 12,5 

Gymnasiesärskola, fullföljd 2 3,6 

IV-program 4 7,1 

Annat 7 12,5 

Grundskola med fullständigt betyg + IV avbrutits 6 10,7 

Varken grundskola eller gymnasieskola fullföljd 1 1,8 

Grundskola ej fullföljd och IV-program 2 3,6 

Grundskola ej fullföljd och annat 1 1,8 

 

Total 56 100,0 

 
Av tabellen framgår att 73 % saknar gymnasiebehörighet från normal skolgång. Nio personer 
av dessa, 16 %, har inte fullföljd grundskola. Om man utgår från att det idag till stor del krävs 
gymnasiebehörighet för att få ett arbete så kan konstateras att 27 % av deltagarna har detta. 
Det kan dock finnas de som är obehöriga till vidare studier även i denna grupp då elever med 
s.k. samlat betygsdokument med betyg i vissa ämnen kan vara behöriga till vissa utbildningar 
men inte till andra. Men de har ett slutbetyg från gymnasieskolan. 
 
För 7 personer anges svenska för invandrare och grundskola eller motsvarande från 
hemlandet. 
 
 
Skolsocialt 
 
På frågan hur skolan fungerat socialt fördelar sig svaren som i tabell 8. 
 
Tabell 8. Svar på frågan ”Hur har skolsituationen fungerat socialt” gällande Finsamdeltagare 2006-2011. 

                                    Frekvenser Procent 

Mycket dåligt 5 8,9 

Dåligt 18 32,1 

Sådär 14 25,0 

Bra 15 26,8 

Mycket bra 2 3,6 

Vet ej 2 3,6 

Total 56 100,0 

 
För 41 % har skolsituation ur social synpunkt bedömts varit dålig eller mycket dålig och för 
24 % sådär. För en tredjedel har skolsituationen ur socialt synpunkt fungerat bra eller mycket 
bra.  
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45 % av deltagarna har bedömts haft problem som har med mobbing att göra. En fjärdedel har 
bedömts ha läs och skrivsvårigheter. På frågan om det funnits andra svårigheter i skolan har 
det för 19 personer angivits koncentrationssvårigheter av olika skäl. Sex personer uppger att 
de blivit slagna av lärare (samtliga födda utanför Europa i övriga världen), fyra att de var 
tillbakadragna eller rädda och tre för att de hade hög frånvaro/skolk.    
 
Kunskapsmässigt 
 
Rent kunskapsmässigt har hälften av deltagarna inte haft några svårigheter i skolan (tabell 9). 
 
Tabell 9. Svar på frågan om inlärning i stort, kunskapsmässigt ”Har det varit några svårigheter?” 
gällande Finsamdeltagare 2006-2011. 

                                        Frekvenser Procent 

Mycket stora 2 3,6 

Stora 12 21,4 

Måttliga 5 8,9 

Mindre 10 17,9 

Inga svårigheter 26 46,4 

Total 55 98,2 

Ej svar 1 1,8 

56 100,0 

 
25 % av deltagarna har haft stora/mycket stora svårigheter av kunskapsmässig art i skolan. 
Det gäller de två yngre åldersgrupperna i första hand och fördelningen mellan kvinnor och 
män är lika. Men över hälften av deltagarna har inte haft några kunskapsmässiga problem i 
skolan. För åtta personer (två födda i Sverige sex födda i övriga världen utanför Europa) har 
språket varit ett hinder för att komma ut i arbete/studier. Vid utskrivningen har detta ändrat 
från fyra personer till tre (varav en född i Sverige).  
 

Arbete 
 
46 personer har någon form av erfarenhet av arbete vid inskrivningen men tio personer saknar 
detta helt (varav sju tillhör den yngre åldersgruppen under 29 år, två gruppen 30-44 år och en 
person över 45 år har ingen erfarenhet av arbete).  
 
Erfarenheterna kommer från många olika branscher som industrin, restaurang, vård, måleri, 
bageri, butik, chaufför, lokalvårdare, dagmamma/barnflicka, samhall, säljare m.m. Nästan alla 
(49 personer) har praktiserat/arbetsprövat i arbetslivet innan de skrevs in i Finsam och i hög 
utsträckning inom de tidigare uppräknade branscherna, från vilka de flesta hade den mesta 
arbetslivserfarenheten, med tillägg för förskola och föreningslivet. 
 
På frågan om det varit problem kring anställning eller praktik före inskrivningen vid Finsam 
blev aktuell framkommer att så varit fallet för 38 % men för 46 % finns inga uppgifter om 
detta. För 16 % har det inte varit några problem. Problemen har bestått i sjukdom (ryggont, 
allergi, trötthet), konflikter, kommunikationssvårigheter, missförstånd, misskötsel, missbruk 
m.m. 
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Arbete/studier vid utskrivningen 
 
64 % står till arbetsmarknadens förfogande vid tiden för inskrivningen i Finsam. Resterande 
gör det inte. Vid utskrivningen står 52 % (13 av 25) till arbetsmarknadens förfogande. 
Av de som inte står till arbetsmarknadens förfogande har fem fått sjukersättning, ett par har 
blivit gravida, andra har fått annan typ av hjälp. Försörjningsfrågorna behandlas längre ner i 
ett eget avsnitt. 
 
Vid utskrivningen har 13 personer av de 25 utskrivna arbete och en studerar. Tre personer har 
löneanställningar på öppna arbetsmarkanden, tre har lönebidragsanställningar av olika grad, 
två har nystartsjobb, tre har trygghetsanställningar och två har offentligt skyddade 
anställningar (OSA). De branscher som berörs är lagerarbete, vården, lokalvård, arbete i butik, 
i restaurang, data, bygg och chaufförsjobb.  
 

Försörjning/ekonomi 
 
Vilket försörjningssätt som gällde för deltagarna vid inskrivning och utskrivning framgår av 
diagram 2. Ersättning från arbetslöshetskassa var inte aktuellt för någon deltagare vare sig vid 
inskrivningen eller i samband med utskrivning. 
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Diagram 2. Andelen (%) deltagares försörjningssätt vid in- och utskrivning i Finsam 2006-2011. 
 
Siffrorna i tabellen i diagrammet motsvarar procentandelar. Summan blir dock högre än 100 i 
några fall då deltagare kan ha flera försörjningssätt. Diagrammet visar att det vanligaste 
försörjningssättet vid inskrivningen är försörjningsstöd från socialtjänsten. Vid utskrivning 
har detta sjunkit från att 92 % är beroende av försörjningsstöd, helt eller delvis, till 19 %. 
Andelen löntagare har ökat från 4 % till 50 % liksom andelen med sjukersättning från 4 % till 
31 %. Ersättning från arbetslöshetskassa har inte varit aktuellt för någon deltagare var sig vid 
tiden för inskrivning eller utskrivning i Finsam. 
 
Över 70 % av deltagarna har skulder när de skrivs in i Finsam och det bedöms att ekonomin 
är ett problem för drygt 50 % av deltagarna. För ytterliggare 13 % bedöms ekonomin vara ett 
problem i viss mån. För en tredjedel bedöms inte ekonomin vara ett problem – men 
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handläggarna betonar att deltagare har mycket låga inkomster över lag. Vid utskrivningen 
bedöms de ekonomiska problemen minskat för den enskilde. 22 % bedöms då ha ekonomiska 
problem och lika stor andel i viss mån. 50 % bedöms ha skulder vid utskrivningen. Ekonomin 
har förbättrat för deltagarna men troligen är problemen så pass omfattande, med tanke på 
skuldsituationen, att de tar tid att lösa. För 10 % (tre personer) har skuldsanering inletts under 
tiden på Finsam. 
 

Myndighetskontakter 
 
Antalet myndighetskontakter har dokumenterats vid inskrivningen och vid avslut och 
redovisas som procentuell andel (diagram 3). 
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Diagram 3. Andelen (%) deltagare med olika myndighetskontakter vid tillfället för deltagarnas in och 
utskrivning i Finsam 2006-2011. 
 
Av diagrammet framgår att deltagarna minskat antalet myndighetskontakter kraftigt vid 
utskrivningstillfället i jämförelse med tiden för inskrivningen. Nio personer hade kontakt med  
två myndigheter, övriga hade fler kontakter vid inskrivningen (tabell 10). 
 
Tabell 10. Antalet myndighetskontakter per antalet  
deltagare i Finsam-teamet vid inskrivningen.  

Antalet 
myndighetskontakter 

Antal personer 

1 1 
2 9 
3 13 
4 20 
5 10 
6 3 
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Endast en person hade enbart kontakt med en myndighet vid inskrivningen vilket var 
socialtjänsten. Av de med två myndighetskontakter (nio stycken totalt) hade åtta kontakt med 
socialtjänsten. Fem hade kontakt med arbetsförmedlingen och tre med hälso- och sjukvården. 
Handläggarna i Finsam-teamet bedömer att myndighetskontakterna var rimliga för den 
enskilde såväl före som efter deltagandet i Finsam. Men kontakterna har inte alltid varit bra. 
 

Fritid och nätverk 
 
55 % av deltagaren bedömdes ha en aktiv/meningsfull fritid vid inskrivningen och 14 % i viss 
mån. För gruppen som skrivits ut bedömdes 68 % och 16 % i viss mån ha en meningsfull 
fritid vid inskrivningen mot 76 % vid utskrivningen och 12 % delvis. 
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Diagram 4. Andelen (%) deltagare med bedömd omfattning av socialt nätverk vid inskrivningen i Finsam-
teamet där jämförelse görs mellan gruppen som avslutats och de som fortfarande är inskrivna. 
 
Av diagram 4 framgår att de som skrivits ut ur Finsam bedömdes ha ett bättre socialt nätverk 
vid inskrivningen än de som fortfarande är kvar. Omfattningen av det sociala nätverket har 
inte bedömts i samband med utskrivning. De har också en bedömd bättre fritid som framgick 
tidigare och den har också förbättrats vid utskrivning. De har ju som tidigare visats också en 
betydligt kortare inskrivningstid. 
 

Fysisk hälsa 
 
Diagram 5 nedan visar att två tredjedelar av deltagarna bedömdes ha fysiska problem vid 
inskrivningen och dessa kvarstår vid utskrivningen för gruppen som skrivits ut.  
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Diagram 5. Andelen (%) deltagare med fysiska besvär vid tillfället för deltagarnas in och utskrivning i 
Finsam 2006-2011. 
 
Handläggaren bedömer således de fysiska besvären som oförändrade för den enskilde före 
och efter d.v.s. problemen kvarstår i hög utsträckning vad gäller fysisk hälsa även vid 
utskrivningen. I nästa diagram redovisas hur handläggarna bedömt nivån på det fysiska 
besvären (diagram 6). 
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Diagram 6. Bedömning av den fysiska hälsan för alla deltagare vid inskrivningen samt för de 25 som 
skrivits ut - vid in- och utskrivning ( %). 
 
Av diagrammet framgår att den fysiska hälsan bedömts till stor del vara densamma för 
deltagarna efter utskrivningen som den bedömdes vara vid inskrivningen – möjligen en liten 
försämring. Det kan förklaras av att de fysiska sjukdomarna är till stor del kroniska som 
fibromyalgi, allergi, astma, diabetes, ryggbesvär, övervikt m.fl.  
 
Kontakterna med vården är problem för några deltagare när de kommer till Finsam. På frågan 
hur vården, vad gäller den fysiska hälsan, fungerar för den enskilde så bedömdes den inte 
fungera bra för tre personer av 39. 17 personer hade ingen kontakt med vården. För de flesta 
andra fungerar kontakterna med vården bra när det gäller den fysiska hälsan. För de som 
skrivits ut hade 15 personer ingen kontakt med vården. Av de som bedömdes ha problem med 
vården vid inskrivningen (fem personer helt eller delvis), bedömdes tre personer delvis ha 
problem med vårdkontakter då som innan. Problem kan både bero på vården i sig men också 
på den enskilde. Exempel på problem som är att den enskilde hela tiden känner sig 
missförstådd och illa behandlad, blivit kränkt flera gånger, blir inte trodd, är rädd och har 
ingen tillit till vården.  
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Fysisk aktivitet 
 
Vid inskrivningen bedöms det att ungefär hälften av deltagarna är fysiskt inaktiva på ett sätt 
att det är problem för dem. Samma förhållande gällde vid inskrivningstillfället för dem som 
skrivits ut men endast för någon enstaka person hade en förbättring inträffat vid 
utskrivningstillfället.   
 
Den enskildes mat- och sovvanor  
 
Fungerande mat och sovvanor anses ibland vara ett hinder för deltagarna att komma ut i 
sysselsättning/arbete. Matvanor bedöms vara problem för 20 % av deltagarna vid 
inskrivningen (diagram 7). 
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Diagram 7. Andelen (%) deltagare där matvanorna bedöms vara ett hinder vid tillfället för deltagarnas 
in- och utskrivning i Finsam 2006-2011. 
 
Av diagrammet framgår att problemen verkar kvarstå vid utskrivningen på den nivå de hade 
vid inskrivningen vad gäller den grupp som skrivits ut. Problemen beskrivs av handläggarna 
som att man äter mycket ensidig kost, ofta färdiglagad mat eller s.k. skräpmat och att man har  
oregelbundna mattider och uttrycks även som matmissbruk i något fall. 
 
När det gäller deltagarnas tandhälsa var det ett mycket stort/stort problem för 13 personer vid 
inskrivningen. Tre av dessa har skrivits ut och vid det tillfället var behov av tandvård 
tillgodosedda.  Ekonomi, oföretagsamhet och rädsla är de främsta orsakerna till bristerna i 
tandhälsan vid inskrivningen.   
 
Ca 50 % av deltagarna bedöms ha problem med sömnvanor i större eller mindre utsträckning 
vid inskrivningen (diagram 8). 
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Diagram 8. Andelen (%) deltagare där graden av sömnsvårigheter bedömts vid tillfället för deltagarnas 
in-  och utskrivning i Finsam 2006-2011. 
 
Vid utskrivningen har andelen utan sådana svårigheter ökat men andelen där uppgift saknas är 
relativt stor, 20 %. Sömnproblemen består i svårigheter att sova p.g.a. värk för de allra flesta 
men andra orsaker kan vara tinnitus, krigsupplevelser, grubblerier, sömnrutiner m.m. 

Psykisk hälsa 
 
Andelen av deltagarna som bedömdes ha psykiska besvär vid inskrivning i Finsam var 55 % 
(diagram 9). 
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Diagram 9. Andelen (%) deltagare med psykiatriska besvär vid tillfället för deltagarnas  
in- och utskrivning i Finsam 2006-2011. 
 
Av diagrammet framgår att andelen deltagare med psykiska besvär har minskat till 32 %. De 
som skrivits kan jämföras med ingångsvärdet 44 % men gruppen som är kvar längre tid har ett 
sämre ingångsvärde, 62 %. Vid utskrivningen hade andelen med psykiska besvär sjunkit 
ytterliggare till 32 %. Detta talar för att de som är kvar lång tid i Finsam har tyngre 
psykiatriska besvär och att de som skrivits ut haft psykiska besvär i något mindre omfattning 
från början. Graden av de psykiska problemen har bedömts av handläggarna (diagram 10). 
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Diagram 10. Andelen (%) deltagare med bedömt psykiskt mående vid inskrivning för gruppen som 
skrivits ut respektive fortfarande är inskrivna i Finsam-teamet 2006-2011. 
 
Av diagrammet framgår att gruppen (n=29) som fortfarande är inskriven har ett bedömt sämre 
psykiskt mående vid inskrivningen än vad som gällde vid inskrivningen för den grupp som 
skrivits ut. De vanligaste besvären som anges är i fallande skala nedstämdhet, depressioner, 
panikångest, fobier, posttraumatisk stress, ätstörningar, tvångssyndrom, manodepressivitet, 
asperger, oro m.m. 
 
23 % har kontakt med psykiatriska vården vid inskrivningen. Vid utskrivning är siffran 37 %. 
Den hjälp man fått är i regel medicinering, samtalskontakt med psykiatrin och i något fall en 
diagnos. Andelen som utretts inom den psykiatriska vården vid inskrivningen är drygt 16 % 
(n=56). Vid utskrivningen är siffran 18,5 % (n=25). Tio deltagare har någon form av diagnos 
som ADHD, DAMP, depressioner av olika slag, psykos och schizofreni.  
 
För några få personer bedömdes inte vårdkontakterna fungera så bra vid inskrivningen men 
vid utskrivningen har detta förhållande förbättrats.  Kontakterna bedömdes fungera 
tillfredställande för de tio deltagare som hade kontakt psykiatriska vården vid utskrivningen. 
    
Tolv personer uppges ha diagnostiserats via habiliteringen. Sju av dessa hade diagnoser redan 
vid inskrivningstillfället. Diagnoser som omnämns är lättare utvecklingsstörning (5 personer), 
ADHD (3 personer), Asperger (2 personer), dyslexi och minnessvårigheter. De enskildes 
kontakter med habiliteringen fungerar utom i något fall. Orsakerna bedöms att ha med den 
enskildas svårigheter att göra.  
 
 
Beroendeproblematik 
 
För 38 % av deltagarna hade någon form av missbruksproblematik varit aktuell före tiden för 
inskrivning i Finsam. För de flesta rörde det som alkoholmissbruk och som kan ha legat flera 
år bakåt i tiden. Därefter kommer blandmissbruk men även rent narkotikamissbruk. Andra 
former av missbruk förekommer som matmissbruk och missbruk av anabola steroider. 
Missbruk har också upptäckts under tiden på Finsam för 12 personer. Det har varit 
alkoholmissbruk (3 personer), narkotikamissbruk (2 personer), läkemedelsberoende (2), olika 
former av matmissbruk (3 personer), spelberoende (2 personer).   
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För 40 % av deltagarna har det bedömts finnas missbruksproblem i den ursprungliga familjen  
– där man växt upp. För gruppen som fortfarande är kvar i Finsam är andelen dubbelt så hög 
jämfört med den grupp som skrivits ut. 
 
Samma förhållande gäller för deltagare som utsatts för någon form av övergrepp – oavsett 
vilken form. 44 % (n=25) har utsatts för någon form av övergrepp tidigare i livet vad gäller de 
som skrivits ut jämfört med 66 % (n=29) av de som fortfarande är inskrivna. 
 
Deltagarnas självkänsla. 
 
Deltagarnas självkänsla/självbild har skattas av handläggarna och i förkommande fall 
tillsammans med deltagaren (diagram 11). 
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Diagram 11. Andelen (%) deltagare där graden av självkänsla/självbild bedömts vid tillfället för 
deltagarnas in- och utskrivning i Finsam 2006-2011. 
 
Av diagrammet kan utläsas att över 50 % bedöms ha en dålig eller mycket dålig 
självkänsla/självbild vid tiden för inskrivningen. De som skrivits ut har en bättre 
självkänsla/bild men den gruppen hade ett något bättre utgångsläge vid inskrivningen jämfört 
med de som fortfarande är inskrivna. Det är 20 % som gått från en mycket dålig självbild till 
en bra självkänsla/självbild.    
 

Insatser 
 
Samtliga deltagare har kontakt med alla handläggare på Finsam-teamet men i olika stor 
utsträckning (tabell 11). 
 
Tabell 11.Andelen (%) deltagare med enstaka eller regelbundna kontakter med respektive handläggare 
på Finsam-teamet 2006-2011 (n=56). 
 Enstaka tillfällen Regelbundet Summa % 
Soc.sekr. 11 89 100 
Lt:s handläggare 38 62 100 
Af.s handläggare 45 55 100 
FK:s handläggare 62 38 100 
 
Socialsekreteraren har, enligt tabellen ovan, de flesta regelbundna kontakterna, 89 % är att 
hänföra till sådana. Dennes kontakter rör sig hög utsträckning om ekonomi men även 
motiverande samtal, relationer, livsföring, boende, tandvård, praktik m.m.  
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Landstingets representant i teamet har haft 62 % av deltagarna i regelbundna samtal och 
övriga 38 % i enstaka samtalskontakter. Denne har samtal om motivation, hälsa, mående, 
medicinering, stödsamtal, motiverande samtal, medicinska frågor, kontakter med sjukvården, 
kost, relationer, praktik, självkänsla m.m.  
 
Arbetsförmedlingen handläggare har haft 55 % av deltagarna i regelbundna samtal och 
mötena har i huvudsak handlat om frågor kring arbete, utbildning, jobbsökaraktiviteter, 
praktik och praktikuppföljningar, motiverande samtal, samtal om hälsa och livsföring.  
 
Försäkringskassans handläggare har haft 38 % i regelbundna samtal och 62 % av deltagarna 
enstaka tillfällen. Samtalen har handlat om ansökningar, utredningar och service från 
försäkringskassan, hälsa, livsföring, motiverande samtal, praktik, vårdkontakter, relationer, 
mående, m.m. 
 
Praktik är en vanligt förekommande aktivitet för deltagarna i Finsam-teamet. Majoriteten 
prövar mellan en och två praktikplatser men för några deltagare har det varit aktuellt med 
flera. I något fall har åtta olika platser prövats.  
 
För 16 % av deltagarna (n=56) har skuldsanering inletts. För 63 % av deltagarna har träning 
att sköta sin ekonomi påbörjats eller genomförts. För 34 % har tandsanering inletts eller 
genomförts.  
 
Av tabell 12 framgår vilka olika behandlingar/utredningar/bedömningar som deltagarna kan 
ha genomgått under tiden på Finsam. 
  
Tabell 12. Andel och antal deltagare i Finsam-teamet som 2006-2011 genomgått eller påbörjat  
behandling/bedömningar av olika slag (n=56) 
 Procent Frekvens
Psykiatrisk/neuropsykiatrisk utredning 29 16 
Terapeutisk behandling 38 21 
Missbruksbehandling 11   6 
Iris/Hadar8   2   1 
Annat 61 34 
Summa 141 78 
 
Summan i tabellen blir över 100 % beroende på att deltagare kan ha varit aktuell för flera 
behandlingar/utredningar/bedömningar. Olika behandlingsinsatser kan bli aktuellt för 
deltagarna, Annat, som är den vanligaste behandlingen/bedömningen avser exempelvis 
medicinsk utredning, arbetspsykologis utredning, försäkringsmedicinsk utredning m.m. 
 

Insatsernas värde 
 
Deltagarna får del av väldigt många olika typer av insatser som även kan ske parallellt varför 
det är svårt att få fram om vissa insatser givit bättre resultat. Det är nästan omöjligt att veta 
vad, vilka förhållanden som varit verksamma. Dessa kan också ha varierat från individ till 
individ. Resultatet kan värderas utifrån den förändring som skett i varje individs livssituation. 
Detta kan ge indikationer på om Finsam-teamets arbete och insatser givit resultat. 

                                                 
8 < http://www.iris.se/hadar.html#.Ts6MnnpCzSg> hämtat 2011-11-24 
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Handläggarna har också ombetts att skriftligt beskriva vad de ansett vara verksamt i de fall 
deltagare gjort positiva förändringar. De har då givit beskrivningar för 54 personer. Dessa kan 
sammanfattas i att deltagarna genom täta kontakter med Finsam blivit förstådda, känt tillit till 
Finsam-teamet och på sikt även ökat sin tilltro till andra myndigheter, fått bättre 
självförtroende, fått struktur på sin tillvaro och kunnat slussas till rätt hjälp. I flera fall har 
arbetsterapeuter används som hjälp och stöd.  
 
Handläggarna i Finsam-teamet har också fått beskriva vad de anser att man gjort på Finsam 
som man inte klarat av i ordinarie verksamhet. Framgångsfaktorerna, som man skulle kunna 
kalla dem, är att handläggarna från de olika myndigheterna sitter i samma lokal vilket gör det 
möjligt och enkelt att, utifrån en helhetssyn på människors livssituation, kunna samverka och 
samarbeta. Man har tät och kontinuerlig kontakt med deltagarna och ”står kvar” även när 
deltagaren uteblir.  
 
Slutligen har de uppmanats beskriva vari hindren består om deltagaren inte nått några resultat. 
Deltagaren varit inskriven för kort tid, fysisk sjukdom, psykiskt funktionshinder, lång 
motivationsperiod, väntetid hos psykiatrin, bristande insiktsförmåga, bristande social förmåga 
m.m. 
 

Gruppen som skrivits ut jmf med gruppen som fortfarande är inskriven 
 
I nedanstående uppställning (tabell 13) görs en sammanfattande bedömning av hur 
livssituationen bedömts vara i samband med inskrivningen i jämförelse mellan gruppen som 
skrivits ut (n=25) och med den som fortfarande är kvar (n=29). Syftet med en sådan 
sammanställning är att försöka förstå om vissa problem i livssituationen försvårar/försenar en 
utskrivning från Finsam-teamet alternativt gör det lättare att nå målen.  
 
Tabell 13. En jämförelse av situationen vid inskrivningen i Finsam mellan gruppen deltagare som 
fortfarande är inskriven och den grupp som avslutats. 
Förhållanden Den inskrivna gruppen, n= 

29 
Den avslutade gruppen n= 25 

Inskrivningstid Längre tid, 3 år i snitt Kortare tid, 2 år i genomsnitt 
Kön 48 % män och 62 % kvinnor 52 % män och 38 % kvinnor 
Civilstånd  Gifta/sambo går fortare ut  
Barn  Utan barn går fortare ut 
Åldrar Gruppen 30-44 år tenderar  

bli kvar längre  
<29 går ut fortare ut, därefter > 
45 år  

Saknar gymnasiebehörighet Ingen större skillnad Ingen större skillnad 
Andra problem i skolan, 
okoncentration m.m. 

Fler som är kvar i den  
gruppen 

 

Inga problem kunskapsmässigt i 
skolan  

 De tenderar komma fortare ut 

Språket är ett hinder Ingen skillnad Ingen skillnad  
Erfarenhet av arbete Ingen  skillnad Ingen skillnad 
Erfarenhet av praktik  Ingen skillnad Ingen skilllnad 
Ekonomiska problem ett hinder   Gruppen är större här Gruppen som inte har ekon. 

problem är större här 
Socialt nätverk  Har starkare socialt nätverk 
Aktiv fritid  Fler har en aktiv fritid 
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Fysiska problem Ingen skillnad Ingen skillnad 
Fysisk inaktivitet En större grupp här  
Antalet sjukvårdskontakter Ingen skillnad Ingen skillnad 
Dåliga matvanor Något tyngre här Ett mindre hinder i denna grupp 
Psykiska besvär Något tyngre här  
Bra självkänsla  Fler har en bra självkänsla 
Dålig självkänsla Fler här  
Problem med missbruk i 
ursprungsfamiljen 

Fler finns här  

Utsatt för övergrepp Fler finns här   
Problem med sömnvanor Ingen skillnad Ingen skillnad 
Sämre tandhälsa Fler här  
Missbruksproblem tidigare i livet Ingen större skillnad Ingen större skillnad 
Om missbruk upptäckts på Finsam Finns fler här  
Påbörjat/genomgått terapeutisk  
behandling på Finsam 

Fler kvar här  

Påbörjat/genomgått 
missbruksbehandling på Finsam 

Ingen större skillnad  Ingen större skillnad 

 
Sammantaget är det några förhållanden som tenderar att vara mer hindrande än andra enligt 
denna analys : 
 

problem i skolan som inte är att hänföra till vare sig sociala eller 
kunskapsmässiga kanske snarare personliga tillkortakommanden 
(koncentrationssvårigheter, hög frånvaro m.m.),  
ekonomiska problem,  
fysisk inaktivitet 
psykiska besvär  
dålig självkänsla 
dåliga matvanor  
missbruk i ursprungsfamiljen 
utsatt för övergrepp 
sämre tandhälsa 
pågående missbruk.  

 
Det betyder inte att övriga faktorer kan var hindrande också men de förefaller inte sticka ut 
när man tittar på gruppen som skrivits ut. Män som är gifta/sambor har skrivits ut i större 
utsträckning är kvinnor som i större utsträckning är ensamma. Detsamma gäller vuxna som 
inte har barn. 
 
Om man tittar på det omvända förhållandet, vilka förhållanden som verkar vara gynnsamma 
för att bli utskriven ur Finsam-teamet och förhoppningsvis få ett bättre liv är att den enskilde  
har: 

en mindre problematisk skolbakgrund, 
mindre ekonomiska problem,  
ett socialt nätverk,  
en aktiv fritid 
regelbundna matvanor 
en någorlunda bra självkänsla.  
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ANALYS OCH DISKUSSION 
 
Syftet med utvärderingen är att ge den lokala samordningsgruppen och Finsam-teamet ett 
underlag för att kunna värdera verksamheten i relation till uppsatta mål och tänkta arbetssätt. 
Målen för Finsam-teamets verksamhet är numrerade 1-4 nedan och diskuteras i samma 
ordning därefter i relation till resultatet. 
 

1. 20% av deltagarna ska under året bli självförsörjande eller studerande. 
2. Försörjningskostnaderna för samhället ska minska.    
3. Utveckla den gemensamma kompetensen och arbetsmetoderna samt implementera 

metoderna i ordinarie verksamheten. 
4. Sammanhållen/fungerande rehabiliteringskedja vad avser de olika försörjningsmåtten. 

 

Måluppfyllelseanalys 
 
Mål 1 
När det gäller det första målet är det inte helt klart vad det betyder. Är det att 20 % av 
deltagarna som fanns i verksamheten 2011 ska bli självförsörjande under 2011? Eller är det 
20 % av deltagarna som varit inskrivna i verksamheten 2006-2011? Eller är det 20 % av de 
som skrivits in under 2011? Begreppet självförsörjande är inte heller helt enkelt att tolka. Är 
det att inte vara beroende av försörjningsstöd? Ska målet vara att vara icke beroende av 
socialbidrag eller att studera, vari ligger den logiken? Att ha sjukersättning är det att vara 
självförsörjande? Att ha lön från olika former av arbetsmarknadsåtgärder är det att vara 
självförsörjande? Svaret som denna utvärdering ger är att av de totalt 25 som skrivits ut från 
Finsam så hade 50 % lön, 31 % hade sjukersättning och 19 % socialbidrag helt eller delvis – 
vid utskrivningen. Någon uppföljning på längre sikt görs inte av teamets verksamhet och har 
heller inte ingått i detta uppdrag. Om målet nåtts är en tolkningsfråga. 
 
Förslag: Förtydliga målet så att det blir enklare att tolka och följa upp. Bygg samtidigt in en 
systematik i dokumentationen (uppföljningssystem) i verksamheten som gör det möjligt att 
följa upp målen. Vid formulerandet av mål rekommenderas även ett brukarperspektiv (att utgå 
från de människor som verksamheten är till för) – inte enbart ett myndighetsperspektiv. Det 
betyder att man skulle behöva ha mål som svarar på frågan vad man vill att verksamheten ska 
innebära för deltagarna. Det skulle också kunna utgöra en utgångspunkt för när deltagare kan 
skrivas ut – utskrifts kriterier.  
 
Mål 2 
Begreppet ”försörjningskostnaderna” för samhället är inte heller helt enkelt att tolka. Menar 
man försörjningsstöd eller menar man att även sjukförsäkringsförmåner och ersättningar 
kopplade till arbetsmarknadsinsatser är försörjningskostnader för samhället? Av de 25 
utskrivna deltagarna har tre anställningar på öppna arbetsmarknaden. 
 
Förslag: Förtydliga målet, vad avses och med vilket tidsperspektiv? 
 
Mål 3 
I Finsam-teamet har man successivt utvecklat den gemensamma kompetensen och förmågan 
att samarbeta. Men de arbetssätt och metoder som används överförs inte till 
hemmaorganisationerna i någon större omfattning. Anledningen är bl.a. att man inte använder 
sig av metoder på det sättet att de enkelt går att beskriva och överföra. Det verksamma 
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arbetssättet består i att man är samlokaliserade, samarbetar utifrån en gemensam värdegrund 
och respekterar varandras olika kompetenser. För övrigt arbetar man med stödsamtal och 
motivationsarbete vilket inte är särskilt aktuellt att överföra till respektive hemmaorganisation 
– de är troligen redan kända och i användning där. Det verkar snarare vara förutsättningarna 
för att utföra ett relationsbyggande nära samarbete med deltagare, kontinuerligt över längre 
tid, som är det specifika. Det är med anledning av detta som titeln på föreliggande rapport 
tillkommit.  
 
Ett intressant förslag om hur teamet eventuellt skulle kunna överföra mer erfarenheter och 
även stöd till de ordinarie verksamheterna har lämnats av en intervjuperson från 
försäkringskassan (sid.16). 
 
Förslag: Värdera förslaget från försäkringskassan 
 
Mål 4 
Någon sammanhållen rehabiliteringskedja vad gäller de olika försörjningsmåtten syns inte i 
detta material. Möjligen skulle det kunna bli synligt om man följde deltagarna över tid efter 
avslut. Ett första steg är väl att lämna försörjningsstöd som försörjningskälla och det kan man 
se i denna utvärdering att det sker i hög utsträckning för den grupp som skrivits ut. 
 
Förslag: Tydliggör vad som avses med rehabliteringskedja vad gäller de olika 
försörjningsmåtten för deltagarna i Finsam-teamet. 
 

Frågeställningarna 
Frågeställningarna som utvärderingen skulle besvara framgår av sidan 4. De återges nedan 
och diskuteras i den ordning de är ställda. 
 
 
Når man rätt målgrupp? 
 
En övergripande fråga som samordningsförbundet önskat få belyst är om man genom Finsam-
teamet når rätt målgrupp. Det förefaller vara en relevant fråga. Uppenbarligen är det en grupp 
människor som står långt från arbetsmarknaden och som har stora hjälpbehov av en sådan art 
att det är mycket långa inskrivningstider vid Finsam-teamet. Det finns deltagare som funnits 
med över fem år utan att någon lösning funnits. Är det försvarbart ur etisk mänsklig 
synpunkt? Den grupp som skrivits ut skiljer sig från den gruppen som är kvar på några 
punkter. Men ingenting är svart eller vitt och problematiken är komplex hos deltagarna. Men 
det förefaller som att man har en mindre problematisk skolbakgrund, att man inte har så stora 
ekonomiska problem, att man har ett socialt nätverk, en aktiv fritid, regelbundna matvanor 
och en någorlunda bra självkänsla. Oddsen för en utskrivning ökar också om man inte har 
upplevt missbruk i ursprungsfamiljen och inte utsatts för olika former av övergrepp.  
Skulle man bestämma sig för en målgrupp med mindre problem och som kommer ut fortare 
kvarstår dilemmat hur den svårare gruppen ska bli hjälpt? 
 
 
Hur ser livssituationen ut? 
 
I uppdraget ingick också att svara på frågan hur livssituationen ser ut för deltagarna när de 
kommer och hur behoven förändras över tid vilket är belyst i resultatavsnittet när det gäller 
situationen för deltagarna vid tid för inskrivning respektive vid utskrivningstillfället. Det 
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skulle naturligtvis behöva följas över längre tid, för de som skrivits ut, men det har inte varit 
möjligt inom ramen för detta uppdrag.   
 
 
Svarar insatserna mot deltagarnas behov? 
 
Frågan om insatserna som ges svarar mot deltagarnas behov ger vid handen att det fattas 
psykiatrisk kompetens. Intervjupersonen från öppenvårdspsykiatrin har synpunkter på hur 
teamet skulle kunna tillföras psykiatrisk kunskap i en mer konsulterande roll. Någon i teamet 
har också föreslagit att Finsam skulle bedriva mer egna aktiviteter i en trevligare lokal. Det är 
ju en fråga om Finsam-teamet ska bedriva sådan verksamhet eller om det finns sådana 
möjligheter i andra sammanhang i Borlänge. Det kan vara värt att fundera på om förslaget 
från en intervjuperson om samverkan med den kommunala psykiatrin skulle kunna generera 
fler praktikplatser eller andra positiva effekter. 
  
40 % av deltagarna bedöms ha vuxit upp i familjer med missbruk. 44 % har utsatts för någon 
form av övergrepp. Gruppen som fortfarande är kvar i Finsamverksamheten har en ännu 
högre andel personer med dessa erfarenheter. Det är viktigt att värdera vilken typ av hjälp de 
kan behöva och hur sådan hjälp skulle kunna tillhandahållas. 
 
Förslag: de frågor och idéer som framgår av ovanstående kan vara värda att överväga. 
Innehållet i mötena mellan Finsam-teamet och öppenvårdspsykiatrin behöver diskuteras 
igenom mellan de mötande parterna och, som understrukits ovan, värdera om insatserna i alla 
delar motsvarar deltagarnas behov –  behövs det fler insatser, helst utprövade, som kan vara 
till hjälp?  
 
 
Arbetsmetoder och arbetssätt 
 
Vilka arbetsmetoder och arbetssätt som används är också en fråga som ställts i uppdraget och 
som även diskuteras under mål 3 ovan. De specifika kännetecken, som handläggarna lyfter 
fram, är att man från de olika myndigheterna sitter i samma lokal vilket gör det möjligt och 
enkelt att, utifrån en helhetssyn på människors livssituation, kunna samverka och samarbeta. 
Man har tät och kontinuerlig kontakt med deltagarna och ”står kvar” även när deltagaren 
uteblir.  
 
Av processbeskrivningen/kartan (sid. 8-9) framgår på vilket sätt handläggarna beskriver sitt 
arbetssätt. Det saknas en enhetlig dokumentation för teamet och de följer inte heller upp sina 
deltagare som avsett är två år efter avslutning. Den dokumentation som görs sker för hand och 
handlingarna förvaras i ett enkelt låsbart kontorsskåp.  
 
Deltagarnas situation såsom det visats i denna rapport återges här sammanfattningsvis 
eftersom det är i relation till dessa som frågan om insatser, metoder och arbetssätt behöver 
relateras. För en fördjupad förståelse hänvisas till rapporten 
 
Sammanfattande, något förenklad, bild av deltagarnas situation vid utskrivning    
Inskrivningstiden för de som skrivits ut är 2 år. För de som fortfarande är inskrivna har de 
varit inskrivna drygt 3 år.  
 
Vid utskrivningen gäller: 
 



 36

50 % d.v.s. 13 personer av de 25 utskrivna har arbete och en studerar. 
Andelen löntagare har ökat från 4 % till 50 %  
Andelen med sjukpenning har sjunkit från 4 % till 0 % 
Andelen med försörjningsstöd helt eller delvis har sjunkit från 92 % till 19 %   
Andelen med sjukersättning har ökat från 4 % till 31 %.  
Ersättning från arbetslöshetskassa har inte varit aktuellt för någon deltagare vare sig vid tiden 
för inskrivning eller utskrivning i Finsam. 
Ekonomiska problemen minskar  
Skuldsituationen förbättras för några 
Antalet myndighetskontakter minskar 
Fritidssituationen förbättras 
Den fysiska hälsan är densamma vid utskrivningen som vid inskrivningen   
Fysisk inaktivitet är ett problem för hälften av deltagarna utan större skillnad vid 
utskrivningen 
20 % av deltagarna har problem med matvanor 
Hälften av deltagarna har problem med sömnen vid inskrivningen, något färre vid 
utskrivningen 
Den psykiska hälsan har förbättrat från 62 % med psykiatriska besvär till 32 % vid 
utskrivningen 
Fler har kontakt med psykiatrin vid utskrivningen jmf med vid inskrivningen 
12 deltagare har neuropsykiatrisk diagnos 
38 % av deltagarna har haft någon form av missbruksproblematik före Finsam 
40 % av deltagarna har levt i familjer med missbruksproblematik 
44 % av deltagarna har någon gång i livet utsatts för övergrepp 
Självkänsla/självbild förbättras under Finsam-tiden för många. 
 
 
Förslag: Insatser, metoder och arbetssätt är väldigt översiktligt beskrivna av Finsam teamets 
handläggare. Det skulle kunna vara en viktig kunskap att verkligen på detaljnivå förstå vilka 
förhållanden som varit avgörande för varje deltagare som skrivits ut. Detta skulle kunna ge 
kunskap om vilka praktikplatser som ev. fungerar bättre än andra och i så fall varför det? Är 
det innehållet i praktiken? Är det handledaren på praktikplatsen?  
Grunderna för insatserna behöver tydliggöras. Varför tror man att just denna insats ska hjälpa 
en specifik deltagares specifika behov. Kanske fattas några insatser förutom psykiatrins om 
man skärskådar deltagarens situation och behov? Kan s.k. grön rehabilitering vara ett 
alternativ för några om ser till problem som fysisk inaktivitet, övervikt, matvanor osv. 
Det låter som att man arbetar mycket likt case management, CM, en metod vars effekter ska 
granskas för svenska förhållanden av socialstyrelsen.9 
 
Dokumentationssystemet behöver ses över. Någon form av systematik borde kunna införas 
som gör det möjligt att förstå vilken situation den enskilde deltagaren har och hur denna 
förändras över tid, under tiden på Finsam, men även vid avslut och två år efter avslut.   
Även om handläggarna i stor utsträckning tycker det går bra med minnesanteckningar för 
hand i ett gemensamt dokument kan det knappast vara tillfredställande. Detsamma gäller de 
individuella handlingsplanerna. Möjligen skulle några frågor ur den mall som använt i denna 
utvärdering, med viss justering, kunna utgöra en slags utgångspunkt för en systematisk 
dokumentation vad gäller kartläggning, uppföljning och utvärdering. 
 

                                                 
9 Se närmare beskrivning 
http://www.socialstyrelsen.se/evidensbaseradpraktik/insatser/funktionshinder/casemanagement 
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Handläggarna lyfter frågan om inte deltagarna i Finsam-teamets verksamhet borde kunna få 
någon form av prioritet i respektive organisationerna – för att skynda på processerna.  
 
 
Hur fungerar samverkan mellan handläggarna i teamet? 
 
Samverkan i teamet förefaller fungera bra även om det funnits någon period där det varit 
sämre. Stödet och engagemanget från respektive hemmaorganisation varierar vilket är ett 
bekymmer eftersom det är ett identifierat hinder för en effektiv samverkan i 
rehabiliteringsverksamhet (tabell 1). För att teamet skulle kunna arbeta optimalt behöver 
samtliga handläggare ha samma villkor och förutsättningar. Strukturella skillnader, vilket det 
kan sägas vara att försäkringskassan inte bidrar med resurs på de villkor de övriga 
handläggarna har, är också ett identifierat hinder för effektiv samverkan.   
 
 
Hur ser beredningsgruppen Resam  på Finsam-teamets arbete 
 
Resam-gruppens handläggare uppger sig inte ha någon större kunskap om hur Finsam-teamet 
arbetar och skulle vilja ha något tätare återkoppling från Finsam- kanske varje kvartal. Det är 
socialtjänstens tjänsteman som stått och står för kontinuiteten och dennes förståelse för 
Finsam-teamets arbetssätt förefaller också större. Ledamöterna i Resam lyfter också frågan 
hur handläggarna i Finsam-teamet rekryteras då de har funderingar kring om handläggarna 
har rätt kompetens. 
 
Förslag: när Finsam återredovisar till Resam att en deltagare skrivs ut skulle någon av 
handläggarna personligen föredra återredovisningen i Resam. De skulle i samband därmed 
kunna berätta om insatser och resultat men också om vari hindren bestått. Möjligen kan även 
denna utvärdering innebära en kunskap om deltagarna men även om insatser och resultat som 
Resam kan ha nytta av som remitterande organ. Det finns önskemål om tydligare 
”beställningar” från Resam, vad är syftet med att remittera deltagaren till Finsam-teamet. 
  
 
Hur ser styrgruppen på Finsam-teamets arbete 
 
Från försäkringskassans håll menar man att de inte har ett uppdrag att arbeta med 
rehabilitering och eg. inte ska arbeta i ett sådant team som har det som uppdrag. Däremot ska 
de samordna rehabiliterande insatser runt den enskilde. De är också tveksamma till 
konstruktionen med Finsam-teamet bl.a. ur rättssäkerhetssynpunkt. Försäkringskassan är 
också den myndighet som dragit ner på sina resurser i Finsam-teamet vilket ifrågasätts av 
övriga samverkande organisationer. Det betonas från ett par intervjupersoner från den lokala 
samordningsgruppen att samarbetet inom Finsam inte bara kan ha försäkringskassans mål om 
att minska sjuktalen i fokus. Det måste också kunna, med den enskildes bästa i centrum, 
handla om andra hänsynstaganden.  
 
Chefen för arbetsförmedlingen menar att arbetsförmedlingen kommer in för sent i deltagarnas 
liv om det sker först under Finsam-tiden. Det blir för liten omsättning på Finsam-teamets 
deltagare och stoppar upp för andra som skulle kunna ha bättre nytta av teamets insatser. De 
borde få arbeta med en grupp som står närmare arbetsmarknaden. 
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Från hälso- och sjukvården lyfter man att teamet borde kunna jobba med fler individer men 
att det är kopplat till möjligheten att erbjuda sysselsättning. En tanke som framförs är att man 
skulle kunna ha nytta av att arbeta närmare den kommunala psykiatrin.  
 
Samordnaren uppskattas av samtliga intervjuade personer i den lokala samordningsgruppen. 
Det påpekas att han har en dubbel roll som samordnare för teamet och som försäkringskassans 
officiella representant i den lokala samordningsgruppen. Det blir uppenbart en svårighet när 
försäkringskassans chef beslutar att dra ner på handläggarens tid i Finsam-teamet vilket går 
emot den lokala samordningsgruppens inkl. samordnarens uppfattning.  
 
En intervjuperson från hälso- och sjukvården uttrycker uppfattningen att en organisation 
borde ta arbetsgivaransvar för alla handläggarna i teamet – denne tror att det skulle bli bättre 
för handläggarna. 
 
Fler målgrupper lyfts fram som lika viktiga eller som också skulle behöva intensifierade 
insatser. Dessa är:  

Somaliska lågutbildade män i 35-40 års åldern 
Ungdomar i utanförskap 
Unga människor som riskerar hamna i kriminella nätverk (sociala insatsgruppen, 
arbetsförmedlingen) 
 

Förslag: Diskutera målgrupp och utfall med denna utvärdering som underlag. Diskutabelt om 
samordnaren ska vara försäkringskassans representant i den lokala samverkansgruppen. 
 
 
Övriga framkomna idéer och förslag från intervjupersonerna 
 
Borde erbjuda aktiviteter fem dagar per vecka så att deltagarna får struktur på sin vardag. Att 
komma till Finsam-teamet var 14:e dag är för lite. Finsam i Falun och Ludvika lyfts som bra 
exempel.  
 
Det finns önskemål om trevligare lokaler och miljö. Undrar vad kunderna tycker egentligen 
frågar sig en av handläggarna i teamet? 
 
Titta på andra länders arbetssätt Norge (NAV:et), Finland och England nämns. Det pågår en 
utvärdering av NAV i Norge men det är ännu inte färdig. 
 
 

Att tänka vidare på 
 
Den kunskapssammanställning som åberopades inledningsvis konstateras att det inte finns 
några tydliga mönster vad gäller olika målgrupper och problematik i samband med 
arbetslivsinriktad rehabilitering.10 Svaret på frågan vilka insatser som hjälper vem är 
obesvarad. De anger långtidssjukskrivna som den största målgruppen med ofta komplexa eller 
oklara diagnoser. Rehabilitering av denna grupp hanteras ofta i flerpartsmöten eller 

                                                 
10 Andersson, J.; Axelsson, R.; Bihari Axelsson, S.; Eriksson, A.; 6 Åhgren, B.; (2010). Samverkan inom 
arbetslivsinriktad rehabilitering. En sammanställning av kunskap och erfarenheter inom områet. 
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Sveriges kommuner och landsting och Socialstyrelsen. Nordiska 
högskolan för folkhälsovetenskap. 
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multidisciplinära team. Många olika kunskaper kan där kombineras. Detta är något som skulle 
kunna vara en beskrivning av Finsam-teamet. I Finsam-teamet arbetar handläggare, med olika 
kunskaper, som med engagemang och stort tålamod försöker bistå människor med mycket 
komplicerade livssituation.  
 
Vidare konstateras att ”Det är en angelägen uppgift för fortsatt forskning på området att 
klarlägga under vilka betingelser och för vilka målgrupper de olika modellerna för 
rehabiliteringssamverkan är mest ändamålsenliga” (a.a.,s.21). Uppenbarligen saknas i hög 
utsträckning kunskap om vilka arbetsmetoder som är de mest effektiva. Det förpliktigar 
egentligen ännu mer att man följer upp hur det går för deltagarna i Finsam på lite längre sikt 
än bara vid utskrivningen.    
 
Med tanke på den komplexa problematik som deltagarna i Finsam har måste framhållas att 
Finsam-teamets handläggare gör ett engagerat och bra arbete och når bra resultat.  
Inskrivningstiderna är långa. Kunskapen om resultaten för deltagarna på längre sikt brister. 
Någon uppföljning sker inte annat än vid utskrivningen och då med fokus på 
försörjningsmåtten. En fråga som naturligt inställer sig är också vad deltagarna skrivs ut till – 
planeras för något fortsatt stöd efter utskrivning?  
 
I denna utvärdering har ett jämförande perspektiv påvisat vissa positiva effekter för 
målgruppen vid utskrivningstillfället men man kan inte med säkerhet uttala sig om det är 
effekter av Finsam-teamets arbete - men det förfaller sannolikt att de bidragit.   
 
Sammanfattningsvis så följer nedan de frågor, sammanställda i punktform, som utvärderingen 
gett vid handen att ansvariga och även Finsam-teamets handläggare behöver tänka vidare på. 
 

• Se över målen och därtill fundera över tydligare kriterier för utskrivning. Det finns 
deltagare som funnits med över fem år utan att någon lösning funnits. Är det 
försvarbart ur etisk mänsklig synpunkt?  

 
• Värdera om målgruppen är den rätta. Den grupp som skrivits ut skiljer sig från den 

gruppen som är kvar på några punkter. Skulle man bestämma sig för en målgrupp med 
mindre problem och som kommer ut fortare kvarstår dilemmat hur den svårare 
gruppen ska bli hjälpt? 

 
• Dokumentationssystemet behöver ses över. Någon form av systematik borde kunna 

införas som gör det möjligt att förstå vilken situation den enskilde deltagaren har och 
hur denna förändras över tid, under tiden på Finsam, men även vid avslut och två år 
efter avslut. Möjligen skulle några frågor ur den mall som använt i denna utvärdering, 
med viss justering, kunna utgöra en slags utgångspunkt för en systematisk 
dokumentation vad gäller kartläggning, uppföljning och utvärdering. Det skulle 
möjliggöra för verksamheten att beskriva sina resultat på såväl individ- som 
verksamhetsnivå. 

 
• Även om handläggarna i stor utsträckning tycker det går bra med minnesanteckningar 

för hand i ett gemensamt dokument kan det knappast vara tillfredställande. Detsamma 
gäller de individuella handlingsplanerna. Värdera förslaget och möjligheterna till ett 
internt nätverk för datorstöd. 
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• Följning av deltagarna vid avslut men också två år efter utskrivning är en ambition 
som Finsam-teamet har men det görs inte. Mallen som nämns ovan skulle kunna vara 
en hjälp att genomföra detta.  

 
• Se över förvaring av sekretessbelagda handlingar.  
 
• Värdera ett förslag från försäkringskassan om att överföra mer erfarenheter från 

handläggarna i teamet till de ordinarie verksamheterna genom att arbeta tätare 
tillsammans - kanske passar bättre för några deltagare än andra. 

 
• Innehållet i mötena mellan Finsam-teamet och öppenvårdspsykiatrin behöver 

diskuteras. 
 

• Insatser, metoder och arbetssätt är väldigt översiktligt beskrivna av Finsam teamets 
handläggare. Det skulle kunna vara en viktig kunskap att verkligen på detaljnivå förstå 
vilka förhållanden som varit avgörande för varje deltagare som skrivits ut. Detta skulle 
kunna ge kunskap om vilka praktikplatser som ev. fungerar bättre än andra och i så 
fall varför det? Är det innehållet i praktiken? Är det handledaren på praktikplatsen?  
Värdera även om insatserna i alla delar motsvarar deltagarnas behov –  behövs det fler 
insatser (helst utprövade), som kan vara till hjälp? Grunderna för insatserna behöver 
tydliggöras. Varför tror man att just denna/dessa insatser ska svara upp mot en specifik 
deltagares specifika hjälpbehov. Kanske fattas några insatser (förutom psykiatrin som 
man själv ser behov av) om man skärskådar deltagarens situation och behov? Kan s.k. 
grön rehabilitering vara ett alternativ för några om ser till problem som fysisk 
inaktivitet, övervikt, matvanor osv. Undersök vilka metoder som används för att hjälpa 
vuxna barn till missbrukare och människor som utsatts för övergrepp? 

 
• Handläggarna lyfter frågan om inte deltagarna i Finsam-teamets verksamhet borde 

kunna få någon form av prioritet i respektive organisationerna – för att skynda på 
processerna. Det är en fråga att diskutera. 

 
• För att teamet skulle kunna arbeta optimalt behöver samtliga handläggare ha samma 

villkor och förutsättningar. Strukturella skillnader, vilket det kan sägas vara att 
försäkringskassan inte bidrar med resurs på de villkor de övriga handläggarna har, är 
också ett identifierat hinder för effektiv samverkan. Något att diskuteras i den lokala 
samordningsgruppen/styrgruppen. 

 
• Samordnarens dubbla roll i den lokala samverkansgruppen behöver lyftas med 

ansvariga för försäkringskassan med övriga representanter i den lokala 
samverkansgruppen och/eller i styrelsen.  

 
• När Finsam-teamet återredovisar till Resam att en deltagare skrivits ut skulle någon av 

handläggarna personligen kunna föredra återredovisningen i Resam för att stärka 
kontakten mellan ”beställare och utförare”. De skulle i samband därmed kunna berätta 
om insatser och resultat men också om vari hindren bestått. Möjligen kan även denna 
utvärdering innebära en kunskap om deltagarna men även om insatser och resultat som 
Resam kan ha nytta av som remitterande organ. Det finns önskemål om tydligare 
”beställningar” från Resam, vad är syftet med att remittera deltagaren till Finsam-
teamet. 
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• En intervjuperson från hälso- och sjukvården uttrycker uppfattningen att en 
organisation borde ta arbetsgivaransvar för alla handläggarna i teamet – denne tror att 
det skulle bli bättre för handläggarna. 

 
• Fler målgrupper lyfts fram som lika viktiga eller som också skulle behöva 

intensifierade insatser. Dessa är:  
 Somaliska lågutbildade män i 35-40 års åldern 
 Ungdomar i utanförskap 
 Unga människor som riskerar hamna i kriminella nätverk (sociala 

insatsgruppen, arbetsförmedlingen). 
 

• Borde erbjuda aktiviteter fem dagar per vecka så att deltagarna får struktur på sin 
vardag. Att komma till Finsam-teamet var 14:e dag är för lite. Finsam i Falun och 
Ludvika lyfts som bra exempel.  

 
• En tanke som framförs är att man skulle kunna ha nytta av att arbeta närmare den 

kommunala psykiatrin när det gäller möjligheter till sysselsättning och daglig 
verksamhet ev.  

 
• Det finns önskemål om trevligare lokaler och miljö.  
 
• Titta på andra länders arbetssätt Norge (NAV:et), Finland och England nämns. Det 

pågår en utvärdering av NAV i Norge men det är ännu inte färdig. 
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BILAGA 1 FRÅGEMALL 

 
Underlag för Frågemall för Resam-teamets medlemmar gruppintervju  
 
Av uppdragsbeskrivningen (2010/2011) framgår beredningsgruppens uppdrag, mål, 
sammansättning och arbetsrutiner. Alla remisser till FINSAM-teamet bereds här. Består av 
utsedda kontaktpersoner för de olika myndigheterna. Socialtjänstens repr. är sammankallande.  
(dokumentet finns ej i elektronisk form). 
 
Vad är FINSAM:s uppdrag om ni skulle beskriva det? 
 
Lever de upp till detta? 
 
Samarbetet mellan RESAM och FINSAM? 
 
Hur får ni kunskap om resultatet? Är det tillräckligt? 
 
Får parterna ut det man önskar av denna samverkan? 
 
Arbetar FINSAM med rätt personer? 
 
Hur arbetar de – med vilka metoder/arbetssätt? 
 
Hur fungerar samarbetet i FINSAM – teamet enligt er uppfattning? 
 
Har det varierat över tid? 
 
Vad fungerar bra/ mindre bra? 
 
Hur fungerar samarbete/kontakten med FINSAM-handläggarna och hemmaorganisationerna? 
 
Samarbett mellan RESAM och samordnaren? 
 
Kontakten Resam och styrgruppen/chefsgruppen/lokala samverkangruppen? 
 
Finns andra synpunkter på FINSAM verksamheten? 
 
Vad skulle behöva utvecklas/förändras – dels vad gäller FINSAM teamet men också mer 
allmänt? 
 
 
Underlag för Frågemall för lokala samordningsgruppen 
medlemmar/gruppintervju. 
Består av chefspersoner som af-chef, soc.chef m.fl. 
 
Hur fungerar FINSAM enligt er uppfattning? 
Vad fungerar bra/ mindre bra? 
 
Samarbetet inom FINSAM? 
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Samarbetet mellan RESAM och FINSAM så som ni ser det? 
 
Får parterna ut det man önskar av denna samverkan? 
 
Arbetar FINSAM med rätt personer? 
 
Finns andra synpunkter på verksamheten? 
 
Vad skulle behöva utvecklas/förändras? 
 
Underlag för Frågemall för hemmaorganisationerna/telefonintervjuer 
eg. deras närmaste chefer i hemmaorganisationerna 
 
Hur fungerar FINSAM enligt er uppfattning? 
Vad fungerar bra/ mindre bra? 
 
Samarbetet inom FINSAM? 
 
Samarbetet mellan RESAM och FINSAM? 
 
Får parterna ut det man önskar av denna samverkan? 
 
Arbetar FINSAM med rätt personer? 
 
Finns andra synpunkter på verksamheten? 
 
Vad skulle behöva utvecklas/förändras? 
 
Underlag för Frågemall för FINSAM-teamets handläggare (finns även i 
utvecklad form).  
 
Din utbildningsbakgrund? 
Din ykeserfarenhet? 
År i yrket?  
År i Finsam? 
 
Trivs du med ditt arbete? 
Bra – mindre bra? 
 
Hur fungerar samarbetet er emellan?  
Med samordnaren? 
Har det varierat över tid?  
På vilket sätt i så fall? Orsaker till variationer? 
 
Ni representerar fyra olika organisationer. Hur märks det? 
Möjligheter? Svårigheter?  
Ge exempel. 
Hur löser ni eventuella svårigheter? 
Hur fungerar samarbetet med hemmaorganisationen? 
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Har du stöd? Mandat? Övriga synpunkter? 
 
Hur fungerar samarbetet med Resam? 
Får ni rätt personer? 
  
Hur ser kontakten ut med den lokala samverkansgruppen? 
 
Ert arbete har beskrivits i en processkarta. Stämmer den med ert arbetssätt och rutiner enligt 
din uppfattning? 
Är det något du tycker skulle behöva förändras eller utvecklas?  
Hur följer ni upp ert arbete? 
 
Ser du, utifrån ditt arbete, några brister i samhället som bidrar till deltagarnas problem och 
möjligheter att få arbete eller studier? 
 
Ser du, utifrån ditt arbete, några brister i de representerade organisationernas sätt att arbeta 
som bidrar till deltagarnas problem och möjligheter att få arbete eller studier? 
Framgångsfaktorer? 
 
Ser du några brister i samverkan mellan myndigheterna generellt sett (utom FINSAM) 
som bidrar till deltagarnas problem och möjligheter att få arbete eller studier? 
Framgångsfaktorer? 
 
På vilket sätt kan FINSAM bidra till en bättre samverkan tänker du? 
Hinder, framgångsfaktorer? 
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BILAGA 2    KARTLÄGGNINGSMALL DELTAGARE 
Dokumentationsformulär för deltagare i FINSAM Borlänge 

Bakgrund, syfte och kort anvisning. 
 

FINSAM har uppdragit åt Dalarnas forskningsråd. Här fokuseras de ca 75 
deltagares som funnits med sedan starten 2006 fram till sommaren 2011.  
 
Syftet är att få kunskap om vilken livssituation deltagarna har/haft, vilka 
insatser de fått och hur livssituationen eventuellt förändrats. 
 
Handläggarna i teamet ansvarar för att frågorna besvaras senast 1 oktober 
2011.  
 
När det gäller deltagare som avslutat sin kontakt med FINSAM (oavsett hur) 
sker detta genom att handläggarna besvarar frågorna utifrån tidigare 
dokumentation och kännedom - om situationen vid inskrivningen respektive vid 
utskrivning/avslut samt vilka insatser som varit aktuella. När det gäller 
deltagare som fortfarande är inskrivna besvaras frågorna (endast situationen 
vid inskrivning) av handläggarna tillsammans med eller i samförstånd med 
deltagaren samt insatsformuläret. 
 

Inga namn anges och materialet kommer att handläggas konfidentiellt. 
 
Ta ställning till nedanstående påståenden om deltagaren fortfarande är inskriven. 
 

 besvarat i samförstånd med deltagaren, om deltagaren fortfarande är inskriven i FINSAM.  
 deltagaren vill inte att några uppgifter lämnas - oavsett på vilket sätt (ifyll endast 

     bakgrundsdata nedan).     
 
Ta ställning till nedanstående påståenden om deltagaren är utskriven.  
 

 formuläret besvarat av handläggare från FINSAM  
 deltagaren aktualiserad för FINSAM men blev aldrig inskriven. Remiss återsänd till Resam  

    (ifyll endast bakgrundsdata nedan).  
 
 
BAKGRUNDSDATA 
 
Deltagaren är:                                   Kvinna            Man   
 
Födelseår:……………    Född var:    Sverige      Norden         Europa     Övriga världen 

 
 
Inskriven år månad: ……………………                       Avbrutet år månad…………………… 
 
Utskriven år månad..…………………………………………. 
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T1 Avser situationen vid tiden för inskrivning  (BLÅ PENNA) 
T2 Avser situationen vid tiden för utskrivnings-/avslutningstillfället  

 (RÖD PENNA). 
 För deltagare som fortfarande är inskrivna görs ingen 

uppföljning (endast blå penna) eftersom insatsen pågår. 
 
A. CIVILSTÅND 
 
T1 vid inskrivningen – flera kryss kan vara aktuella   
Gift/sambo      Ensamstående        har inga barn                har vuxna barn (över 20 år)  
 
Har hemmavarande barn under 20 år (avser egna eller bonusbarn)        
 
Har barn under 20 år men bor ej med      Om ja, finns har umgänge/kontakt  Ja   Nej          
   
T2 vid utskrivningstillfället – flera kryss kan vara aktuella 
Gift/sambo      Ensamstående        har inga barn                har vuxna barn (över 20 år)  
 
Har hemmavarande barn under 20 år (avser egna eller bonusbarn)        
 
Har barn under 20 år men bor ej med      Om ja, finns har umgänge/kontakt  Ja   Nej          
 
 
B. SKOLBAKGRUND 
T1 vid inskrivningen 
 
Grundskola med fullständigt slutbetyg    
Grundskola ej fullföljd     
Gymnasieutbildning, fullföljd   
Gymnasieutbildning, ej fullföljd  
 
Särskola med fullständigt slutbetyg  
Särskola ej fullföljd    
Gymnasiesärskola, fullföljd   
Gymnasiesärskola, ej fullföljd  
 
IV-program       
Annan………………………..  
 
Hur har skolsituationen fungerat? 
T1 vid inskrivningen 
Socialt 
 
Mycket   
dåligt         Dåligt          Sådär               Bra            Mycket bra 
 
--------------------------------------------------------     Vet  ej  blå      
 
Mobbing, mobbad eller mobbare i skolan   
Läs- och skrivsvårigheter      
Andra svårigheter i skolan      
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I så fall vad ............................................................................................................................. 
 
 
Kunskapsmässigt - inlärning i stort – skolämnena. Har det varit några svårigheter? 
T1 vid inskrivningen 
 
Mycket           
stora          Stora            Måttliga          Mindre        Inga svårigheter  Vet ej  blå      
 
--------------------------------------------------------    
 
 
Är språket ett hinder för att komma ut i arbete/studier? 
T1  vid inskrivningen Ja    Nej                 T2 vid utskrivningstillfället   Ja    Nej  
 
  
C. ARBETE 
T1 vid inskrivningen                   T2 vid utskrivningen  
Erfarenhet av arbete  Ja    Nej                 Har du arbete?                  Ja    Nej 
  
 
 
Vilka arbeten och ungefär hur långa?                 Om ja vid T2, vilken typ av arbete? 
 
…………………………………………………     Inom vad…………………………… 
 
…………………………………………………     …………………………………………… 
 
…………………………………………………     Vilken form av anställning?................... 
 
…………………………………………………     …………………………………………… 
 
…………………………………………………     …………………………………………… 
 
…………………………………………………     
 
 
 T1   T2 
Erfarenhet av praktik/prövning Ja    Nej       Pågår praktik vid utskrivn.? Ja  Nej 

 Vad, när och ungefär hur långa?                           Om ja vid T2 inom vad? 
 
…………………………………………………     …………………………………………… 
 
…………………………………………………     …………………………………………… 
 
…………………………………………………     Vilken form av praktik/arbetsprövning?  
 
…………………………………………………     …………………………………………… 
 
 T1   T2 
Andra erfarenheter? Ja    Nej                       Annat (studier mm)? Ja    Nej    
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…………………………………………………     Ange vad?……………………………… 
 
…………………………………………………     …………………………………………… 
 
…………………………………………………     Under vilka former?   
 
…………………………………………………     …………………………………………… 
 
…………………………………………………     …………………………………………… 
 
…………………………………………………     …………………………………………… 
 
Har det varit problem vid någon anställning/praktik innan FINSAM blev aktuellt? 
 
T1 Vid inskrivningen      
Ja   Nej      Vet ej  blå      
 
Om ja, försök beskriva vad dessa svårigheter bestått och vilka konsekvenserna blivit?  
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
    
Stog deltagaren till arbetsmarknadens            Stog/står deltagaren till arbetsmarknadens  
förfogande  vid inskrivningen? T1             förfogande  vid avslut/utskrivning? T2
                
Ja    Nej                                       Ja    Nej       Ej aktuellt  
 
…………………………………………………     Om ej aktuellt, varför …………………… 
 
…………………………………………………     …………………………………………… 
 
D. MYNDIGHETSKONTAKTER 
       
Vilka myndigheter hade deltagaren kontakt med vid 
inskrivningen i FINSAM - när det gällde dennes 
arbetssituation/rehabilitering ? T1 

Vilka kontakter var aktuella 
vid utskrivningen? T2 

Vet ej  blå Vet ej  röd 
Försäkringskassan       
Arbetsförmedlingen       
Socialtjänsten        
Sjukvården, psykatrin        
Sjukvården, övrigt       
Kriminalvården       
Kronofogden            
Inkassoföretag      
Budgetrådgivare      

Försäkringskassan       
Arbetsförmedlingen       
Socialtjänsten        
Sjukvården, psykiatrin      
Sjukvården, övrigt          
Kriminalvården      
Kronofogden           
Inkassoföretag      
Budgetrådgivare      

Ingen                               Ingen                              
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Bedömer handläggaren dessa kontakter som rimliga och bra för den enskilde? 
T1 Vid inskrivningen                 T2 vid utskrivningen   
Ja   Nej  I viss mån             Ja   Nej  I viss mån     Vet ej  blå  Vet ej  röd 
 
Motivera gärna svaret………………………………………………………………………….. 
 
 
E. FRITID 
 
Har du/deltagaren en aktiv/meningsfull fritid? 
 
T1 Vid inskrivningen             T2 vid utskrivningen   
Ja   Nej  I viss mån             Ja   Nej  I viss mån     Vet ej  blå  Vet ej  röd 
 
Om en förändring skett mellan T1 och T2 beskriv kort på vilket sätt. 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
F. EKONOMI 
Försörjning före inskrivningen och vid avslut/utskrivning? 

 
 
Hade deltagaren skulder? 
  T1 Vid inskrivningen  T2 vid utskrivningen   
     Ja   Nej       Ja   Nej     skuldsanering har inletts          
Vet ej          Vet ej    
  
Bedömer handläggaren ekonomi som problem för den enskilde? 
T1 Vid inskrivningen                 T2 vid utskrivningen   
Ja   Nej  I viss mån             Ja   Nej  I viss mån     Vet ej  blå  Vet ej  röd 
 
Om en förändring skett mellan T1 och T2 beskriv kort på vilket sätt. 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 

T2 

Lön                
A-kassa    
Aktivitetsstöd, af         
Sjukpenning           
Sjukersättning    
Aktivitetsersättning, Fk   
Föräldrapenning        
Försörjningsstöd, helt  

T1 

Lön                   
A-kassa    
Aktivitetsstöd, af         
Sjukpenning           
Sjukersättning    
Aktivitetsersättning, Fk   
Föräldrapenning        
Försörjningsstöd, helt   



 52

G. NÄTVERK 
Har deltagaren ett socialt nätverk omkring sig? 
 
Mkt dåligt                   Sådär                              Mkt bra  Vet ej  blå     Vet ej  röd 
 
                   
               Dåligt                            Bra 
 
Kommentera 
gärna:………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………… 
 
H. FYSISK HÄLSA 
 
Fysiska besvär?   T1 Vid inskrivningen                   
           Ja   Nej  Vet ej      
       
Om ja, vilka besvär? Beskriv i fritext…………………………………………………………... 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
Fysiska besvär ? T2 vid utskrivningen 
                  Ja   Nej   Vet ej       
     
Om ja, vilka besvär? Beskriv i fritext…………………………………………………………... 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
     
Hur bedömer handläggaren den enskildes fysiska besvär?  
T1 Vid inskrivningen    och T2 vid utskrivningen  
  
Mkt dålig       Dålig                       Sådär                           Bra                           Mkt bra        Vet ej  blå     Vet ej  röd 
röd 
------------------------------------------------------------------ 
 
Om en förändring skett mellan T1 och T2 beskriv kort på vilket sätt. 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
Fungerar kontakten med vården för deltagaren?            Vet ej  blå     Vet ej  röd 
T1 Vid inskrivningen    och T2 vid utskrivningen 
  
Inte alls       Till liten del        Delvis       Till stor del         Helt och hållet 
------------------------------------------------ 
 
Om svaret är inte alls/till liten del vid inskrivningen  förklara på vilket sätt den inte fungerar: 
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………………………………………………………………………………………………….. 
 
Om svaret är inte alls/till liten del förklara på vilket sätt den inte fungerar vid tiden för 
utskrivningen: 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
Fysisk träning/fysisk aktivitetet – är inaktivitet ett problem? 
 
T1 Vid inskrivningen         T2 vid uppföljningen    
Ja   Nej  I viss mån         Ja   Nej  I viss mån  Vet ej  blå     Vet ej  röd 
 
Beskriv på vilket sätt…………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
Hur bedömer handläggaren den enskildes matvanor, är de ett hinder? 
  
T1 Vid inskrivningen    och T2 vid utskrivningen  
  
Mkt stora       Storsa                       Sådär                           Små                         Inga hinder        Vet ej  blå     Vet ej  
röd  
------------------------------------------------------------------ 
 
 
Om det är problem, beskriv på vilket sätt? 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
Hur bedömer handläggaren den enskildes sömnvanor. I vilken utsträckning är det 
problem?  T1 Vid inskrivningen    T2 vid utskrivningen  
 
Inte alls       Till liten del     Delvis      Till stor del      Mkt stort problem          Vet ej  blå     Vet ej  röd 
------------------------------------------------ 
 
Om det är problem, beskriv på vilket sätt? 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
Tandhälsa – i vilken utsträckning finns behov av tandvård (utöver det som är vanligt 
med årliga kontroller).  
T1 Vid inskrivningen    T2 vid utskrivningen  
 
Inte alls       Till liten del     Delvis      Till stor del      Mkt stort problem          Vet ej  blå     Vet ej  röd 

------------------------------------------------ 
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Om behov finns – ange kort anledningen till brister i tandvården (rädsla, ekonomi etc.)?  
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
I. PSYKISK HÄLSA 
 
Psykiska/psykiatriska besvär?   T1 Vid inskrivningen               
            Ja   Nej  Vet ej  
       
Om ja, vilka besvär? Beskriv i fritext……………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
Psykiska/psykiatriska besvär?  T2 vid utskrivningen 
                     Ja   Nej   Vet ej       
     
Om ja, vilka besvär? Beskriv i fritext……………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
     
Hur bedömer handläggaren den enskildes psykiska/psykiatriska hälsa?  
 
T1 Vid inskrivningen        och  T2 vid utskrivningen  
  
Mkt dålig       Dålig                       Sådär                           Bra                           Mkt bra        Vet ej  blå     Vet ej  röd 
röd 
------------------------------------------------------------------ 
 
 
Om en förändring skett mellan T1 och T2 beskriv kort på vilket sätt. 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
Finns kontakt med psykiatriska vården? 
 
T1 Vid inskrivningen T2 vid uppföljningen  
Ja   Nej   Ja   Nej    Vet ej  blå     Vet ej  röd 
 
Har/ någon utredning gjorts inom den inom den psykiatriska vården?  
 
T1 Vid inskrivningen T2 vid uppföljningen  
Ja   Nej   Ja   Nej    Vet ej  blå     Vet ej  röd 
 
Finns någon diagnos?………………………………………………………………………… 
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Hur fungerar kontakten med vården?                      Vet ej  blå     Vet ej  röd 
 
Inte alls       Till liten del        Delvis       Till stor del         Helt och hållet 
------------------------------------------------ 
 
Om svaret är inte alls/till liten del vid inskrivningen  förklara på vilket sätt den inte fungerar: 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
Om svaret är inte alls/till liten del förklara på vilket sätt den inte fungerar vid tiden för 
utskrivningen: 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
Har/ någon utredning gjorts inom den inom habiliteringen?  
T1 Vid inskrivningen T2 vid uppföljningen  
Ja   Nej   Ja   Nej    Vet ej  blå     Vet ej  röd 
 
Finns någon diagnos?………………………………………………………………………… 
 
Hur fungerar kontakten med habiliteringen?  Vet ej  blå     Vet ej  röd 
 
Inte alls       Till liten del        Delvis       Till stor del         Helt och hållet 
------------------------------------------------ 
Om svaret är inte alls/till liten del vid inskrivningen  förklara på vilket sätt den inte fungerar: 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
Om svaret är inte alls/till liten del förklara på vilket sätt den inte fungerar vid tiden för 
utskrivningen: 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
J. BEROENDEPROBLEMATIK  
Har någon missbruk- eller beroendeproblematik funnits för deltagaren innan remissen 
till FINSAM?  
 
T1 Vid inskrivningen  
Ja   Nej     Vet ej  blå      
 
Om ja, För vilken typ av 
problem………………………………………………………………….. 
 
När (ange vilket  år 
ungefär)……………………………………………………………………….. 
 
Har något missbruks-/beroendeproblem upptäckts under tid på FINSAM? 
T1 Vid inskrivningen T2 vid uppföljningen  
Ja   Nej   Ja   Nej    Vet ej  blå     Vet ej  röd 
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Vilken typ av beroendeproblem i så 
fall?………………………………………………………….. 
 
 
K. SJÄLVKÄNSLA/SJÄLVBILD 
 
Hur bedömer handläggaren den enskildes självkänsla?  
T1 Vid inskrivningen T2 vid uppföljningen                  
 
Mycket dåligt     Dåligt                  Sådär              Bra               Mycket bra              Vet ej  blå     Vet ej  röd 

---------------------------------------------------- 
 
 

TACK SÅ LÅNGT – VÄNLIGEN GÅ VIDARE TILL INSATSFORMULÄRET! 
 

Detta fylls i både för deltagare som skrivits ut och som fortfarande är inskrivna. 
 
 
INSATSER – flera insatser kan ha varit aktuella för en och samma 
deltagare 
 
Enskilda (en och en) samtal med: 
 
Försäkringskassans FINSAM-handläggare       
Enstaka tillfällen      
Regelbundet      
Vad kan det ha gällt i 
huvudsak………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
Arbetsförmedlingens FINSAM-handläggare       
Enstaka tillfällen      
Regelbundet      
Vad kan det ha gällt i 
huvudsak………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………… 
Socialtjänstens FINSAM-handläggare         
Enstaka tillfällen      
Regelbundet      
Vad kan det ha gällt i 
huvudsak………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
Hälso- och sjuvårdens FINSAM-handläggare    
Enstaka tillfällen      
Regelbundet      
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Vad kan det ha gällt i 
huvudsak………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………… 
Arbetsförberedande aktiviteter under tiden på FINSAM (praktik, arbetsprövning, 
arbetsträning),  
 
Antal 
platser/tillfällen…………………………………………………………………………… 
 
Vilket/vilka 
arbetsområde………………………………………….…………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………… 
 
Studier, ange 
vad………………………………………………………….……………………… 
 
Skuldsanering inledd under FINSAM tiden:       Ja   
     
Träning att sköta sin ekonomi har skett under FINSAM-tiden:      Ja  
 
Tandvårdssanering/omfattande behandling har inletts (planerats eller genomförts) Ja 
      
Genomgått behandling/utredningar/bedömningar (planerats, inletts, slutförts) under 
tiden på FINSAM? 
 
psykiatrisk/neuropsykiatrisk utredning   
Terapeutisk behandling     
Missbruk/beroende behandling   
Iris/Hadar    
Annat    
 
Om annat ange 
vad……………………………………………………………………………….. 
 
 
Beskriv vad du som handläggare ser som varit verksamt för deltagaren i det fall det 
skett en positiv förändring? Kan vara FINSAM men även andra förhållanden. 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
Försök beskriv vad det är ni gjort på FINSAM som man inte gjort/klarat i reguljär 
verksamhet? 
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………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
Beskriv vad du ser som hindren i det fall det inte skett någon förändring för deltagaren. 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
Övriga kommentarer 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
Fanns missbruksproblem i ursprungsfamiljen?  Ja  Nej  
 
Utsatt av övergrepp i någon form före inskrivningen i Finsam? Ja  Nej  
 


