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Dessa arbetade i CaMp

� Anne Ahlqvist- socionom

� Anne Nilsson- arbetsterapeut

� Helene Persson- studie- och yrkesvägledare 

� Aino Lindell-socionom

Totalt 1,5 tjänst som Case Managers och 0,5 tjänst projektsamordning



Film
CaMp - Gör din röst hörd

https://drive.google.com/file/d/1D3K4J5Eeo98x4OGKE3s7PbpKeXvnI3sr/view?usp=sharing


Vad menar vi med Case 
Management?

� En stödprocess som syftar till att få igång åtgärder, skapa nätverk och 
samordna resurser för människor som är i behov av hjälp.

� En stödprocess som syftar till att stärka individens självkänsla, öka tilliten till 
sin egen förmåga och till sina egna resurser och därigenom stärka egenmakten.

� Arbete mot mål och delmål som är uppsatta och valda av individen och i CaMp
är slutmålet att närma sig arbetsmarknaden och egen försörjning.



Varför Case Management?
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Antal deltagare i arbete (%) 15 månader efter 
Effektstudien 

”Effektutvärderingen av insatser för unga med 
aktivitetsersättning”. forsakringskassan.se



Mål
� Att fler personer med funktionsnedsättning närmar 

sig arbetsmarknaden och att olika aktörers insatser 
för individen samordnas och effektiviseras.



Målgrupp CaMp
� Personer med funktionsnedsättning boende i Malmö.

� Personer med uttalad vilja att försörja sig själv.

� Personer som är villiga att delta i projektet och som bedöms ha 
förmåga att ta eget ansvar samt vill ha hjälp till självhjälp.



Hypotes
• Om individen får stöd genom nya eller befintliga nätverk och om 

individen får möjlighet att medverka i aktiviteter såsom praktik 
och studiebesök så ger det ökade möjligheter att närma sig 
arbetsmarknaden.  



Vilka deltog i CaMp?

• 21 kvinnor och 20 män (av 48 sökande)

• De flesta mellan 20-29 år (31 st)

• Med funktionsnedsättningar i form av neuropsykiatriska diagnoser (ADHD, ADD, autism), 
psykisk ohälsa (depression, OCD, social fobi, PTSD), intellektuell funktionsnedsättning, 
fysisk funktionsnedsättning. Flera med kombinationer av olika nedsättningar.

• De flesta hade mångårig sjukskrivning och aldrig arbetat.

-”Jag vill trycka på 
att det positiva 
individuella stöd 
som jag fick via 
min CM har gett 
mig bättre 
förutsättningar att 
ta fram den 
oslipade 
diamanten i mig.”

Sofia



Processen

Deltagare till CaMp via 
ansökan från  

Försäkringskassa, 
arbetsförmedling 

Malmö stad,  Region 
Skåne eller egen 

ansökan.

Ärendedragning i 
antagningsgruppen. 

Beslut att bjuda in till 
intervju med 
deltagare, ev
remittent och 
tilltänkt CM.

Möte 
tillsammans 

med, deltagare 
CM och ev 
remittent.

Bedömning om 
antagning till 

CaMp

Inskrivning i 
CaMp och SUS. 

Kartläggning
målidentifiering

genomförandeplan

Genomförande 
och  

uppföljning
Utslussning Avslutning



Aktiviteter och verktyg i CaMp
� Stödsamtal

� Nätverksbyggande

� Samverkansmöten

� Studiebesök

� Specialpedagogisk kartläggning

� Studie- och yrkesvägledning, enskilt och i grupp

� Workshops

� Praktik



Dessutom har deltagare:
� Fått kontakt med arbetsterapeut för att få hjälp med sömn, tid och planering

� Fått en kontinuerlig försörjning i form av försörjningsstöd eller aktivitetsersättning

� Fått kontakt med LSS-handläggare

� Fått hjälp att lösa sin boendesituation

� Fått hjälp med skuldsanering

� Fått hjälp med rätt vårdkontakter

� Fått hjälp med ansökan till skolor för vidare studier

� Fått hjälp att komma fram till vad de vill arbeta med och gjort en plan för hur de ska komma dit

A.P



Aktiviteter och stödinsatser som 

deltagaren tagit del av via CaMp:
Antal: 20-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60+ år Man Kvinna

Stödsamtal (Kartläggning, mål, strategier, 

motivation, insikt). 41 31 8 1 1 21 20

Möten med sjukvård och myndigheter 

tillsammans med CM 32 23 8 1 15 17

Sjukvårdskontakter 26 19 5 1 1 15 11

Samverkansmöten och kontakter 25 16 7 1 1 12 13

Studiebesök 24 17 4 1 1 13 11

Praktik 21 18 2 1 9 12

Studie- och yrkesvägledning enskilt 16 14 2 7 9

Gruppvägledning 14 12 1 9 5

Studier 15 12 2 10 5

Workshops (Samhällsorientering, hälsa, 

hjälpmedel). 11 9 2 8 3

Fördjupat samarbete AF/FK 11 8 2 1 7 4

Boende 10 8 2 5 5

Stöd till hjälpmedel (via arbetsterapeut 

och teknotek.) 10 8 2 5 5

Hjälp kring ekonomi (tid hos 

budgetrådgivning och skuldsanering, 

planering och struktur.) 8 8 4 4

Fritidsaktiviteter 8 4 2 1 1 4 4

Aktivitetscenter 5 4 1 1 4

Fått boendestöd 5 4 1 5

Fått kontaktperson 4 4 4

Aktiv Kraft (projekt HISO) 3 1 1 1 3

Specialpedagogisk kartläggning 4 4 3 1

Fått god man, förvaltare 4 3 1 1 3

Daglig verksamhet 3 2 1 3

Arbete 2 2 2

Fått personligt ombud 2 1 1 2

Handkraft (sysselsättning psyk. ohälsa) 2 2 2



Resultat
Kön och 
ålder

Praktik Arbete Daglig 
verksamhet

Studier Inskriven AF Fördjupade 
samarbetet 
AF/FK

Summa 1 8 1

Kön och 
ålder

Praktik Arbete Daglig 
verksamhet

Studier Inskriven AF Fördjupade 
samarbetet 
AF/FK

Summa 5 1 4 16 8 5

Sysselsättning 
vid start i 
CaMp

Sysselsättning 
vid avslut i 
CaMp



Resultat
• 25 stycken eller 60 %  av deltagarna är i 

sysselsättning vid avslut i CaMp mot 10 stycken  
eller 25 % vid start. 



Framgångsfaktorer
• Utgå ifrån deltagarnas takt, önskemål, intressen, behov

• Noggrann kartläggning med fokus på styrkor för ökad självkänsla

• Tät kontakt med CM

• Förtroende utan myndighetsutövande

• Strategier kring stress, tider och rutiner

• Inte ge upp

• Se hela människan



Implementering?



Lärvux jobbskola
En utbildning för personer med intellektuell 
och/eller annan funktionsnedsättning som 

behöver förberedelse och stöd för att 
komma ut i arbetslivet. 


