FRAM
Förberedande för
ansökan hos
anvisande org.
•

•
•

Ansökan
tillsammans med
deltagaren.
Ev. underlag/intyg
bifogas.
Parallella insatser
genom samverkan
(vård, socialtjänst
m.m.)

Kontinuitet med en handläggare

Anvisningsförfarande
•
•

•
•
•

Statistik - Utfall
Resultat för avvikande
anvisning med annan
rekommendation.

Målgruppen
•
•
•

•

Psykisk ohälsa som
huvudsaklig
problematik.
Både fastställd
diagnos och/eller
självupplevd ohälsa.
Anvisningar från
AMA, FK och AF.
Anvisningar kan
initieras av Regionen

Fortbildning personal

En anvisningskö
Mottagsgrupp för
anvisningar samt
fördelning av
ärenden. (Löpande
granskning.)
En hel process utan
glapp och
väntetider.
Kontinuitet med en
handläggare.
Tydlig planering med
mål och delmål
tillsammans med
deltagaren.

Introduktion

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Parallella insatser vid behov

Genomförande

Tydligt fokus på vägen mot ett arbetsliv

Extern insats

Teoretiska och praktiska uppstartsverksamheter
Teoretiskt program med olika teman/studiebesök/föreläsningar
Arbetsträning i ”verkstäder” Snickeri/trädgård/kök m.m.
Steglösa nivåer med kontinuerlig avstämning mot tydliga delmål och mål.
Punktinsatser med särskilda prövningar kring funktionsresurser och
anpassningsbehov.
Hjälpmedelsrekommendationer.
Vägledning/coaching
Lyfta resurser och intresseområden.
Externa arbetstränings- och praktikplatser med täta uppföljningar.
Samverkan med anvisande handläggare kring behov av parallella insatser.
Arbetsmarknadskunskap

Avgränsningar

Fysioterapeut

Peer Support

Fördjupad kartläggning

•

•
•
•

•

•
•
•

•
•
•
•

Ej utredning som
huvudsyfte
Enbart mildare fysisk
ohälsa
Ej habiliteringsbehov
Språknivå CEFR A1.
Ej pågående
missbruk.

•
•
•

•
•

Fysisk aktivitet
Friskvårdsinslag
Gruppdiskussioner
och föreläsningar
Konsultation/råd
Tippa-bedömning
efter uppkomna
behov.

•
•
•
•

Dela egen
erfarenhet
Stöd till
återhämtning
Gruppaktiviteter
”Din väg framåt” en
motivationsinsats
Delaktighet i praktisk
aktivitet.

Görs vid behov
Ingen utredning
Åsyftar att hitta nya
vägar att komma framåt
inom insatsen.

Överlappande
avslutningsfas
Förankring av fortsatt
planering med
anvisande handläggare.
Plats säkrad för
deltagare.
Mål
• AF/FK
• Övrigt AF
• Övrigt AMA
• Arbete/Studier
Statistik - Utfall
• Resultat för
säkerställd planering
och påbörjat nästa
steg

Handläggarstöd från
AF och FK
•
•
•
•

Minska glappen och
stärka vidare
planering.
Information och
konsultation
Förstärkt samarbete
Göra uppföljning efter
3 månader

Växthusets forskningscenter. Forskningsbaserad utbildning kring verkningsfulla insatser. ”Kontinuitet och tron på individen.”
Fortbildning kring psykisk ohälsa via Region Skåne.
Någon form av IPS/Supported employment eller liknande.

Slutdokumentation
•
•
•

Tydligt arbetsfokus
Kortfattat material
för fortsatt planering
Summering av
deltagarens
erfarenheter i
projektet, vilka
fortsatta mål som
finns samt vad som
är nästa steg.

Statistik - Utfall
• Slutdokumentation

Uppföljning
•

Uppföljning via
anvisande
organisation 3
månader efter
avslut.

