Information och vägledning till dig som remitterar till vårt Finsam-team i
samordningsförbundet Samsund, Sundbybergs stad.
FINSAMTEAM
Charles Koroma –
Sundbybergs stad
Åsa Holmstedter Försäkringskassan
Hanna BraskArbetsförmedlingen
Region Stockholm
teammedlem
inväntas
Finsamteamets
uppgift är att:
Träffa individen i ett
personligt möte där
alla fyra parter finns
samlade.
Tillsammans med
individen ta fram en
samordnad
handlingsplan för
fortsatt väg mot
självförsörjning och
följa upp den
tillsammans med
ordinarie
handläggare
Rådgivande till egen
organisation.

Finsam-teamet är en myndighetsgemensam plattform i Sundbybergs stad. I teamet
finns representanter från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Sundbybergs stad
och vården i Region Stockholm. Vi strävar efter individens medverkan för inflytande
och egenmakt.
Du som kan remittera till Finsam-teamet arbetar på individnivå i någon av våra
myndigheter. Du träffar på individer som du bedömer ha behov av ett samordnat
stöd från fler än en myndighet för att nå egen försörjning.
Vem kan jag remittera?
Du arbetar med en individ som du ser att du uttömt alla de ordinarie insatser du har
att tillgå i din organisation och/eller individen ”snurrar runt” mellan myndigheter
och behöver ett samordnat stöd som den inte kan få genom ordinarie samarbeten,
t.ex. Förstärkta samarbetet Arbetsförmedlingen/Försäkringskassan, SIP-möten etc.
Individen är boende i Sundbybergs stad och är mellan 16-64 år.
Varför görs detta?
Det görs för att få en samlad bild över tidigare insatser i våra medlemsmyndigheter,
visa på nuvarande behov och ge rådgivning från Finsam-teamet för vidare
planering. Teamet har en rådgivande funktion. Kontakta din teammedlem för att
boka ett konsulterande möte innan du remitterar/Anmäler
Hur remitterar jag?
I länken till detta dokument hittar du en remissblankett/Anmälan som du
tillsammans med individen fyller i. Blanketten överlämnas till din teammedlem i
Finsamteamet.
Samtycke
Du behöver ha ett undertecknat samtycke från individen för informationsutbyte,
dvs. att man får prata öppet på mötet samt undertecknat samtycke till att
Finsamlotsen registrerar i SUS (Sektoröverskridande system för uppföljning av
samverkan och finansiell samordning in rehabiliteringsområdet). Överlämnas till din
teammedlem i Finsamteamet.
Vad händer sen?
Individen kallas till ett möte tillsammans med dig. Vi pratar om individens behov,
styrkor och önskemål, mål och behov av samordnat stöd för att komma i
självförsörjning. En plan tas fram för nästa steg, vem som gör vad och när.
Uppföljning görs tillsammans med dig och individ efter bestämd tid.
Finns behov av utökat stöd kan Finsam-teamet remittera till Finsamlotsen som
kommer att finnas som stöd för individen att genomföra insatser/aktiviteter.
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