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Bakgrund, mål och syfte 

 
Projekt Vuxsam är ett samverkansprojekt inom Söderåsens samordningsförbund för 
individer mellan 30–64 år. Gemensamt för våra remitterade deltagare är att samtliga 
har en lång utredningstid hos en eller flera av dom samverkande myndigheterna. Målet 
på deltagarnivå är att deltagarna med hjälp av våra insatser skall nå en hållbar 
självförsörjning samt i övrigt en bättre vardag. Genom att samverka med remitterande 
myndigheter på individnivå så främjar Vuxsam i övrigt även interaktionen och 
samarbetet myndigheterna i mellan. Metoderna som främst används är Case 
management utifrån resursmodellen för den individuella kontakten samt 
Biologdesignern för projektets gruppverksamhet. Rent generellt så arbetar vi med våra 
deltagare utifrån ett tvärmetodiskt perspektiv. Projektet utvärderas internt, genom 
avslutningskoder och KASAM-frågeformulär.  
 
 

 Mål och syfte 

Vuxsam har som fastställd målsättning att av de som startar och fullföljer insatsen, 

det vill säga borträknat de som faller bort pga. avslut av andra skäl (ca 20 %), ska; 

 

 att 30 % av deltagare som slutför insatsen ska erhålla arbete eller påbörja 

studier (subventionerat/osubventionerat, studiemedel/bidrag) 

 att 50 % av deltagarna som slutför insatsen ska erhålla annan adekvat insats 

 samtliga deltagare som medverkar ska uppleva en ökad känsla av sammanhang 

 

 

    Verksamhetsmål  

 att invånarna i Bjuv och Åstorp ska uppnå eller närma sig självförsörjning 

genom ett utbyte kommunerna emellan 

 att samverkan mellan myndigheter utökas (FK, AF, region Skåne & 

kommunerna) 

 att invånarna ska ges rätt ersättning från rätt myndighet i rätt tid  

 att invånarna som har behov av samordnade rehabiliteringsinsatser, ska få 

individuella handlingsplaner och stöd från de myndigheter som denne har 

behov av 

 

   

 

 

 

 

 

 

 



Projektets syfte är att verka för; 

  

1) individutveckling med individuellt stöd (CM) och stöd i grupp: 

 Att motverka utanförskap och en marginaliserad identitet med utgångspunkt 

från individens behov och förutsättningar 

 Att deltagarna närmar sig självförsörjning genom behovsprövat stöd 

 Att självutvecklingen ökar hos målgruppen 

 

2) verksamhetssamordning: 

 Att ge medborgarna rätt insats i rätt tid 

 Att främja samverkan mellan aktörerna vad avser rehabiliteringsinsatser 

 Att deltagarna fortsätter att utvecklas på ett gynnsamt sätt 

 

Vuxsam - sammanfattning av det första halvåret - 2018  

Projekt Vuxsam har nu varit aktivt sedan hösten 2014. Under dom gångna åren så 

har projektets rutiner genomgående ”stötts och nötts”, kalibrerats och i många fall 

förfinats. Rutiner och metoder har ytterligare satt sig, både vad avser den dagliga 

verksamheten med deltagare enligt Case management metoden samt det 

tvärorganisatoriska arbetet med remissgrupper och kontakten med remitterande 

handläggare och myndigheter.  Det gångna halvåret har förlöpt på ett bra sätt. Vi har 

förutom den reguljära och dagliga verksamheten med våra deltagare där vi inte sällan 

har rollen som ”personligt ombud” i förhållande till deltagaren och dennes omvärld 

även prövat och i viss mån implementerat nya projekt - och samverkansfrämjande 

idéer inom projektets ramar. Under det inledande halvåret av 2018 så har Vuxsam 

bland annat varit fortsatt involverade i en fördjupad utredning som initierades av 

Försäkringskassan. Vi har under det gångna året initierat ett flertal individuella 

processer med projektets deltagare som förväntas resultera i att ett antal deltagare 

förbereds för arbetsmarknaden och andra kan lämna en gångbar ansökan om 

sjukersättning. Av naturliga skäl så är arbetet med dessa deltagare lågintensivt vilket 

öppnar upp för att under det kommande året aktivt försöka utöka antalet deltagare i 

projektet till uppskattningsvis 25 st aktiva deltagare. Den absoluta majoriteten av 

våra deltagare har en egen och skräddarsydd planering som framledes förväntas 

utmynna i en positiv och hållbar förändring i deltagaren liv. En minoritet av 

projektets deltagare befinner sig fortfarande i en process där vi fortfarande försöker 

utkristallisera en fungerande individuell planering som kan ta dom vidare i livet. 

Gemensamt för denna deltagarkategori är att vi upplever våra deltagare som 

motiverade och att deltagaren själv uttrycker att vi i Vuxsam fyller ett behov i 

deltagarens vardag. Vi sätter fortfarande en stor tilltro till den strukturerade 

gruppverksamheten ”Biologdesignern” som vi under det gångna halvåret drivit i en 

”lightversion” av i en mindre grupp. Under det gångna halvåret så har vi även strävat 

efter att försöka förstärka och förbättra projektets nätverkande för att på så sätt 

förbättra relationer och kommunikationsflöden mellan samverkande parter och 

aktuella myndigheter. Vi har ytterligare försökt förbättra den löpande informationen 



till våra samarbetspartners om vad som händer med respektive deltagare samt om 

projektet i övrigt. 

  

Måluppfyllelse – första halvåret 2018 

Under det gångna halvåret (Januari – Juni - 2018) så har Vuxsam sammantaget haft 

26 st aktiva deltagare inskrivna. Under samma period så har 6 st deltagare avslutats 

och 6 st nya deltagare har tillkommit i Vuxsam genom det sedvanliga 

remissförfarandet. Av våra avslutade deltagare under det gångna halvåret (6 st) så 

har 4 st (67%) avslutats till någon forma av avlönat arbete och har där med uppnått 

självförsörjning. En deltagare har avslutats och återremitterats till remittent efter en 

gemensam bedömning med remitterande myndighet. En deltagare har under det 

gångna året avlidit. Avslutningsfrekvensen och utfallet ligger bra till i förhållande till 

Vuxsams uttalade målsättning. Vuxsam har för närvarande 20 st aktiva deltagare 

inskrivna. 

 

Könsfördelning och ålder 

 

Vuxsams samlade deltagarantal under det gångna halvåret har varit fördelade på 

sammantaget 13 st män samt 13 st kvinnor (26 st). Medelåldern på Vuxsams 

inskrivna deltagare (20 st) under den första halvan av 2018 har uppgått till 49 år. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvinnor
50%

Män
50%

KÖNSFÖRDELNING
VUXSAM



Remitterande myndigheter 

Samtliga samverkande myndigheter i Söderåsens samordningsförbund har under det 

gångna första halvåret av 2018 haft och har aktiva deltagare i Vuxsam.                      

Det sammantagna antalet deltagare som har varit aktuella i Vuxsam (26 st) under 

första hälften av 2018 har remitterats in i Vuxsam enligt följande. 

 

Remissfördelningen – samtliga aktiva deltagare (26 st) i Vuxsam - första halvåret 2018 

 

 

Remissfördelning –samtliga inkomna remisser (6 st) - första halvåret 2018  
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Avslutningsorsaker i Vuxsam – första halvåret 2018 

Projektets avslutade deltagare under dom första sex månaderna av 2018 (6 st) har i 

samband med avslut kategoriserats och systematiserats i Försäkringskassans 

uppföljningssystem SUSAM. Vuxsam har under det första halvåret av 2018 ett 

fortsatt bra utfall på våra avslutade deltagare sett utifrån kvalitetsperpektiv.           

67% (4 st) av Vuxsams avslutade deltagare har avslutats till självförsörjning genom 

arbete (3 st – till subventionerat arbete samt 1 st till osubventionerat arbete).             

En deltagare har i samråd med remitterande myndighet återremitterats för andra 

mer lämpade insatser. En deltagar har avlidit. Den absoluta majoriteten av projektets 

avslutade deltagare har således gått från ett i flera fall långt bidragsberoende till 

självförsörjning. En majoritet av utskrivna deltagare från Vuxsam har där med 

avslutats i enlighet med projektets uttalade målsättning.  

 

SUS 

Statistik kring deltagarnas avslutning samlas löpande in med hjälp av SUS. I SUS sker 

in – och utregistrering av deltagare för att kunna följa upp resultaten av samverkan 

och finansiell samordning. SUS systemet administreras av Försäkringskassan. I SUS 

finns följande nio koder för avslut:  

 

1) Utskrivning (enligt överenskommen plan) 

2) Utskrivning – fortsatt rehabilitering 

3) Utskrivning på grund av sjukdom 

4) Utskrivning på grund av föräldraledighet 

5) Utskrivning på grund av flytt 

6) Medgivande återtagit 

7) Utskrivning – utan mätning 

8) Felregistrering 

9) Övrigt 

 

Med hjälp av insamlade data från SUS kan en avskalad sammanställning göras för att 

jämföra projektets mål på individnivå. Dom aktuella parametrarna som sammanfaller 

med projektets mål är: 

 

1) arbete (subventionerat och osubventionerat) 

2) studier  

3) annan insats (t.ex. praktik, arbetsrehabilitering eller behandling) 

4) avslut på grund av annan orsak (t.ex. missbruk, hög frånvaro, graviditet, flytt) 

 

 

 



Avslutade enligt SUS avslutningskoder i Vuxsam - första halvåret 2017 

Avslutningskod Antal Avslutade I procent 

1 Utskriven enl. överenskommen plan 4 st  67 % 

2 Utskriven – fortsatt rehabilitering 1 st   16,5 %  

3 Utskriven på grund av sjukdom 0 st   0 % 

4 Utskriven på grund av 

föräldraledighet 

0 st   0 % 

6,55 Utskriven på grund av flytt 0 st   0 % 

6 Medgivande återtaget 0 st   0 % 

7 Utskrivning på grund av mätning 0 st    0 % 

8 Felregistrering 0 st   0 % 

9 Övrigt 1 st   16,5 % 

 

Inskrivningstid i Vuxsam - första halvåret 2017 

Inskrivningstiden för avslutade deltagare i projektet varierar i mellan tre (3) till 

tjugofem (25) månader. Den genomsnittliga inskrivningstiden för avslutade deltagare 

under det första halvåret 2018 uppgår till tretton (13) månader. Den genomsnittliga 

inskrivningstiden för Vuxsams samtliga deltagare (26 st) uppgår till fjorton (14) 

månader med en variation på inskrivningstid mellan en (1) och trettionio (39) 

månader. 

Remissgruppen 

Remissgruppen träffas sedvanligt i Vuxsams lokal i Bjuv för att samverka runt 

remitterade deltagare men även informationsutbyte gällande angelägenheter i 

Vuxsam samt i samverkande myndigheter.  Frågor och önskemål har lyfts, aktuell 

information från dom medverkande myndigheterna har löpande delgetts.           

Under det gångna halv året har våra remissgruppsmöten genomgående varit 

välbesökta samt genomsyrats av ett påtagligt engagemang från dom medverkande 

myndighetsrepresentanterna. Samtliga remitterande myndigheter har fasta 

representanter i remissgruppen. Remissgrupp är fortsatt uppmanad att ”efterforska” 

fler lämpade presumtiva deltagare hos respektive myndighet för att remittera till 

projektet då vi i Vuxsam bedömer att vi skulle kunna hantera fler deltagare inom 

ramarna för projektet. Vi har i Vuxsam även fortsatt uttryckt en önskan om att 

remissgruppdeltagarna aktivt informerar om konceptet Vuxsam ibland kollegor på 

respektive myndigheter. Detta för att om möjligt kunna öka deltagarantalet i Vuxsam 

till uppskattningsvis 25 personer.   

 

 

 

 

 



Avslutade deltagare under det första halvåret 2018 – en kort beskrivning 

Under det inledande första halvåret av 2018 så har Vuxsam sammantaget avslutat 

sammantaget 6 st deltagare. 

 

 Deltagare ca 40 år – Avslutad till ”timanställning” motsvarande 50% av en 

heltidstjänst samt sjukersättning 50% sedan tidigare tack vare en 

undersköterskeutbildning som genomfördes efter grundskolan. Deltagaren har 

aldrig tidigare varit aktuell på arbetsmarknaden bortsett från korta och 

tillfälliga arbeten i ungdomsåren. Avslutad från Vuxsam efter 25 månader. 

 

 Deltagare ca 50 år – Avslutad till subventionerat arbete genom 

Arbetsförmedlingens försorg efter ett mångårigt bidragsberoende. Deltagaren 

saknar grundskolekompetens. Avslutad från Vuxsam efter 9 månader. 

 

 Deltagare ca 40 år – Avslutad till ”timanställning” motsvarande 75% av en 

heltidstjänst. Deltagaren har en tidigare erfarenhet från arbetsmarknaden. 

Avslutad från Vuxsam efter 5 månader. 

 

 Deltagare ca 50 år – Avslutad och återremitterad i samråd med remitterande 

myndighet efter svårigheter med att tillgodogöra sig insatsen Vuxsam. 

Avslutad från Vuxsam efter 3 månader. 

 

 Deltagare ca 30 år – Avslutad till arbete efter en gemensam insats från AF, FK 

samt Vuxsam (förstärkt samverkan). Deltagaren har aldrig tidigare varit 

aktuell för arbetsmarknaden. Avslutad från Vuxsam efter 10 månader. 

 

 Deltagare ca 60 år - Avliden 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Forsgren 

   

 



 

 

 

 

 

 


