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1.   Sammanfattning 
 
Under hösten 2006 inleddes arbetet med att starta en försöksverksamhet med 
arbetslivsinriktad rehabilitering, senare benämnd Uva, utifrån att Vård- och 
omsorgsnämnden och Norrköpings Samordningsförbund hade tecknat ett 
samverkansavtal, som gällde under tiden 2007-01-01 – 2008-12-31 med förlängning 
första kvartalet 2009.  
 
Övergripande syfte med slutrapporten är att sammanställa en dokumentation om Uva 
angående förutsättningar, praktiskt genomförande, erfarenheter och slutsatser.  
 
Målgrupp var unga vuxna i åldern 18-30 år med psykisk funktionsnedsättning och 
väsentliga svårigheter med att utföra aktiviteter i det dagliga livet. Dessutom skulle 
personen med individuellt utformat stöd bedömas ha en förändringspotential för att på 
sikt kunna gå vidare till förvärvsarbete eller studier. 
 
För att ställa samman slutrapporten har kvantitativa och kvalitativa metoder används. 
Samråd och diskussion med personalen har även skett. Informationsträffar har 
ordnats. Genomgång av skriftligt material gjordes. Enkätfrågor har tillställts 
inskrivningsgruppen och remittenter. Deltagarna har bjudits in till en fokusgrupp, men 
beroende på ett mindre antal närvarande blev det en gruppintervju med strukturerade 
frågeställningar. Samordningsförbundets uppföljningar med hjälp av 
självvärderingsfrågor till personalen redovisas, liksom svaren på enhetschefens 
enkätfrågor till deltagare. 
 
Två personal har arbetat i försöksverksamheten, som sedan september 2007 var 
stationerade i egna lokaler på Kristinagatan 59 G. 
 
Nyckelord för Uva var eget ansvar och flexibilitet. I arbetsmetodiken ingick 
motiverande samtal, delar av lösningsfokuserat arbetssätt och äventyrspedagogik samt 
miljöterapeutiska principer. Ett strukturerat veckoschema fanns att utgå ifrån, som 
sedan anpassades för var och en av deltagarna. Enskilda samtal med deltagarna, 
dokumentation, information och samverkan var andra förekommande moment i 
verksamheten. 
 
Det fanns en inskrivningsgrupp med samverkande myndighetsrepresentanter, där 
individärenden aktualiserades. Totalt togs 27 personer upp, varav 15 personer började 
vid Uva. 11 av 15 tillhörde åldersgruppen 18–24 år, en person var under 20 år. De 
flesta var kvinnor och nära hälften aktualiserades av Psykiatrin. Majoriteten, 10 av 15 
personer, nådde ett positivt rehabiliteringsresultat.  
 
Sammanfattningsvis konstateras att konceptet, strukturerade gruppaktiviteter kontra 
individuella lösningar, trots kort verksamhetstid fungerade väl. Uva blev en miljö att 
växa i och gav sina deltagare möjlighet att kunna ta ett steg vidare i sina liv, även om 
det inte för alla ledde direkt till arbete eller utbildning. Noterbart är egentligen det 
självklara att praktiska spörsmål ska vara lösta i förväg. Det lilla formatet är å ena 
sidan mycket positivt för individen i behov av stöd och rehabilitering men är å andra 
sidan så sårbart utifrån personal- och verksamhetssynpunkt. Att tydliggöra 
målgruppen ytterligare liksom att verkligen göra en ordentlig gemensam utredning är 
andra påvisade förbättringsområden.  
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2.   Inledning 
 
Under hösten 2006 inleddes arbetet med att starta en försöksverksamhet för unga 
vuxna med psykisk funktionsnedsättning. Ett tecknat  samverkansavtal mellan Vård- 
och omsorgsnämnden och Norrköpings Samordningsförbund möjliggjorde detta.  
 
Rekrytering av personal påbörjades och inbjudan till ett första möte, 2006-09-27, med 
representanter i den kommande inskrivningsgruppen gjordes. 
 
 
3.   Bakgrund 
 
Norrköpings Samordningsförbund 
Styrelsen för Norrköpings Samordningsförbund beslutade 2006-06-15 om att 
godkänna underlag till försöksverksamhet med arbetslivsinriktad rehabilitering för 
unga vuxna med psykisk funktionsnedsättning. Samordningsförbundets kansli fick 
samtidigt i uppdrag att teckna ett samverkansavtal med Vård- och omsorgsnämnden.  
 
Styrelsen hade tidigare fattat beslut om att godkänna en genomförandeplan för 
arbetsrehabiliterande insatser och en del i denna plan var att just starta en verksamhet 
riktad till unga vuxna med psykisk funktionsnedsättning. 
 
Uppdragsavtal/Samverkansavtal 
Avtalet mellan Norrköpings Samordningsförbund och Vård- och omsorgsnämnden 
gällde under perioden 2007-01-01 – 2008-12-31 med förlängning under avvecklingen 
t o m 2009-03-31. Det har varit en samfinansierad verksamhet. Psykiatricentrum i 
östra länsdelen, Landstinget i Östergötland, har svarat för personalens handledning. 
 
Enligt avtalet ska verksamheten erbjuda deltagarna möjlighet till individuell 
utveckling så att de sedan kan gå vidare till förvärvsarbete eller studier. 
Gruppverksamheten ska omfatta max 8 – 10 personer och utgå från ett strukturerat 
veckoschema med aktiviteter såsom social träning, arbetsträning, studier, matlagning, 
friskvård, data och utflykter. En lugn, trygg och accepterande miljö ska erbjudas 
deltagarna. Arbetsträningen påbörjas i de egna lokalerna, men ska om möjligt övergå i 
praktik hos olika arbetsgivare. Regelbundna samtal samt möjlighet till individuellt 
anpassade studier är andra givna beståndsdelar i utbudet. 
 
En särskild inskrivningsgrupp ska finnas med representanter för Vård- och 
omsorgsnämnden, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Försörjningsstödskontoret 
och Psykiatrin. Inför aktualisering i inskrivningsgruppen krävs att personen ska vara 
ordentligt och gemensamt utredd av aktuella handläggare utifrån behov, styrkor och 
möjligheter. När sedan personen deltar i verksamheten ska en individuell 
utvecklingsplan/utvecklingsprogram upprättas, som även kompletteras med ett 
samverkansdokument. 
 
Verksamheten omfattar enligt avtalet 2,0 årsarbetare, där Vård- och omsorgsnämnden 
har arbetsgivaransvaret. Styrgrupp är den lokala samverkansgruppen i Norrköping. 
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4.   Värdegrund 
 
Grundläggande synsätt som gäller i samtliga verksamheter samordningsförbundet 
finansierar har även gällt denna och innebär att 
 
 alla rehabiliteringsinsatser ska utgå från den enskilde Norrköpingsbons behov 

och förmåga, 
 den enskilde Norrköpingsbons aktiva medverkan i sin egen rehabiliterings-

process ska alltid eftersträvas,  
 alla insatser ska anpassas till kvinnors och mäns förmåga och förutsättningar,  
 samtliga rehabiliteringsinsatser ska syfta till att den enskildes förmåga till 

förvärvsarbete direkt till indirekt stärks. 
 
 
5.   Syfte 
 
Övergripande syfte med denna slutrapport är att sammanställa en dokumentation om 
Uva angående förutsättningar, praktiskt genomförande, påvisa erfarenheter och dra 
slutsatser.  
 
 
6.   Tillvägagångssätt 
 
För att ställa samman slutrapporten har olika metoder kommit att användas. Först 
skedde samråd och diskussion med berörd personal och enhetschef, sedan har även 
särskilda informationsträffar genomförts med inskrivningsgruppen och aktuella 
kontaktpersoner för de deltagare som fanns kvar i verksamheten vid senaste årsskiftet. 
Skriftligt material har också funnits att tillgå. 
 
Samordningsförbundet hade som en del av sin uppföljning vid två tillfällen, november 
2007 och maj 2008, låtit personalen i på Uva svara på s k självvärderingsfrågor. Dessa 
svar är medtagna i slutrapporten.  
 
Inskrivningsgruppen och remittenter till verksamheten har fått svara på särskilda 
enkätfrågor. Nio av nio tillfrågade representanter i inskrivningsgruppen har svarat. 
Åtta av 10 remittenter har besvarat frågeställningarna i enkäten. 
 
Under hösten 2008 tillfrågade enhetschefen deltagare via enkät. Fem av tio svarade. 
Dessa enkätsvar finns också med i denna slutrapport. 
 
Tolv personer, som hade funnits med eller var deltagare på Uva fick inbjudan till en 
fokusgruppsintervju 2009-01-15. Den i förväg ställda frågan var ”Vad tycker du är 
viktigt för att en bra och fungerande arbetsträningsverksamhet ska kunna hjälpa eller 
ge en person stöd vidare till arbete/studier?”.  
 
Fyra av tolv tackade ja till att delta, men beroende på att det blev ett mindre antal 
personer närvarande valde vi att inte genomföra en renodlat fokusgruppsintervju. 
Istället blev det en samlad gruppintervju utifrån strukturerade frågeställningar.  
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7.   Målgrupp 
 
Unga vuxna i åldern 18 – 30 år 
 
 med psykisk funktionsnedsättning, som innebär, att han/hon har väsentliga 

svårigheter med att utföra aktiviteter på livsviktiga livsområden, vilket 
försvårar det dagliga livet, 

 
 som med individuellt utformat stöd bedöms ha en förändringspotential, som 

gör att han/hon på sikt kan gå vidare till förvärvsarbete inom den öppna 
arbetsmarknaden eller till studier. 

 
 
8.   Verksamhetsmål 
 
Individnivå 
Genom verksamhetens insatser och i samspel med den enskilde skapas förutsättningar 
för honom eller henne att förberedas till arbetsmarknaden. 
 
Verksamhetsnivå 
Utveckla effektiva metoder och arbetssätt som leder till att målgruppens 
förutsättningar till en arbetsmarknad stärks.  
 
Resultatmål 
75 % av deltagarna ska senast efter tolv månaders aktualitet gå vidare till 
förvärvsarbete eller utbildning. 
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9.   Verksamhetsbeskrivning   
 
Norrköpings Samordningsförbund och Vård- och omsorgsnämnden beslutade 
gemensamt att starta en försöksverksamhet med arbetslivsinriktad rehabilitering för 
unga vuxna med psykisk funktionsnedsättning från och med 2007-01-01.  
 
Under hösten 2006 hade ansvarig områdeschef inom Vård- och omsorgskontoret 
påbörjat rekryteringen av en personal med socionom/socialpedagog eller hade annan 
likvärdig kompetens. Denna områdeschef var närmast ansvarig fram till att enhetschef 
tog över september 2007 och ungefär samtidigt löste sig lokalfrågan mera definitivt.  
 
Beslutet om att verksamheten sedan skulle upphöra vid årsskiftet 2008/2009 kom i 
början av oktober 2008. Det blev också klart att avvecklingen sträckte sig ytterligare 
tre månader framåt, till och med 2009-03-31. 
 
9.1  Personal 
 
En av de två heltidstjänsterna, arbetsledare, var inledningsvis redan bemannad och 
fanns inom Vård- och omsorgskontorets socialpsykiatriska verksamhet. Rekryteringen 
av den andra heltidstjänsten till Uva innebar att innehavaren, anställd som socionom, 
tillträdde sin tjänstgöring i slutet av mars 2007.  
 
Under hösten 2007 blev den ena befattningshavaren sjukskriven och en korttidsvikarie 
tillsattes i väntan på en mer varaktig lösning. Februari 2008 anställdes istället en 
långtidsvikarie, tillika socialpedagog. Personalsituationen var sedan stabil på Uva. 
Under avvecklingstiden arbetade en personal i verksamheten, eftersom en utav dem 
fick möjlighet att gå över till annan tjänstgöring inom kommunen. 
 
Handledningen med den första handledaren från psykiatrin påbörjades strax innan 
julen 2007, men avbröts efter 5-6 gånger. Annan handledare engagerades och nystart 
påbörjades 2008-09-30. Strax därefter kom beskedet om verksamhetens avveckling 
och därmed upphörde handledningen. 
 
9.2  Lokal 
 
Vid starten fanns inga egna lokaler att tillgå, utan här nyttjades vad som fanns inom 
Vård- och omsorgskontoret. Aktivitetscenter Asken var en möjlig plats. Framför allt 
använde personalen Aktemas lokaler inledningsvis. Till sommaren 2007 blev det klart 
med tillfälliga lokaler på Nelinsgatan och från och med september 2007 har Uva varit 
stationerad på Kristinagatan 59 G. 
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9.3  Inskrivningsgrupp 
 
Inskrivningsgruppen träffades första gången september 2006. Arbetsförmedlingen, 
Psykiatrin samt Vård- och omsorgskontoret var representerade. Därefter deltog även 
representanter för Försörjningsstödskontoret (senare Arbetsmarknadskontoret) och 
Försäkringskassan. Psykiatrins två representanter arbetade inom öppenvården, dels på 
Centrala enheten, dels på Norra enheten. För övriga vårdenheter var vårdenhetschefen 
uttalad kontaktperson ifall det skulle behövas. Vård- och omsorgskontoret var från 
början representerat av flera funktioner som sedan begränsades till enhetschef, 
personalen anställd i Uva samt koordinator daglig verksamhet.  
 
Gruppen har träffats ungefär en gång per månad med undantag för jul- och sommartid 
samt med tätare intervall inledningsvis. Sista egentliga mötet för intagningsgruppen 
genomfördes 2008-10-13, som sedan följdes av uppföljande informationsträffar både i 
november och december.  
 
I inskrivningsgruppen aktualiserades individärenden och beslut fattades om att 
erbjuda inskrivning eller ej. För att kunna bli aktuell fick personen ifråga fylla i en 
ansökan tillsammans med sin remittent från någon av de samverkande myndigheterna, 
se bilaga 1. Vid aktualisering var kravet att sökanden skulle vara gemensamt utredd 
beträffande, behov, styrkor och möjligheter av aktuell remittent tillsammans med 
Psykiatrin.  
 
Respektive representant fungerade även som länk eller dörröppnare in i sin 
organisation och var på så sätt behjälpliga med informationsspridning och 
marknadsföring. 
 
För att Uva snabbt skulle komma igång i aktiv verksamhet och för att något skynda på 
inflödet via det ordinarie ansökningsförfarandet bestämde inskrivningsgruppen att 
representanten från Försörjningsstödskontoret till träffen 2007-03-26 skulle ta med sig 
aktuella och eventuellt lämpliga individärenden med pågående psykiatrikontakt.  
 
Detta hade föregåtts av diskussioner kring målgrupp, kriterier samt den begränsade 
rehabiliteringstiden och möjligheten att därmed kunna rehabilitera inom den angivna 
tidsramen på ett år. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vård- och omsorgsprogrammets rapportserie 2009:4 8



9.4  Arbetsmetodik 
 
Nyckelord för verksamheten var eget ansvar och flexibilitet. 
 
Av största vikt var också personalens förmåga att ta emot och härbärgera ångest och 
destruktivitet för att på så sätt lägga grunden till utvecklingen av tillit, anknytning och 
genuina relationer hos deltagarna. 
 
Här nedan följer de olika metoder eller arbetssätt, som användes på Uva för att 
tillskapa en så väl fungerande försöksverksamhet som möjligt. 
 
Motiverande samtal (MI) 
MI syftar till att hjälpa människor att komma till beslut om förändrat beteende. 
Motivation betraktas inte som en egenskap hos individen utan som en benägenhet till 
förändring hos individen och därför avhängigt situation. Målet är att fokusera på 
varför en förändring är önskvärd ur personens egna perspektiv. 
 
Delar ur lösningsfokuserat arbetssätt 
Fokus ligger på människors resurser istället för på problem och brister. Den bygger på 
en djup respekt för människors möjligheter och förmåga till förändring. Arbetet 
fokuserar på framtida möjligheter samt lyfter fram det som redan fungerar. 
 
Delar ur äventyrspedagogik 
Det väsentliga är att acceptera en utmaning och klara av en ny uppgift. Genom olika 
uppgifter och uppdrag får deltagarna uppleva framgång och kan successivt flytta fram 
gränserna för sin förmåga. 
 
Miljöterapeutiska principer 
Miljön i en verksamhet utgör i sig en inlärningssituation. Verksamheten med dess 
medarbetare och deltagare utnyttjar den dynamik, som uppstår till att utveckla och 
förändra invanda mönster. Deltagarens organisation av egna erfarenheter (den inre 
strukturen) påverkas av och påverkar miljön i verksamheten (den yttre strukturen).  
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Strukturerat veckoschema 
Uva utgick i sitt vardagliga arbete från ett strukturerat veckoschema, se bilaga 2.  
Verksamhet erbjöds deltagarna fyra dagar i veckan. På tisdagar hade personalen egna 
träffar, handledning etc. Varje aktivitetsdag inleddes med gemensam fika eller frukost 
kl 9.00 – 10.00, därefter tog de olika aktiviteterna vid och man slutade alltid kl 15.00. 
 
Måndag: På förmiddagen friskvård på Thapperska utifrån gruppens eget val.  

På eftermiddagen sysselsättningsaktiviteter och enskilda samtal. 
Förekommande sysselsättningsaktiviteter var information kring 
studier/arbete, upprätta ett CV, träna anställningsintervjuer söka 
praktikplats och göra studiebesök på arbetsplatser.  

 
Onsdag: På förmiddagen social aktivitet i form av att veckohandla bland annat 

inför onsdagens matlagning och gemensam lunch. 
På eftermiddagen friskvård såsom egen träning, yoga, boxning, 
badhuset, Friskis & Svettis, promenader och bordtennis. 
 

Torsdag: På förmiddagen veckoplanering, därefter matlagning och lunch. 
På eftermiddagen social aktivitet i form av värderingsövningar, 
samarbetsövningar, uppdrag, spela teater, bio, teater, museum, film, 
dokumentär, debatt, studiebesök och Friskis & Svettis eller badhuset.  

 
Fredag: På förmiddagen samtal i grupp och enskilt. Gruppsamtalen berörde 

ämnen som självförtroende, självkänsla, relationer, personlig utveckling, 
värderingsfrågor och livsstil. 
På eftermiddagen varierade aktiviteterna mellan egen planering, uppdrag 
eller gruppaktivitet i någon form. 

 
Lokalen på Kristinagatan utgjorde bas för verksamheten. Många av aktiviteterna 
utfördes där, men man förflyttade sig också i stor utsträckning till andra miljöer ute i 
samhället exempelvis badhuset, biblioteket, museum. Även praktik på arbetsplatser 
hos enskilda arbetsgivare liksom studier var en möjlig aktivitet parallellt med 
deltagandet på Uva.  
 
Ett rum i lokalen användes, som gymnastikrum för bland annat boxning och yoga, ett 
annat var till för vila. I ett rum fanns ett bordtennisbord. Därutöver bestod lokalen 
förutom personalutrymmen av rum för respektive sömnad, data och telefon. Även 
dusch- och tvättmöjligheter fanns. Mitt i lokalen var det en stor öppen yta med 
köksutrustning, matplats och utrymme av vardagsrumskaraktär för samkväm och 
gruppsamling. Slutligen hade verksamheten även en egen buss, som användes till 
utflykter och aktiviteter på andra platser. 
 
Veckoschemat med aktiviteter fyra dagar i veckan var det grundläggande erbjudandet 
till deltagarna. Här styrde sedan de individuella behoven hur det varit mest lämpligt 
för var och en att delta utifrån sina förutsättningar och unika situation. Ett eget 
uppgjort schema fanns därmed vid sidan av gruppens schema.  
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Enskilda samtal 
Vid sidan av aktiviteterna hade personalen återkommande enskilda samtal med 
deltagarna. Här delade de upp sig och var en kontaktperson per deltagare. Vid behov 
var bägge med vid samtalen. I dessa utgick man från arbetsplanen och de handlade 
bland annat om att visa på förändring, icke förändring eller oönskad förändring. 
 
Dokumentation 
Den första dokumentationen utgjordes av den inlämnade ansökningsblanketten till 
inskrivningsgruppen. Efter några veckor i verksamheten upprättade sedan deltagaren i 
samråd med personalen eller kontaktperson på Uva en arbetsplan, ibland deltog även 
kontaktperson från remitterad myndighet. I arbetsplanen skrev deltagaren upp allt som 
han eller hon vill förändra i sin situation.  
 
Arbetsplanen bestod av mål och delmål. Den var ett grunddokument för 
rehabiliteringen, som sedan kompletterades med särskilda arbetsblad för varje delmål 
deltagaren valde att arbeta med. Det kunde vara ett eller flera delmål samtidigt. På 
arbetsbladet gjordes en mer konkret planering för att hitta lösningar på just det 
fokuserade delmålet och på så sätt nå önskad förändring. För varje delmål skattade 
deltagaren sedan sin förändring med hjälp av en skattningsskala.  
 
Ytterligare dokumentation var personalens egna anteckningar, som utgjorde underlag 
i deras arbete. Dessa anteckningar var inte några regelrätta journalanteckningar. Över 
huvud taget krävde deltagandet i Uva inte några formella myndighetsbeslut, utan här 
avgjorde intagningsgruppen ifall en sökande skulle erbjudas plats eller inte. 
Upprättade dokument behövde därmed inte arkiveras. De lämnades tillbaka till 
deltagaren, när denne slutade i verksamheten. Däremot förstördes personalens egna 
arbetsanteckningar. 
 
Information  
Informationsspridning skedde såväl muntligt som skriftligt. Många ringde till 
verksamheten för att få veta mera. Studiebesök förekom inför en eventuell ansökan 
till Uva. Personalen deltog i seminarier och inledningsvis informerade man om 
verksamheten på olika personalträffar. En särskild broschyr framställdes tidigt och 
information fanns även digitalt på kommunens och samordningsförbundets hemsida.  
 
Samverkan 
Samverkan var ledord i verksamheten. Inskrivningsgruppen, sammansatt med olika 
myndighetsparter, gjorde att samverkan skedde direkt redan när tankar fanns om att 
en person eventuellt skulle kunna börja på Uva. Vid flera tillfällen fördes 
förutsättningslösa diskussioner om ansökan vore möjligt att göra eller inte. Ifall 
personen sedan fick klartecken, gjorde studiebesök, fullföljde ansökan och sedan 
började att delta i verksamheten, så skedde regelbundna uppföljningar med deltagaren 
tillsammans med remittenten från aktuell myndighet och kontaktpersonen på Uva. 
Försök gjordes att skriftligen teckna ned sin pågående samverkan i befintligt 
samverkansdokument, men här upplevdes dokumentet inte tillräckligt 
användningsbart. Man planerade därför att omarbeta det för att passa verksamheten 
bättre, men avvecklingsbeslutet innebar att denna ombearbetning definitivt skrinlades. 
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9.5  Deltagare 
 
Kvantitativa uppgifter 
 
Tabell 1 
Antal aktualiserade individärenden i inskrivningsgruppen – 27 personer 
                  PSYKIATRIN          FÖK/AMK     VOK                AF 

Ålder Kvinna Man Kvinna Man Kvinna Man Kvinna Man 
18 - 24 5 1 5 6 0 0 2 1 
25 - 30 3 0 3 0 0 1 0 0 
Summa 8 1 8 6 0 1 2 1 
 
Kommentar: 27 personer togs totalt upp i inskrivningsgruppen under verksamhets-

tiden, varav två av dem fick nej direkt och tre fick nej senare. Samtliga 
dessa fem aktualiserades av Försörjningsstödskontoret numera 
Arbetsmarknadskontoret (FÖK/AMK). 

 
Tabell 2 
Antal individärenden som intagningsgruppen tackade ja till – 22 personer 
                  PSYKIATRIN          FÖK/AMK     VOK                AF 

Ålder Kvinna Man Kvinna Man Kvinna Man Kvinna Man 
18 - 24 5 1 5 6 0 0 2 1 
25 - 30 3 0 3 0 0 1 0 0 
Summa 8 1 8 6 0 1 2 1 
 
Kommentar: Inskrivningsgruppen gav 22 individärenden klartecken. Sju av dessa 22 

kom aldrig till verksamheten på Uva, vilket berodde på att de senare inte 
längre var aktuella eller att det inte blev av att börja. Samtliga sju 
ärenden aktualiserades av FÖK/AMK. 

 
Tabell 3 
Antal individärenden som sedan började på Uva – 15 personer 
                  PSYKIATRIN          FÖK/AMK     VOK                AF 

Ålder Kvinna Man Kvinna Man Kvinna Man Kvinna Man 
18 - 24 5 0 2 1 0 0 2 1 
25 - 30 2 0 1 0 0 1 0 0 
Summa 7 0 3 1 0 1 2 1 
 
Kommentar: Av totalt 27 aktualiserade ärenden var det slutligen 15 personer, som 

började på Uva. De flesta remitterades via Psykiatrin, därefter var det 
FÖK/AMK och Arbetsförmedlingen (AF). Vård- och omsorgskontoret 
(VOK) tog upp en person i inskrivningsgruppen.  

 
Könsfördelningen i den aktualiserade gruppen sammantaget visade på en majoritet av 
kvinnor, även om det i starten var fler män som togs upp. Flertalet tillhörde den yngre 
åldersgruppen mellan 18 - 24 år, en person var yngre än 20 år.  
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Aktiv verksamhet 
 
För att snabbt komma igång i aktiv verksamhet på Uva och något skynda på det 
ordinarie ansökningsförfarandet tog representanten från Försörjningsstödskontoret 
med sig eventuellt lämpliga ärenden med pågående psykiatrikontakt till träff i 
inskrivningsgruppen 2007-03-26. 
 
En avidentifierad ärendediskussion fördes kring åtta individärenden. Fem av dem 
bedömdes ingå i målgruppen för Uva och inskrivningsgruppen rekommenderade en 
regelrätt ansökan, vilket några av de fem senare också gjorde.  
 
Totalt deltog 15 personer i verksamheten på Uva under tiden juni 2007 till och med 
december 2008, med tillägg för den förlängda avvecklingsperioden under första 
kvartalet 2009. 
 
Trots sommar och annalkande semestertider började i juni 2007 de första fyra 
deltagarna. Det var angeläget att komma igång i aktiv verksamhet. Personalen fanns 
på plats och man hade flyttat in i de temporära lokalerna på Nelinsgatan.  
 
Av de fyra första personerna var det en av dem, som kom att fortsätta och sedan 
fullfölja sin rehabiliteringstid. När det gäller de andra tre var det en som aldrig 
började, en som deltog några gånger och en som deltog sporadiskt under några 
veckor.  
 
Det gör att av 15 personer blir det 12 kvar, som aktivt deltog i verksamheten. 
Samtliga 12 personer var kvinnor. 
 
September 2007 började fyra nya deltagare och i oktober ytterligare två personer.  
Tre personer tillkom under februari till och med april 2008. De sista två deltagarna 
började på Uva i mitten av september 2008.  
 
När beslutet om avveckling kom, oktober 2008, deltog sju kvinnor i verksamheten.  
I och med avvecklingsbeskedet inriktades det fortsatta arbetet på att tillsammans med 
deltagare och remittenter hitta framtida lösningar för de som fanns kvar.  
 
Vid årsskiftet fanns tre deltagare kvar, varav en slutade relativt omgående för att 
fortsätta med sina påbörjade studier. Det är sedan två deltagare, som Uva har haft 
kontakt med, under avvecklingstiden. Den ena deltar numera i ett EU-projekt och den 
andra i annan verksamhet inom Vård- och omsorgskontoret. 
 
Inskrivningstiden på Uva varierar i deltagargruppen mellan tre månader och upp till 
15 månader. Nära hälften, sju personer, deltog knappt ett år eller längre. 
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Framförda anledningar till ansökan var behov hos den sökande om att  
 
 få social träning,  
 få struktur på vardagen,  
 få bättre självkänsla och självförtroende,  
 komma igång med fysisk aktivitet, 
 få pröva praktik på en arbetsplats, 
 få stöd i studier. 

 
Vid ansökan togs följande funktionshinder/funktionsnedsättningar eller begränsningar 
i det dagliga livet upp 
 
 depression,  
 nedstämdhet,  
 ångest,  
 social fobi, 
 borderlineproblematik. 

 
9.6  Stöd av Norrköpings Samordningsförbund 
 
Uva var en av flera verksamheter startade inom ramen för Norrköpings 
Samordningsförbund, vilket gör att man blev inbjuden att delta i särskilda aktiviteter 
anordnade därifrån. Det rörde sig om gemensamma träffar med de andra 
verksamheterna inom samordningsförbundets regi, att informera vid anordnande 
seminarier, att lämna statistikuppgifter samt att som personal återkommande få göra 
så kallad självvärdering genom särskilda frågor. 
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10.  Resultatredovisning 
 
10.1 Inskrivningsgrupp 
 
Nio av nio tillfrågade har besvarat frågeställningar i utskickad enkät. 
 
Samtliga har en längre erfarenhet från att vara representant i inskrivningsgruppen. 
Fem har deltagit från start, en från februari 2008 och övriga sedan hösten 2007. 
 
1. Vad tycker du har fungerat bra totalt sett med inskrivningsgruppen? 
Svaren visar på positiva faktorer som representationen från flera myndigheter, bra 
diskussion och dialog samt god stämning i inskrivningsgruppen. 
 
 Det mesta. Strukturerade möten, tydlig arbetsordning (vartefter), bra med 

gemensam dialog, bedömning och synsätt. Öppnar även nya vägar för 
samverkan utöver detta forum. 

 Det har varit bra och nödvändigt att ha deltagare från olika myndigheter. 
Helhetsbilden blir fylligare och man lär sig samtidigt om andra verksamheter 
och fortsatt kontakt i andra ärenden underlättas.  

 Bra diskussioner, kunskapsutbyte, positiv stämning. 
 Ett bra samarbete mellan de olika representanterna. En öppen och bra 

diskussion under möten i inskrivningsgruppen. 
 De som har varit med i inskrivningsgruppen har varit engagerade och sett till 

sina klienters bästa. Diskussioner har förts på ett konstruktivt sätt och det har 
varit en god stämning. 

 Möjligheten att ta upp och ventilera ärenden. Bra närvaro. Bra dialog i 
inskrivningsgruppen. 

 Representanter i gruppen har varit behjälpliga att ta fram information och svar 
på frågor om olika insatser och ersättningar till deltagare. Inskrivningsgruppen 
har varit ett bollplank när olika situationer uppkommer. Möjlighet att påvisa 
och diskutera styrkor och svagheter i verksamheten. Hitta lösningar 
tillsammans för deltagarna.  

 Bra diskussioner. Man har kunnat få tips och råd vad gäller deltagarna. Det har 
gått snabbt att komma i kontakt med handläggare på respektive myndighet. 
Som personal har inskrivningsgruppen gett positiv feedback när det har varit 
tufft. 

 Det har varit ett öppet klimat och det har funnits stor förståelse för de olika 
insatsernas begränsningar exempelvis vad gäller lagstiftning. Det har funnits 
bra stöttning och man har kunnat söka stöd och hjälp hos varandra för att driva 
ärendena vidare. 

 
2. Vad tycker du sedan har fungerat mindre bra? 
Samtliga tillfrågade har besvarat frågan. Exempel på mindre bra faktorer är 
otydligheten kring målgruppen, lång väntan till psykiatrin när insatser därifrån har 
behövts, att representant har saknat mandat och bristfälliga utredningar.  
 
 I början otydligt kring målgrupp, som klarnade men ändå var svårbedömd. 

Inskrivningsgruppen har hela tiden fungerat bra. 
 Inte sällan så hamnade vi i diskussionen om vad betydande 

funktionsnedsättningar är. Det kändes inte som om det var helt självklart.  
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 I början var det svårt att komma till skott. Framför allt var målgruppen svår att 
greppa. Vart efter vi blev varmare i kläderna flöt det bättre.  

 Kriterierna för att bli antagen till Uva. Eftersom jag inte varit med från början 
i gruppen var reglerna kring inskrivningsförloppet oklart.  

 De flesta av de personer som har aktualiserats i inskrivningsgruppen är 
personer som inte några andra insatser har fungerat för. Tyvärr har i många 
fall inte heller Uva varit rätt för dessa. Att hitta en verksamhet som fungerar 
för de ”personer som inte fungerar” är mycket svårt. 

 Insatser från psykiatrin hade varit önskvärt i större utsträckning, lång väntetid 
för en del att få hjälp. Om insatserna varit mer parallellt med deltagandet i Uva 
hade troligtvis några kommit fortare fram. Borde ha varit mer tydligt uttalat 
var ansvaret för olika insatser skulle ligga. Det hade varit önskvärt med en 
större samverkan i själva arbetet. 

 Representanterna har inte mandat att ta beslut vilket gör att representanterna 
får ta tillbaka frågan till sin enhet. Personerna som ansökt har i flera fall varit 
för lite utredda. 

 Ibland har Uva tyckt att någon har för svår problematik för Uva att hantera 
men vissa i inskrivningsgruppen har inte hållit med. För svaga utredningar 
som skall ligga till grund för våra bedömningar. Ibland inga utredningar alls. 
Olika syn på hur Uva ska jobba med deltagarna och hur uppdraget ser ut.  

 Inskrivningsgruppen har varit begränsad med anledning av att målgruppen har 
varit väl ”snäv”. Initialt mycket diskussioner om till exempel samtyckes- och 
inskrivningsblanketter. Det arbetet hade, med facit i hand, kunnat 
effektiviserats. Det var lite trevande i början när det kanske inte var 100 % 
koll på målgruppen. En del ärenden drogs också mer än en gång, med samma 
resultat.  

 
3. Vad tycker du behöver förändras för att den skulle fungera bättre? 
Sammanfattningsvis visar svaren på tankar om förändringsbehov rörande tydligare 
kriterier och regler för antagning, bättre utredningar och informationen om personen 
före ansökan.  
 
 Tror inte inskrivningsgruppens arbete behöver förändras så mycket. Det har 

fungerat bra. Varit strukturerat och det har underlättat i arbetet. 
 Svårt att säga, kanske ännu tydligare kriterier för intagning. Vi pratade om 

bedömning men tydliggöra vilken sorts bedömning som ska finnas med från 
början från de olika myndigheterna. 

 I vissa fall var deltagaren aktuell hos fler än vad vi hade kunskap om innan 
diskussionen i inskrivningsgruppen. Genom detta missades ibland 
information. 

 Enklare regler för antagning. Provperiod ca 3 månader. Kontinuerlig 
utvärdering för den enskilde och för projektet. 

 Gruppen i sig fungerade bra. Möjligen skulle det varit fördelaktigt om Uva 
använt sig av gruppen i mer vägledande och rådgivande syfte kring de 
deltagare man hade inne i verksamheten för att hitta andra vägar att hjälpa 
dem. 

 Att alla samverkansparter tar ett större ansvar i samverkan. 
 Tydligare riktlinjer för hur inskrivningsgruppen ska fungera. Mer 

beslutanderätt. Personer som ansöker till verksamheten är mer utredda. 
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 Det behövs bättre utredningar, mer kunskap om deltagarna innan ansökan. 
Tydlighet i avtal. 

 Tydligare målgruppsbeskrivning, mindre av diskussioner kring dokumentation 
och att lokalfrågan hade varit klar från början.  

 
4. Andra synpunkter? 
Två av de tillfrågade lämnar inga andra synpunkter i enkäten. Övriga i inskrivnings-
gruppen ger nedanstående svar.  
 
 Tror inte på att alla ska vara tvungna att tillhöra psykiatrin. Viktigt att inte 

psykiatrisera i onödan. 
 Svårt med målgrupp kontra projektlängd.  
 Ett projekt som har pågått under ca 1 år är ganska svårt att utvärdera. Det man 

bör tänka på är ett projekt behöver vara under en längre period, eventuellt 3 år. 
Det var en lång uppstart i Uva efter vad jag förstår. 

 Man bör fortsätta arbeta för att hitta vägar att hjälpa de som är långt från 
arbetsmarknaden, så att man inte ger upp kring denna målgrupp. 

 Hoppas att allt det goda och bra som har vuxit fram tas tillvara på ett 
konstruktivt sätt. 

 Att sammankallande, skriva minnesanteckningar och sammanställning av 
individärenden ska ligga på verksamhetschefen, eftersom det annars tar tid 
från verksamheten. Socialkontoret borde finnas med i inskrivningsgruppen. 

 Att Uva inte fanns på plats i de lokaler man skulle ha och fick flytta och fixa 
med möbler och annan inredning påverkade troligen både de inskrivna och 
inskrivningsgruppen negativt.  

 Två – ej svar. 
 
10.2 Remittenter 
 
De tillfrågade remittenterna representerar Psykiatrin, Arbetsmarknadskontoret tidigare 
Försörjningskontoret och Arbetsförmedlingen.  
 
Åtta av 10 remittenter har besvarat enkäten. 
 
Underlaget utgjordes egentligen av 12 remittenter, men här fanns två bortfall.  
En remittent fanns inte kvar vare sig på arbetsplats eller i kommun. I det andra fallet 
hade deltagaren rätt omgående efter starten på Uva avböjt fortsatt kontakt med sin 
remittent.  
 
Två av de tillfrågade remittenterna ingår även i inskrivningsgruppen, där en har 
remitterat två ärenden och den andra ett ärende.  
 
1. Hur har samarbetet med UVA fungerat 
a. i samband med ansökan och före start i verksamheten? 
Samarbetet uppfattas ha fungerat på ett bra sätt. Några svarar mycket bra.  
 
 Tycker att det var ett positivt bemötande vid första kontakten per telefon samt 

vid informationsmötet. Tydlighet kring syfte och mål. 
 Mycket bra. Både person och remittent har fått möjlighet att träffa personalen 

från Uva för att planera och följa upp. 

Vård- och omsorgsprogrammets rapportserie 2009:4 17



 Bra. Först har ärendet presenterats i inskrivningsgruppen, sedan har presumtiv 
deltagare och remittent kunnat göra besök på Uva. Slutligen har man fyllt i 
ansökan fullständigt efter det.  

 Samarbetet har hela tiden fungerat bra. 
 Jättebra. 
 Samarbetet har fungerat bra. Före start var det ett inskrivningsmöte på Uva 

med personal från Uva och Arbetsförmedlingen, personen och remittent. Där 
gjordes en preliminär planering. 

 Något oklart vilka kriterier som gällde för att personen skulle vara aktuell. Fått 
lite olika svar. Detta blev dock inget problem utan har löst sig. Mycket bra 
med studiebesök. 

 Bra. 
 
1. Hur har samarbetet med UVA fungerat 
b. under tiden i verksamheten? 
Svaren visar att samarbetet även har fungerat väl under tiden personen deltagit i 
verksamheten. Två av remittenterna hade önskat än mer kontakt. 
 
 Lite långt mellan utvärderingsträffar. 
 Bra. Regelbunden uppföljning. 
 Bra kontinuerlig kontakt både med möten och telefonledes. 
 Samarbetet har hela tiden fungerat bra. 
 Jättebra. 
 Har haft telefonkontakt med personalen under tiden i verksamheten. I ett fall 

var det två extra möten på Uva i samband med personens boendesituation samt 
psykiska mående. I ett annat fall flöt det bara på tills det var dags för ett 
avslutningsmöte. I det tredje fallet avskrevs personen inom loppet av tre 
månader.  

 Bra! Viktigt med de uppföljningar som har hållits.  
 Få kontakter under tiden men då undertecknad suttit i inskrivningsgruppen har 

informationen kommit den vägen. 
 
2. Vad tycker du totalt sett har fungerat bra med UVA? 
Svaren visar på positiva faktorer som personal, verksamheten i sig, innehållet och att 
man vänder sig till unga människor.  
 
 Bra tanke med kognitivt förhållningssätt. Såg helheten kring kost-motion-

aktivitet och sysselsättning. Individuell planering.  
 Kontakt med personalen. Lätt att ta kontakt via e-post eller telefon. 
 Bra förberedande verksamhet för de deltagare som har fått möjlighet att gå i 

verksamheten. 
 Positivt med verksamhet som vänder sig till ung målgrupp. 
 Uva eller någon liknande verksamhet behövs, eftersom det är mer och mer 

unga människor som har psykiska problem eller ohälsa och som är i behov av 
extra stöd och hjälp. 

 Personalen var lättillgänglig och det var enkelt att komma överens om tid för 
möten med mera. Uva har varit ett stort stöd för tjejer gällande studier, 
arbetspraktik, individuella samtal med mera. 

 Det mesta har fungerat bra. 
 Att personerna ifråga har fått bra stöd och hjälp i ett förberedande skede. 
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3. Vad tycker du sedan har fungerat mindre bra? 
Tre av åtta uttalar inget som är mindre bra. En tycker att allt har fungerat bra. Övriga 
kommenterar som mindre bra kravet om psykiatrikontakt, ledarnas kompetens, fokus 
på fysiskt aktivitet samt oklar verksamhet från början. 
 
 Negativt med krav om psykiatrisk kontakt. Kan behöva dessa insatser men inte 

vara i behov av specialistpsykiatri. 
 Inget. 
 Kanske att ledarnas kompetens har sviktat något. Då det är en ”svår målgrupp” 

hade de kanske behövt ytterligare kunskap och verktyg. Ibland lite för stort 
fokus på fysisk aktivitet, på ledarnas önskemål? 

 Det känns inte som aktiviteterna alltid var så genomtänkta, jättebra med 
friskvård men eftersom flera av tjejerna haft negativa erfarenheter av 
gymnastiken i skolan kunde den kanske skötts på annat sätt. 

 Allting har fungerat bra. 
 Att verksamheten var lite oklar i början. 
 Två - ej svar. 

 
4. Vad tycker du skulle behöva förändras för att det skulle fungera bättre 
a. när det gäller denna typ av verksamhet? 
De förbättringsförslag som anges rör personalens antal och kompetens, kraven för 
inskrivning samt verksamhetstidens längd.  
 
 Inte begränsa för hårt kring ”måsten” för att få möjligheten till insatsen. 

Exempelvis ifrån psykiatri, socialtjänst, men antar att det handlar om pengar 
vem betalar.  

 Fler medarbetare. Mer kunskap hos personalen, det behövs lite mer av 
”behandlande” perspektiv också. Målgruppen behöver tydliggöras ytterligare 
och kanske mynna ut i två olika ”målgrupper”. En med dem som har kontakt 
med Arbetsförmedlingen och står närmare arbete och den andra med de 
personer med psykiatrisk ohälsa/problematik som behöver lite längre tid och 
annat stöd än första gruppen. 

 Att man inte bara panikstartar upp något och sedan ”pang bom” lägger ner. 
Det krävs genomtänkt start och ha ordentliga förutsättningar i form av lokaler, 
personal, budget från start. Därefter måste man inse att det krävs en tids 
inkörning innan man kan utvärdera en verksamhet. 

 Har inget förbättringsförslag. 
 Det skulle vara bra med professionell kurator/psykolog, eftersom det oftast 

handlade om problematiken med psykiska hinder. 
 Långsiktighet är viktigt för verksamheten. Synd att detta inte har blivit 

möjligt. 
 Att arbeta vidare med kravnivån. 
 En - vet ej. 
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4. Vad tycker du skulle behöva förändras för att det skulle fungera bättre 
b. när det gäller egen medverkan? 
Svaren anger inga förändringsbehov för att det skulle fungera bättre utifrån egen 
medverkan. De som har besvarat frågan tycker att det har varit bra.  
 
 Vid behov som tidigare positivt med gemensamma träffar kring 

problem/konflikter. 
 Känner att den egna medverkan i  samverkan och aktivitet i kontakt och 

process/planering har fungerat på ett bra sätt. 
 Regelbunden kontakt med arbetsledarna på Uva i form av gemensamma träffar 

eller per telefon och e-post.  
 Det har varit bra. Har medverkat vid möten. 
 En - vet ej. 
 Tre - ej svar.  

 
5. Andra synpunkter? 
Tre av remittenterna lämnar inga andra synpunkter. Övriga lämnar nedanstående svar.  
 
 Synd att det inte fortsätter men det blir säkert något nytt projekt man får 

pengar till under en period.  
 Synd att verksamheten är nedlagd. Det behövs aktiviteter för de unga vuxna 

med psykiska eller psykosociala problem. Det finns alltid resurser hos 
människan, bara det finns forum att locka fram dem. Tycker att Uva inte hann 
”sätta sig” på den korta tiden den var verksam. Allt tar sin tid.  

 Mycket synd att Uva lagt ned. Skulle behövas men i större utsträckning och 
även delas upp i två olika inriktningar, en med dem närmare arbete och en 
med dem som behöver längre tid. Tråkigt att man inte kan ha kvar 
verksamheten och vidareutveckla den. Har varit ett bra innehåll. 

 Jobbar med personer som har olika hinder och befinner sig längst från arbets-
marknaden. De personerna behöver olika insatser. Det kan vara extra stöd 
gällande läkarkontakt, stöd i boende eller insatser från Arbetsförmedlingens 
sida. Den typ av verksamhet som Uva behövs, då blir personerna sedda och får 
rätt hjälp. 

 Tråkigt att projektet läggs ned. Denna typ av verksamhet behövs verkligen. 
 Två - inga andra synpunkter. 
 En - ej svar. 
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10.3 Deltagare 
 
Kvantitativa uppgifter 
 
Tabell 3 
Antal individärenden som sedan började på Uva – 15 personer 
                  PSYKIATRIN          FÖK/AMK     VOK                AF 

Ålder Kvinna Man Kvinna Man Kvinna Man Kvinna Man 
18 - 24 5 0 2 1 0 0 2 1 
25 - 30 2 0 1 0 0 1 0 0 
Summa 7 0 3 1 0 1 2 1 
 
Kommentar: 11 av 15 tillhörde den yngre åldersgruppen, en var under 20 år. 
 12 av 15 var kvinnor. 
 Sju  av 15 aktualiserades av Psykiatrin. 
 
Deltagarna erbjöds verksamhet fyra dagar i veckan enligt det strukturerade schemat, 
se bilaga 3. Här fick var och ens individuella behov styra hur det var mest lämpligt att 
börja och fortsätta. En viss inskolning var nödvändig. Vid sidan av verksamhetens 
grundschema med de gemensamma aktiviteterna i gruppen formades sedan ett eget 
anpassat schema för varje deltagare.  
 
Sex av 15 kom att praktisera på olika arbetsplatser parallellt med Uva. 
Tre av 15 kom att studera parallellt med Uva.  
 
Tabell 4 
Rehabiliteringsresultat för deltagarna som började på Uva – 15 personer 
                  PSYKIATRIN          FÖK/AMK     VOK                AF 
Resultat Kvinna Man Kvinna Man Kvinna Man Kvinna Man 
Positivt 6 0 2 0 0 0 2 0 
Neutralt 1 0 0 0 0 1 0 0 
Negativt 0 0 1 1 0 0 0 1 
Summa 7 0 3 1 0 1 2 1 
 
Kommentar: 10 av 15 nådde ett positivt rehabiliteringsresultat.  
 Två av 15 nådde ett neutralt rehabiliteringsresultat. 
 Tre av 15 nådde ett negativt rehabiliteringsresultat.  
 
Till ett positivt resultat förs de deltagare, där en förändring eller rehabilitering skedde 
i positiv riktning sett utifrån det arbetslivsinriktade perspektivet. Dit räknas även ifall 
man gick vidare till studier. Genom Uva nådde deltagaren längre i förändringen av sin 
livssituation i jämförelse med situationen före start. Satta mål uppnåddes såsom att få 
arbete, bli arbetsför eller börja studera på exempelvis Kommunala Vuxenskolan. 
 
Till ett neutralt resultat räknas de deltagare, där Uva relativt omgående inte bedömdes 
vara rätt verksamhet. Man ville inte vara kvar eller klarade inte av kraven som 
ställdes. Personen behövde en annan form av rehabilitering än vad Uva erbjöd. 
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Till ett negativt resultat förs de deltagare, som knappast hade någon närvaro eller inte 
deltog alls alternativt blev psykiskt försämrad. Dessa tre personer var dessutom tre av 
de fyra, som erbjöds verksamhet i juni 2007 och sedan inte kom att fortsätta.  
 
Med en totalgrupp bestående av 15 personer innebär det att 
 
 67 % visar ett positivt rehabiliteringsresultat,  
 13 % visar ett neutralt rehabiliteringsresultat, 
 20 % visar ett negativt rehabiliteringsresultat.  

 
Med en totalgrupp bestående av de 12 personer, som i realiteten aktivt kom att delta i 
verksamheten, innebär det att  
 
 83 % visar ett positivt rehabiliteringsresultat,  
 17 % visar ett neutralt rehabiliteringsresultat. 

 
Av de sist nämnda 12 personerna gick de facto en vidare till en fastanställning, två 
blev arbetssökande, tre fortsatte med gymnasiestudier, två tog föräldraledigt annars 
arbetssökande, två gick till annan rehabiliterande verksamhet och två utan annat.  
 
Frågor från enhetschef för verksamheten 
 
Fem av tio tillfrågade deltagare har besvarat frågorna. 
 
1. Hur tycker du att du har blivit bemött av personalen på Uva? 
Tre av fem svarar mycket bra och övriga två anger bemötandet som bra. 
 
2. Hur tycker du att öppettiderna på Uva är/har varit? 
Samtliga fem tycker öppettiderna har varit mycket bra. 
 
3. Hur tycker du att lokalerna är som Uva:s verksamhet bedrivs i? 
Fyra av fem tycker att lokalerna är bra och en tycker mycket bra. 
 
4. Tycker du att personalen på Uva har den kompetens som krävs för att kunna  
hjälpa och stödja dig i din utveckling? 
Fyra av de tillfrågade anger att personalen har kompetens, en svarar vet inte. 
 
5. Anser du att du har fått möjlighet att vara med och påverka aktiviteterna som  
planeras för din utveckling? 
Samtliga fem besvarar frågan jakande.  
 
6. Övriga kommentarer? 
Aktiviteterna har varit bra men att kombinera så att det passar är svårare. Man har  
själv fått räkna ut vad man behöver och säga det. Det gör saker svårt för ibland vet  
man inte själv det.  
Tycker att ett år är för kort tid. Borde vara mellan 12 – 24 månader.  
Nu fungerar Uva mycket bra.  
Tack vare insatser från en personal har jag ett bättre liv idag. 
Tack vare Uva har jag utvecklats enormt mycket mer än jag trodde när jag började.  
Max 1 år är lite för kort tid. 18 månaders period vore mer rimligt.  
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Gruppintervju 
 
Inledningsvis uttrycker de fyra i gruppen att Uva har varit bra och de ställer sig frågan 
varför lägga ner. Man kan inte förstå att det ska läggas ner. ”Det finns behov av Uva”. 
”Jag hade aldrig kommit så här långt”, säger någon. Övriga instämmer.  
 
1. Vad tycker du om personalen? 
Samtliga lämnar positiva omdömen om personalen, vilka handlar om  
 rak, ärlig och hjärtlig kommunikation, 
 hög tillgänglighet exempelvis man har fått ringa på andra tider, 
 bemötandet d v s om att som deltagare kunna vara sig själv, känna sig värd 

något, att bli sedd, känna trygghet, 
 att trots deltagarnas olikhet har det känts som en grupp, som en familj, 
 att både kunna ställa krav och att stötta, har varit stöttepelare, 
 att vara flexibel och inte gå efter färdiga mallar, har varit människokännare. 

 
2. Vad tycker du om gruppen deltagare? 
Här reflekteras kring antal, kön och relation. 
 Max 10 deltagare i en grupp men inte komma 10 nya samtidigt.  
 Bra med homogena grupper. 

De intervjuade har enbart varit tjejer i gruppen, vilket har uppskattats. Man har 
fått vara sig själv och kunnat prata ”tjejsaker”. En tät relation har uppstått. 

 
3. Vad tycker du om aktiviteter/schema/lokal? 
Gruppen beskriver en typisk dag på Uva. Man väljer en torsdag, kl 9.00 – 15.00.  
 Dagen börjar mellan kl 9.00 – 10.00 med gemensamt fika under tiden talar 

man om gårdagens aktiviteter och vad som kan ha varit svårt.  
 Kl 10.00 på en torsdag startar planeringen inför nästa vecka. Det finns ett 

basschema och sedan ett individuellt för varje deltagare. Efteråt sätts 
planeringen upp på gemensam anslagstavla i lokalen.  

 Därefter lagar man mat tillsammans, inköpen har gjorts dagen innan på 
onsdagen. Här framförs att det är bra att alla är delaktiga för man lär sig att ta 
initiativ, får äta tillsammans, vågar ta för sig och lär sig laga mat.  

 På torsdagseftermiddagen är det någon social aktivitet, det kan vara att 
exempelvis fika någonstans på stan. Man har också spelat pjäser, gjort olika 
övningar såsom diskuterat kring olika teman. En gång var temat för 
diskussionen ”en bra mamma är…”. 

Gruppen berättar vidare om övriga aktiviteter. 
 Friskvård, tillsammans eller individuellt.  

Exempel på friskvårdsaktiviteter är dans, yoga och boxning.  
 Man poängterar att man inte bara är i lokalen och ”bara pratar”. Exempelvis 

har man besökt Kolmårdens Tropicarium och medeltidsmarknaden i 
Söderköping.  

 Var och en har fått olika uppdrag som exempel nämns att hålla föredrag eller 
ställa frågor till människor ute på stan. ”Jättebra att få träna!” 

 Att söka jobb är en annan aktivitet. Det har man gjort genom att ta ut en 
annons och sedan utifrån den har man skrivit en ansökan med eget CV.  

 Viktigt är att med hjälp av verksamheten få ”vanliga vardagsrutiner” – ”att få 
ett normalt liv, att det finns ett normala saker förutom att tycka synd om sig”. 

Angående lokalens utformning uppfattas att en positiv inställning finns. 

Vård- och omsorgsprogrammets rapportserie 2009:4 23



 
4. Om du tänker tillbaka på tiden du har varit på Uva, finns det något som har blivit 
bättre/sämre? Hur har det påverkat/påverkar dig att vara här? 
 Stora positiva förändringar beskrivs.  

En av den arbetar numera deltid efter att först ha ordnat med praktik själv och 
praktiserat. Två har påbörjat utbildningar.  

 Genom den enskilda planeringen, som hela tiden har förändrats, har man fått 
hjälp att planera och göra egna uppdrag.  

 Följande kommentarer lämnas ”jag har fått hjälp att öppna mig, att bli social 
och att bilda mitt eget nätverk”, ”Uva har betytt jättemycket för resten av mitt 
liv”, ”om inte Uva funnits så kanske jag inte hade levt, vill inte tänka på det”, 
”Uva har blivit en andra familj”. 

 
5. Finns det något som du tycker skulle ha varit bättre? 
 Mer individuella samtal. 

Man understryker att man har haft samtal men mer hade varit än bättre. 
 Bättre ekonomi.  

Man har fått lagt ut och stöttat varandra. En kassa att ta av efterfrågas.  
 Mer kontakt med andra inblandade parter.  

Här menar man inte sina individuella kontakter. Intagningsgruppen kunde ha 
presenterat sig, när man var i lokalen. Även kontakt med enhetschef nämns. 

 
6. Finns det något som du skulle vilja ta bort? 
Samtliga svarar nej. 
 
7. Finns det något du saknar, men skulle velat ha? 
Samtliga svarar nej. 
 
8. De som inte är här nu Vad tror du om deras uppfattning? Samma uppfattning? 
Gruppen tror att dessa skulle säga ungefär samma. Flera har kontakt. Det konstateras 
att för någon har det inte gått bra, men för övriga har det gått bra.  
Exempel på egna kommenterar som lämnas här  är följande ”jag var mer destruktiv 
mot mig själv”, ”jag har fått ett annat sätt att se mig själv”, ”jag vill något, tar plats, 
har rätt att vara sig själv”, ”jag har fått insikt och självförtroende” samt att ”även om 
man mår dåligt en dag så finns en dag imorgon också”.  
 
9. Vad har varit bra med Uva? 
 Löpande intagning, eftersom man är sårbar i början är det inte bra om alla 

kommer samtidigt och det gör det möjligt att stötta varandra. 
 Man har fått hjälp med att få rutiner exempelvis sovrutiner, vardagsrutiner. 
 Man har fått hjälp med helhet.  
 Man har fått ta ansvar genom uppdrag och aktiviteter.  
 Man har utvecklats på Uva från att ha varit isolerad/kontrollerad och inte haft 

något att göra. Uva har gjort skillnad. 
 
10. Finns det något mer du vill säga, som vi har glömt att fråga? 
Här påtalas möjligheten till praktik. Det har varit viktigt för dem som har praktiserat.  
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10.4 Personal 
 
Här redovisas vad personalen själva upplever har varit styrkor eller framgångsfaktorer 
för Uva, svårigheter som har uppmärksammats under verksamhetstiden samt vilka 
risker man identifierar utifrån sitt perspektiv. Därefter följer personalens svar på de 
självvärderingsfrågor, som man har fått besvara utifrån att Uva har varit en försöks-
verksamhet på uppdrag av Norrköpings Samordningsförbund.  
 
Styrkor 
 Strukturerat veckoschema med ett bra upplägg. 
 Bra lokaler med möjlighet att gå undan. 
 Ett situationsanpassat arbetssätt som möjliggör flexibilitet. 
 Personalen är tydliga och ställer krav.  
 Personalen utgår från en helhetssyn. 

 
Svårigheter 
 Det har varit problematiskt med tydligheten i riktlinjer, ramar och uppdrag. 

Exempelvis har missbruk av droger och alkohol förekommit, dock har det 
saknats riktlinjer för hur det ska bemötas. 

 Bemanningen med två tjänster gör det svårt vid exempelvis sjukdom. 
 Verksamhetsmålet om att deltagarna inom ett år ska gå vidare till 

förvärvsarbete eller utbildning har upplevt som en tidspress. 
 Befintlig budget. Vad har vi att röra oss med och vad får vi använda dem till? 
 Privatekonomin hos deltagarna, som har styrts av olika regelverk och de har 

haft ont om pengar att röra sig med vid exempelvis förekommande aktiviteter. 
 Angående material och metoder. Det har inte funnits någon avsatt tid för 

planering och frågan ställs om målen har nåtts på bästa och effektivaste sätt. 
 Att avgöra målgruppstillhörighet. Utredningarna har ett flertal gånger varit för 

svaga eller inte funnits alls.  
 Problematiken med att å ena sidan arbeta med de individuella behoven i 

centrum och å andra sidan utifrån ett gemensamt strukturerat veckoschema för 
hela gruppen. Kontraproduktivt!?  

 Problematiken med kontinuerligt intag. 
 Att verkligen arbeta förändrande, och inte behandlande. Det är svårt ibland. 

 
Risker 
 Att det blir fel målgrupp. 
 Att felaktigt material och metoder för målgruppen används i verksamheten. 
 Ifall hot och våldsituationer uppstår vid ensamarbete. 
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Självvärderingsfrågor från Samordningsförbundet 2007-11-06 
 
1. Beskriv projektets förberedelser och vad som varit bra respektive mindre bra? 
a. Administration; hur har det gått med lokaler, telefoner, datorer etc? 
Tidigare administrativa problem men det har fungerat sedan flytten den 3/9.  
Kopiator saknas. Dokumentation saknas. 
 
b. Rekrytering av personal; hur har det gått?  
Annat som är viktigt att beskriva när det gäller uppstarten. 
 
c. Har tagit längre tid än förväntat? 
Idealt hade vi behövt ”jobba oss samman” innan start, kick-off. 
 
2. Har ni fått in rätt individer/målgrupp i projektet i förhållande till  
projektbeskrivningen?  
Initialt var problematiken för tung på de medverkande typ ADHD, social fobi, 
depression, nu bättre. 
 
3. Bedömer ni, att det uppsatta målet är realistiskt? 
Tveksamt gällande tidsfaktorn. 
 
4. Hur ser resursbehovet ut i förhållande till projektbeskrivningen? 
Många olika behov. Kanske fler tjänster, idag för sårbart (2 x 100 %),  
möjligen en halvtid ytterligare. Rollerna måste vara klara innan start. Ekonomin. 
 
5. Om ni ser till den planerade tiden för projektet, har tidplanen hållits hittills?  
På grund av lång startsträcka har den inte hållit hittills. De nya lokalerna har helt  
nyligen tagits i anspråk. 
 
6. Hur har styrningen av projektet fungerat? 
Bristande styrning. Referens- och inskrivningsgrupp finns dock. 
 
7. Hur har samverkan/kommunikationen gentemot övriga rehabaktörer fungerat?  
Liten eller ingen samverkan med andra projekt. Behöver bli bättre på information.  
Beträffande andra myndigheter kan det vara svårt att få tag i handläggare. 
 
8. Ge exempel på hinder och framgångsfaktorer i arbetsprocessen. 
 Angående hinder: 

Sårbarhet på grund av antal medarbetare i projektet. Deltagarnas försörjning  
vid aktiviteter som kostar. Ingen handledning. Fick starta utan ”verktyg”. 

 Angående framgång: 
Fått forma verksamheten själv. Inskrivningsgruppen.  
Snabba svar från samordningsförbundet. 

 
9. Vad skulle ni ha gjort annorlunda om ni fått starta om i dag? 
 Rekrytering.  
 Ej ”stressa” in deltagare.  
 Lokalfrågan.  
 Utrustning.  
 Mer information om budget. 
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Självvärderingsfrågor från Samordningsförbundet 2008-05-07 
 
1. Har ni fått in rätt individer/målgrupp i projektet i förhållande till 
projektbeskrivningen? 
Stämmer inte riktigt. Fler med komplex problembild har antagits. Psykiska problem  
och missbruksproblem. Har hänt att deltagare har kommit bakfulla eller uteblivit på  
grund av akut drogintag. 
 
2. Bedömer ni, att det uppsatta målet är realistiskt? 
75 % enligt avtal. 50 % bedöms mer realistiskt. Ett år för kort tid med tanke på  
målgruppens problematik. 
 
3. Hur ser resursbehovet ut i förhållande till projektbeskrivningen? 
Se punkt 1. Saknas metoder för arbetet med deltagarna i projektet. 
 
4. Om ni ser till den planerade tiden för projektet, har tidplanen hållits hittills?  
Volymmässigt stämmer det. 
 
5. Hur har styrningen av projektet fungerat? 
Bristande styrning. Chefsbyte. Tiden räcker inte riktigt till? Svårt få ”gehör”.  
Referens- och inskrivningsgrupp finns dock. 
 
6. Hur har samverkan/kommunikationen gentemot övriga rehabaktörer fungerat?  
Liten eller ingen samverkan med andra projekt. Kontakterna med Arbetsförmedlingen  
och Försäkringskassan fungerar bra. Samverkan/utbyte med andra projekt  
finansierade av Norrköpings Samordningsförbund är få på grund av tidsbrist. 
 
7. Ge exempel på hinder och framgångsfaktorer i arbetsprocessen. 
 Angående hinder:  

Saknar möjlighet till förtur, exempelvis terapi inom psykiatrin.  
Deltagare i akut missbruk. Brist på styrning. Skyddsfrågan.  
Mycket att göra för de två som arbetar i Uva.  
Arbetsmetoder (forskningsbaserade) saknas.  
Löpande intag. Budget. Avsaknad av handledning. 

 Angående framgång:  
Kompetensen i arbetsguppen. Personliga egenskaper.  
Inskrivningsgruppen fungerar bra. Lokalerna ändamålsenliga.  
Verksamheten som sådan. 

 
8. Vad skulle ni ha gjort annorlunda om ni fått starta om i dag? 
 Ge tid för introduktion, exempelvis någon form av s k Kick-off.  
 Lokaler och datorer ordnat från början.  
 Styrgrupp som ”pratat ihop sig”.  
 Metoder klara.  
 Studiebesök.  
 Ej löpande intag. 
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11.  Slutkommentar 
 
Genom ett samverkansavtal mellan Norrköpings Samordningsförbund och Vård- och 
omsorgsnämnden tillskapades den typ av verksamhet, som Uva sedan utvecklades till. 
Dokumentationens syfte har varit att göra en sammanställning om verksamhetens 
förutsättningar, praktiska genomförande, påvisa erfarenheter samt dra slutsatser i och 
med att Uva upphörde 2009-03-31.  
 
Uva var ett exempel på en försöksverksamhet, som på kort tid och med begränsade 
resurser, prövade ett koncept med arbetslivsinriktad rehabilitering för unga vuxna 
personer i åldern 18-30 år med psykisk funktionshinder/funktionsnedsättning.  
 
Positiva erfarenheter 
 Enkel ingång utan formella myndighetsbeslut. 
 Inskrivningsgrupp med myndighetsrepresentanter främjar samverkan. 
 Flexibel verksamhet med stor möjlighet att anpassa till olika behov. 
 Det lilla formatet gör att var och en blir sedda utifrån sina unika behov. 
 Flera deltagare har gått från en passiv och otrygg tillvaro till ett fungerande liv 

med arbete eller studier, framför allt med insikt och bättre självkänsla. 
 ”Uva har gjort skillnad” som det utrycktes vid intervjun med deltagarna. 

 
Mindre positiva erfarenheter 
 Det sårbara i att vara en liten verksamhet med fåtal personal. 
 Att inte ha lokalfrågan löst vid start av ny verksamhet. 
 Handledningen fungerade inte tillfredsställande. 
 Svårigheten att definiera målgruppstillhörighet utifrån funktionshinder, 

förändringspotential och maximerad rehabiliteringstid på ett år. 
 Att kravet om gemensamt utredd inte nåddes fullt ut. 
 Balansgången mellan att vara rehabilitering och inte bli behandling. 

 
Måluppfyllelse 
 På individnivå skulle förutsättningar skapas för deltagaren att förberedas till 

arbetsmarknaden, vilket också skedde för de som deltog på Uva. 
 På verksamhetsnivå skulle metoder och arbetssätt utvecklas för att stärka 

målgruppens förutsättningar till arbetsmarknaden, vilket också rent praktiskt 
skedde genom den metodik som togs fram och prövades. 

 75 % av deltagarna skulle enligt resultatmålet gå vidare efter tolv månader till 
förvärvsarbete eller utbildning, vilket inte nåddes exakt. Däremot skedde en 
förändring av livssituation i positiv riktning utifrån ett arbetslivsinriktad 
perspektiv för 10 (83 %) av de 12 personer som aktivt deltog. 

 
Sammanfattningsvis konstateras att konceptet, strukturerade gruppaktiviteter kontra 
individuella lösningar, trots kort verksamhetstid fungerade väl. Uva blev en miljö att 
växa i och gav sina deltagare möjlighet att kunna ta ett steg vidare i sina liv, även om 
det inte för alla ledde direkt till arbete eller utbildning. Noterbart är egentligen det 
självklara att praktiska spörsmål ska vara lösta i förväg. Det lilla formatet är å ena 
sidan mycket positivt för individen i behov av stöd och rehabilitering men är å andra 
sidan så sårbart utifrån personal- och verksamhetssynpunkt. Att tydliggöra målgrupp 
ytterligare liksom att verkligen göra en ordentlig gemensam utredning är andra 
påvisade förbättringsområden.  
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