
Välkommen!
BIP-utbildning inom projektet Cresco Creare



Målet är att få information om studien BIP och att känna sig 
trygg med hur materialet används. 

Mål med utbildningen



Undersöka förhållandet mellan utvalda indikatorer på 
anställningsbarhet och sannolikheten för att komma i anställning för 
personer med komplex problematik.

Syfte Baeskeftigelse-
indikatorprojektet, BIP



• Vaeksthusets Forskningscenter Köpenhamn 2011-2016
• Parallella insatser
• Avgörande faktorer för återgång i arbete
• Teman BIP
• Progressionskort

BIP



• Har du en idé om vilket arbete du gärna vill ha? 
• Hur ställer du dig till att ta kontakt med personer du inte känner? 
• Hur duktig är du på att samarbeta med andra? 
• Får du stöd från familj och vänner när du behöver hjälp? 
• Har du energi i vardagen till att fokusera på att få ett jobb? 
• Hur skulle du bedöma din (fysiska och psykiska) hälsa när det gäller att kunna utföra ett arbete? 
• Tror du att dina kompetenser kan användas på en arbetsplats? 
• Tror du att du klarar av ett arbete? 
• Vet du vad du ska göra för att förbättra dina möjligheter att få ett jobb? 
• Hur söker du jobb? 
• Hur hög lön ska du ha för att ta ett jobb, som du blir erbjuden? 

Frågor till individerna



• Har individen en realistisk förståelse för var på̊ arbetsmarknaden vederbörandes kompetenser kan 
användas? 

• I hur hög grad agerar individen målinriktat i fråga om att få ett jobb? 
• Hur bedömer du individens förmåga att uppsöka och ta initiativ till en dialog med andra? 
• Hur duktig är individen på̊ att berätta om sig själv och relevanta kompetenser? 
• Hur bedömer du individens förmåga att samarbeta med andra? 
• Hur bedömer du individens förmåga att motta och förstå en instruktion om en uppgift? 
• Hur bedömer du individens förmåga att koncentrera sig på en uppgift utan att låta sig distraheras? 
• I hur hög grad har individen ett nätverk som ger stod i fråga om att komma närmare arbets-

marknaden? 
• I hur hög grad kan individen hantera den egna vardagen och samtidigt fokusera på att få ett jobb? 
• I hur hög grad kan individen hantera eventuella (fysiska och psykiska) hälsoproblem? 
• Tror du att individen får jobb under det kommande året? 

Frågor till handläggarna



Indikatorer



• Handledarens tilltro till att individen kom i arbete.
• Handledarkontinuitet, att ha samma handledare under hela 

perioden.
• Kontinuerliga insatser utan avbrott.
• Arbeta med individens helhet och arbeta exempelvis med hälsa, 

vägledning, praktik etc. parallellt
• Hela tiden fokus på arbete/studier.

Avgörande faktorer



Diskussion – stämmer 
detta?
Vilken indikator tycker ni har störst betydelse? 



Quiz
www.menti.com
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Genomgång av material



Hur går det att arbeta med de olika områdena/indikatorerna? Välj 
ett område och ge exempel! 

Grupparbete



1. Testa frågorna och progressionskorten. Gör frågorna 
tillsammans med en kollega där en är samordnare och en 
deltagare. 

2. Prioritera områden, sätt upp delmål och gör en 
handlingsplan.

Hemuppgift



Välj en av nedanstående deltagare; 
1. En 23-årig tjej som har aktivitetsersättning och genom 

neuropsykiatrisk utredning fått diagnosen ADHD. Hon bor själv i 
lägenhet och har lite problem med ekonomin. 

2. En 45-årig man som har återkommande problem med missbruk. 
Är elektriker men nu arbetslös. 

3. En 34-årig syriansk kvinna som studerar på Komvux. Hon har fyra 
barn och bor tillsammans med sin man i lägenhet. 

4. En ung man som söker vård för smärta i ryggen, framgår även av 
läkarintyget att han medicinerar för ospecificerad ångest. 

Hemuppgift



1. Vad har ni för åsikter om progressionskortet? Känns det lätt eller 
svårt att tillämpa? 

2. Funkar det tillsammans med den kartläggning ni brukar göra? 
3. När tänker ni att ni ska göra detta första gången med deltagaren?
4. Hur känns frågorna? Finns det någon fråga som känns obekväm? 
5. Kan ni få ihop handlingsplanen med den plan ni redan idag gör?

Hemuppgift



Tack för idag!
Ann-Sofie Lövgren
070-889 24 44
ann-sofie.lovgren@samskaraborg.se


