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Självklart med
samverkan!

Värdegrunden
är kompassen

– Samverkan är numera självklar på Hisingen. Kännedom om och
behovet av den är etablerat efter att DELTA har arbetat upp en
fungerande infrastruktur för samverkan mellan Försäkringskassan, Göteborgs stad, Arbetsförmedlingen och Västra Götalandsregionen.

DELTAs värdegrund med de tre perspektiven Hisingsbons
behov och delaktighet, medarbetarnas kompetens och
myndigheternas möjligheter ska vara vägledande i allt som
görs. Värdegrunden har funnits som ett synsätt sedan 1997
då DELTA startade.

Det säger Ola Andersson, sedan tio år tillbaka förbundschef för Samordningsförbundet Göteborg Hisingen, mer känt som DELTA. På det viset är hans chefskap ”årsbarn” med lagstiftningen om finansiell samordning, lagen som ger samordningsförbunden förutsättningar för samverkan och samarbete som gagnar
personer i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser. Syftet är att dessa personer ska uppnå eller förbättra sina möjligheter att komma i arbete eller studier.
DELTA har gått från försöksverksamhet och beställarförbund till samordningsförbund och modell för lagstiftningens utformning.
Under dessa tio år har samhället genomgått förändringar medan DELTA stått
bi. Självklart har verksamheterna anpassats och följt utvecklingen, men strukturen är stabil, liksom medarbetarna; flera har varit DELTA trogna år efter år.
Kontinuiteten är viktig, poängterar Ola Andersson som är pigg på nya idéer men
inte vill ha onödiga förändringar:
– I Sverige har vi en tendens att ändra på saker som fungerar – ett klåfingrande som inte alltid gagnar individen, säger Ola och förklarar sin ståndpunkt med
ett lyckat tvärtom. I Finland – med världens bästa skola – har de slagit fast att
alla barn i hela landet ska ha en bra skola. Läroplanen är sedan 1979 och lärarna
har hög professionalitet och tillåts vara auktoriteter utan att vara auktoritära.
– Där görs inga förändringar som riskerar att utarma befintlig kompetens eller
rasera det som byggts upp.

Cecilia Abrahamsson är processtödjare i DELTA och fungerar lite som
värnare av värdegrunden; arbetar för att hålla den levande och säkerställa
att den äger legitimitet hos alla och genom hela processen.
– Det räcker ju inte att ha en värdegrund. Den ska gå som en röd tråd i
DELTAs samverkan och vara både ett förhållningssätt och en kompass i
arbetet med individen. Vi behöver hela tiden reflektera och ställa oss frågan; har vi värdegrunden med oss i arbetet?

DELTAs struktur med förbundschef, styrelse, processtöd, styrgrupp, beredningsgrupp, samordnare, medarbetare och team spelar stor roll för stabiliteten.
– Alla som är med fullgör först och främst ett uppdrag för välfärden, inte för
de inblandade myndigheterna, säger Ola och förklarar att nya innovativa tankar
uppstår när fler sektorer samverkar, känslan för helheten växer och konstruktiva
lösningar föds i diskussionerna som förs i DELTAs olika fora.
Hur gör man då när man samverkar? Trots – eller på grund av – lång erfarenhet
av samverkan så blir svaret, att det inte finns någon färdig teknik som kan exporteras för enkel utlärning. Nej, den som vill nå framsteg i samverkan har en spännande, tidskrävande och frustrerande väg att vandra, inklusive lärande felsteg.
Genvägar fungerar dåligt, enligt Ola som sett många samverkare både glädjas och
misströsta.
– Nödvändiga egenskaper för en samverkare är intresse för välfärd och vilja att
förbättra samhället. Engagerade politiker som har förmåga att prioritera är också
väsentligt. Det finns många av den sorten, vet Ola.
Vetskapen har han fått under sina resor runt om i landet, engagerad av Nationella rådet för finansiell samordning i syfte att utveckla och utbilda samordningsförbund. •

”Gemensamt
ansvar är en
viktig ledstjärna
i värdegrunden.”

Det som processtödjare Cecilia ser som väsentligt för fortsatt god samverkan, är att det finns mötesplatser både på chefs- och medarbetarnivå,
arenor där man kan dela information på alla nivåer, stödja varandra och
skapa förutsättningar för samarbete och samverkan. Allra mest nödvändigt bedömer dock Cecilia en stärkande ledning vara; en ledning som får
personalen att ta gemensamt ansvar.
– Gemensamt ansvar är en viktig ledstjärna i värdegrunden.
Skulle man bara se på det utbud som finns hos den egna myndigheten,
och inte utifrån Hisingsbons behov, då leder det till förenkling eller negligering av individens situation, vilket i sin tur leder till ny problematik,
förmanar Cecilia som ändå menar att man inte behöver samverka om allt.
Utan behov, ingen samverkan.
– De oroande tendenserna vi ser i dagens samhälle – speciellt bland
unga – gör ändå att det behövs helhetsperspektiv för att kunna tänka
större. •

”Nödvändiga
egenskaper är
intresse för välfärd och vilja
att förbättra
samhället.”

OLA ANDERSSON OCH CECILIA ABRAHAMSSON
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Cecilia har varit med från DELTAs början och är lika övertygad idag
som då att arbetet med strukturell samverkan är fortsatt angeläget. Behoven finns och det läggs därför mycken idog möda på att det ska fungera.
– Samverkan går definitivt inte av sig själv. En gång i tiden trodde jag
lite naivt att det skulle lösa sig ... det gör det inte, konstaterar Cecilia.
För att DELTA ständigt ska utvecklas – och inte ”bara” upprätthålla
sin verksamhet – så är transparens nödvändig:
– Vi måste vara öppna för problem som måste lösas. Det som vi inte
lyckas med ska vi identifiera, lyfta upp och finna långsiktig lösning på.
Aldrig se bort från det som är svårt!
Och precis som medarbetarna hjälps åt med det svåra, delar de med sig
av framgångsrika erfarenheter och lösningar. I det utvecklingsarbetet är
Kunskaps-DELTA en viktig del. Under 2014 kommer exempelvis ett antal djupintervjuer att genomföras i samtliga aktiviteter för att deltagarna
ska få möjlighet att beskriva hur de upplever sin delaktighet.
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Hälsodisken

ToSR

Redskap för förändring

Koordinerar bättre

Den som vill ta större ansvar för sitt eget liv och sin hälsa får gott
om inspiration via Hälsodisken, en klassiker i DELTAs utbud, välkänd inte bara bland Hisingsbor.

Snabbare behandlingsprocesser, nöjdare Hisingsbor
och skickligare medarbetare. Det är de mest centrala
följderna av tidig och samordnad rehabilitering (ToSR)
med vårdcentralen som arena.

På Hälsodisken finns inga måsten. Den som vill kommer dit för att suga åt sig
av livgivande insikter. Kanske genom att gå någon av ”skolorna” om depression,
mindfulness, stress, sömn eller yoga. När livet värker kan man också söka upp
Värkstaden, en mötesplats dit människor söker sig för att tala om svårigheter
men framför allt möjligheter. Samtalen har medryckande rubriker som Stressen
och pressen, Älta och oroa sig, Lycka eller lyckad.
– När en medmänniska säger till en annan ”jag vet precis hur du har det nu,
för jag har själv varit där”, så kan det vara signalen till att göra en förändring i sitt
liv, säger Wanja Ryling och Ann Karltun och beskriver hur deltagare och samtalsledare för såväl lätta som djuplodande och konstruktiva samtal.
– Deltagarna styr genom att själva medverka, kommentera eller sitta tysta. Det
finns inga krav på att säga något, men det är alltid någon som kommenterar eller
deltar bara genom att nicka till exempel. För var och en blir det tydligt att det
finns andra som mår ungefär som man själv och att det är ok att prata om det.
Hälsodisken är kravlös. Ingen dömer, ingen frågar varför, man behöver inte
kvala in:
– Man går bara dit och är med när man själv vill, anonym men ändå sedd.
Och den som inte vill komma tillbaka låter bli.
Ann och Wanja är distriktssjuksköterskor som, när behovet blev uppenbart, utbildade sig till psykoterapeuter för att kunna arbeta med vägledning och terapisamtal. De utarbetar koncept för verksamheten och utvecklar sina skolor. Och
de är mästare på att känna vad som är på gång, hur behoven ser ut. De sätter
fingret i luften, lägger örat till marken, känner vart vindarna blåser och – förstås
– följer med i det flödande informationsbruset. Som när de startade aktiviteten
Frigörande dans; en forskningsartikel om dansens positiva effekter mot muskelspänningar, låg självkänsla, ångest och nedstämdhet väckte lusten att bjuda
Hisingsborna på mer.
Och aktiviteten Ut och njut blev svaret på önskemål om möjligheter att möta
naturen.
– Vi filar ständigt på vårt utbud eftersom vi om och om igen lär oss av deltagarna, konstaterar de generöst.

”Vi filar ständigt på vårt
utbud eftersom vi om
och om igen lär oss
av deltagarna.”
WANJA RYLING OCH ANN KARLTUN

Hälsodisken har gjort nytta i mer än femton år och behövs mer än någonsin,
enligt Wanja och Ann:
– Vi ser hur behoven ökar och att allt fler unga mår dåligt. Och vi vet att vi
har gjort skillnad för många: det deltagarna själva åstadkommit i sina liv, inspirerade av Hälsodisken, har gjort uppenbar nytta.
– Förändringar i livet kan komma ur små men betydelsefulla insikter; ändrad
andningsteknik, gå ner till heltid, äta regelbundet, vara snällare mot sig själv, bli
mer fysiskt aktiv.
Hälsodiskens samverkan sträcker sig över Närhälsan och flera av DELTAs
verksamheter som ser Hälsodisken som en resurs. •
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Rehabiliteringen ska göras tidigt. Tre fjärdedelar av patienterna
är inte sjukskrivna när de kommer rill vårdcentralen, och nu gäller det att se till att det inte ska behöva hända. Till det krävs samordnad rehab: att alla professioner drar åt samma håll och högra
handen vet precis vad den vänstra håller på med. För att klara det
sistnämnda har alla professioner som kommer i kontakt med deltagarna diskussionstid avsatt i sina kalendrar. Varje vecka.
– Tid för samverkan är A och O, enligt samordnare Åsa Radl.
Och de som kan samverka – beroende på behov – är Försäkringskassans handläggare, vårdcentralens professioner, socialsekreterare
och representant för Arbetsförmedlingen.
Tvärprofessionellt ingår då läkare, psykolog, kurator, sjukgymnast, arbetsterapeut och psykoterapeut. En rehabkoordinator har
det övergripande ansvaret för att samverkan fungerar, ingenting
missas och patienterna får det de behöver.
Efter många framgångsrika år arbetar nu flertalet vårdcentraler
på Hisingen enligt ToSR. Det resulterar i ständigt ökande kunskap om varandra.
– Vi lär oss dagligen om olika organisationer, möjligheter och
begränsningar. Vi kan varandras ”tänk”. Arbetet och teamen kan
variera på grund av lokala förutsättningar, men grunden är densamma.
Så här går det till: Patienten, som ofta mår psykiskt dåligt kombinerat med kroppsliga smärtor, ringer till sjuksköterskan vars
uppdrag är att triagera; bedöma vem i personalen som passar bäst
för ett första möte. Kanske ett inledande samtal med kuratorn?
Sjukgymnasten? Läkaren?
Patienten kommer snabbt till rätt person, vilket minskar väntetiden och kortar behandlingsprocessen. På avsatt samverkanstid
diskuteras patienten och behövliga tider bokas in. Patienten behöver inte ”dra sin historia” flera gånger, alla är välinformerade.
– Det gör sån otrolig skillnad. Förutom snabbheten och de kortare vägarna så skapar arbetssättet förtroende mellan professionerna. Patienten slipper tjata och samverkanstiden på arenan säkrar kvaliteten!
Men samverkan är inget trolleri som löser allt; omvärldens förändring spelar roll för arbetets utveckling.
– Minskade resurser och omorganisationer har betydelse för
samverkan. Den snabbt ökande psykiska ohälsan, till exempel,
sätter press på vårdcentralerna vilket riskerar att öka väntetiderna
igen, varnar Åsa Radl. •
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”På avsatt samverkanstid
diskuteras patienten och
behövliga tider bokas in.”

ÅSA RADL

Unga Vuxna

DISA

Sköra hittar egna resurser

Passiv blir aktiv
Unga vuxna med psykiatrisk diagnos och aktivitetsersättning har svårt att få stöd för att stärka sin arbetsförmåga
på sikt. De har kontakt med flera myndigheter och hamnar
ofta mellan de bekanta stolarna. Ingen myndighet klarar att
på egen hand hantera denna resurskrävande grupp. Därför
startade DISA.
DISA är det korta ordet för det långa namnet Deltauppdrag för individuell samverkan kring aktivitetsersättning. Aktivitetsersättning är den ersättning personen får från Försäkringskassan när arbetsförmågan bedöms
vara nedsatt under minst ett år på grund av medicinska skäl.
Med samverkan, ihärdighet och sammanhållande grepp arbetar samordnare och aktivitetscoach Annika Brännberg och hennes medarbetare
för att få dessa unga – som kan ha någon form av personlighetsstörning,
ADHD, bipolaritet, depression eller ångest – att lämna sin passivitet och
istället gå in i aktivitet. Tanken är att göra det möjligt att så småningom
komma igång med arbetsträning, må bättre och minska risken för ekonomiskt och socialt utanförskap.
I enlighet med DELTAs värdegrund är det deltagarens – i nio fall av
tio en ung kvinna – individuella behov och önskemål som styr innehållet
i planen som läggs upp.

”Det är långsiktigheten och uthålligheten som kan ge
det hållbara resultatet.”

Arbetssättet i DISA beskrivs som metodiskt där coachen lotsar deltagaren från delmål till delmål via olika insatser.
– Vi matchar vars och ens önskemål med något ur det breda utbud som
finns i samhället. Det kan handla om att gå på någon av Hälsodiskens
aktiviteter, börja på gym, kanske gå en kreativ kurs; ta små steg framåt.
– För våra deltagare handlar det inte alltid om att få ett heltidsjobb.
Det är viktigt att också värdera de små framstegen, poängterar Maja Bremell, handläggare på Försäkringskassan. Allra först kanske självständighet och självkänsla ska få utrymme att växa till sig, och en känsla av sammanhang.
En framgångsfaktor är att deltagaren kan stanna i DISA så länge det
behövs, under förutsättning att aktivitetsersättningen finns kvar i någon
form. Att veta det förmedlar lugn och trygghet. Många deltagare är aktuella hos DISA i två-tre år.
– Det är långsiktigheten och uthålligheten som kan ge det hållbara resultatet, säger Annika som tycker att målgruppen har en god utvecklingspotential. Många mår mycket bättre och ökar sin arbetsförmåga under tiden i DISA. Flera deltagare har börjat arbeta eller studera.
DELTAs värdegrundsarbete hålls levande genom gemensamma möten
med deltagaren och de samverkande myndigheterna.
– Vi jobbar mot samma mål, blir allt bättre på att kommunicera med
varandra, ökar vår förståelse för varandra och arbetar med deltagaren i
fokus. •

MAJA BREMELL OCH ANNIKA BRÄNNBERG
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Två psykologer, Barbro Strandberg och Thomas Stenberg, utgör verksamheten Unga Vuxna. I takt med att elevvården skalats ner, BUP försvagats, arbetslösheten ökar och välfärden svajar, har verksamheten blivit alltmer
angelägen för utsatta unga vuxna Hisingsbor.
Barbro och Thomas talar varmt och empatiskt om ”sina” unga vuxna och gör väldigt klart
att deltagarna – om nu någon tror det – verkligen inte hör till en grupp ”bidragsglada lata
ungdomar”.
– Ingen vill leva på samhället. Vi har aldrig stött på någon med den inställningen, säger de
båda i korus. Dessa unga har stora behov av stöd, lever på magra pengar och plågas av att inte
kunna uppfylla arbetslinjens hårda krav.
Till Unga Vuxna kommer deltagare som är mellan 20 och 25 år, har försörjningsstöd och en
samverkande handläggare på Arbetsmarknadstorget eller ViCan.
Dessa unga människors historier innehåller många gånger traumatiska händelser, mobbning, avsaknad av nätverk, misslyckade studier. Känslan av att inte vara behövd av någon är
stark hos många.
De avbrutna studierna ger deltagarna en extra svår sits eftersom arbetsmarknaden inte visar
outbildade något större intresse. Perioden i arbetslöshet riskerar också att göra dem deprimerade.
Barbro och Thomas uppgift är att via individuella och frivilliga samtal tillsammans med deltagaren komma fram till var det brister, samtidigt som de ska hitta förmågorna. Grundläggande är att uppmuntra till studier, ge hopp och på många sätt stötta stegen ut i samhället där de
ska klara att styra och ta ansvar för sina liv.
Under årens lopp har Barbro och Thomas anpassat sitt arbetssätt i takt med samhällets förändring och de unga vuxnas behov. Och inte minst: skapat kunskap och kontinuitet tillsammans med sina samverkanspartners.
– Samverkan är en förutsättning för verksamheten, betonar de.
Arbetet med deltagaren börjar alltid med ett omfattande och ingående samtal om den aktuella livssituationen och vad deltagaren vill ha hjälp med.
– Vi är tydliga med att vi inte är myndighetsutövande och att vi jobbar under tystnadsplikt
och sekretess. Tillit, varsamhet, delaktighet och lyhördhet är nödvändigt för att bygga förtroende, liksom att bemöta varje enskild person på rätt nivå, med rätt ton och rätt avpassad samtalsfrekvens.
Nödvändiga är också tre- eller fyrpartsmötena med socialsekreterare, sjukvård eller handläggare från Arbetsförmedlingen.
Reflektionsmöten tillsammans med samverkansparterna beskrivs som framgångsrika och
givande, då de samverkande lär sig mer om varandra och deras ”tänk” – hur deras respektive
uppdrag ser ut och hur de gemensamt kan förhålla sig till lagar och förordningar. Kontroverserna har också blivit mycket mindre och färre med åren – ”sånt har vi lagt bakom oss” – allteftersom skillnaderna mellan myndigheterna har jämnat ut sig.
– Numera är vi mer nära och trygga i den samverkande gruppen. Kontinuitet och tillit är
viktiga saker! Våra möten är ärliga och öppna och undrar vi om något är det bara att lyfta luren. Vi har tillgång till varandras kunskap.
– Utan samverkan ingen Unga Vuxna. •
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”Samverkan är
en förutsättning
för verksamheten.”

BARBRO STRANDBERG OCH THOMAS STENBERG

ViCan

Jobbcentralen

Bilden av deltagaren klarnar

Öppnar nya dörrar
”Blandningen
av aktörer är
ett stort plus.”

ViCan är en verksamhet med en mycket bred målgrupp – Hisingsbor mellan 18-64 år med
remiss från antingen socialtjänsten, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan eller
primärvården – som har möjlighet att få hjälp och stöd här. Det deltagarna har gemensamt
är osäkerheten på vad de kan, vad de orkar och vad det är som hindrar dem.
ViCans deltagare har länge mått psykiskt dåligt och en del har också fysiska problem. Dolt missbruk, intellektuella funktionsnedsättningar och inlärningssvårigheter är inte ovanligt, inte heller stress och trauma.
ViCans uppdrag är att göra en samlad analys av varje enskild deltagares arbetsförmåga och sedan identifiera
lämpliga insatser. Under kartläggningsprocessen delas deltagarna in i grupper och får ta del av praktiskt arbete,
teori, samtal och studiebesök. Efter åtta veckor finns en planering som ska ta varje person vidare i processen
mot egen försörjning.

För att uppnå hållbar utveckling samverkar organisationer, företag och föreningsliv brett i detta projekt. Ett delmål är att hitta nya arbetstillfällen och lotsa
arbetslösa Hisingsbor till egenförsörjning. Det är på Jobbcentralen de får möjlighet att genom motiverande samtal, individuellt stöd och planering närma sig arbetsmarknaden via arbetsträning, praktik eller utbildning. Några väljer att bli företagare.
– Dessa människor är därmed inte längre några ”arbetslösa fall” – som de själva
säger – utan människor i ett socialt sammanhang, som går upp på morgonen, klarar rutiner och är stolta över sin uppgift, kommenterar koordinator Füsun Uzuner.

Under de åtta veckorna har det tvärprofessionella teamet träffats varje vecka. Medarbetarnas kunskap om –
och intryck av – varje deltagare delas inom teamet, i syfte att göra det bästa möjliga för var och en. ViCanteamet omfattar samordnare, socionomer, arbetsförmedlare, arbetsterapeut, handledare i praktisk aktivitet respektive arbetslivsinriktad orientering, praktiksamordnare och kontaktperson från Försäkringskassan. Det är
behändigt – och en del i framgången – att alla befinner sig under samma tak.
– Framgångsfaktor är också att handläggarna gärna jobbar kvar år efter år. Kontinuitet bygger goda relationer,
tillit och förståelse för varandra och våra olika regelverk, säger samordnare Beata Rackman.

För de deltagare som, på grund av dålig hälsa, har större svårigheter att komma
ut i arbetsträning har Jobbcentralen en hälsogrupp som ger deltagarna ytterligare
lite mer tid och bättre förutsättningar inför nästa steg. I gruppen får de möjlighet
att ägna sig åt fysisk aktivitet, delta i diskussioner och lyssna till föreläsningar om
sömn, kost, hälsa, stress och ergonomi.
Företagskuvösen kompletterar övriga verksamheter och ger support till personer
som saknar arbete men äger affärsidéer. Än så länge har åtminstone nio företag
sett dagens ljus tack vare kuvösen. Bland dem finns en firma som säljer tjänster
inom målning och fönsterrenovering, en annan reparerar och fräschar upp cyklar.

Det praktiska arbetet i verkstaden används för att se hur deltagarna fungerar i skiftande situationer.
– Att människor är duktiga på olika saker är ingen nyhet, men ibland kan det lura en överraskande talang
någonstans. Praktiskt arbete är bra och befriande för många av deltagarna. Det skapas samarbete, gruppdynamik uppstår och ensamma upplever gemenskap som i sin tur ökar trivseln, viljan och motivationen att gå vidare, berättar Beata.
I teoridelen ges information om anställningsformer, hur arbetsmarknaden ser ut och vad som faktiskt krävs
av en person för att få plats där.
– Vi har en lång rad bedömningsfaktorer och skattningar för att se hur deltagarna ligger till intellektuellt, socialt och kunskapsmässigt, beskriver Beata.
Parallellt med orientering och praktiskt arbete i verkstaden har deltagarna samtal med socionom som gör bedömning utifrån psykosocial situation, uppväxt, skolresultat, arbetslivserfarenhet, intressen och vad deltagaren
vill och orkar. En del av deltagarna träffar arbetsterapeuten för att samtala kring hälsa.
– Tillsammans belyser de deltagarens förmågor och hinder. Det erfarna teamet är bra på att se och läsa deltagarna. De har, år för år, blivit allt skickligare på att ta fram och använda den gemensamma kunskapen.
Efter att deltagaren under 20 timmar varje vecka i två månader blivit kartlagd och bedömd finns nu en handlingsplan som de följande två veckorna gås igenom och presenteras. Ibland behövs det kompletterande utredningar och det är nu som deltagaren får svart på vitt om eventuella inlärningsstörningar, intellektuella funktionsnedsättningar eller om det kan vara deras sorgsenhet eller upplevda trauma som satt sina spår. Deltagaren
får därmed ett resultat istället för att bära ovissheten om sin egen förmåga. Några av deltagarna går efter detta
ut i arbetsträning eller till praktikplats medan andra behöver vård eller får sjukersättning. Deltagarna som
praktiserar följs upp av ViCan i ytterligare sex månader innan de kan fortsätta till Arbetsförmedlingen, nu med
en klarare bild av sig själva och bättre förutsättningar för egen försörjning. ViCan erbjuder även hjälp med utslussning; hjälp i kontakt med sjukvården, behandlingsgrupper och ansökan om exempelvis sjukersättning.
Samordnare Beata Rackman är tacksam för ViCans väl fungerande samverkan för ”vi har sett effekterna av
hur det går när den inte fungerar” ... Och så en önskan:
– Om deltagarnas praktiktid vore lite längre än sex månader så skulle jag se resultaten som mer hållbara. •

Jobbcentralen – en del av ett EU- och DELTA-finansierat samverkansprojekt – har till uppgift att rusta arbetslösa invånare så
att de kan bli fria från bidrag och försörja sig själva. Deltagarna får
personligt stöd för att hitta egna vägar till arbete, studier eller ...
starta företag!

”De har blivit allt
skickligare på att ta
fram och använda
den gemensamma
nya kunskapen.”

Partnerskap, dialog och samverkan är namnet på projektet i sin helhet, och det
är precis vad som behövs för en hållbar utveckling. Partnerna som för dialog och
samverkar är många, offentliga och privata. Här gäller gemensamt arbete mot
samma mål.
– Blandningen av aktörer är ett stort plus eftersom komplexa problem och långsiktiga mål kräver olika – och nya – idéer och aktiviteter. Traditionella vägar löser
inte problemen här, så vi använder varandras resurser och vågar öppna dörrar vi
inte prövat tidigare, beskriver Füsun.
För att utveckla omgivningarna är det nödvändigt att skapa trivsammare och
tryggare utemiljöer samt nya kulturella mötesplatser:
– Finns det inget kulturliv vill inga företag etablera sig här och då blir det inga
arbetstillfällen. Är det klottrat, fult och skräpigt – då vill ingen bo här. Nej, in
med musik och teater, konst och dans, motionsmöjligheter och friluftsaktiviteter,
trygga gång- och cykelbanor ... det finns massor vi kan tillföra som gör det roligt
och stimulerande att besöka, bo och leva här!
Uppsnyggningen i form av exempelvis rengöring, målning och plantering skapar dessutom nya praktik- och arbetstillfällen: bra tillskott för Jobbcentralen som
ger deltagarna fler möjligheter att få in en fot på arbetsmarknaden.
I uppdraget ingår att göra invånarna delaktiga och ta fram en gemensam utvecklingsplan för en fortsatt hållbar utveckling när projektet avslutas i december 2014. •
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BEATA RACKMAN
OCH FÜSUN UZUNER

Multimodalt rehabteam, MMR

DELTA består, trots allt

Det finns ljus i tunneln!

– Vi kan ha ganska högljudda diskussioner i DELTAs styrelse och
det är precis som det ska vara. Det ingår i ett styrelsearbete med
högt i tak. Dessutom är det lärande, jag vidgar mitt eget försäkringskasseperspektiv till att omfatta också vårdens, kommunens
och politikens.

DELTAs yngsta verksamhet har ett avancerat uppdrag gentemot en
sedan länge missgynnad grupp: de som varit beroende av socialtjänsten
i många år och lider av såväl social- som smärtproblematik.

Ordförande Eva Svensson tycker det är extra roligt att vara ordförande i DELTA, eftersom förbundet är så välkänt i samordningsförbundsvärlden. Varför det är
så, tror hon är, att DELTA består även när det sker stora förändringar i omvärlden.
– Givetvis påverkas vi av, exempelvis, betydande omorganisationer, men vi arbetar på ett sådant sätt att inget kastas över ända på grund av andra. Vi är följsamma
gentemot omgivningen och anpassar oss mjukt till förändringar, inom våra solida
ramar. Arbetssättet ställer höga krav på samtliga medarbetare, att kommunikationen fungerar och samsynen är på plats.
– Det är värdefullt att medarbetarna kommer till styrelsen för att informera oss
och vi kan föra samtal om vad och hur vi gör. Det händer ibland att också deltagare
kommer till styrelsemötena och delar med sig av vad de upplevt i verksamheterna.
Att förbundschefen arbetar aktivt för samverkanstanken genom att medverka i
tankesmedjor, tidskrifter och i forskningsvärlden betyder också mycket för arbetets utveckling:
– Han ses inte sällan, argumenterande för sin sak, på kanslier och departement.
Styrelsen måste ständigt hålla ett kritiskt öga på hur verksamheterna utvecklas.
– Eftersom vi får mindre och mindre tilldelning av pengar så granskar vi noga
resultaten, eftersom de pengar DELTA har ska satsas där de gör den största nyttan. Vi står inför svåra prioriteringar när resurserna inte räcker.
För pengar är en bristvara i Evas ögon. Relativt sett.
– Även om DELTA har en ganska stor budget så saknas det pengar för att klara
alla i målgruppen. Behoven är så stora. Den som har varit borta från arbetsmarknaden i många år behöver mycket tid för att komma tillbaka; det är tiden som kostar.

”DELTA består
även när det sker
stora förändringar
i omvärlden.”

EVA SVENSSON

Att verksamheterna ska utgå från individens behov och skapa delaktighet är självklart för Eva, ja för styrelsen i sin helhet; det är deltagarens önskemål som ska uppfyllas, inte myndighetens. Värdegrunden och dess betydelse är inget att diskutera.
– När Hisingsbon kommer till DELTA är det kanske allra första gången någonsin personen fått frågan ”vad vill du”. Tidigare är det alltid någon annan som har
vetat bäst, säger Eva.
– Delaktigheten som skapas ger goda möjligheter att komma fram till en hållbar
utveckling, av den orsaken att deltagaren då känner det meningsfullt att ta större
ansvar för sig själv. DELTA är på det viset en unik möjlighet för den lilla del – cirka fem till tio procent – av befolkningen som är beroende av insatser där vi myndigheter samarbetar.
Och även om rösterna emellanåt höjs i styrelserummet så håller de fyra oftast
gemensam front utåt. Eva exemplifierar med hur styrelsen arbetade från flera håll
när psykiatrin hotade stänga sin öppenvårdsmottagning på Hisingen.
– Fast vi ser till att förankra våra utspel hos varandra först, säger Eva Svensson,
som i det rullande schema styrelsen arbetar efter lämnar sitt ordförandeskap vidare
nästa år. •
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För att ta itu med multipla problem krävs ett multimodalt rehabteam. Den breda
kompetensen i MMR består av sjukgymnast, arbetsterapeut, psykolog, arbetskonsulent/socionom, studie- och yrkesvägledare och KBT-terapeut. Samtliga i teamet träffar
varje deltagare och ska med koordinerade insatser tillsammans med deltagaren nå målet arbete eller studier. Inte tillfälligt, utan långsiktigt.
Det multimodala rehabteamet inleder arbetet med varje ny deltagare med en cirka
fem veckor lång kartläggning för att tillsammans med deltagaren komma fram till styrkor och svagheter och hur den kommande rehabiliteringen ska se ut. Upplägget är helt
anpassat efter individens förutsättningar.
– Samtliga deltagare har levt med smärta under lång tid, men ofta visar det sig att
smärtan inte är det mest centrala. Snarare handlar det om existentiella bekymmer, såsom känsla av hopplöshet, psykiatrisk problematik, missbruk – ofta av smärtstillande
medicin – och att missköta sig själv. De har också stora problem i sina relationer till
omgivningen; de närmaste, grannar, socialsekretare och försäkringskassehandläggare
till exempel, förklarar samordnare Christian Brunsson och pekar på vikten av att äga
någon form av framtidstro.
– Vi har sett hur betydelsefullt det är att ha något litet att se fram emot, och här kan
vi skapa bryggor från nuläget till framtiden och visa på att det är möjligt att göra val.
Det förmedlar hopp.
– Den deltagare som blir varse att det finns chans till förändring, går ut från mitt
rum som en ny människa, berättar studie- och yrkesvägledare Margareta Lundberg.
Positivt är också att när saker och ting vänds till det bättre så gör det inte längre lika
ont i kroppen.
För det multimodala rehabteamet har det blivit uppenbart att i stort sett alla deltagare äger kraft att göra mycket mer för sig själva än vad någon anat. MMR kan i bästa
fall stå för ”de ljusa utgångarna ur den mörka tunnel som är deltagarens liv”.

”Vi kan erbjuda
rehabilitering
till en grupp som
annars skulle vara
helt utan.”

Ëfter kartläggningsperioden – då deltagaren mötte alla i teamet var för sig – gör teamet tillsammans med deltagaren en summering, innan läkare och socialsekreterare inkluderas utifrån frågeställningen ”hur kan vi gemensamt stötta vår deltagare i rehabiliteringen”.
Teamet och deltagaren utformar tillsammans den individuella plan som är strikt anpassad till hans eller hennes behov och förmågor samt innefattar stöd från teamets olika professioner. KBT, arbetsterapi och fysioterapi kan stödja deltagaren att höja självkänslan och finna vägar till bättre och sundare vanor. Aktiviteter kan vara kroppsmedvetande, fysisk träning, aktivitetsträning, vardagsergonomi, samtalsterapi och strategier
för att skapa fungerande rutiner vad gäller kost, sömn och fysisk aktivitet.
Under det första året lade medarbetarna på MMR stor ansträngning vid att jobba
ihop sig och verkligen bli ett team.
– Vi har gjort stora framsteg, och lärt oss vara flexibla inom våra ramar. För oss är
arbetet stimulerande eftersom vi hittar lösningar, trots att vi arbetar med en grupp som
under många år missgynnats och bedömts stå alltför långt från arbetsmarknaden. Nu
kan vi erbjuda rehabilitering till en grupp som annars skulle vara helt utan. •
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INGRID LINDFELDT OCH CHRISTIAN BRUNSSON

”När de lämnar
oss är de flesta
bra på banan.”

Mera svenska bättre hälsa

Arbetsmarknadstorget

Mål: fortsatta SFI-studier

Lockar till utbildning

Språk spelar roll – det är en av de mest grundläggande faktorerna för att nå ett självständigt liv och kunna försörja sig själv. Nyanlända och flyktingar erbjuds därför SFIstudier, som för många leder till god språkutveckling. Men inte för alla. En del blir
istället ”avbrottade” och tvingas sluta på grund av uteblivna framsteg. MSBH, Mera
Svenska Bättre Hälsa, kan innebära en ny chans.

– Här får de det extra stödet och det är här samverkan
börjar i trepartsmöten mellan deltagare, Arbetsförmedling
och socialtjänst. Här ska vi göra skillnad, säger samordnare
Glennd Holmskog på Arbetsmarknadstorget.
Målgruppen han pratar om är Hisingsbor mellan 18 och 64
år som har försörjningsstöd, är inskrivna på Arbetsfömedlingen och har lite längre startsträcka än andra.

– Vi arbetar för att avbrottade SFI-elever ska få de kunskaper som behövs för att komma tillbaka till
SFI och ta nästa kliv in i det svenska samhället. Utan språk, knappast någon integration, konstaterar
samordnare Åsa Callesen.
Åsa och hennes medarbetare vill förmedla sammanhanget språk – hälsa – praktik – SFI – yrke – försörjning: Kan man språket mår man bättre och ökar sitt självförtroende. Mår man bättre kan man
pröva på ett praktikjobb och få tillbaka platsen på SFI. Språket och praktiken ökar chans till yrke och
jobb. Jobbet leder till försörjning. Försörjning borgar för ett bättre, mera självständigt, liv.
– Man kan inte gå ut i arbete utan att kunna språket. Det fungerar inte, säger Åsa med eftertryck
och beskriver hur deltagarna i MSBH får lära sig om vardagshälsa, samhällsinformation, svenska och
delta i språkpraktik. På gruppträffarna samtalar de om varför det är vits med att kunna svenska, vad en
praktikplats kan göra för nytta eller vad som är idén med att vara delaktig i samhället.
– Vi pratar om samhället och hur det är, tar död på illasinnade rykten, rätar ut frågetecken och förtydligar olika oklarheter. Deltagarna diskuterar olika syn på samhällsfrågor och man hjälps åt att reda
ut hur det är.
Det gäller också att bygga självförtroende, så att deltagarna inser att det är möjligt att komma tillbaka och få plats på SFI trots att det inte gick så bra förra gången. På MSBH arbetar en hälsopedagog
och detta är ett stort plus i verksamheten. En del av den ohälsa många lider av går att göra något åt
med hjälp av så enkla medel som kondition, goda kostvanor och frisk luft.
Medarbetarna på MSBH är noga med att poängtera att deltagarna inte lider brist på resurser, men
att de undermåliga språkkunskaperna legat dem i fatet. Många vill mycket och har planer, men måste
ha mer på fötterna för att få den nödvändiga känslan av sammanhang.
Efter sex veckors introduktion görs en individuell planering för varje deltagare som svarar mot vars
och ens behov. Det är angeläget att skaffa fram praktikplatser där det är möjligt att få språkpraktik; en
praktikplats där svenska språket faktiskt används. Inte ett ensamt lagerjobb utan medarbetare.
– Till exempel är Hisingens förskolor intresserade av att ta emot praktikanter och där pratas det
minsann, säger Åsa glatt.
Under praktiken träffas deltagarna en dag i veckan i MSBH:s lokaler på Blidvädersgatan: ett bra tillfälle att dela åsikter och synpunkter på praktiken, ge varandra feedback, bli sedd och få en extra dos
svenska av en språklärare.
Deltagarna har också kontakt med en studievägledare som ger stöd när det är dags att söka sig tillbaka till SFI. Efter avslutad SFI-utbildning kan enklare jobb hägra, medan det för andra är naturligt att gå
vidare med studier. Den goda samverkan med Vuxenutbildningens vägledare gör att fler kommer snabbare tillbaka till SFI. Vuxenutbildningen och socialsekreterarna är de främsta samverkansparterna. Hälsodisken är en annan. Trepartssamtal med avstämning, planering och motivation hör till rutinerna.
Hur går det då för deltagarna efter MSBH? Jo, en tredjedel går vidare till studier. Lika många fortsätter framåt enligt en individuell plan medan den sista tredjedelens dåliga hälsa och bristande motivation inte går att lösa med MSBH.
– När de lämnar oss är de flesta bra på banan, vill mer och har ökat sitt självförtroende. Vi som jobbar här får mycket plus från våra samverkansparter, kanske allra mest från socialsekreterarna. •

ÅSA CALLESEN
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Många av deltagarna på Arbetsmarknadstorget har en svagare position
på arbetsmarknaden och kanske också en inte helt enkel familjesituation.
De med bristande utbildning, funktionsnedsättningar, är utomeuropeiskt födda eller äldre arbetslösa är de mest utsatta.
Glennd är speciellt oroad över att så många av de unga deltagarna saknar gymnasiekompetens.
– Skapa studiemotivation är nödvändigt! Avhoppare och skoltrötta är
inte alltid medvetna om hur viktigt det är med utbildning och att de som
är språksvaga kompletterar med studier i svenska språket. Kanske kan vi
tillsammans hitta en skolform som passar bättre än den de misslyckats
med, kommenterar Glennd och nämner att folkhögskola fungerat bra för
en del.
Arbetsmarknadstorget försöker ha tätare kontakt med deltagarna än
vad som annars är vanligt, uppmuntra och få till en positiv dialog för att
locka fram de egna önskningarna och intressena.
– Studie- och yrkesvägledare är ”guld” i det här arbetet med deltagarna liksom samverkan med psykologerna på Unga Vuxna, eftersom
många deltagare mår dåligt.
Eductus, en fristående utbildningsaktör, liksom Vuxenutbildningen är
andra uppskattade samverkanspartners tillsammans med Äpplet och
DELTAs Jobbcentralen.
– De kan det motivationsarbete som krävs för att det hos deltagaren
ska mynna ut i en känsla att man duger och vågar gå vidare.
Trots att de samverkande organisationerna är under förändring så nås
ändå samsyn. Det är närvaron och närheten till varandra som är nyckeln
till framgång. Att personalen träffas varje vecka för att utvecklas när det
handlar om metodfrågor är ett exempel.
– Informationen vi har gemensamt gör att vi hittar mera rätt med varje
deltagare, säger Glennd som ändå ser att de ganska stora förändringar
som skett inom Arbetsförmedlingen har haft negativ inverkan på värdegrundstanken.
– När möjligheter och åtgärder tas bort eller förändras, så är det krävande att uppfylla önskade behov. Men vi arbetar fokuserat på att ta fram individ- och behovsanpassade handlingsplaner. Vi har bra inledande kurser
som ger mycket matnyttigt till de unga om hur man beter sig på en arbetsplats och håller sig aktiverad för att inte vända på dygnet. Förmedlar också
allmän samhällsinformation. När vi sedan väl hittar rätt praktikplats så
kan den jämna vägen mot ett arbete och sluta i en solskenshistoria! •
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”Närvaron
och närheten
till varandra
är nyckeln
till framgång.”

GLENND HOLMSKOG

Hållbar kompletterande arbetsmarknad

Låt rätt person göra rätt uppgift
En del jobbar och sliter sig sjuka medan andra är arbetslösa, mår dåligt och
inget hellre vill än att få göra nytta. En konstig ekvation som rimligen bör
kunna lösas på ett bättre sätt. Samordnare Hans Troedsson är något på
spåren, tillsammans med oväntat många samverkansparter.
Lite historia: När den svenska ekonomin kraschade under 1990-talet tog den med sig
arbetsmarknaden i fallet. I ett försök att lösa problemet valde man att effektivisera, banta,
reducera, få ut mera, rationalisera, slimma, optimera ... När den offentliga sektorn ”sågs
över” var det mycket och många som försvann: Ut från arbetsmarknaden åkte många biträden, lagerarbetare, barnskötare, vaktmästare och andra ”överflödiga” yrkeskategorier som i
själva verket var garanterna för att vardagsjobbet skulle fungera bra och flyta smidigt. Nu
fick istället medarbetare med högre kvalifikationer helt sonika ta över uppgifterna som de
lägre utbildade skött. Färre förväntades göra mer. Och så är det än idag.
– Det håller inte att lägga mer och mer uppgifter på dem som redan arbetar för fullt. Resultatet blir utslitna och, i förlängningen, sjukskrivna människor, säger Hans Troedsson och
redogör för fler följder:
• De tillkomna arbetsuppgifterna stör de ursprungliga, så att läkaren, till exempel, blir
sämre på att bota, lindra och trösta.
• Den överkvalificerade personalen är vare sig uppdaterad eller duktig på de nya uppgifterna.
• De som blev långtidsarbetslösa i samband med ”effektiviseringen” kostar samhället 100tals miljarder att försörja.
– Vi anser oss alltså ha råd med den utgiften samtidigt som vi inte har råd att bemanna
vård, skola och omsorg. Vore det inte bättre att få tillbaka dessa människor in på arbetsmarknaden? Och borde inte den kvalificerade personalen ges utrymme att utföra sitt kärnuppdrag?
Det var 2012 som DELTAs Hans Troedsson fick i uppdrag att undersöka intresset för –
och samordna arbetet med – att göra något åt dilemmat; utveckla en hållbar kompletterande arbetsmarknad. Kontakter togs med en lång rad aktörer och intressenter, som samtliga
visade sig positiva. Inte minst de förvaltningar som inventerade behoven av medarbetare;
det finns många arbetsuppgifter som idag görs på övertid av överkvalificerad personal.
Göteborgs kommunstyrelse gick i sin tur med på att bistå med pengar för att pröva något
nytt. Nu fanns pengar, arbetslösa, uppgifter som behöver göras och ... en hel del byråkratiska hinder. Komplicerade diskussioner mellan fack och arbetsgivare visade på komplexiteten i att utveckla en kompletterande arbetsmarknad. Lagar, regler och avtal är inte anpassade för det.

”Man ska inte
lägga mer
uppgifter på
dem som redan
arbetar för fullt.”

En politisk styrgrupp tillsattes, de såg värdet av att stärka det ordinarie arbetslivet och det
mesta föll på plats.
Idag har Hisingens kommunala verksamheter, under ett år framåt, förstärkts med 51
medarbetare som bland annat ger förskolans pedagoger mera tid att syssla med just pedagogisk verksamhet. 51 personer är därmed före detta arbetslösa som inte längre behöver hjälp
med försörjningen. Nu har de istället en anställning, får lön och betalar skatt. Med andra
ord: samhället sparar samtidigt som verksamheternas kvalitet ökar.
Södertörns högskola följer upp arbetet med att utveckla en modell för en hållbar kompletterande arbetsmarknad. Uppföljningen finansieras av Västra Götalandsregionens Folkhälsokommitté tillsammans med Sveriges Kommuner och landsting. •
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Skeptiker som bytt sida
Katarina Wenner har arbetat i socialtjänsten i hela sitt yrkesverksamma liv fram till 2011, då hon blev nämndsekreterare i Norra
Hisingen. Hon blev då tillfrågad om att också vara sekreterare
för DELTAs styrelse. Trots en skeptisk och diffus uppfattning om
vad DELTA egentligen gör, tackade Katarina ja. Idag är hennes
syn på denna samverkansform förändrad.

”Ordet samverkan
har kanske använts
lite väl generöst,
som en trollformel.”

– Samarbete mellan kollegor i det gamla väl definierade stupröret har jag aldrig haft svårt för, säger Katarina och brister i skratt när hon tänker tillbaka.
Det var snarare samverkan mellan organisationerna som klingade lätt negativt i Katarinas öron på den tiden. Enligt henne upphöjdes begreppet ibland till
någon form av helig princip som kunde utmynna i fruktlösa diskussioner på
otaliga möten, om vilka som skulle vara med, vad som skulle hamna på vems
bord, vem som skulle betala och vem som skulle bestämma.
– Ordet samverkan användes på den tiden lite väl generöst, som en trollformel, säger Katarina och menar att problem knappast blir lösta för att man säger
att man samverkar. Det är de konkreta insatserna dom behövs.
I DELTA är förutsättningarna för samverkan goda genom lagen om finansiell
samordning och en gemensam kassa. Katarina upplever stor skillnad mellan
verklighetens DELTA och den vaga idé hon hade om verksamheten förut.
– De som jobbar här har stort engagemang i den enskilde Hisingsbon. Deras
kompetens gör att de arbetar fritt och kan använda mer av sin känsla och kreativitet för att göra ett bra jobb. Var och en tar ansvar och är mer fokuserad på
deltagaren än på arbetsgivaren, budget och principer. Det är i och för sig lättare
när man inte har befolkningsansvar och inte behöver ta akut ansvar för grupper
med nya behov. Men alla medarbetare som jag har träffat är påfallande ödmjuka och deras arbete genomsyras av en stark önskan att göra nytta, säger Katarina Wenner uppskattande.
För hennes egen del har tiden i DELTA varit intressant, lärorik och lite klurig.
Styrelsen pratar om för dem självklara institutioner och nationella sammanslutningar, förnamn och förkortningar vilket gör att Katarina konstaterar att
”google är bra att ha”. Förbundschefen ser hon som innovativ med tydligt fokus
och öppenhet för forskning och viktiga tendenser. Utifrån det har nya arbetsmetoder och verksamheter initieras.
– Styrelsens vilja att bistå människor till rehabilitering och egen försörjning är
stark. De har ett genuint intresse för de människor som de arbetar för, säger Katarina och beskriver den frustration och indignation som rådde när öppenpsykiatrin
på Hisingen lades ner. Styrelsen försökte på många sätt att påverka beslutet eftersom de förstod hur hårt det skulle drabba de enskilda personer som kanske har
det svårast i livet.
Trots sina nya erfarenheter av samordningsförbund så tror hon fortfarande
inte att samverkan är lösningen på allt, eftersom ssamverkan inte händer av sig
själv.
– Resultatet av samverkan är beroende av de personer som företräder sin myndighet. Den personliga viljan – eller oviljan – är lika viktig som de nödvändiga
omständigheterna. •
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ASI-utbildning

Propsar på samverkan
DELTAs verksamhetsområde har utökats. Numera är det möjligt att
gå en ASI-utbildning (Addicition Severity Index) i DELTAs regi, för att
lära sig en metod om hur man – i mötet med deltagare eller klient – får
grepp om svårighetsgraden i ett alkohol- eller narkotikamissbruk eller
-beroende.
– ASI är en väletablerad och viktig kartläggningsmetod som nu är en del
i DELTAs utvecklingsarbete, menar Keith Alsterlind, en av 50 utbildare i
landet.
Med hjälp av ASI ställer handläggaren standardiserade frågor till deltagaren. Samtliga
frågor ställs till alla som blir intervjuade. Det gör att ingen behöver känna sig trampad
på tårna om någon fråga skulle kännas pinsam eller kränkande.
– Det är bekvämt för utfrågaren att ibland kunna ”gömma” sig bakom det faktum att
metoden kräver att alla frågor ställs till alla, förklarar Keith. Och det fungerar: tekniken är välanvänd och har använts sedan 70-talet i USA och mitten av 90-talet i Sverige.
ASI-intervjun beskriver resurser och problem inom sju viktiga livsområden; fysisk
hälsa, arbete och försörjning, alkoholanvändning, narkotikaanvändning, rättsliga problem, familj och umgänge samt psykisk hälsa – en bra grund för fortsatt utredning och
behandlingsplanering tillsammans med klienten.
– För att kunna använda ASI-metoden på rätt sätt är det nödvändigt med en grundlig utbildning, kommenterar Keith som menar att ASI ger lugn och systematik i utredningsarbetet. Hela utfrågningssituationen blir mindre personlig och mer avdramatiserad.

”Metoden är en direkt
uppmaning till samverkan och når sin fulla
potential först då.”

Utbildningen består av fyra intensiva dagar över drygt ett halvårs tid med övningsintervju, uppföljning och repetition. När handläggaren blir godkänd ASI-användare är
han eller hon försedd med ett mycket användbart verktyg i sin yrkesutövning.
– När handläggaren använder metoden är det viktigt att efter ett halvår följa upp
grundintervjun för att se hur deltagarens situation förändras. Genom att ASI-intervjun
kan följa med vid eventuella handläggarbyten så slipper deltagaren att utsättas för
onödiga och upprepade utredningar, konstaterar Keith.
ASI rekommenderas i Socialstyrelsens ”Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård” och har starka beröringspunkter med DELTAs värdegrund. Den är brukarorienterad och gör deltagaren delaktig. Efter att intervjun är gjord återkopplar handläggaren till deltagaren för att optimera behandlingsplanen.
– Den färdiga planen fordrar samverkan. Metoden kan sägas vara en direkt uppmaning till samverkan och når sin fulla potential först då. Med ASI sätter man fingret på
problem som spänner över flera myndigheters områden; hälso- och sjukvård, kriminalvård, arbetsförmedling, försäkringskassa och socialtjänst.
Vad tycker då de nyutbildade ASI-användarna? Genomgående tycker de att metoden
är en aning tidskrävande i början, men att den helt klart ger en god bild av deltagarens
helhetssituation. Bland fördelarna är att deltagaren får komma till tals och att handläggaren får kontroll över ett stort och öppet material.
– Det är viktigt att ASI byggs in i verksamheten och att det finns en plan också för
hur intervjumetoden ska användas i det dagliga arbetet, påpekar Keith Alsterlind, ASIutbildare godkänd av Socialstyrelsen. •

KEITH ALSTERLIND
HANS TROEDSSON
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