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Digital egenmakt
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Digital egenmakt

Närstående

Coach
Arbetsgivare

Deltagare

Läkare Socialsekreterare

FK handläggare

Arbetsförmedlare
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Tillsammans utvecklade vi ett digitalt stöd för stegförflyttningar

Deltagare och coacher från Rätt stöd för mig!, Aktivitetsplatsen och Integrering av IPS i psykosvården

Framtidsverkstad Digitala stormöten Testperiod

Nov/dec 2020 våren 2021 Hösten 2021 December 2021

Uppstart med 
workshops, behov 

Samtal i stora och 
små grupper, 
behov, funktion, 
innehåll, design

Teknikutveckling

TESTFAS
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Exempel på hur 
utvecklingen har 
gått till med
Mål, Delmål och 
Aktiviteter

Mitt mål 

Att börja arbeta eller studera



Deltagarens mobilapp 
Kompis i fickan

Aktiviteter
Dagens att göra för 
deltagaren som påminnelse.

Inspiration
Här visas 4 olika 
inspirationskällor. Det kan vara 
video/text/bild/personlig mål.

Delmål
Delmål definieras 
tillsammans med coachen.

Mitt mål

Att börja arbeta eller studera



Deltagaren mobilapp 
Kompis i fickan

Delmålsöversikt
Här kan deltagaren se 
status på sina delmål.

Reflektion
Här kan deltagaren 
reflektera över sina delmål 
när det känns relevant. De 
sparas i en summering.



I mobilenMyli Coach - Webbapp
Coachen kan följa deltagarens program och progress både på webben och i sin mobil
telefon

Börja använda Myli

Delmål

Börja använda Myli



Kort film om Digital egenmakt

https://youtu.be/-_DjoJG0rAY


Länk direkt till sidan

https://samordningstockholm.se/insatser/digitalt-stod-for-okad-egenmakt/


IPS integrerat i 
psykosvården
Kristina Videla, projektledare
Helena Jonsson, arbetsspecialist
Mikaela Mattson, arbetsterapeut
Jakob Uddén, Case Manager



IPS, Individual Placement and support

-modellen (individual placement and 
support) är en utveckling av supported employment. 

Personer med psykisk funktionsnedsättning som vill börja arbeta får stöd av en 
arbetsspecialist att snabbt söka arbete, utan bedömning av arbetsförmåga. 

Arbetsspecialisten ger fortsatt stöd genom att samordna och skräddarsy 
individens stöd från myndigheter (FK, AF, kommunen), anhöriga, vänner och 
arbetsgivare. 

IPS utgår från och integreras med psykiatrisk behandling och effekten 
av olika åtgärder kan bli bättre när de kombineras, till exempel IPS kombinerat 

Socialstyrelsen, Nationella riktlinjer för vård och stöd vid schizofreni 2011, 2018



Åtta grundprinciper

1. Vanligt arbete är målet 

2. Lämpligheten baseras på personens vilja att arbeta, inga 
uteslutningskriterier 

3. Arbetssökande inleds tidigt, inom en månad 

4. Integrerat i det psykiatriska teamets arbete 

5. Klientens preferenser, intresse och val är viktiga 

6. Ekonomisk vägledning ska ges i ett tidigt skede 

7. Tillgång till kontinuerligt stöd som inte är tidsbegränsat 

8. Systematiskt etablera kontakt med arbetsgivare och rekrytera 
arbetstillfällen 



BAKGRUND
Stockholms stad 
Budgetuppdrag 

2018 utöka tillgång 
till IPS för 

socialpsykiatrins 
målgrupp.

Lång kö till Alfa, 
stadens IPS-
verksamhet

Regionens 
psykosvård
Ska enligt 

Nationella riktlinjer 
för vård och stöd 
vid Schizofreni, 

kunna erbjuda IPS. 
Ej tillgodosett, 

hänvisar till Alfa

Försäkringskassan
personer med 

psykiatriska 
diagnoser kvar 

länge i 
socialförsäkringen, 

behov av 
rehabilitering

Arbetsförmedlingen
Svårt möta 

målgruppens behov 
av individuellt stöd 

inom ordinarie 
verksamhet 

Gemensam arbetsgrupp 

formulerade 

projektansökan till 

Samordningsförbundet

Beslut om medel nov 

2018 för projektet 

Integrering av IPS i 

psykosvården

Projekttid:

2019 04 01 – 2022 12 31



Projektorganisation: fem psykosmottagningar
Alvik

Per Axelsson 
arbetsspecialist 100%

¤ Lokal projektgrupp

Mott. Nydebuterade

Daniel Furingsten och 
Maria Forsberg 

arbetsspecialister 50%

¤ Lokal projektgrupp

Södermalm

Jonas Andersson 
arbetsspecialist 100 %

¤ Lokal projektgrupp

Serafen

Helena Jonsson 
arbetsspecialist 100 %

¤ Lokal projektgrupp

Gubbängen

Effi Iliou 

arbetsspecialist 100%     

¤ Lokal projektgrupp

Följeforskning  CEPI,
Suzanne Johanson, 

Ulrika Bejerholm 

Kristina Videla 
projektledare 50%

Christina 
Göransson 10 % 
arbetsförmedlare 

AF Samverkan



Nu över till de som jobbar med det!
Helena Jonsson, arbetsspecialist på arbetsmarknadsförvaltningen

Mikaela Mattson, arbetsterapeut på Serafen

Jakob Uddén, case manager på Serafen

 Serafens psykosmottagning är en av 

Sveriges största psykosmottagningar

 Fem team på mottagningen 

 777 inskrivna patienter

 Gick med i IPS-projektet 2020

 35 personer har haft IPS på mottagningen



Teamkonferens

Informationsmöte 
arbetsspecialist, 
kontaktperson, 

patient

IPS-process startar
Studier, anställning, 
praktik inför arbete

Teamet

Arbetsprocessen till IPS



Fördelarna med integrerad IPS inom psykosvård

IPS

Arbetsför-
medlingen

Försäkrings-
kassan

SocialtjänstArbetsgivare

Teamarbete



Resultat

Anställningar 
inom:

Butik

Skola - lärare

Vård/omsorg

Lager

Transport

Ekonomi

Praktikplatser 
inom:

Butik

Vård/omsorg

Lager

Transport

Studier:

Lärarprogrammet



Sammanfattning
Målgruppen kommer i arbete och studier tack vare ett integrerat arbetssätt!

Årsresultat 2021 
39 deltagare avslutade varav 9 till arbete och 5 till studier = 36 procent avslutade till arbete eller studier 
år 2021

Projektmål: 35 procent av deltagarna har en anställning eller hållbar studiesituation vid 
avslut

Framgångar
 IPS-deltagare får ett gediget och uppskattat stöd av mottagning och arbetsspecialist
 Förståelse och positiv syn på IPS på mottagningarna teamarbete nyckeln
 Mer engagemang och kunskap kring arbetsrehabilitering bland medarbetare i psykiatrin
 Arbetsspecialisten tillför kunskap, kompetens och ett personcentrerat arbetssätt

Utmaningar
- IPS i gråzon mellan kommunens och psykiatrins ansvar
- IPS förutsätter tight samarbete med ALLA inblandade myndigheter runt individen



Länk direkt till sidan

https://samordningstockholm.se/insatser/integrering-av-ips-i-psykosvarden/


Stockholms stad

MIA Vidare

Sandra Liljefors-Möll, projektledare
Knut Joensen, case manager
Virginia Chivilchez, case manager



MIA Vidare Stockholm stad



MIA Vidare Stockholm stad
1 av 8 delprojekt

1 juni 2020 till och med 
30 september 2022



Målgrupp
16-64 år

Remittent från Försäkringskassan, Region Stockholm, Arbetsförmedlingen, Kommun

Förrehabiliterande insatser mot arbete/studier

Komplexa behov

PTSD, utbrändhet, NPF, autism, ångest, depression, MS, endometrios

Långtidsarbetslösa/ långtidssjukskrivna

Digitalt utanförskap

Behov av personlig kontakt

Dålig ekonomi

Våldsutsatta



Case Management
Introduktion-Kartläggning-Genomförande -

Avslut
• Personcentrerad metod

• Rättighetsbaserad

• En handläggare

• Tron på deltagarens förmåga

• Jobbfokus

• Parallella insatser

• Progression

• Skapar egenmakt och tilltro förmåga



• Kvinna

• 45 år

• Gymnasieutbildning

• Tidigare anställd

• Remittent 
Försäkringskassan

• Sjukpenning 6 år

• Ensamstående

• Barn med 
funktionsvariation

• Region Stockholm

• Kommun

• Försäkringskassan

• Arbetsförmedlingen

• Avslut: Gemensam 
Kartläggning till det 
förstärkta samarbetet 
mellan 
Försäkringskassan & 
Arbetsförmedlingen

En deltagare Parallella Insatser

Kompetenshöjande
- Studie & yrkesvägledare

Jobbfokuserande
- Arbetsträning

Hälsorelaterade
- Psykiatri
- Utredning
- Behandling PTSD

Sociala
- Skola
- Hantering av vardag
- Boendestöd



Framgångsfaktorer

• Tid att lyssna

• Kunskaper om målgruppen

• Gott bemötande

• Kunskaper om varandras uppdrag

• God samverkan



”Tiden i Mia har gjort att jag reflekterat över saker och förstått och tagit 
till mig det som jag inte hunnit/kunnat/förmått tidigare, vilket gjort det 
möjligt att gå vidare på ett klokare och mer hållbart sätt, för första 
gången i mitt liv. Tack för att ni finns!”

”Vi på kassan behöver era insatser, ni gör ett fantastiskt arbete med våra 
gemensamma deltagare”

”Jag tror inte att du förstår HUR TACKSAM jag är för att du finns!!!! Det 
går inte att beskriva med ord. Det här är ditt jobb… Men det här är min 
VERKLIGHET! Jag vet helt seriöst inte vad jag hade tagit mig till med om 
du inte hade funnits ”



Implementering

• Beslut styrelse juni 2022

• Vad: case manager 

• När:  sensommaren 2022

• Hur: FINSAM team

Implementering





Länk direkt till sidan

https://samordningstockholm.se/insatser/mia-vidare-stockholms-stad/


Komvux Rosenlund, Rosenlundsgatan 52

Samordnat stöd på Alternativ SFI

Camilla Hallberg, samordnare/arbetsförmedlare
Ulrica Nilsson, samordnare/socialsekreterare



Alternativ SFI
- för vem?

För personer med psykisk ohälsa till följd av trauma/migrationsstress 
och som inte kan tillgodogöra sig ordinarie SFI-undervisning

Anmälan görs till kurator på Vuxenutbildningscentrum: 

Alternativ sfi - Stockholms stad (komvuxrosenlund.stockholm)

https://komvuxrosenlund.stockholm/kurser/sfi/alternativ-sfi/


VadSFI?

Vad innebär                  
Alternativ SFI?

• Små grupper - lugn lärmiljö

• Individuell studietakt mer lärarstöd

• Från alfabetisering till D-nivå

• Samordnat stöd



Samordnat stöd

Syfte
Samordnat stöd ger, i samarbete med lärarna, eleverna stöd 
utifrån deras individuella behov och förutsättningar

Mål
Kortsiktigt mål
Att eleverna tillgodogör sig undervisningen, mår bättre och kan 
delta i ordinarie stöd inom Arbetsförmedlingen och Jobbtorgen

Långsiktigt mål
Att eleverna når egenförsörjning 



Hur arbetar Samordnat stöd?

Hälsa

ArbeteSpråk

• Elevgenomgångar

• Utvecklingssamtal

• Samrådsmöten 
med kuratorerna på 
Vuxenutbildnings-
centrum

Arbetsförmedlare

• Kartläggning och 
vägledning

• Praktiskt stöd 

• Motivations- och 
stödsamtal

• Nätverksarbete
och samplanering

Socialsekreterare

Samverkan 
med lärarna



Inkassokrav

Hög 
frånvaro  

SFI

MinnesproblemStress 

Ensamhet

Smärtor

Bristande
vårdkontakt

Inskriven AF 
- avstängd från 
ersättning

Avslags-
beslut



Bistånds-
handläggare

Socialtjänst 
Socialpsykiatri

Social-
sekreterare 

Socialtjänst

Ekonomiskt 
bistånd

Arbetsträning

Fysioterapeut

Trauma-

behandlare

Specialist-
mottagning

Allmänläkare

Vårdcentral

SFI-lärare

Alternativ SFI

Boendestöd

Privat utförare

SFI 

Trauma-
behandling

Fysioterapi

Arbetsträning

Arbetsförmedlingen



Länk direkt till sidan

https://samordningstockholm.se/insatser/samordnat-stod/


https://samordningstockholm.se

Välkommen till minglet!

https://samordningstockholm.se/

