Framtidsverkstad, 14-15 mars, 2012
Dag 1, 14 mars 2012
Vi anländer till Odalgården och börjar konferensen med lunch! Därefter samlas vi i konferenssalen.
Bengt Finn och Kristina Bromark inleder med att berätta kort om projektet Brukarstyrd
kompetensutveckling i samverkan (BKS), ett projekt som har pågått sedan 2009 och som pågår tom
2012. Inom ramen för projektet har flera utbildningar givits, däribland den Supported employmentinspirerade utbildningen Individuellt stöd i arbete (ISA). Utgångspunkten för konferensen är hur vi
tillsammans, på bästa sätt, ska dra nytta av varandra för att främja brukares (personer med psykisk
ohälsa eller funktionsnedsättning) kontakter med arbetslivet.
Gruppledare för Framtidsverkstaden är Verner Denvall och Eva Broms. Verner (socionom och
professor) ägnar sig i vanliga fall åt studier och utvärderingar och Eva (konsult) åt
deltagardemokratiska metoder och möten. Framtidsverkstaden är en metod som används för att få
olika typer av grupper att hitta de visioner som är gemensamma och att utifrån dessa göra upp
konkreta handlingsplaner för att nå mål eller delmål. Utifrån ett på förhand bestämt tema sker
arbetet i tre faser; kritikfasen, där man tittar bakåt, undersöker problem och klargör vad man vill
lämna bakom sig, visionsfasen, där man visionerar, drömmer och släpper tanken fri, samt
förankringsfasen, där man utifrån kritik och visioner sållar fram hållbara uppslag och kommer
överens om gemensamma handlingsplaner för framtiden.
Tanken med framtidsverkstaden är således att kompetensen som finns hos alla deltagare ska slås
ihop och processas. Ingen verkstad är den andra lik, det finns ”en gång”, men alla processer varierar.
Ett stort värde sätts i att komma fram till nya kreativa lösningar på våra problem. Att ta vara på idéer
och tankar som man går och bär på. Det är svårt att ta sig vidare själv och genom att se över
kunskapsgränser kan man komma fram till kreativa lösningar. Resultaten brukar leda till konkreta
idéer som man tillsammans har arbetat fram. Ibland kan vissa idéer te sig knasiga på tu man hand,
men tillsammans med andra kan man förverkliga många av dem.
Dag ett är tanken att man är kreativ och släpper tankarna fritt, för att dag två se över hur mycket
mandat man har att jobba vidare med sina idéer på hemmaplan.
Efter framtidsverkstaden är tanken att Kristina Bromark (Regionförbundet) inom ramen för BKSprojektet ser till att frågorna finns kvar på agendan. Viktigt att det inte går till spillo!
Temat för framtidsverkstaden är:
Hur ska vi på bästa sätt dra nytta av varandra för att främja brukarnas kontakter med
arbetslivet?
Hur ser gruppen ut?
Gruppen som är med på Framtidsverkstan representeras av kommuner i länet (Uppsala, Enköping,
Heby, Knivsta, Uppsala, Älvkarleby och Östhammar), landstinget, HSO, Attention, Försäkringskassan,
företrädare från näringslivet, Balans, ÅSS, Regionförbundet, RFHL, Arbetsförmedlingen,
Socialstyrelsen, Coompanion och Närpsykiatrin. I gruppen finns chefer för mottagningar och enheter,
samordningschefer och samordnings- och samverkansansvariga, en SIUS-konsulent, en Vd och
1

verksamhetsansvariga (socialt företag), uppdragsstrateger, projektledare, närvårdskoordinator,
utbildningssamordnare, brukarrepresentanter, attitydambassadörer, långtidsarbetslösa, utredare,
cirkelledare, föreningsordföranden och utvecklingsledare.
Förhoppningar och förväntningar?

intressanta arbetsgrupper som fortsätter att arbeta efter framtidsverkstan
samstämmighet, komma överens om grundläggande saker
hitta en närmare samsyn, att gå åt samma håll
gemensamt forum och hitta plattformar att gå vidare, samma synsätt och samma mål
ny input, hitta nya vägar, att komma till nåt konkret
man behöver påfyllning när man har idetorka och vill kunna förverkliga idéer
hoppas på att man ska kunna få fler i arbete (som är i sysselsättning idag) nyfiken på AF och FK som
man inte vet så mycket om
vill bidra med erfarenheter, utbyte av erfarenheter
inspiration, samarbete med AF och FK, nya idéer
erfarenhetsutbyte, många personer har bra idéer då man inte har träffats och inte vet vem man ska
vända sig till, sociala kontakter
att det ska mynna ut i ökad samverkan mellan berörda parter
slå våra kloka huvuden ihop och få till samverkan, leda till ett projekt som stannar kvar, ett forum
som fortsätter att producera resultat
Önskar att brukare ska få vara med och kvalitetssäkra
vill att metoden (ISA) ska användas i länet, bygga ihop systemen och få dem att hålla ihop
det vi ska göra här är aktuellt, viktigt att kunna hitta och behålla ett arbete, idéer att jobba vidare
med
vill skapa verkstad, skissar på olika lösningar att få igång, samla idéer men landa i något att göra
provocerad av svårigheten av att vilja ha ett jobb, man förblir en klient hela livet, man vill göra saker i
näringslivet (stat och kommun)
vill se en helt annan arena, en väg in, komma en bit på vägen
hoppas att vi kommer en bit på vägen att veta vad var och en kan göra utifrån sina egna
organisationer
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öka smidigheten med FK och AF där erfarenheten är att det är svårt att få ut folk i arbete (med
lönebidrag)
att det ska hända nåt konkret, arbetsgrupper som faktiskt gör, inte bara prata, det måste hända nåt

Kritikfasen
Den första fasen inleds med att gruppen ”brainstormar”. Vilka är problemen med kontakterna i
näringslivet? Vad upplever man för svårigheter med att samverka? Vilka problem ser gruppen? Vi
fattar oss kort och motiverar inte våra svar, vi argumenterar inte och vi startar ingen diskusison. Man
får max 30 sekunder på sig att föra fram sitt problem. Tankarna ska flöda fritt!
Bottenlistan
Resultatet av den ”brainstorming” som deltagarna gjorde i kritikfasen hittar ni som bilaga 1 (längst
bak i minnesanteckningarna). Verner och Eva skriver upp alla åsikter på blädderblock som hängs upp
på väggarna. Deltagarna får sedan fem röda prickar vardera att sätta vid de påståenden de tycker är
mest problematiskt. Tillsammans konstruerar man nu en bottenlista. Nedan är de problem som fått
fem prickar eller fler (hela bottenlistan i bilaga 1):
12 Okunskap om varandras verksamheter
11 Arbetsgivare vill/törs inte anställa
11 Systemen stödjer inte varandra
7 Hitta arbetsplatser
6 Saknas övergripande strategier hos huvudmän
5 Brukare är gratis
5 Oklara agendor och mål
5 Stor kompetensbrist bland ungdomar, saknar utbildning
Redovisning av grupparbetet
Alla deltagare delas nu in i (på redan förhand) bestämda grupper och får i uppgift att utifrån
bottenlistan (alla problem/uppslag som fått röda prickar) söka den röda tråden. Grupperna ska
kategorisera uppslagen och försöka förstå problemen genom att hitta en struktur, för att sedan
kortfattat redovisa vad de kommit fram till.
Grupp 1: Erik Hoving, Cecilia Ingard, Ingrid Larsson, Pia Röjdeby
Gruppen gör ett schema och delar in strukturella problem i nivåerna- individ, organisation, system.
På individnivå placerar de brist på arbetsplatser, coacher och individuellt stöd, på organisationsnivå
är bristen på kunskap och samordning identifierad och på systemnivå är det brister i den
övergripande strategin hos huvudmännen samt brist på kunskap och samordning. De ser även ett
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problem i att det är en brist på sociala företag, ”nytänk” samt att det behövs attitydförändringar i
samhället.
Grupp 3: Bengt Finn, Magnus Johannesson, Ann-Charlotte Häggvik, Lars Persson, Marika Söderberg
Gruppen identifierade områden med störst brister.






Dålig kunskap om varandras verksamhet och om brukare
Bristande kontinuitet
De olika systemen och regelverken stöder inte alltid varandra
Bristande flexibilitet
Avsaknad av gemensamt regelverk

Grupp 2: Marie Siberg, Ann-Margret Frylmark, Therese Netzell, Dick Lindberg, Åsa von Dahn
Gruppen presenterar tre problemområden/mönster utifrån bottenlistan:





Information och kunskap på alla nivåer
Inget medborgarperspektiv när det gäller brukarmedverkan -Brukare upplevs som gratisvara,
man vill/vågar inte prova, utan brukarna behöver prestera först. Det är viktigt med ett
medborarperspektiv. Alla löper ”risk” att bli brukare.
Arbetsgivare är ett problemområde; brist på kunskap, vilket ger dåliga attityder, rädsla,
brister i stödsystem till arbetsgivare och bristande uppföljning.

Grupp 5: Anders Ekstam, Marju Sjöberg, Anna-Karin Söderberg, Claes Lindberg, Eva Dahlén Persson
Gruppen har listat ett problemfält med fyra viktiga punkter:





Samverkan och okunskap om varandras område, vem gör vad?
Bristfälligt stöd till arbetsgivare, släpper personerna tidig istället för att ha en kedja som
fångar upp.
Olika professioner sitter på sin kant istället för att samverka med sin kunskap, resurser och
medel.
Lite ansvarstagande hos arbetsgivare. Socialt ansvar - allas ansvar!

Grupp 4: Siv Bergström, Louise Rodhe, Eva Smith, Andreas Nilsson, Isabel Eriksson
Gruppen listar tre problemområden:




Okunskap om varandra gällande organisation, uppdrag, riktlinjer
Arbetsplatser och arbetstillfällen är alldeles för få inte anpassade efter behov.
Brist på över gripande strategier, på alla nivåer. Inget binder samman och man går inte i
samma riktning.

Hur har diskussionerna sett ut? Finns det något där man går i klinch?
Den stora problembilden är i stort sett lika, men det är viktigt med perspektiv. Gruppen upplever inte
att det var några direkta meningsskiljaktigheter. En diskussion om att det kan vara svårt att enas
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kring ett tema med olika aktörer, olika agendor, olika system och riktlinjer, följer i den stora gruppen.
Det kan vara svårt med samverkan. Några anser att detta är ett problem, andra inte. Man menar att
det inte råder några större motsättningar i arbetet med brukare och samhällsorganisationer, men att
det är en stor osäkerhet i hur man ska få ihop allt. Det finns en god vilja, men det är svårt att få till.
Strukturer (regelverk och riktlinjer med mera) kan vara ett hinder. Det kan även vara bundet till
enskilda verksamheter eller enheter (enskilda handläggare), angående attityder.
Fel förväntningar på brukare/organisationer/verksamheter?
Ibland har man dålig kunskap om vad andra verksamheter gör, vilket kan leda till fel förväntningar.

Visionsfasen
I visionsfasen vänder man på allt och ser lösningar istället för problem. Alla deltagare ska
”brainstorma” och visionera; Vad ser man att den egna verksamheten, organisationen eller man själv
kan bidra med, i de bästa av världar? Resultatet av brainstormingen (se bilaga 2) skrevs ner på
blädderblock och hängdes upp på väggarna. Deltagarna fick sedan gå runt och sätta stjärnor vid det
förslag de tilltalades av mest (varje deltagare fick fem stjärnor vardera), vilket skapade vår
toppenlista, det vill säga de förslag som prioriteras av deltagarna.
Alla deltagare delas in i sex olika grupper som tillsammans, utifrån toppenlistan, ska skriva upp de tre
förslag som man anser att verksamheter bör arbeta med. De 18 (blanka) lapparna som delades ut
utgjorde följande områden/förslag när de fyllts i:



















En väg in
En väg in och håller fast, tar emot – följer med över tid
Delat ansvar – organisera samordning – en väg in
(Om)organisation för att möta brukarnas behov
Brukarkontor
Skapa brukarkontor
Brukarsamordnare, betald brukarkompetens i varje kommun
SIP eller annan samverkan
Samverkan (bild)
Jobba med okunskapen
Samarbeta med andra instanser plus brukarorganisationer i politiska processer
Samordna de gemensamma resurserna – gemensamma strategier
Hur pengarna disponeras/används
Skapa möjligheter för fler jobb hos arbetsgivaren
Skapa möjligheter till arbete
Workshops med arbetsgivare, information för att se kunskaper och insikter
Arbetsgrupp som syftar till att underlättaregelsystem för sociala företag, skapa möjligheter
för arbetslivet
Skapa möjligheter för arbetsgivare att anställa

Öar
De 18 förslagen ovan grupperades gemensamt i ”öar” efter tema och åtta områden växte fram.
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1 En väg in
2 Brukarkontor
3 Brukarinflytandesamordnare (i varje kommun)
4 Samarbeta med andra instanser plus brukarorganisationer i politiska processer
5 Jobba med okunskapen (org känner inte till varandra, erfarenhetsutbyte med mera)
6 SIP eller annan samverkan
7 Skapa möjligheter till arbete för personer med psykisk ohälsa
8 Samordna de ekonomiska resurserna
Alla deltagare uppmanades att ställa sig på den ö som tilltalade mest. Utifrån de olika teman ska nu
grupperna under morgondagen arbeta fram en handlingsplan för hur man går vidare efter
framtidsverkstans slut.

Dag 2, 15 mars 2012

Förankringsfas
Vi arbetar i grupper med att skapa en handlingsplan för det fortsatta arbetet med att skapa kontakter
för brukare i arbetslivet. Alla deltagare har grupperat sig. Vissa förändringar gjordes i de grupper som
formades mot slutet av gårdagen. Vid de öar där det var få deltagare, eller där de olika temana gick
ihop i varandra, slog man samman öar och bildade större grupper. Nedan redovisas de fem
gruppernas diskussion och handlingsplan.
Grupp: Brukarkontor/brukarsamordnare (Therese Netzell, Bengt Finn, Anna-Karin Söderberg, Erik
Hoving)

Vision: Skapa en plattform för ökat brukarinflytande/makt i form av ”brukarkontor”.
Huvudsakliga syftet är att erbjuda kvalificerat kunskapsstöd på verksamhets och
organisationsnivå till olika huvudmän och verksamheter som tillhandahåller vård och stöd till
personer med psykiska funktionsnedsättningar. En kunskap som baserar sig på erfarenhet
från personer som själva har erfarenhet av psykisk sjukdom eller psykisk
funktionsnedsättning. Kunskapen som förmedlas ska vara systematiserad och dokumenterad
(generell) och alltså inte bara utgå från den egna personen.
Förutom att ge stöd till verksamhet och organisationer så ger ”kontoret” vägledning och stöd
till enskilda personer i olika former. Vi tror att det är genom att ta hela personens situation i
beaktning för att möjlighet till ett fungerande arbete ska vara möjligt.
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Ett stöd i form av erfarenhetsbaserad kunskap till kommuner, landsting,
utbildningsanordnare m.fl.
Ett stöd till enskilda personer i deras livssituation

-

Påverka
Stödja
Informera
Utbilda
Samtalsstöd
Brukarpanel
Delta i nämnder och styrgrupper

Nästa steg: Omvärldsspaning, istället för att uppfinna hjulet, tidigare erfarenheter för brukarkontor,
hur finansiera, stöd, brister, med mera. Marknadsundersökning; finns det ett behov för
brukarkontor? Formulera en affärsplan, presentera brukarkontoret och vad det kan hjälpa till med.
Vilket stöd finns i dokument och lagstöd? För att öka brukarinflytandet. Vilken form är lämplig? RF,
länsstyrelsen, kommunerna, socialstyrelsen, fristående?
Ta kontakt med Claes Lindberg och Anja Kivimäki.
Input: Personligt ombud vs brukarkontor. Kan man utveckla det personliga ombudet? Personliga
ombud finns med under en lång tid, brukarkontoret är mer punktinsats.
Brukargruppen, behöver den definieras för att inte bli för stor?
Den övriga gruppen tycker att det är ok att denna grupp tar på sig att fila på sina planer.

Grupp: SIP och annan samverkan (Ann-Charlotte Häggvik, Ander Ekstam)
Det är för få SIP:ar gjorda. Det ligger på organisationsnivå, anser man, att SIP inte görs oftare. Åtgärd
är en SOP (Samordnad organisationsplanering). Syfte att skapa förutsättningar för SIP genomförs fullt
ut. Ett viktigt instrument för brukare, att få ner allt på ett dokument.
Vi diskuterar att huset (bilden) symboliserat att man ska jobba tillsammans. Arbeta mera integrerat.
Case management; samma person, en väg in och långsiktigt åtagande och gärna hela vägen. Gott om
tid för målformulering. Man ska inte pressa brukaren att formulera ett mål, utan ge det tid. Man vill
inventera möjligheter och fundera över vad man vill. Att ta fram mål som inte är förankrade gör att
vissa planeringar går i stöpet.
Nästa steg: Jobba intensivare för att få igång SIP:arna.
Vad gör att det inte fungerar? Fokus kring hur SOP fungerar. Ett steg mot SIP är SOP. Man behöver
rota i sin egen verksamhet för att få till det mellan Heby och landsting.
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Hur går det till att rota i organisationen? En utbildningsem i Heby, där personer inom kommunen var
drivande, första steg att prata med denna person. Det räcker inte det som gjorts, man måste sitta
internt i kommunen och få med andra aktörer.
Vilka ska vara med i SIP? Kanske svenska kyrkan, privat nätverk,
Input: Det kan inte stå och falla med en person, borde vara team. En från kommun och en från
landsting (kanske ett större problem i stora kommuner).
Monica Jonsson är den som håller i SIP:en i länet. Hon är den samordnade länken i länet. Finns ett
nätverk där flera aktörer är med – göra lika i länet. Implementering av SIP startade i höstas. Bengt
pratar med Monica och förmedlar kontakter.
Grupp: Arbetslivet (Kristina Bromark, Claes Lindberg, Eva Dahlén Persson, Andreas Nilsson, Erik
Hoving, Ann-Margret Frylmark, Dick Lindberg och Åsa von Dahn)
Fler personer med psykisk ohälsa/sjukdom/funktionsnedsättning behöver tillgång till arbetslivet och
den reguljära, eller ordinarie arbetsmarknaden. Gruppen pekar på vissa problem:






företagare måste se nyttan med socialt engagemang
vi behöver kvalificerade arbeten-ej bara sysselsättning
ge brukare möjligheter att bidra med kvalificerad kunskap
långsiktigt individuellt stöd i arbetslivet
viktigt med goda relationer

De svårigheter som gruppen identifierar är bland andra att:







näringslivssidan saknas i sammanhanget
det är svårt att utveckla verksamheter på grund av resursbrist
svårt att ”producera” arbetstagare
svårt att nå förståelse hos arbetsgivare
man släpper stödet till arbetstagare för fort
LAS (lagen om anställningsskydd) kan skapa rädsla för att anställa (arbetsgivaransvar)

Hur få tillgång till arbetslivet?




Workshops för arbetsgivare, mässor (företagarföreningar)- att synas i ett befintligt
sammanhang, utbilda företagare i ett socialt ansvarstagande
Näringslivsfunktion, sociala företag – starta nya arbetsplatser, kvalificerade arbeten
Långsiktigt stöd – för personer som går ut i arbetslivet med stöd oavsett om arbetsgivaren
har stöd eller inte. Offentlig förståelse, hur fungerar en företagare och företag

Nästa steg: Fundera över vad man kan bidra med och prata vidare i ett annat möte som Kristina
Bromark får mandat att sammankalla till.
Input: Det tangerar mycket hos ”En ingångs-gruppen” Landstingsperspektiv, AF är väl en grundbult
att vara med. Hur gör man? Det behövs arbetsgivare, kunskap om anpassning, hur blir man kvar? Det
finns många delar och många kommer att bli inblandade. Viktigt att känna varandra, tillitsfulla
relationer, i Östhammar finns ett gott samarbete (goda exempel att lära av).
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Grupp: En väg in (Ingrid Larsson, Louise Rohde, Cecilia Ingard, Marju Sjöberg, Lars Persson, Isabel
Eriksson, Marie Siberg)
Vad menar vi egentligen, en väg in till arbetsmarknadsinsatser eller stöd och
arbetsmarknadsinsatser? Vi tänker oss att arbetsmarknadsinsatser bör knytas till andra insatser.
Stora aktörer som kommuner och AF bör knytas samman. Gruppen kikar på ett dokument från SKL
om plattformar i landet och hur det fungerar; Hur har andra gjort? Gruppen enas om att Isabel och
Ingrid pratar med Michael Ödmann och Marie Siberg om att de bör träffas i ett första steg.
Hur? Måste det vara en gemensam plats? Kan det var så att det organisatoriska sitter ihop? Med
brukaren i centrum så är det viktigare att hitta rätt, men man kanske inte behöver sitta på ett ställe?
En diskussion – ut ur systemet! Att hamna i kommunens hängd, att fastna i systemet: Ett stöd ut ur
systemet.
Näringslivet måste finnas nära, socialt företagande (idag är det lite för smalt, det finns oändliga
möjligheter). Plattformsideen, kan man knyta den till hela länet? Kan man diskutera projektet i länet
med samordningsförbundet?
Vad göra? Vi skapar en plattform (en ingång) måste finansieras och förankras (uppåt). Hur kan man
samordna resurserna?
Vem? Marie Siberg (Ua) och Michael Ödmann (AF) är nyckelpersoner och får ideen presenterad för
sig. Vidga frågan i Uppsala kommun. Knivsta har tomma rum, där kan arbetsförmedlingen hyra
(praktiskt) som åker ut snart. Är på gång att organisera sig.
Marju Sjöberg: förankra mot förvaltningschef, är ensam i frågan, prata med brukarorganisationer.
När: Snarast!
Input: Brukarkontor kan finnas som stöd och Arbetsgruppen kan samarbeta över gränserna.
Hur kan man gå vidare med ISA metoden, där man har utbildat 150 personer i projektet BKS?
Presentera och förankra en ide!
Gruppen får mandat att arbeta vidare.
Grupp: Jobba med okunskapen (Eva Smith, Marika Söderberg, Siv Bergström, Magnus
Johannesson, Pia Röjdeby)
Kunskap och förståelse för varandras områden för att nå en smidigare och snabbare
rehabilitering/återhämtning!
Gruppen vill göra verkstad så konkret som möjligt. Vilka mandat har vi, undrar man?
Vad? Angående okunskap så tror man att ökad kunskap om varandras uppdrag och förståelse
underlättar när man ska samordna en återhämtningsprocess. Ofta har man fel bilder av varandras
verklighet och säger att ”detta får kommunen fixa” eller ”detta är försäkringskassans uppdrag” osv.
Det är viktigt att tydliggöra uppdragen.
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Hur? Gruppen har en konkret ide: En inledande workshop med FK, AF, kommunerna och landstinget.
Marika berättar om sin erfarenhet av en workshop-serie (åtta st workshops) som startade i
september och avslutas nu i vår; totalt 20 personer (10 från FK och 10 från AF), olika personer varje
gång, med främst två syften, dels (1) att klargöra varandras uppdrag, dels att (2) lyfta allt på bordet
(om andra internt ska fram). För att få rätt insatser vi rätt tillfälle i ett bra samarbete. Detta kan
utvecklas till en större grupp. Läkarintyg går till kassan, AF, kommunen – kedja. Göra en workshop
utifrån de olika fyra delarna. Alternativt mellan LT/AF, LT/FK, Kommun/FK med mera.
Långsiktig vision, när man är klar på vad man kan förvänta sig av varandra. Hur får vi ihop detta ? Hur
samverka. NU inbegripa brukarorganisationer. Tydliggöra processen, vad och när kopplar vi på?
Vem gör vad? Det finns redan en arbetsgrupp, LT, AF, FK, UA kommun (man jobbar med en
projektplan)
Input: En deltagare menar att det är ett märkligt tänk att brukarorganisationer kommer in sent, då är
man utelämnad. Marika menar att man måste klargöra konflikter mellan AF och FK innan brukarna
kommer in (exempelvis läkarintyg, ska FK veta bättre än läkare? osv) Förvisso, menar deltagaren,
men brukarorganisationen ska väl vara en samarbetspart? Annars bjuds man in med armbågen som
vanligt… När kommer brukarna in? Marika funderar på detta. Kanske kan ett par
brukarrepresentanter bjudas in för att exempelvis skriva anteckningar och samtidigt ”lära sig” lite om
de olika organisationerna, för att öka förståelsen för brukarna?
Gruppen har mandat att arbeta vidare med frågorna.
Framtidsverkstan avslutas och vi bär alla med oss nya frågor och perspektiv hem! Tanken är att
grupperna arbetar vidare med sina hjärtefrågor på hemmaplan och ser till att det blir mer ”verkstad
än snack”. Apropå verkstad så har jag nu införskaffat mig ett par blåslampor, för att på ett effektivt
sätt försöka elda upp stämningen lite Den som vill kan komma förbi Regionförbundet på en kaffe
och hämta sin egen! Jag tror att Claes var först ut…!

Boka den 6 september för uppföljning av vår Framtidsverkstad! (Tid och plats meddelas
senare.)
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Bilagor
Bilaga 1; Brainstorm i kritikfasen, antal röda prickar inom parentes.









































Rädd att förlora sina bidrag om man engagerar sig (1)
Låg lön vid lönebidrag
Okunskap om diagnoser och mående hos personal (folk)
Fördomar om folk med diagnoser
Dåliga attityder mot brukare, man pratar över huvudet
Hitta arbetsplatser (7)
Orealistiska förväntningar på systemen (2)
Arbetsgivare vill eller törs inte anställa (11)
Brist på samsyn i regelverk
Brist på kommunikation
Brukare har dåligt självförtroende, svag självbild kring yrkeslivet (3)
Heltidsnormen är ett bekymmer (2)
Sekretessen (2)
Många intressenter (2)
Brukarmedverkan lokalt i Enköping (1)
Får inte jobba när man kan, stelbenthet med regler
Finns inte så mycket nattjobb
Krångliga regler
Samarbete med AF och kommun (2)
Uppsala råddigt, dåligt flöde
Bristande kunskap om behov (3)
Pengabrist (4)
Rehabilitering leder ej till jobb (2)
Få fysiska mötesplatser mellan FK, AF, Kommunen (1)
LT/Kommun dåliga förebilder (2)
Bristande förmåga att bemöta personer, inkänning för personerna (2)
Saknas kontinuitet (1)
Brukare ses inte som resurser (3)
Arbetslösas kompetens utnyttjas (1)
Det tas inte hänsyn till handikapp (1)
En anställning med stöd är en anställning – acceptans
Har ej tillräckligt med intresserade arbetsgivare (2)
Okunskap om varandras verksamheter (12)
Differentierad arbetsrehabilitering, möta olika behov, bristande utbud på möjligheter
Differentierade arbetsplatser saknas (1)
Meningslös rehab kan leda till depression (1)
Vem och hur ska arbetsförmågebedömningar göras
LAS är ett problem-rädsla hos ARBG
Använder inte coacher (1)
Inget brukarkontor
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Stor kompetensbrist hos ungdomar (5)
Saknas representanter från skolan
Ekonomin är ett problem
Brist på möjlighet till praktiskt lärande
Beroende av enskilda kontakter
Spridda forum för samverkan
Professionerna kommer inte till brukarna
Fel förväntningar på AF
Dålig kunskap om uppdrag och organisationer, vad kan man förvänta sig?
Olika agendor (uppdrag) – mål och agendor ändras (5)
Brist på kontinuitet och förtroendefullt samarbete (1)
Samverkan finns på gräsrotsnivå utan mandat uppifrån (1)
SIP
”Men det är ju bara att…”
Stödstrukturen tas inte tillvara (2)
Läkare sjukskriver utan tanke på arbetsmarknaden
Systemen stödjer inte varandra (11)
Kontraproduktivt att felplacera
Intern konkurrens om resurser
Regelverken styr
Mål överensstämmer inte
Kan mindre än man tror att man kan
För lite kunskap om diagnoser på lärarutbildning
Bristande användning av Supported Employment-metoder (2)

Vad är problemet för att arbeta tillsammans?








Olika lagsystem (3)
Brist på tid och ekonomi, personal hinner inte gå på möte
Bristande socialt ansvarstagande (4)
Saknas övergripande strategi mellan huvudmän (6)
Urvattnade samarbetsavtal (1)
Saknas uppföljning på bredden (1)
Brukare är gratis (5)

Besvärligt att främja brukarnas intressen?




Vi jobbar i stuprör
För många sökande för varje handläggare
Drastisk förändring i uppdrag AF
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Bilaga 2; Brainstorm i visionsfasen, antal stjärnor inom parentes














Målen
Jobba med attityder (3)
Stöd på arbetsplatsen (1)
Ställa sig frågan: Vad kan vi bidra med?
Använda SIP (2)
Ta reda på resurser och stöd som finns (1)
Plocka in brukare på olika nivåer i olika sammanhang (4)
Se över er infostruktur
Återhämtningsperspektivet är centralt
Identifiera och förtydliga syftet med vårt uppdrag
Respekt mellan org, prata gemensamt
Ökad brukarsamverkan (1)
Fler arbetsplatser (1)

Hur skapar man inflytande?













Skapa brukarkontor (2)
Vet man det man vill veta (kunskap, behov etc)
Personalen förmedlar kontakter med andra med samma erfarenheter
Brukare förmedlar bra kontakter
Kommunen hjälper till att marknadsföra brukarorganisationer (1)
Brukarrevision (1)
Brukarpaneler (1)
System för brukarhjälp (1)
Hyr en ambassadör på hjärnkoll.se
Läs ”Så gör du som chef”
Uppfinn inte hjulet själv – mentorskap mellan kommunerna (1)
Använd HSO

I de bästa av världar; Hur fungerar det?











Veta vart man ska vända sig
Tydlig process för pat som blir sjukskrivna, alla kopplas på i en process, inget hattande (3)
Varje myndighet vet sitt uppdrag
Individen i centrum (1)
En ingång (3)
Alla vet vad som finns
Förverkliga SIP
Snurran
Sociala företag – Några personer från FK, AF som har förtroendefulla relationer (4)
Tillit i relationen mellan professionella handläggare

Förslag på ”orealistiska” åtgärder: Vad kan vi bidra med?


Brukarinflytandesamordnare i varje kommun (1)
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Möjlighet att stötta upp andra myndigheter/kommuner
Inventera brukarnas kompetens
Utnyttja lönebidragsanställningen kreativt (2)
Samordnare på brukarkontoren i varje kommun (1)
Brukarkontor med stödfunktioner för brukare och professionella (6)
Skapa en arbetsgrupp

Vad kan din organisation göra för att göra något ytterligare än idag?










Regionförbundet som stödjer omgivningen att förverkliga målen kring brukarmedverkan (11)
Inkludera andra instanser i SIP:en, brukare mfl
Tid
Kunna fördjupa individen
Chefer har kontakt med andra organisationer
Praktiksamordnare som jobbar mot arbetsgivaren (1)
Mentorskap även mot arbetsgivare (1)
Utveckla projekt och verksamhet genom samtal med andra aktörer (1)
Utveckla coach som jobbar med olika arbetsplatser

Hur kan organisationer bidra till att aktivera brukare?























Bra kontakt med typ Attention och andra org.
En samordnare som håller i trådarna och organiserar praktikplatserna – En väg in! (7)
Coompanion kan träffa fler och hjälpa till att starta upp- önskan att bli mer synlig (1)
Ställe där man kan komma med sina idéer och få stöd
Brukarorganisation kan leverera brukare (personer med erfarenheter) (1)
Någon som ser helheten
Uppföljningar på det som bestäms
Cheferna ska vara med i samverkansprocessen
Långsiktighet, ej fjuttiga projekt (1)
Barnvaktshjälp, middagshjälp till tex till brukare som behövs som kunskapsöverförare (1)
Ersättning till brukare när de bidrar med kunskaper och stöd (4)
Individuellt stöd i arbetslivet bör provas i Uppsala (3)
Heby gå i bräschen och implementera ett funktionshinderprojekt (2)
Förstå näringslivssidan
Skapa möjligheter, få arbetsgivare att våga/kunna anställa (13)
Internationell standard för socialt ansvarstagande implementering (3)
Arbetsgivare ser nyttan av att ta ansvar
Socialstyrelsen tar fram kunskapsunderlag för hur befrämja anställning för personer med
psykisk ohälsa (1)
Marie pratar med Magnus (2)
Systematisk brukarmedverkan i Uppsala kommun (4)
Idéer och erfarenheter från projekt sprids och tas tillvara (2)
Kunskap från arbetsgivare om att personer med handikapp eller betalningsanmärkningar inte
är lika med en dålig person (1)
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Alla involverade aktörer med att skapa underlag för beslut att följa upp (6)
Formalisera årsplaner för de rätta org och personerna (1)
Bättre kunskaper om våra samarbetspartners för realistiska förväntningar
Skapa en lärande struktur (1)
Aktivare rehabilitering och involvering av samarbetspartners
Gränsöverskridande identifiera bristområden
En ingång-inte diagnosbaserad
Alla jobbar ned ISA (1)
RF ger erfarenhetsbaserat stöd till kommuner (anställa brukare) (5)
RF anställer brukare (3)
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