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Några reflektioner
• Väl fungerande projekt

• Arbetar aktivt med helhet i förhållande till delprojekt

• Följer upp, diskuterar och analyserar kunskap

• Involverar deltagaren i sin egen rehabiliterings- och 
utvecklingsprocess, vilket även skapar ett naturligt arbete 
med horisontella principerna

• Matchningsfunktionen är fortsatt viktig för att nå det 
övergripande målen avseende arbete och studier
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Mål för projekt Respondere
• Antal deltagare 300 st

• 40 procent av deltagarna ska komma i arbete eller studier
• 40 procent av deltagarna ska närma sig arbetsmarknaden
• 20 procent av deltagarna avslutas av andra orsaker

• 70 procent av deltagarna ska bryta sin passivitet
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Helhet vs delprojekt
• Projekt Respondere är ett ”paraply-projekt”

• Finansiering och mål gäller helhetsprojektet
• Verksamheten genomförs i delprojekt
• Utmaningar när det gäller styrning och ledning

• Strategisk styrning
• Väl förankrad ansökan
• Engagerad styrgrupp med mandat att fatta beslut
• Fokus på helhet
• Medvetenhet om implementering

• Operativ ledning och arbete
• Finns en kunnig projektledning och personal
• Samverkan med delprojekten
• Fungerande intern uppföljning
• Analyser, lärande och kompetensutveckling
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Metoder och kompetens
• Genomtänkta metoder utifrån delprojektens inriktning
• Evidensbaserade metoder och kompetensutveckling 

säkerställer både resultat och riktning
• Individens behov i centrum
• Arbetet med tjänstedesign stärker deltagarens position i sin 

egen rehabiliteringsprocess och säkerställer att arbetet med 
horisontella principer genomsyrar hela projektet.

• Personalomsättning är en utmaning när det gäller metoder 
och kompetens
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Uppföljning och analys
• Finns en fungerande intern uppföljning
• Information används för analys och lärande

• Både på strategisk och operativ nivå
• Blir en grund för framtida implementering

• Uppföljning av långsiktiga effekter är en utmaning
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Påverkan av covid-19
• Inledningsvis stor påverkan
• Personalen och projektet har hanterat situationen väl

• Nya arbetssätt har utvecklats
• Nya tekniker används

• Arbetsträning och praktik är ett observandum
• Även här jobbar projektet aktivt för att hantera effekter av covid-19

• Enskilda individer tycker att situationen pga covid-19 är 
jobbig och att det påverkar deras mående
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Deltagarnas berättelser
• Mått dåligt före Respondere – stort behov av stöd.
• Generellt sett nöjda med stödet. 
• Helhetsstöd med flera komponenter
• Känner sig sedda och lyssnade på 

”Nu är det jag som gäller!”

”Personalen har varit fantastiska. Detta har varit det bästa som 
har hänt mig på länge.”
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Deltagarnas berättelser

• Tydlig påverkan av covid 19

• Resultat: - Accepterar situation
- Kan se en väg framåt
- Fått verktyg att ta steg framåt
- Mer hopp och framtidstro

”Jag är en helt annan människa idag”

• Horisontella: Personal av samma kön för vissa
• Några deltagare vill hellre få mer stöd från psykiatrin
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Resultat och analys
Deltagare och kön
tom aug -20

Antal Andel

Kvinnor 81 st 49%

Män 84 st 51%

TOTALT 165 st
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• Mål antal deltagare: 300 st
• Mål andel kvinnor 47%
• Mål andel män 53%

• Projektet ligger mycket väl i nivå i förhållande till sina volymmål



Resultat och analys
Status vid avslut Totalt Andel

Arbete 4 st 9 %

Studier 6 st 14 %

Praktik 3 st 7 %

Söker arbete 4 st 9 %

Annat 27 st 61 %
Varav arbetsrehabilitering 17 st 39%

TOTALT 44 st
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• Arbete och studier: 
23% jämfört med målet 40%

• Närma sig arbetsmarknaden (praktik, söker arbete, arbetsrehabilitering): 
55% jämfört med målet 40%



Resultat och analys
• Totala tiden/resurserna är jämt fördelade på kvinnor och män

• Psykolog Kvinnor får mer tid än män
• Fysisk aktivitet Kvinnor får mer tid än män

• Medicinsk rehabilitering Män får mer tid än kvinnor
• Arbetsträning Män får mer tid än kvinnor
• Praktik Män får mer tid än kvinnor
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Implementering
• Finns hög medvetenhet om implementering i projektet

• Personalen ser samordningsförbunden som huvudman för 
implementerad verksamhet

• Resurs har tillsats in för att driva implementeringsarbetet
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Rekommendationer
• Säkerställa kontinuerliga insatser för deltagarna, utan att det uppstår 

avbrott

• Säkerställa att metodiken tjänstedesign implementeras

• Dokumentera de värdeskapande processerna i delprojekten i form av 
en metodbok

• Fortsatt fokus på matchningsfunktionen, för att nå upp till målet för 
andelen till arbete och studier

• Förslag är att utgå från Supported employment

• Säkerställa stabil projektledning och låg personalomsättning
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