AkSe – Arbetsterapeutisk kartläggning &
Supported employment
Samverkansprojekt 2006-2015

AkSe insatsens utveckling
Startade januari 2006
Miltonprojekt

2012-2013 projektmedel i
syfte att utveckla IPS
verksamheten mot studier

FOU utvärdering 2007

Socialpsykiatriska enheten
utökar med en till
arbetskonsulent hösten 2011

2007 Samordningsförbundet
Botkyrka

2011 implementeras insatsen
inom Samordningsförbundet
Botkyrka ( AkSe)

Deltagare från FK, SLL och SPE
från Botkyrka går IPS utbildning i
Lund 2012- 2013
Botkyrka deltar i Cepi IPSimplementeringsprojekt
/individuppföljning som pågår
hösten 2012- 2014
AkSe utvecklar/anpassar
arbetsätt 2012- 2014 till att
arbeta utifrån IPS metoden

Hösten 2013 startar IPS –
teamet utökas med 2 tjänster
en arbetar mot studier
Utvärdering Konkludo 2008:
-Avvakta med beslut om permanentning
-Komplettera och tydliggöra projektmålen
-Fortsätt att förbättra projektmodellen

AkSe insatsen övergår
från Samordningsförbundet
till IPS verksamheten under
2015

Samverkansgruppen
AkSe – SPE &
Botkyrka psykos
öppen mottagning

Brukarorganisation
RSMH & IFSAP

Samordningsförbundet
HBS

AkSe samverkans möten
Försäkringskassan

Arbetsförmedlingen
Salem/ Botkyrka

5 gånger/år
-Syftet med mötet är att bredda kunskapen om IPS samt
möjliggöra snabba interventioner och bygga upp struktur för
förebyggande samverkan.
- Få kännedom om de resurser som finns inom
varje myndighet.
- Gemensamt hitta vägar för samverkansformer
- Utbyta erfarenheter och kunskaper.

Botkyrka socialpsykiatriska
enhet IPS- teamet

Huddinge socialpsykiatrisk
enhet IPS -teamet

Botkyrka öppen
psykiatriska mottagning

TIPS - Mottagning
för tidig behandling
av psykos

Framgångar och utmaningar genom åren
Framgångar
Samverkan
(Samordningsförbundet)
Politisk vilja
Kompetens
Brukarperspektiv i
fokus
Lärande process

Utmaningar

Implementeringsarbete
Levande samverkan
Omorganisationer
Sårbarhet

Summa deltagare 2006- 2015
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

153 personer
109 praktik
42 arbete
13 studier
46 annan insats. Annan insats (Sysselsättning, Af , Af /Fk
samverkan annan insats inom samordningsförbundet)
20 medicinsk rehab.
1 LSS
1 kriminalvården
1 Ej Botkyrka bo
2 Flyttat annan kommun.
14 avhopp utan uppföljning

• 13 aktuella i insatsen november 2015

Ansökan om IPS insats i Botkyrka

Socialpsykatriska enheten
Utredningssektionen
Botkyrka kommun.
08-53061000 (Kontaktcenter)

