Case Management
Individuellt stöd och fördjupad kartläggning
Insatsen vänder sig till personer som har varit borta från
arbetsmarknaden en längre tid på grund av sjukdom och/eller
arbetslöshet och som är inskriven i MIA Östra Södertörn. Syftet med
insatsen är att göra en fördjupad kartläggning av personens behov av
stöd och insatser samt öka personens inflytande över sin rehabilitering.
Remittering till insatsen sker via Resursrådet.
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Vad är Case Management (CM)?

Mål med insatsen

Case Manager (Haninge)

CM är en stödsamordning som skapar
ett ramverk för samverkan och en
allians som ger deltagaren möjlighet till
inflytande över sin rehabilitering. CM är
en lämplig insats när behovet av
samordning är stort.

Målet är att säkerställa att deltagaren
får de insatser deltagaren behöver från
de olika myndigheterna. Målet är även
att deltagaren ska få bättre självinsikt
och självförtroende samt ett större
nätverk.

ESF-projektet MIA

Hur arbetar CM?

Hur börjar vi?

Inom ramen för MIA-projektet kommer
CM att genomföra en fördjupad
kartläggning av personens behov av
stöd som sedan ligger till grund för
bedömning av ytterligare insatser inom
projektet. CM arbetar på deltagarens
uppdrag, vilket innebär att deltagarens
behov och mål styr insatsen.

Efter anvisning från Resursrådet bokar
CM in ett trepartsmöte med
remitterande handläggare och
deltagaren där vi tillsammans kommer
överens om insatsen är aktuell. Om
insatsen är aktuell upprättar vi en
genomförandeplan där planeringen för
insatsen framgå och tider för
uppföljning.

Omfattning
CM träffar som regel deltagaren en
gång/vecka, men det kan förekomma
individuella undantag utifrån
deltagarens behov. Senast efter tre
månader sker en återkoppling till
remitterande handläggare och
Resursrådet för bedömning om vidare
insats.
Innehåll
CM har olika arbetsverktyg som kan
användas utifrån individens behov och
förutsättningar. Tillsammans med
deltagaren kan CM exempelvis ta fram
en nätverkskarta, kartlägga en vanlig
dag för deltagaren och arbeta stödjande
genom motiverande samtal. Detta
analyseras och sammanställs sedan av
CM i en slutdokumentation.

Anne-Marie Fosseng, 072-218 85 52
Anne-Maria.Fosseng@haninge.se

Stockholms läns 6 samordningsförbund
har beviljats projektmedel från
Europeiska socialfonden (ESF) i syfte att
utveckla samordnade insatser till stöd
för personer som står långt från
arbetsmarknaden. Projektet kommer att
pågå under perioden april 2017 -augusti
2020 och varje samordningsförbund
driver ett eget delprojekt.

MIA Östra Södertörn
I Östra Södertörns delprojekt kommer
Resursrådet att vara inremittering till
insatserna i projektet. Målet är att så
snabbt som möjligt kunna erbjuda varje
deltagare rätt stöd utifrån dennes behov
i syfte att närma sig arbetsmarknaden.

Hur sker uppföljningen?
Redan efter två veckor återkopplar CM
till remitterande handläggare hur det
går och efter ungefär en månad har vi
ett första uppföljningsmöte tillsammans
med deltagaren och remitterande
handläggare. Vid uppföljningsmötet går
vi igenom vilka moment CM och
deltagaren har gjort tillsammans, hur
dessa har gått samt vad nästa steg blir.

Projektledare MIA Östra Södertörn
Sophie Olofsson, 08-606 93 09
sophie.olofsson@haninge.se

Slutdokumentation

Läs mer om MIA

Efter avslutad insats skriver vi en
slutdokumentation över deltagarens
medverkan i insatsen och vilka fortsatta
behov av stöd och/eller insatser som vi
har kunnat identifiera.
Slutdokumentationen ska ge svar på de
frågeställningar som formulerats i
genomförandeplanen som görs
inledningsvis.

På Samordningsförbundet Östra
Södertörns hemsida.

Insatser i Östra Södertörn
CM är en av insatserna i Samordningsförbundet Östra Södertörns MIA-projekt
som medfinansieras av Europeiska
Socialfonden (ESF). Inremittering till
insatsen sker genom Resursrådet.

Andra insatser i MIA Östra Södertörn:
Mobiliseringen
Stationen
Rehabilitering och aktivering (roa)
Arbetsträning på sociala företag
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