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Projekt Samordnat stöd  
 

 

Personer med komplext trauma och erfarenhet av flykt och migration har ofta en sammansatt problematik 

och behöver olika typer av stöd och insatser. Målsättningen är att stödet och insatserna ska utgå från det 

friska hos personerna och erbjudas samordnat där individerna befinner sig någorlunda regelbundet. 

Samordnat stöd där individen befinner sig bidrar till ökad trygghet och egenmakt för individerna, vilket är 

av särskild betydelse för den här målgruppen. Behovet av samordnat stöd lyfts fram i utredningen 

”Samordnat stöd för personer med komplext trauma och erfarenhet av flykt och migration inom 

Stockholms stad” som förbundet redovisade för styrelsen i januari 2019. 

 

Förbundet finansierar ett samordnat stöd hos Alternativ SFI, som är en av Arbetsmarknadsförvaltningens 

SFI i egen regi. Eleverna på Alternativ SFI motsvarar målgruppen i utredningen som förbundet 

genomfört. Projektet innebär ett samordnat stöd i liten skala som ska utvärderas. Erfarenheterna ska 

användas i de fortsatta diskussionerna kring hur stödet kan utökas för att nå fler. Därefter kan eventuellt 

beslut tas om samordnat stöd i större skala.    

 

Alternativ SFI  
Alternativ SFI är en undervisningsform inom Vuxenutbildning Stockholm för elever med psykisk ohälsa, 

migrationsstress och PTSD. De erbjuder anpassad SFI i mindre, sammanhållna grupper i lugnare miljö 

med lärare som har specialpedagogisk kompetens. Eleverna deltar i Alternativ SFI från 6 till 15 timmar i 

veckan. Personalen inom Alternativ SFI får regelbunden handledning av Röda Korsets center för 

torterade flyktingar. 

 

Remitteringen till Alternativ SFI ser lite olika ut, men oftast kontaktar socialsekreterare, arbets-

förmedlare, vårdpersonal eller SFI-lärare Vuxenutbildningscentrum om att en person har låg progression 

eller tecken på trauma. En kurator har samtal med personen och beslutar om Alternativ SFI kan vara 

lösningen.  

 

Alternativ SFI har totalt cirka 50 inskrivna elever. Av dessa erhåller ungefär 30 elever försörjningsstöd, 

15 elever har etableringsersättning och resterande har sjukersättning som kompletteras med 

försörjningsstöd. Av dem med försörjningsstöd är en del inskrivna på Arbetsförmedlingen. 

 

Behov av samordnat stöd 
Eleverna på Alternativ SFI har en komplex problematik och SFI-lärarna har bland annat lyft svårigheten 

med att sätta gränsen vid den pedagogiska rollen. Eleverna har stort behov av stöd i kontakten med 

myndigheter och hälso- och sjukvård, behov av vägledning, att söka arbete och kontakta arbetsgivare 

samt stöd med sociala kontakter.  

 

Förbundet finansierar ett gemensamt stöd i liten skala genom att förstärka Alternativ sfi under ett år. Två 

resurspersoner arbetar i team tillsammans med SFI-lärarna. Stödet ska utformas utifrån elevernas behov 

och förutsättningar och ges både individuellt och i grupp.  

 

Den ena resurspersonen lånas ut från Jobbtorg eller socialtjänsten och den andra från Arbetsförmedlingen. 

Det ger en viktig kombination av kompetenser som bidrar till att elevens kontakt med respektive 

myndighet underlättas. Resurspersonerna bör ha erfarenhet av att arbeta med målgruppen och kompetens 

inom metodiken Case manager (CM), nätverksarbete och arbetslivsinriktad rehabilitering. En gemensam 

grund föreslås vara utbildning i transkulturell psykiatri på 7,5 högskolepoäng som Transkulturellt 

centrum genomför i samarbete med Karolinska Institutet. Personalen ska erbjudas kontinuerlig 

handledning för att stödet ska fungera så bra som möjligt.  
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Resurspersonen från socialtjänsten/Jobbtorg bör ha fokus på: 

- stöd med sociala kontakter myndighetskontakter,  

- motivationsarbete  

- hälsofrämjande stöd  
 
Resurspersonen från Arbetsförmedlingen bör ha fokus på: 

- stöd i att skriva CV/personligt brev 

- stöd i att söka arbete 

- vägledning 

- ackvirera arbetsträningsplatser, etc. 

- kunskaper om Arbetsförmedlingens insatser till arbetsgivare 

 

Mål för samordnat stöd 
Det långsiktiga målet är att eleverna inom Alternativ sfi når egenförsörjning. Det kortsiktiga målet är att 

det samordnade stödet bidrar till att eleverna ska kunna återgå till ordinarie sfi eller till ordinarie stöd 

inom Arbetsförmedlingen och Jobbtorgen. 

 

Kontakt med hälso- och sjukvården 
Ett samarbete med hälso- och sjukvården är viktig. Eleverna bör få stöd i att, vid behov, ta kontakt med 

hälso- och sjukvården för att få eventuell diagnos och behandling. Exempel på viktiga parter att inleda 

samarbete med är hälsokommunikatörerna hos Transkulturellt centrum och de mottagningar som erbjuder 

transkulturell psykiatrisk specialistvård för patienter med migrationserfarenhet som uppvisar trauma och 

stressrelaterade problem. 

 

Organisation och styrning 
Arbetsmarknadsförvaltningen är projektägare och ett samarbetsavtal skrivs mellan Samordningsförbundet 

Stockholms stad, Arbetsmarknadsförvaltningen och Arbetsförmedlingen. 

 

Beslut tas av förbundets styrelse om en eventuell implementering eller förlängning av insatsen beroende 

på efterfrågan och utvärderingen 

Uppföljning och utvärdering 
Arbetet följs upp genom regelbundna möten mellan verksamhetschef för Alternativ SFI, förbundschefen 

och representant från Arbetsförmedlingen. 

 

Samordningsförbundet följer den beslutade Uppföljnings- och utvärderingsplanen för att följa upp och 

utvärdera insatsen.  Utvärdering av det samordnade stödet kommer att genomföras dels genom analyser 

av resurspersonernas dokumentation av arbetet, dels genom intervjuer och fokusgrupper med elever och 

lärare. 

 

Utvärdering och erfarenheter från verksamheten ska användas i de fortsatta diskussionerna kring om och 

hur stödet kan utökas för att nå fler. 


