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Bakgrund, mål och syfte 

Vuxsam är ett samverkansprojekt inom Söderåsens samordningsförbund för individer 

i åldersspannet 30–65 år. Projektet Vuxsam har varit verksamt sedan hösten 2014 och 

avslutas under hösten 2019. 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 - inriktning och syfte 

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

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

(subventionerat/osubventionerat, studiemedel/bidrag) 

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

● Samtliga deltagare som medverkar ska uppleva en ökad känsla av sammanhang 

                       Vuxsam har som inriktning på verksamhetsnivå.  

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

genom ett utbyte emellan kommunerna 

● 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 – 2019 

Projektet Vuxsam har under det inledande halvåret 2019 övergått från en renodlad 

genomförandefas till en avslutningsfas. Avslutningsfasen pågår fram tills det att 

projektet når ett avslut under hösten 2019-09-30. Vi har i projektet ett uttalat mål att 

samtliga inskrivna deltagare som fortfarande är aktuella i projektet under 

avslutningsfasen på ett eller annat sätt skall avslutas till en fortsatt och hållbar 

planering som tar vid när Vuxsam avslutas. Under det gångna och inledande halvåret 

2019 så har förutsättningarna för att bedriva vårt ordinarie arbete i Vuxsam förändrats 

då vår deltagarstock drastiskt minskat i takt med att våra deltagare avslutas från 

projektet. Vi har t.ex. inte längre någon organiserad gruppverksamhet i projektet utan 

fokuserar löpande på dom kvarvarande deltagarnas individuella processer. Vi har 

under det inledande halvåret aktualiserat 4 stycken remitterade deltagare, deltagare 

som vi bedömt skulle gagnas av ett projektdeltagande trots den begränsade tiden innan 

Vuxsam avslutas. Projektet arbetar för närvarande (juni -2019) med 10 stycken 

inskrivna deltagare.  

 

Måluppfyllelse – första halvåret 2019 

Vid inledningen av projektåret 2019 så hade Vuxsam sammantaget 18 stycken 

remitterade deltagare. Under samma period så har vi avslutat 12 stycken deltagare.   

Under samma period så har 4 stycken deltagare tillkommit projektet. Av projektets 12 



stycken avslutade deltagare så har 5 stycken deltagare avslutats till självförsörjning 

genom arbete. En deltagare har erhållit ålderspension. Resterande 6 stycken 

deltagare som avslutats under det gångna halvåret 2019 har fortsatt sin planering och 

försörjning genom offentlig försörjning i någon av dom båda samverkande 

kommunerna.  Vi har i projektet gjort bedömningen att majoriteten av dom deltagare 

som avslutats åter till remitterande part haft en betydande problematik som i princip 

omöjliggjort ett utträde på arbetsmarknaden, i alla fall för närvarande rådande 

omständigheter. En av våra avslutade deltagare som avslutats åter till remitterande 

part och har en pågående och ej färdigutredd ansökan om sjukersättning aktuell hos 

Försäkringskassan.  

 

Den absoluta majoriteten av projektets avslutade deltagare under perioden januari – 

juni 2019 har varit aktuella i Vuxsam under en förhållandevis lång tid, den 

genomsnittliga inskrivningstiden för alla avslutade deltagare under den aktuella 

perioden uppgår till nästan två år. Avslutningsfrekvensen och utfallet ligger trots den 

långa inskrivningstiden bra till i förhållande till Vuxsams uttalade målsättning. 

Ytterligare statistik som är kopplat till projektet kommer att redovisas mer utförligt i 

en kommande slutrapport. 

Könsfördelning och ålder 

Vuxsams samlade deltagarantal under det gångna halvåret 2019 har varit fördelade 

på sammantaget 12 stycken män samt 10 stycken kvinnor (22 stycken). Medelåldern 

på Vuxsams inskrivna deltagare (22 stycken) under den första halvan av 2019 har 

uppgått till 49 år. 

 

Inskrivningstid i Vuxsam - första halvåret 2019 

Inskrivningstiden för avslutade deltagare i projektet Vuxsam har under det gångna 

halvåret varierat mellan 6 månader till 39 månader. Den genomsnittliga 

inskrivningstiden för avslutade deltagare under det första halvåret 2019 uppgår till 

lite drygt 23 månader.  

 

 



 

Avslutningsorsaker – Vuxsam 2019 

Vuxsams avslutade deltagare under januari - juni 2019 (12stycken) har i samband 

med avslut kategoriserats och systematiserats i Försäkringskassans 

uppföljningssystem SUS. Vuxsam har under första halvan av år 2019 ett bra utfall 

beträffande avslutade deltagare som går vidare från Vuxsam till självförsörjning och 

således skrivits ut från Vuxsam enligt överenskommen plan i SUS (6 stycken-50 % /  

5 deltagare till arbete samt 1 deltagare till ålderspension).  Resterande del  av våra 

avslutade deltagare (6 stycken) hade efter avslut från projektet fortsatt sin planering 

via remitterande parts försorg. 

SUS 

Statistik kring deltagarnas avslutning samlas löpande in med hjälp av 

Försäkringskassans uppföljningssystem SUS. I SUS sker in – och ut registrering av 

deltagare för att kunna följa upp för att kunna följa upp resultaten av samverkan och 

finansiell samordning.            

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 

 

Avslutade enligt SUS avslutningskoder (samtliga 12 stycken avslutade deltagare)  

Avslutningskod Antal Avslutade I procent 

1 Utskriven enl. överenskommen 

plan 

6st 50% 

2 Utskriven – fortsatt rehabilitering 6 st   50 % 



3 Utskriven på grund av sjukdom 0 st   0 % 

4 Utskriven på grund av 

föräldraledighet 

0 st   0 % 

5 Utskriven på grund av flytt 0 st   0 % 

6 Medgivande återtaget 0 st   0 % 

7 Utskrivning- ingen mätning 0 st    0 % 

8 Felregistrering 0 st   0 % 

9 Övrigt 0 st   0 % 

 

Avslutade deltagare under 2019 – en beskrivning 

Vuxsam har under år 2019 avslutat sammantaget 12 stycken deltagare. Nedan en kort 

beskrivning av dessa ärenden. 

 Deltagare 55 års åldern – Avslutad till arbete efter 23 månader i Vuxsam. 

 Deltagare 35 års åldern – Avslutad till arbete efter 31 månader i Vuxsam. 

 Deltagare 60 års åldern – Avslutad till remitterande part efter 29 månader i 

Vuxsam. 

 Deltagare 30 års åldern – Avslutad till arbete efter 4 månader i Vuxsam. 

 Deltagare 55 års åldern – Avslutad till remitterande part efter 26 månader i 

Vuxsam. 

 Deltagare 50 års åldern – Avslutad till arbete efter 13 månader i Vuxsam. 

 Deltagare 40 års åldern – Avslutad till remitterande part efter 13 månader i 

Vuxsam. 

 Deltagare 60 års åldern – Avslutad till remitterande part efter 27 månader i 

Vuxsam. 

  Deltagare 65 års åldern – Avslutad till ålderspension efter 38 månader i 

Vuxsam. 

 Deltagare 35 års åldern – Avslutad till remitterande part efter 39 månader i 

Vuxsam. 

 Deltagare 55 års åldern – Avslutad till arbete efter 24 månader i Vuxsam 

 Deltagare 35 års åldern - Avslutad till remitterande part efter 23 månader i 

Vuxsam. 

 



 

 

 

 

        

 


