Lathund MEDVIND 2012-2013
Samordning genom brobyggande informatörer för invandare
Medicinsk och individuell kartläggning av invandare för handlingsplan

Syfte

Steg 1:
Öka individernas insikt om sina styrkor och svagheter.
Vid behov klargöra arbetsförmågan tillsammans med
vårdcentral/specialister.
Utreda och identifiera behov, hinder och möjligheter för att bli
självförsörjande och att upprätta en genomförandeplan.
Steg 2:
Genom informatörer motiveras individen till föreslagen adekvat
insats/aktivitet utifrån behov och får stöd att i början ta del av/förstå
och påbörja föreslagna samordnade insatser.

Mål

- Skapa möjligheter för individer med utomnordisk bakgrund i behov av
språkstöd att komma in på arbetsmarknaden och/eller att påbörja en
väg mot självförsörjning samt bryta sin sociala isolering.
- Samordna insatser hos Landstinget, kommunen och
Arbetsförmedlingen.
- Individer som inte bedöms ha möjligheter att komma ut i arbetslivet
pga. sjukdom får hjälp att ansöka om aktivitets- eller sjukersättning.
- Minska antalet besök för sjukintyg till Socialkontor ekonomi samt
besök hos familjeläkarna.

Målgrupp

Individer som är bidragsberoende och ser sig själva som sjuka och som
bedöms behöva stöd på sitt eget språk för att kunna utforma realistiska
genomförandeplaner tillsammans med sin handläggare. Individerna är
oförsäkrade i socialförsäkringssystemet, dvs. har inte SGI
Målgruppen har ofta en lång sjukdomshistoria med diffusa
sjukskrivningar, sociala och/eller psykiska problem. Individernas
sjukdomsbild och arbetsförmåga har varit oklar och handläggare/läkare
har inte kunnat få något tydligt grepp om individens resurser eller
problematik eller sjukdomshistoria. Individerna har ibland påbörjat
aktiviteter som avbrutits pga. sjukskrivningar.

Arbetsmodell/metod

Individerna har inte SGI (sjukpenning grundande inkomst)
Metoden innebär individuella stöd- och informationsinsatser som ges
på eget språk med informatör från Folkhälsobyrån till invandrare i
frågor som rör socialtjänsten, eget ansvar, ohälsa, sjukvårdens struktur,
neuropsykiatrisk problematik, hedersrelaterade frågor med mera.
Informatörerna är utbildade och fungerar som brobyggare mellan
invandrare och yrkesverksamma så att parterna ska kunna samarbeta,
kommunicera och förstå varandra, samt att missförstånd ska
undanröjas. Informatörerna är själva invandrade och väl insatta i sitt
hemlands och svensk kultur, religion, tradition och normer.
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Fördelar med denna metod är språk- och kulturkompetens då
förklaringar kan ges på individens nivå med förståelse för den kulturella
kontexten och specialkompetens om såväl tankesystem, traditioner och
vanor samt olika synsätt gällande olika ämnesområden. Informatörerna
vet vad som gäller i hemlandet och vilka krav som har en kulturell
förankring och som är allmänt accepterad, det vill säga att
informatörerna har mer redskap att vid behov konfrontera individen
och ”ta bladet från munnen”.
Metoden bygger på individuell anpassning utifrån behov och
individuella möten.

Organisation

Projektägare: Socialkontor Ekonomi
Utförare: Folkhälsobyrån (projektledare + informatörer)

Styrgrupp

Päivi Viisteensaari, Socialkontor ekonomi
Kjell Enderborn, Landstinget
Ann-Kristin Ekman, Samordningsförbundet (adjungerad)
Maline Fälth, Folkhälsobyrån (projektledare)
Maria Rönnlund, Socialkontor ekonomi
Mohammed Al Khatib, Familjeläkarna Bäckby
Pia Carlsson Asyl & Integrationshälsan
Malíne Fälth, Folkhälsobyrån (projektledare)

Beredningsgrupp

Språk
Vilka språk pratar informatörerna?

Kriterier för klienter/patienter
Vilka kan anmälas till MEDVIND?

Amharinja
Arabiska
Badinani
Bosniska
Dari
Engelska
Feili
Franska
Kirundi

Kroatiska
Kurmanji
Persiska
Serbiska
Somaliska
Sorani
Syrianska
Tigrinja
Turkiska

Passar klienten/patienten in på någon eller några av punkterna nedan
kan du anmäla den till projekt MEDVIND - Folkhälsobyrån!
Invandrare med utomnordisk bakgrund som:
- är mellan 18 - 55 år.
- har bristande kunskaper i svenska språket och/eller samhället.
- har långvarig sjukdomshistoria och är vanlig som besökare på
vårdcentralerna och i övriga vården.
- har diffusa sjukskrivningar, sociala och/eller psykiska problem.
- arbetsförmågan har varit oklar och handläggare har inte fått
något tydligt grepp om individens resurser eller problematik.
- har gjort uppehåll/avbrutit aktivitet/studier pga. sjukdom
och/eller social situation.
- har tappat motivationen till att bli självförsörjande.
- är långvarigt bidragsberoende.

2

Anmälan av klienter/patienter
Vilka anmäler?
Hur anmäler man?
Vad ska man uppge?

Handläggare på respektive myndighet och läkare på vårdcentralen
anmäler klient/patient till Folkhälsobyrån.
Folkhälsobyrån
Malíne Fälth
021-133 200
maline@folkhalsobyran.se
Uppge:
-

Samverkansparter

Caroline Lundh
021-471 77 30
caroline@folkhalsobyran.se

Namn
Personnummer
Språk
Handläggare/läkare (namn, telefon, e-post och från var t.ex.
Soc. ekonomi, Bäckby fam.)
Obs att klient/patient skall skriva under en samtyckesblankett
för deltagande i projektet. Samtyckes blanketter finns hos
familjeläkarna och på Socialkontor ekonomi.

Socialkontor ekonomi
Familjeläkarna Bäckby
Familjeläkarna Oxbacken
Familjeläkarna Hemdal
Asyl- & Integrationshälsan
Läkargruppen
Carema Vallby
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