
För att medarbetarna själva ska bli skickligare på 
jobbet och utveckla samverkan vidare finns idag 
Lex Heller, döpt efter Joseph Hellers roman Mo-
ment 22 om inlåsningens problematik*.

– Vi i Inkluderande rehabilitering ska bidra till att få 
parter att samverka på bästa sätt. Att ”Lex Hellrar” 
– avvikelser – fortfarande finns visar att vi ständigt 
behöver arbeta vidare, säger Magnus Simonsson, 
Samordningsförbundet Göteborg Centrum. 

Förbundens team samlar systematiskt in informa-

Projektidén i Samordningsförbundet Göteborg Väs-
ter kallas VI där män och kvinnor, i alla åldrar, med 
psykisk ohälsa erbjuds samordnade insatser. Deltagar-
na förväntas bli mer motiverade och gå vidare i sin re-
habilitering med större drivkraft än tidigare.

Motivationsinsatsen prövar okonventionella metoder 
(med dramapedagog) som komplement till mer kon-
ventionella metoder (med psykolog och fysioterapeut). 
Regelbundna team- och reflektionsmöten har gett ut-
rymme till analys och utveckling. Exempelvis har ett 
framgångsrikt samarbete med Backa teater uppmärk-
sammats på ett flertal håll och flera deltagare medver-
kade i föreställningen ”Tynneredsprojektet”.

I Samordningsförbundet Väster har man också sat-
sat på funktionen ”samverkanskoordinator”, eftersom 
det blivit tydligt att deltagarna behöver någon som kan 
hjälpa till med kontakter, möten, följa upp handlings-
planer och söka rätt stöd.

I augusti 2017 startade också Rehab i samverkan (Re-
sam) där representanter för olika parter deltar. I Re-
sams regi förmedlas information mellan myndigheter 
så att alla drar åt samma håll och håller en linje.

– Vi höjer kvaliteten när vi har större möjligheter att 
sitta tillsammans och diskutera individens läge.

I Samordningsförbundet Göteborg Centrum har 
man ändrat sina rutiner så att det ska vara enkelt för 
presumtiva deltagare att nå förbundet. Människor med 
behov ska komma in för att hen faktiskt vill och är in-
tresserad.

Medarbetarnas samsyn kring arbetet har utvecklats, 
ett arbete som numera också omfattar koordinatorer 
som dokumenterar, planerar och informerar. Jobb-
coachen i sin tur fokuserar än mer på deltagarens möj-
ligheter att komma i arbete eller i studier. Studiebesök, 
introduktionsgrupper, individuell coachning, möte med 
andra specialister och vägledning är några vägar dit.

Arbetsgivarkoordinatorn har sitt fokus på arbetsgi-

Teamen vilar på 
gemensam grund

Lex Heller vässar samverkan

– Projektdeltagarna tillhör dem som står allra längst bort från arbetsmarknaden. Trots det går 20 procent 
av deltagarna vidare till arbete eller studier, vilket var projektets mål, berömde Jan Edling och beskrev hur 
livssituationen ser ut för deltagarna: Över hälften har sjukpenning och en tredjedel försörjningsstöd. Majo-
riteten har ersättning från Försäkringskassan eller kommunen. Nästan hälften har haft offentlig försörjning i 
tre år eller mer. Majoriteten är 25 år och äldre. 30 procent av dem har endast grundskoleutbildning, vilket är 
dubbelt så många som i normalbefolkningen. 

För utvecklingen på projektnivå har tillgänglighet, jämställdhet och ickediskriminering varit viktigt, prio-
riterats och givits uppmärksamhet och resurser. Samverkan mellan projekten och överföring av lärdomar har 
fungerat bra liksom integrering av metoder och förhållningssätt. 

På organisationsnivå kan man konstatera att de allra flesta medarbetarna vill arbeta vidare i samordnings-
förbund och ser förändringar, förbättringar och utveckling, samtidigt som de blivit starkare i sitt uppdrag.

Också integrering av metoder och förhållningssätt har lyckats och tyder på bestående resultat och långsik-
tiga effekter. Exempelvis har en tilläggsansökan beviljats av ESF-rådet om ett samarbete med Borås Högskola: 
under vårterminen 2019 planeras en uppdragsutbildning motsvarande 7,5 högskolepoäng för 30 medarbetare 
från främst delprojekten. Utbildningen kallas för ”Inkluderande rehabilitering” och har fokus på brukare, 
professionella och organisationen. 

Bland de få invändningar utvärderarna har kan nämnas att det finns förbättringsmöjligheter på en styrande 
nivå: det går sannolikt att ta hand om de goda resultaten på ett mera strategiskt och systematiskt sätt. Man 
påpekar också vikten av ett aktivt och delegerat ägarskap för frågorna på alla nivåer i organisationen. •

kan. Under arbetet med Lex Heller har olika forum 
satt Lex Heller på sina dagordningar så att arbetet fått 
spridning. 

Fördelarna med Lex Heller är att lokala avvikelser 
lyfts fram och hanteras snabbare. Enskilda medarbe-
tare kan konkret påverka och mänskliga rättigheter 
och tillgänglighet uppmärksammas tydligare.

forts * Exempel på inlåsningsproblematik:   
En person med aktivitetsstöd sjukskrivs. Sjuk-
skrivningen godkänns inte av Försäkringskassan. 
Arbetsförmedlingen anser att personen är sjuk och 
aktivitetsstödet dras in. Personen har därmed ingen 
ersättning och hälsan försämras.  •

tion, om tillfällen då samverkan inte fungerar, via 
särskilda blanketter. Stort som smått ... alla avvikelser 
spelar roll. Informationen förs sedan vidare till rele-
vanta grupper.

– Överlag verkar de allra flesta ärenden vi arbetar 
med att fungera, säger Magnus och nämner siffror 
uppåt 90-95 procent. Det har kommit in ungefär 85 
Lex Heller och alla har gåtts igenom för att, bland 
annat, se vilka parter som blivit berörda. Det varierar 
mellan två, ända upp till sex parter som blir påverka-
de när det kör ihop sig och blir ett ”stopp” i samver-

varna och utforskar arenor som kan bredda samverkan, 
exempelvis via nätverk, företagarföreningar, arbetsplat-
ser, möten och diskussioner om vilka samarbetsmöjlig-
heter som finns.

Samordningsförbundets Insjöriket 
delprojekt handlar bland annat om Ut-
ökat aktiv. Den arbetsterapeutiska me-
toden ReDo har gjort det möjligt med 
förändringar i vardag och på arbets-
plats för att ta fram verktyg och stärka 
deltagarna – personer med utmattning 
eller annan psykisk ohälsa – att bli just 
mera aktiva. 

Det var i ReDo-arbetet som idén om 
samverkanskonsult väcktes, då man 
identifierat ytterligare behov av sam-
verkan och samordning kring deltagarna. 

– Deltagarna har ofta flera parter omkring sig som är 
dåligt koordinerade, vilket ger svårigheter för remitten-
ter att skicka ”rätt” personer till oss. 

I Samordningsförbundet Göteborg Nordost verkar 
Dino, individsamverkan för unga vuxna med psykisk 
ohälsa. Medarbetarna har kunnat konstatera att myck-

et av psykisk ohälsa 
bottnar i våld, tidigare 
eller pågående. I ar-
betet har man därför 
valt att ställa frågor 
om våld i nära relatio-
ner till samtliga delta-
gare. Det är frågor om 
hen blivit slagen, illa 
behandlad på något 
annat sätt eller själv 
utsatt någon annan 
för våld. Det har blivit 
uppenbart att när frå-
gorna är obligatoriska 

och ställs till alla, så blir det lättare att 
prata om detta svåra ämne. 

En av framgångsfaktorerna i Dino är 
att deltagarna känner sig trygga med att 
de inte blir ”lämnade”. 

Samverkansteamet i Samordningsför-
bundet Älv och Kust gör effektiva myn-
dighetsgemensamma bedömningar 
av rundgångsärenden. Det kan handla 
om komplexa problem som hängt med 
deltagaren i 15 långa år där gjorda in-
satser motverkat varandra och snarare 

stjälpt än hjälpt individen framåt. Som exempel beskri-
ver Helen Samuelsson ett ytterst komplext fall där en 
ung man haft många och tunga besvär och svårigheter 
som inkluderat självisolering och suicidförsök. Han har 
blivit skickad hit och dit under flera år. Med förbundets 
insatser har han nu på en relativt kort tid nått 50 procent 

arbete och 50 procent sjukersättning.
– Vårt arbete med den här mannen 
har sparat massor av samhällets re-
surser och gett honom en tryggare 
vardag med bättre framtidsutsikter 
och förbättrad livskvalitet. Delta-
garen har helt enkelt hamnat rätt i 
välfärden. 

I projektet Unga vuxna, hos Sam-
ordningsförbundet Göteborg Hi-

singen (DELTA), arbetar psykologer med Hisingens 
unga arbetslösa och erbjuder individuellt stöd. De ut-
vecklar arbetsmetoder i samverkan med socialsekrete-
rare och andra professioner för att underlätta för ung-
domarna. 

– Vår roll är att fungera 
som en form av vägvisare 
som visar på möjligheter. 
Fokus är på psykisk ohälsa, 
att stärka ungdomens resur-
ser och underlätta för arbete 
och studier. Våra framgångs-
faktorer är att vi anpassar 
kravnivå efter ungdomens 
förmåga, vårt tvärprofessi-
onella samarbete med so-
cialsekreterare, arbetsför-
medlare och psykolog med 
ungdomen i centrum samt 
kliniskt arbete med inrikt-
ning på relationen och det 
friska. Kontinuitet med kon-
takt över tid skapar trygghet, 
säger Katarzyna Hansen. •

Projektet Inkluderande rehabilitering (IR) är uppdelat i sju delprojekt 
som i vissa fall består av flera delar. Gemensamt för alla är den grund 
som samverkansarbetet i de sex samordningsförbunden vilar på. 
Samtliga talar om hur de vill ge deltagarna – oftast via individanpas-
sade insatser – större möjlighet att nå arbete eller studier, se till att 
deltagarna hamnar rätt i välfärden, upplever bättre hälsa och ökad 
egenmakt. Samtliga förbund ser till möjligheter hellre än brister och 
har väl utarbetade sätt att kartlägga, bedöma, planera, stötta, infor-
mera, följa upp och samordna: arbetssätt som utvecklats under flera 
år, men som inte nödvändigtvis är identiska. En gemensam åsikt kring 
IR är att ökade resurser – utökad personalstyrka  – är en av nycklarna 
till framgångarna och de uppnådda målen.
 
Några detaljnedslag om vad olika delprojekt lyfte fram på konferensen:

Lex Heller  sätter stopp 
för upprepade ”stopp” 

i samverkan.
Magnus Simonsson  

förklarade hur. 

Sofia Nordenberg

Sophie Thureborn, Lena Rydin och Simon Zyskind.

Ante Jovic

Johan Torstenson

Lisbeth Falk, Katja Bärman Nyqvist och Helen Samuelsson.

Katarzyna Hansen



– Våld går som en röd tråd genom livet om man 
bevittnat eller upplevt våld under sin barndom. 
Det är en viktig anledning till att SKL:s kvin-
nofridsarbete ska stärkas, menar Anita Kruse, 
sakkunnig vid SKL, Sveriges Kommuner och 
Landsting. 

Det övergripande målet för överenskommelsen 
mellan regeringen och SKL under tre år är att ”stärka 
kvinnofridsarbetet i kommuner, landsting och regio-
ner utifrån målsättningarna i den nationella strategin 
för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvin-
nor och våld i nära relationer”. I det första delmålet 
uttrycks att man ska stärka och utveckla nationell, re-
gional och lokal samverkan på kvinnofridsområdet. 
Ett arbete där samordningsförbunden kan komma 
att spela roll.

Anita Kruse passade också på att påminna om 
VKV – Västra Götalandsregionens kompetenscen-
trum om våld i nära relationer som har som grund-
uppdrag att arbeta med våld i nära relationer, mäns 
våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och sexuella 
övergrepp. Deras serie med faktablad; genväg till 
forskning finns på www.våldinärarelationer.se.

Maria Boustedt Hedvall, utredare på Socialstyrel-
sen arbetar – tillsammans med en stor grupp medar-
betare – med en mängd uppdrag om våld i nära rela-

Tomi Kontkanen, magister i statsvetenskap vid 
Stiftelsen för rehabilitering i Helsingfors, varnar 
för en allt större utslagning av människor, ett 
samhälle där svaga grupper ställs mot varandra 
och klyftorna växer.

Etnicitet, nation och nationalism är begrepp som rör 
allt fler och av vissa betraktas som alltmer relevanta. 
Det skapar stora problem runt om i världen, till och 
med här i Norden. 

–Vart är vi på väg, frågar Tomi Kontkanen reto-
riskt och svarar själv att vi måste diskutera mera om 
utslagningen i samhället, eftersom de grupper som 
skapas påverkar trygghet och fred. Grupper ställs 
mot varandra; med marginalisering och utanförskap 
som resultat.

Hur kan vi då få utsatta grupper mer delaktiga och 
öka värdegemenskapen? 

– De välbeställda som faktiskt har det bättre än 
andra, men inte ser hur problemen gror, behöver bli 
övertygade om vikten av att inkludera också de an-
dra. Allas röst måste få höras, människor ska få vara 
delaktiga och äga känslan att spela roll.

Mätningar av jämlikhet ger vid handen att vi här 
i Norden hör till de mest jämlika. Men mycket är 

– Sprid ert goda arbete! Samverkan mellan myndigheter är uppenbarligen 
nödvändigt för att undvika att kvinnor och män hamnar mellan stolarna. 
Håll kvar det fina ni har åstadkommit. Det här är ett av de bästa projekten 
vi har utvärderat, inget tomtebloss som flammar upp för att snart dö igen.

Niga Hamasor, VETA Advisor AB, och Jan Edling är utvärderare som sedan 
2017 följt projekt Inkluderande rehabilitering på nära håll. Deras dragning 
på konferensen den 26 september om mål, resultat, slutsatser och analys 
är en bekräftelse på att projektet varit, och är, en framgång.

De goda resultaten har uppnåtts trots den komplexa problematiken bland deltagarna. Förbunden har utgått 
från individuella förutsättningar och behov och jobbat med hela människan – till skillnad mot vad de enskil-
da myndigheterna inte alltid förmår. Hög kompetens och engagemang hos medarbetarna har motverkat att 
arbetet har blivit allt för myndighetspräglat. Avgörande framgångsfaktorer har varit det gemensamma ansva-
ret och samordningen. Arbetet har också varit välorganiserat med en kompetent projektledning centralt, trots 
sin komplexitet med sex förbund, tio kommuner och flera myndigheter. 

De problem man sett har främst handlat om personalomsättning, att få tag i lokaler och att deltagare eller 
personal från organisationerna inte kommer till träffar.

Andras arbete med våld i nära relationer

Välfärdsstaten utmanas av utslagning

Utvärderarna om Inkluderande rehabilitering:

– Det här är inget tomtebloss!

tioner kopplade till den nationella strategin 2016. Det 
nya uppdraget 2018 handlar om att utveckla arbete 
inom vård och omsorg med mäns våld mot kvinnor. 
Bland mycket annat ingår utbildningsinsatser samt 
utökad samverkan i frågor om förbättrad upptäckt av 
våld i nära relationer. 

På www.kunskapsguiden.se finns material om frå-
gor som handlar om hälsa, vård och omsorg.

Jämställdhetsmyndigheten är en nystartad nationell 
myndighet med placering i Angered. Myndighetens 
uppdrag är att ge stöd till genomförandet av hela jäm-
ställdhetspolitiken genom att stödja och följa, analy-
sera och främja, samla och sprida kunskap. Katarina 
Björkgren, utredare på myndigheten:

– Den nationella jämställdhetspolitiken har som 
mål att kvinnor och män ska ha samma makt att 
forma samhället och sina egna liv. Det sjätte delmålet 
– av sex – är att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. 
För detta arbete finns den tioåriga nationella strategin 
med fyra målsättningar, våldsprevention, förbättrat 
skydd och stöd till våldsutsatta, brottsbekämpning 
och ökad kunskap. Arbetet mot mäns våld mot 
kvinnor och våld i nära relationer behöver göras på 
alla nivåer. Jämställdhetsmyndighetens roll i detta är 
att ge stöd i arbetet så att målsättningarna i strategin 
uppfylls.  •

under förändring, menar Tomi. De globala trenderna 
pekar på att de rikare blir allt rikare och ojämlikhe-
ten växer. Utvecklingen ger konsekvenser, en känsla 
av att samhället inte fungerar och att demokratin 
vacklar.

– Därför behöver vi en ny välfärd som ger större 
stabilitet i samhället. Inte enbart bygga på ekono-
miska idéer utan på mening i människors liv, menar 
Tomi och exemplifierar med hur utslagna människor 
skulle få en viss trygghet, känna sig säkrare och må 
bättre genom att de fick en medborgarlön. I Sverige 
diskuteras 6-timmarsdag då och då, ett sätt att dela 
jobben på ett bättre sätt så att fler får ta del av möjlig-
heterna. Den frigjorda tiden skulle kunna användas 
till sociala aktiviteter som förbättrar livet och ger just 
mening. Men ja, en sådan reform kräver stora resur-
ser, konstaterar statsvetaren.

Tomi Kontkanens tilltro om förändring står ändå 
till Norden:

– Det är här det måste börja. Olika grupper behö-
ver närma sig varandra istället för att definieras som 
”vi” och ”dom”. Folk kan få arbete och en chans att må 
bra och vi alla måste försöka att se fler aspekter på 
livet än de ekonomiska. Idag håller vi på att gå miste 
om perspektiv såsom frihet, upplysning, medmänsk-
lighet och att exempelvis lösa klimatproblem. •
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Auditoriet, 
projektledare, 

projektägare och 
utvärderare.

Anita Kruse, Maria 
Boustedt Hed-
vall och Katarina 
Björkgren hoppas 
och tror att sam-
ordningsförbunden 
kan spela roll i 
arbetet med våld i 
nära relationer.

Projektledare Evy Almstrand och projektägare Ola Andersson tackade 
för en dag späckad med kunskap, erfarenhet och kreativa upptäckter 
samt för det goda samarbetet med Finland.


