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Nu kommer vårljuset – och det går snabbt 
Ljusstrimman som smyger sig in bakom 
sovrummets rullgardin tidig morgon är 
välkommen så här års. Det är lätt att tänka 
att man ska ta nya tag, både privat och i 
jobbet. Nya tag innefattar ju även att tänka 
nytt. Har ni någon gång funderat på det 
magiska ordet hur? Hur vet vi att vi blir 
bättre? Hur kan vi utveckla vår verk-
samhet? 
 
En del svar får vi i årsredovisningen för 
2021 som presenteras i korthet. Vi får 
också veta lite om den resa, från ett 
utanförskap och ohälsa till studier, som en 
av Rebus deltagare gjort under sin tid i 
insatsen.  

 
 

Rebus  
Rebus startade 2017 efter att förbundet 
finansierat en rad kortare projekt med 
avgränsade målgrupper. Tanken var att 
skapa en långsiktig insats som kunde 
utvecklas över tid utifrån parternas 
identifierade behov. Under åren har Rebus 
medarbetare mött drygt 100 personer i 
behov av samordnad rehabilitering. Detta 
med syftet att öka deras välbefinnande och 
livskvalitet och möjlighet att närma sig 
eller nå egen försörjning. 

 
Under 2021 har projektmedarbetarna Tove 
och Yvonne arbetat med 36 individer som 
fått ta del av de insatsen som finansieras 
av förbundet.  
 
Under året har sju deltagare avslutat 
insatsen. Av dessa har: 

 två personer gått till arbete, varav 
en med lönebidrag 

 två personer har inlett studier 
 
De övriga deltagarna avslutades på grund 
av sjukdom eller fortsatt rehabilitering.  
 
Vad funkar och vad behöver vi utveckla? 
Resultatet av NNS indikatorenkäter är ett 
mått för att bedöma förbundets verk-
samhet och de insatser som finansieras av 
förbundet. För uppföljning av mål, har sex 
av de 15 kärnindikatorerna valts ut för att 
mäta måluppfyllelsen. 
 
En sammanfattning av resultatet visar att:  

 deltagarna i projekt Rebus är nöjda 
med stödet, vilket innebär att 
förbundet bör fortsätta att stödja den 
här typen av insats 

 förbundet bör utveckla arbetet med att 
skapa strukturer för att initiera, 
upprätthålla och underhålla relationer 
mellan de samverkande parterna. 

 förbundet bör skapa en tydlig och känd 
strategi för uppföljning och utvärdering 

 förbundet bör, i högre grad, använda 
resultatet av utvärderingar och 
uppföljningar för att utveckla de 
samordnade rehabiliteringsinsatserna 
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Hur kan vi fortsätta att utvecklas? 
Under 2022 kommer förbundet fortsätta 
att bedriva ett processinriktat arbete som 
bland annat syftar till att utveckla 
uppföljning och utvärdering av insatserna 
men även att kommunicera och förankra 
samordningsförbundets roll och uppgift. 
 
Tillsammans arbetar vi för att uppnå: 

 Tydlighet i roller, ansvar och former för 
samarbetet som leder till tillit och tro 
på att förbundet kan göra skillnad för 
dem vi är till för.  

 En aktiv och intresserad berednings-
grupp och projektägare som ser att 
förbundets aktiviteter leder till 
utveckling för dem vi är till för. 

 Mätbara mål som är förankrade och 
framtagna i samverkan där 
beredningsgruppen getts möjlighet, att 
i tid delta aktivt. 

 
Marias resa – Yvonne berättar 
När Maria var barn fick hon en kronisk 
sjukdom som ledde till att hon inte kunde 
delta fullt ut i skolan. Vid 20-årsålder  
initierades hon till Rebus via Arbets-
förmedlingen.  
 
I Rebus kartlades Marias situation och 
anpassningsbehov identifierades. En 
utredning visade att hon behövde extra 
stöd och resurser i framtida arbets-
träningar eller studier.  
 
Yvonne hade även kontakt med Marias 
tidigare skola och de skolor som hon kunde 
tänka sig att gå längre fram utifrån 
intresseområde. Syftet var att se vilket 

stöd hon fått och hur det fungerat för att 
veta vad hon behöver i framtiden.   
 
Maria fick även ett träningskort och hon 
började träna regelbundet. Efter en tid 
började Maria praktik i en butik ett par 
dagar i veckan. Praktiken gav Maria 
självförtroende och butiksansvarig gav 
henne goda referenser. I det här läget fick 
Maria återigen vända sig till Försäkrings-
kassan, då med stöd från Rebus. Eftersom 
Maria kunde visa att hon klarade 25 % 
arbetsträning fick hon 75 % aktivitets-
ersättning beviljad. 
 
Marias plan var att komma in på en 
yrkesutbildning i en annan kommun. Under 
tiden i Rebus förbereddes därför 
anpassning av studierna på den skola som 
hon sedan sökte och kom in på. Maria 
gjorde bland annat studiebesök på skolan.  
 

 
 
Nu går Maria på skolan. Hon fick behålla 
sin aktivitetsersättning de första sex 
månaderna. Uppföljningarna har visat att 
det fungerar bra, Maria mår bra och 
utvecklas med stormsteg - med rätt 
anpassning och förståelse runt sig. 
 

Ann-Karin Bohl, förbundschef 


