Förbund för finansiell samordning (FINSAM) inom rehabiliteringsområdet

Ansökan om medel från Samordningsförbundet Värend
Dokument för att identifiera, definiera och avgränsa projekt inom Finsam

Processnamn:

Samsjuklighet - sysselsättning

Processägare:

Alvesta kommun

Samverkande parter:

Alvesta kommun, Tingsryds kommun,
Arbetsförmedlingen. Växjö kommun

Processledare:

Styrgrupp utser processledare.

Startdatum / avslut:

Beslutas av utvecklingsgrupp / styrelse.

Bakgrund:

Kortfattad bakgrund till processen genom att
tydliggöra historik och de behov som ligger till grund för a
ansökan.

Personer med missbruk och samtidig psykisk ohälsa (samsjuklighet) har ofta, av olika anledningar,
särskilt svårt att passa in i och fungera i sedvanliga arbetsmarknadsåtgärder. Detta är ett faktum
som är välkänt hos samtliga aktörer som ingår i Samordningsförbundet Värend. Detta är ett
allvarligt försvårande hinder på vägen mot självförsörjning. Dessa personers komplexa och
mångfacetterade problembild, gör det också svårt för Samordningsförbundets (och andra) aktörer
att samla sina resurser för brukaren. Ofta bedöms dessa personer vara i behov av förberedande
insatser (samtalsbehandling, utredning, medicinering etc.) före det att de kan komma till
arbetsmarknadsinsatser. Även efter att så skett, är det vanligt att denna kategori av brukare
misslyckas vid sina arbetsmarknadsinsatser, inte sällan p.g.a. att kraven inledningsvis är ”för högt
ställda” och att det finns för få handledare i verksamheten. Vanligtvis konstateras då av
vårdnätverket att brukaren behöver en meningsfull sysselsättning som är bättre anpassad efter den
enskilde brukarens individuella förutsättningar. Få brukare har dock möjlighet att komma till en
sådan ”lågtröskelverksamhet” för inledande arbetsträning, som är speciellt anpassad för
målgruppen, eftersom sådan verksamhet är ytterst ovanlig.
En viktig anledning till att mycket få sådana verksamheter finns i länet, bedöms vara att ingen
lagstiftning som berör Samordningsförbundets aktörer, ger individen rätt till denna typ av insats.
Trots att sådan lagstiftning inte finns idag, konstaterar ofta samtliga aktörer inom
Samordningsförbundet, att detta skulle vara till stor nytta för målgruppen, i rehabiliteringsarbetet
mot egenförsörjning.
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Processmål

Processens mätbara mål, d.v.s. processens konkreta mål.
Beskrivning av HUR målen ska mätas och VEM som
ansvarar för att mätningen görs.

För deltagande organisationer/myndigheter
Få tillgång till en modell/process/verksamhet, som bidrar till:




resurseffektivisering och
kvalitetsökning gällande organisationens/myndighetens arbete med målgruppen samt
en ny arena för utökad samverkan och samordning med övriga aktörer.

För målgruppen/målgrupperna
Få tillgång till en modell/process/verksamhet som ökar möjligheten till förvärvsarbete genom att




erbjuda meningsfull sysselsättning under pågående rehabilitering,
utan högt ställda krav på absolut drogfrihet och snabba resultat,
men som har hög närvaro av för målgruppen särskilt utbildade handledare och som i övrigt
är anpassad efter de särskilda behov som målgruppen har.

Effektmål:

De effekter man önskar uppnå i verksamheten efter
avslutad process.
Nivån ska ligga mellan vision och processens tydliga
mål.
Ex. på beskrivning: ”Processen ska bidra
till…..genom att…”

Syftet med föreslagen förstudie är att ta fram goda förslag till modell/process/verksamhet, som



samtliga Samordningsförbundet Värdens aktörer bidrar till och drar nytta av.
som på ett bättre sätt än vad som existerar idag, erbjuder målgruppen ”personer med
missbruk och samtidig psykisk ohälsa (samsjuklighet)”, för målgruppen anpassad
meningsfull sysselsättning gällande kravnivå, långsiktighet och tillgång till handledning, i
ett tidigt skede av sin rehabilitering.

Behovsgrupp:

Förtydligande av processens behovsgrupp.

Personer med missbruk/beroende och samtidig psykisk ohälsa (samsjuklighet). Exempelvis
narkotikamissbrukande man, 26 år med autism och social fobi, som misslyckats i skola och vid
praktikplatser.
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Narkotika och alkoholmissbruk är ett ökande problem i svenska samhället, inte minst gällande
läkemedelsmissbruk (opioder, centralstimulantia, sömnmedel och bensodiazepiner). Socialstyrelsen
rapporterar om stadigt ökande siffror av dödsfall relaterade till narkotikamissbruk, och statliga
LVM-hem för tvångsvård har länge haft problem med överbeläggning. Det är också välbelagt
genom studier att psykisk ohälsa / neuropsykiatrisk problematik är överrepresenterat hos personer
med missbruk/beroende.
Medarbetare inom Samordningsförbundets aktörer vet att målgruppen är i behov av mycket stöd av
kunnig personal när de är på en arbetsplats. Arbetsförmågan är många gånger god hos personer i
målgruppen, men arbetsmiljön behöver vara anpassad, särskilt i början av rehabiliteringen.
I dagsläget finns ingen samlad statistik över hur många personer i länet, tillhörande målgruppen,
som är aktuella i Samordningsförbundets aktörers system. Vi vet dock att målgruppen är mycket
frekvent förekommande hos samtliga aktörer, och ofta kostar mycket resurser utan att uppnå
märkbart positivt resultat. Nedan beskrivs ett tvärsnitt av personer som är aktuella vid Avd.
Missbruk/Vuxen i Alvesta kommun.
Personer i arbetsför ålder: 37 st.
Av dessa:
 Är 17 st. under 40 år.
 Är 12 st. under 30 år.
 Är 18 st. aktuella vid avd. Försörjningsstöd.
 Är 15 st. inskrivna vid Arbetsförmedlingen.
 Har 9 st. någon typ av ”kodning” vid Arbetsförmedlingen (stort mörkertal).
 Är 16 st. aktuella eller har varit aktuella hos psykiatri / habilitering.
 Har 5 st. sjukersättning.
 Är flertalet ofta sjukskrivna i kortare eller längre perioder till följd av missbruk,
psykisk ohälsa eller följdkomplikationer.
 Bedöms samtliga utöver sitt missbruk, i varierande grad, ha någon typ av psykisk
ohälsa eller funktionsnedsättning som påverkar deras förmåga till förvärvsarbete. Flera
vill ej eller har ej förmåga att bli aktuella för insatser från psykiatri / habilitering.
Det är svårt att med säkerhet säga hur många av dessa som skulle vara aktuella för den typ av
verksamhet som ansökan åsyftar. Personerna befinner sig i olika stadier avseende missbruk,
drogfrihet/nykterhet, rehabilitering och arbetsförmåga. För nära nog samtliga skulle tillgång till en
anpassad sysselsättning väsentligt förbättra deras möjlighet till rehabilitering från sin samsjuklighet,
och därmed komma närmare arbetslivet.
Observera att siffrorna endast avser klienter som är aktuella vid avd. Missbruk/Vuxen. Flera
forskningsrapporter och kartläggningar visar att mörkertalet avseende missbruk och samsjuklighet
är stort, och att många personer med dessa problem, drar sig för att be om hjälp och/eller berätta om
sitt missbruk.
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Avgränsningar:

Identifiera vilka gränssnitt som finns till ordinarie
verksamheter. Tänk på att
beskriva avgränsningar utifrån vad andra kan tro att
processen innefattar, men som inte ingår.

Som redan nämnts så förekommer knappt den här typen av verksamhet i länet utom i ett fåtal
undantag. Dessa verksamheter är inte heller gemensamma projekt där Samordningsförbundets
aktörer tar ett gemensamt ansvar för målgruppen, vilket är till nackdel, eftersom aktörerna då inte
heller känner till varandras arbete. Den absoluta majoriteten av medborgarna i länet har alltså inte
tillgång till denna typ av verksamhet.
Utöver dessa fåtal undantag, finns det således inte någon arbetsmarknadsåtgärd som riktar sig
särskilt mot denna målgrupp och har kompetens att hjälpa brukarna till meningsfull sysselsättning
och förvärvsarbete.

Arbetssätt/metoder:

Beskrivning av arbetssätt som ska användas i
processen och hur den/de ska bidra till måluppfyllelse.
Beskriv ev. metoder och vilka fördelar som finns med
den/dem.

Styrgrupp utses. Styrgruppen har sedan i uppdrag att rekrytera en processledare, som i sin tur har i
uppdrag att ta fram förslag på modell/process/verksamhet.

Bemanning/kompetens:

Identifiera de kompetenser som behövs. Beskriv även
omfattningen av resp. kompetens.

Processledare: Akademisk examen. Goda kunskaper om missbruk och psykisk ohälsa. Intresse för
målgruppen och att arbeta i projektform. God förmåga till analys och att uttrycka sig i tal och skrift.

Styrgrupp/referensgrupp:

Beskriv behovet av styrgrupp och eventuell referensgrupp.
Ange även andra nyckelpersoner som helt eller delvis
kan vara kopplade till processen.

Styrgrupp: Samtliga aktörer inom Samordningsförbundet Värend bör vara representerade.
Deltagarna i styrgruppen bör ha en mixad kompetens inom områdena: missbruk, psykisk ohälsa,
arbetsmarknad och samverkan.
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Processuppföljning:

Beskriv hur processen ska:
1. rapportera sin verksamhet dels till styrgrupp och dels
till Samordningsförbundets styrelse

Styrgruppen ansvarar för att föreslå upplägg av processuppföljning av förstudien.

Implementeringsplan:

Beskriv hur man avser att implementera
erfarenheter och metoder i ordinarie verksamhet.

Styrgruppen och processledaren ansvarar för att föreslå implementeringsplan efter avslutad
förstudie.

Riskanalys:

Identifiera de risker som kan påverka och förändra
processens resultat.

Inga hinder/risker har identifierats med att genomföra denna förstudie.

Processbudget:

Beskrivning av hela processkostnaden, även då förbundet
delfinansierar.

Uppskattad tid för genomförande är ca 6-9 månader, inklusive uppstart och rekrytering av
processledare.
Lön – processledare, sex månader, 500.000 SEK (inkl. sociala avgifter) bekostas av
Samordningsförbundet Värend.
Övriga kostnader (resor, kostnader i samband med styrgruppsmöte etc.), 50. 000 SEK, bekostas av
Samordningsförbundet Värend.
Dator och telefon tillhandahålls av processägaren.

Utvärdering:

Beskrivning av hur utvärdering ska göras och hur
utvärderingen ska användas i organisationen.

Styrgruppen och processledaren ansvarar för att föreslå upplägg av utvärdering/uppföljning av
förstudien.
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Underskrifter

Underskrifter av berörda chefer
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