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”Rehabkonsulentteamet har använt samhällets resurser 
(kommunerna, landstinget och staten) på ett effektivt 
sätt för samhällets och deltagarnas bästa. Deltagarna 
har ökat sin disponibla inkomst med 22 100 kr per år.”

Ur utvärdering av Västerbergslagens Samordningsförbunds 
– Finsam – verksamhet, 2012

 

För att gå här på Finsam? Man ska vilja förändra. 
Vilja gå mot ett mål. Respektera andra, utan att 
döma. Vilja ta ansvar för sig själv och för gruppen.

Grejen med Finsam är att du bara behöver gå till ett ställe.  

Du slipper springa runt på stan och träffa olika handläggare 

på Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och socialtjänsten. 

Allt, också en representant från landstinget, är samlat i ett  

hus, mitt i Ludvika.

Här är det ingen stress och ingen press. Du mår som du gör, 

och det är okej här hos oss. Vad vi gör här i huset hänger mest 

på dig och på vad du behöver. Vi jobbar mycket med samtal. 

KBT har du kanske hört talas om, men vi jobbar också med 

ACT. Det går ut på att du ska lära dig att acceptera dina tankar 

och känslor, och allt som du har varit med om. Så att du kan 

gå vidare i livet och må bra. 

 

Det handlar om arbetslivsinriktad rehabilitering.  

Målet är att du ska kunna försörja dig själv.
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Jag drogade bort alla jobbiga känslor och 2007 blev jag sjuk-

skriven. Innan hade jag jobb, bland annat som CNC-operatör, 

truckförare och lagerarbetare. Men det hände en del saker som 

gjorde att jag blev dömd till kontraktsvård. Två behandlingar har 

jag varit inne på, och idag är jag drogfri. Helt. Men sedan, när jag 

var färdigbehandlad, då var det bra att jag inte hamnade direkt 

hos Arbetsförmedlingen, jag hade aldrig klarat det. Finsam visste 

jag vad det var. En kompis till mig har också haft det tufft, men 

det har gått bra för honom tack vare Finsam. Han har fast jobb 

idag. Så det var bra att också jag fick börja här.

I början kände jag mig jävligt osäker. På mig själv, vem jag var 

och om jag skulle klara av det: Att börja om på nytt. Men hur? 

Jag började komma till frukostarna, två gånger i veckan, och så 

gick jag på samtal en gång i veckan. Det var jätteläskigt i början. 

Vad skulle de andra tycka om mig, skulle de döma mig? Det var 

mycket skuld och skam som jag kände då. Men min rehabkon-

sulent och jag tog det lugnt, vi tar det lugnt, men hon pushar 

på mig också. Jag har börjat träna. Det har blivit som en hobby 

– jag har aldrig haft någon hobby förut. När man drogar så går 

man ner sig, fysiskt och psykiskt, men nu är jag i bra form, jag 

mår bra av träningen. Jag har också blivit mer säker på mig själv. 

På vad jag vill och på vad jag är bra på.

Hela den sociala biten har varit jättejobbig. Men det blir bättre 

hela tiden. Jag har en dotter som är fyra år. Nu får jag träffa 

henne igen, efter många om och men, och det är jätteviktigt för 

mig. Jag kan inte backa bandet och spola tillbaka, men nu är jag 

här. Med henne.

Nästa steg är att jag ska ut på praktik. Jag har fruktat och varit 

livrädd för det. Hur ska jag bete mig? Ska jag klara av att vara 

med andra? Kan jag ta ansvar? Idag känns det bra, jag är sugen 

på att komma igång med något igen. Jag har fått bättre självkäns-

la, och att vara här har gjort att jag känner mig mer förberedd 

på vad som komma ska. Att lära känna alla andra här har varit 

jättebra för mig. Vi pratar mycket. Jag ser att vi inte är så olika, 

men vi har olika slags problem. Vi känner igen oss i varandra. 

Som människor.

Nu hänger allt på att jag håller mig drogfri. Nu är det nolltole-

rans på alkohol, det har det inte varit förut när jag har försökt 

sluta med drogerna. Om fem år – ja då har jag fast jobb. Just 

nu vet jag inte om jag ska testa något helt nytt eller gå tillbaka 

till det jag har jobbat med förut. Jag jobbar mycket med mig 

själv, 12-stegsprogrammet (utanför Finsam). Just nu är det  

viktigast. Att jag håller mig drogfri och att jag mår bra.Jens
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För ett år sedan, när jag började här, då var jag 
extremt trångsynt. Nu ändrar jag mig hela  
tiden. Ändrar uppfattning. Varför?  
För att de andra överbevisar mig!

När man är hemma länge blir man isolerad och rädd  
för andra människor. Man väljer isoleringen till slut.  
Det verkar enklast och skönast.

När man sitter mitt emot varandra vid ett skrivbord, kan det 

nästan kännas som att man har blivit inkallad till rektorn. Om man 

går ut och går en promenad, i skogen eller i en park, blir det 

mycket lättare att prata. Man slipper sitta och titta på varandra.

Många som kommer hit har mycket som bekymrar dem: sjuk-

domar, ekonomin, myndighetskontakter, barnen eller sociala 

problem. Den gemensamma nämnaren är att alla saknar egen 

försörjning.

Vi tillbringar en hel del tid utomhus. Många som kommer hit är 

ovana vid skogen, men det är skönt att vara ute, att samlas vid 

elden och att laga mat och prata. Efter några timmar i skogen  

är det många som säger:

– Jag behövde inte ta mina sömntabletter när jag kom hem,  

jag var så trött ändå. 

– Jag kände inte mina fibromyalgismärtor. 

– Jag sov som en stock. Hela natten.

Några av våra deltagare gör praktik i trädgårdar och parker där 

man använder en metod som kallas Grön rehabilitering. Vi på 

Finsam jobbar också i ”Grön rehab-anda” i våra grupper.

Att vara ute och att få röra på sig är något som alla mår bra av.

 

Jag har alltid gjort allting rätt. Gått på högskolan och  
jobbat och sett glad ut. Men till slut kraschade allt.

 

Det ser ljusare ut än för ett år sedan. Det kommer att 
lösa sig. Jag har blivit piggare. Jag har mer för mig på 
dagarna och känner mig mer motiverad.

Jag vill studera nu. Tror att jag vill bli CNC-tekniker 
– det hade jag inte tänkt på förut! Jag läste om 
utbildningen här på anslagstavlan och det verkade 
intressant och så frågade jag hur man ska göra.
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Trygghet. Det är vad Finsam betyder för mig. Här blir jag sedd, 

hörd och betrodd. Och jag känner mig trygg. Här kan jag vara  

mig själv och jag får utrymme att komma tillbaka till livet – i min 

egen takt. 

Egentligen har jag mått jättedåligt hela livet. Men jag har 

aldrig kunnat erkänna det, vare sig för mig själv eller för någon 

annan. Har gått genom tillvaron med en glad mask sedan jag 

var barn, har varit hon som alltid ställer upp. Och jag har blivit 

utnyttjad av många – och låtit det ske – eftersom det har varit 

viktigt för mig att vara omtyckt.

Att jag mår så här dåligt handlar i grunden om sorg och skam. 

Min pappa, som var missbrukare och kriminell, hamnade i fäng-

else när jag var liten. Mina kompisars föräldrar kunde 

ringa till mamma och säga att deras barn inte fick leka 

med mig. Och när min bror dog, 15 år gammal, så 

kunde jag inte ta in det. Jag sa att han var i Afrika 

om någon frågade. Det var mamma som höll ihop 

allt, men när hon dog så rasade allt kring pappa 

– som då hade varit nykter alkoholist i 16 år. 

Min man och jag fick ta vid. Barnen såg sin 

morfar på stan... Nu är han alkoholdement 

och vi fick hjälp till slut. Men jag har aldrig 

lärt mig att slappna av.

Jag är gift och har barn och jag har jobbat, men jobben har 

aldrig fungerat riktigt bra, kraven har blivit för höga – och jag 

har misslyckats. Familjen har däremot betytt allt för mig. Men 

till slut kom allt liksom ifatt mig. Jag hade börjat på Finsam och 

skulle börja ta itu med mina studier, men en dag bröt jag ihop. 

Har inga minnen från den dagen och hur jag tog mig hem från 

skolan. Men jag fick börja på Finsam igen! 

Nu sker allt i min egen takt. Jag går på samtal och i grupper 

och ibland kommer jag på frukostarna. Det gör att jag kommer 

ut och träffar andra, kommer tillbaka till det sociala livet, att jag 

inte isolerar mig. Här på Finsam blir vi en grupp som lär känna 

varandra och som kan dela erfarenheter. Samtalen gör att jag lär 

känna mig själv och kan se saker ur ett annat perspektiv. Jag får 

fundera över vad jag är intresserad av, vad jag klarar av, vad som 

är livskvalitet för mig och vad som motiverar mig.

Jag lider av fibromyalgi, insomni, depression och ångest. Nu har 

jag börjat förstå och prata om det jag har varit med om, och hur 

det har påverkat mig. Jag kämpar och kämpar, och så drömmer 

jag om att en dag kunna må lite bättre. Jag skulle vilja jobba 

med djur eller med blommor. När jag planterar, då känner jag 

ett lugn.

PIA
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Vi som jobbar på Finsam kommer från Försäkringskassan, 
Arbetsförmedlingen, Landstinget Dalarna samt Ludvika och 
Smedjebackens kommuner. Rehabkonsulentteamet kallar vi 
oss. Vi sitter jättenära varandra och kan enkelt ropa till varandra 
och fråga: ”Om Mats blir av med bostadsbidraget, finns det 
något annat stöd som han kan söka då?” Om det blir glapp, till 
exempel mellan olika ersättningar, då kan vi hjälpa till så att folk 
inte ramlar mellan stolarna.

I den här miljön kan vi enkelt hjälpa våra deltagare och varandra 
med olika ärenden, även om vi inte är experter på alla områden. 
Det häftiga och unika är att vi kan lösa saker snabbt och effek-
tivt. Obyråkratiskt. En röst från personalen på Finsam:

Om man mår dåligt så är det inte så himla märk-
värdigt. På andra ställen – där är folk på en och 
hackar direkt om man har en dålig dag.

Jag har inte mått så bra. Det är mest det som har påverkat 
mitt liv och min skolgång. Jag har fått mer skinn på näsan 
här, har fått en annan syn på mina problem.

När jag satt på min vanliga arbetsplats – då hade jag inte en chans att skapa några 
relationer med mina kunder. Hade inte tid att lära känna dem. En in. Nästa! Så var det. 
Här får jag möjlighet att bekanta mig med människorna. Inte ärendena. Jag och de 
andra som jobbar här har tid att sätta oss in i hur dem som vi träffar verkligen mår.
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Övriga verksamheter inom Finsam:
•	 Samverkansarenan: Seminarier, utbildningar, träffar, skapa mötesplatser

•	 Förebyggande arbete: Självhjälpsgrupper

•	 Projektstöd/-medverkan

OBS: Citaten i broschyren är från deltagare hos Finsam.

Personerna på fotografierna är däremot endast modeller  

och är inte hämtade från Finsams verksamhet. 

Västerbergslagens Samordningsförbund Finsam
Adress:  c/o Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon:  0240-161 06

E-post:  info@finsamvb.se

Hemsida:  www.finsamvb.se

Besöksadress: Mellan stadsparken och Kyrkskolan i Ludvika  

(inte så långt från McDonald’s). Finsamhuset är inte alltid  

bemannat. Vill du besöka oss, ring gärna innan så vi kan  

ta emot dig. Välkommen!
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