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I det här numret av tidningen har Nyhetsbrevet träffat både en socialsekreterare och en delta-
gare som varit med i FINSAM-team som är en av de största satsningarna inom förbundet. Här 
kan du läsa deras uppfattning och upplevelse av samverkansformen. 

FINSAM-team riktar sig till deltagare 
som behöver ett samordnat stöd för 
att komma närmare arbete eller stu-
dier. Samverkansformen går ut på ett 
gemensamt möte mellan teamens re-
presentanter från Arbetsförmedlingen, 
Försäkringskassan, Region Stockholms 
hälso- och sjukvård, Stockholms stads 
socialtjänst och Jobbtorg där deltaga-
ren medverkar. Syftet är en gemensam 
planering tillsammans med deltagaren 
som på sikt ska leda hen till egen för-
sörjning via arbete och studier. 

FINSAM-teammöte med information som ger möjligheter

Socialsekreteraren Theres möter Nyhetsbrevet 
Coronasäkert via Skype. Genom stadsdelens 
representant i teamet hade hon fått informa-
tion om möjligheten att anmäla ärenden. Hon 
anmälde sammanlagt tre 
deltagare som hon inte 
visste hur hon skulle gå 
vidare med, ärenden där 
hon kände sig rådvill.  

- Men på mötet fick både 
deltagarna och jag samma 
information som ökade tilliten 
och den ömsesidiga förståel-
sen även om utfallet av mötet 
kanske inte alltid blev det 
förväntade.  
Bra var det också att deltagar-
na kände sig sedda och hörda. 
Det genererar en ny gnista i 
tillvaron så att de tar tag i saker, 
säger Theres. 

- Strukturen på mötet var bra, 
fortsätter hon. Det fungerar 
också bra att nu under pan-
demin ha möte via telefon. 
Åtminstone så länge varje 
person kommer ihåg att säga 
sitt namn när man pratar, säger 
hon och ler.
 

Under intervjun får Theres reda på att FINSAM-
teammötena även är till för personer som är 
yngre, kanske står närmare arbetsmarknaden 
än de personer hon tidigare anmält. 

- Vad bra, säger hon. Jag kommer direkt på nya 
personer att anmäla. 

Några av deltagarna har fått kontakt med 
teamens lots, ett extra stöd både för deltagarna 
och för Theres som socialsekreterare. Uppfölj-
ningen som teamens lots gör med anmälaren 
cirka två månader efter mötet tycker hon är 
bra, men kanske borde det gå tre månader 
eftersom det tar tid att till exempel få kontakt 

med sjukvården och därför inte alltid hunnit 
hända så mycket. Theres vill uppmana andra 
att anmäla ärenden.
- Men inte om man tror att det kommer ske 
underverk på två dagar, utan för att se olika 
möjligheter och så får man ta det därifrån.

”Deltagarna kände 
sig sedda och 
hörda, det gav 
en ny gnista”

FINSAM-teamen arbetar rådgivande med att informera om de insatser och stöd som finns inom 
respektive parts organisation. Deltagaren och anmälaren blir efter mötet huvudansvariga för att 
genomföra planeringen från mötet, ibland med stöd av teammedlemmarna. I de fall det behövs mer 
konkret/praktisk hjälp att genomföra planeringen kan teamens lots kopplas in. Läs mer på nästa sida.

https://samordningstockholm.se/insatser/finsam-team/
https://samordningstockholm.se/insatser/finsam-team/
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Karin Kostropetsch är FINSAM-teamens lots som kan bistå om deltagaren behöver extra 
stöd för att genomföra delar av sin plan som arbetats fram i teammötet. Hon följer även 
upp planen med anmälaren. 

FINSAM-teamens lots, steget framåt!

Deltagaren Anna kom till FINSAM-teammötet 
med föresatsen att få hjälp:
- För min del var det bara bra att det var många 
som deltog i mötet för då fick alla höra vad jag 
sa och veta hur det var, säger hon. 
Jag fick tydlig information och en 
riktigt bra planering som nu också har 
genomförts. 

Med hjälp av teamens lots, Karin, 
gjorde hon enligt planen bland annat 
studiebesök på olika verksamheter, beviljades 
boendestöd och tog kontakt med stadsdelens 
försörjningsstödsenhet. 

Anna som levt väldigt isolerad beskriver kontak-
ten med Karin som oerhört värdefull eftersom 
deras träffar och den pepp hon fått från henne 

gett energi så hon orkar ta tag i saker, att ringa 
samtal mm.
- Jag kommer ut, det händer något, det är ett 
steg till ett bättre välmående, säger hon. Jag har 

börjat tro lite mer på mig själv, försöker 
inte ha så negativa tankar. Det finns 
inte så mycket stöd annars, så jag är 
jättenöjd, allt har varit perfekt. 

- Jag hoppas det här kommer få finnas 
kvar. Det är så många som behöver det 
här, tex långtidssjukskrivna. Om man 

bara är sjukskriven och inte får någon hjälp då 
går dagarna och åren, självkänslan försvinner. Då 
är det inte lätt att på egen hand ”kravla sig upp”, 
säger Anna som dessutom börjat rehabilitering i 
grupp, även den ett viktigt stöd för henne att tro 
på möjligheten att komma vidare. 

”Jag har börjat 
tro lite mer på 
mig själv”

Den 20 maj kl 8:30-10 om Arbetsförmedlingen

Den 8 juni kl 8:30-10 om Primärvården

Det roligaste med 
teamarbetet är när del-
tagaren förutom  infor-
mation och ny kunskap 
också får hopp. När vi 
hade fysiska möten 
kunde man tydligt se 

det på kroppsspråket, de gick lite rakare i ryggen 
från mötet och ofta med ett leende på läpparna.

Min upplevelse är att de flesta känner sig lyss-
nade på. Det här visar också utvärderingen som 
gjordes under 2019. Många uttrycker tacksamhet 

för att alla samlats och vill hjälpa 
dem och då får man verkligen 
hoppas att planeringen håller 
och ger förväntat resultat. 

- Samtidigt är det inte enkelt att 
samlas så många för att dela 
information och göra en planering 
åtminstone inte när deltagaren har stora hälsopro-
blem, låg motivation och utan tidigare arbetslivser-
farenhet. Nu önskar jag mest att vi också kan nå fler 
yngre personer för att bryta ett mönster av ohälsa 
och arbetslöshet, i ett så tidigt skede som möjligt.

Ulrika Gustafson 
är koordinator för  
FINSAM-team. Här 
delar hon med sig
av sina erfarenheter.

Väl mött på våra kommandewebbinarium:
Länk till hemsidan

https://samordningstockholm.se/insatser/finsam-team/
https://samordningstockholm.se/insatser/finsam-team/
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