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1. ERA KONTAKTER OCH MÖTEN 

I avsnittet innan gick vi igenom tips på hur man kan förbättrakontakter och 
möten. Men det viktigaste är ju vad som har fungerat bra i praktiken för just er 
som går den här utbildningen. 

Har ni stött på några problem i era kontakter och möten?  

Hur har ni löst dem i så fall? 

Kan något av tipsen lösa de problemen? 

2. EXEMPEL PÅ KONTAKTER OCH MÖTEN 

ETT EXEMPEL: 

Nina har fått nog av att gå hemma med sjukersättning och vill börja jobba. Hon 
känner på sig att hon måste börja väldigt försiktigt, först kanske bara prova på att 
jobba några timmar i veckan. 

Hon vill ha kvar sin sjukersättning under flera år medan hon sakta ökar sin 
arbetsförmåga och därmed får mer lön. Hon har hört att den som har 
funktionshinder kan få personligt stöd för att hitta ett jobb och anpassa jobbet till 
den egna förmågan 

Ge Nina råd:  

Vem ska hon ta kontakt med, och vad ska hon säga? 

Nina ringer till sin arbetsförmedling och ber att få tala med den som arbetar med 
personer med psykiska funktionshinder.  

Hon blir kopplad till en person som säger att man inte arbetar med ”sådana 
personer” på arbetsförmedlingen, ”så vi kan tyvärr inte hjälpa dig”. Nina blir 
ledsen när hon hör att hon inte kan få någon hjälp från arbetsförmedlingen. Hon 
funderar på att ge upp. 

Men efter en vecka försöker hon igen. Hon ringer till arbetsförmedlingens 
kundtjänst. De säger att hon måste ha pratat med fel person. Personer med 
psykiska funktionshinder som vill arbeta kan få olika former av stöd från 
arbetsförmedlingen. 

Nina ringer till sin arbetsförmedling igen. Men den här gången ber hon att få tala 
med den som har hand om personligt stöd till dem som har funktionshinder. Hon 
får tala med en s.k. SIUS-konsulent, som arbetar med just detta. Nina vill boka ett 
möte med SIUS-konsulenten. Hon får veta att hon först måste kontakta 
Försäkringskassan.  

Nina ringer till sin handläggare på Försäkringskassan, som säger att hon inte vet 
om Försäkringskassan kan medverka till detta. Handläggaren lovar höra av sig. Det 
går en månad och inget händer. 

Vad ska Nina göra, tycker ni? 

När Nina ringer till Försäkringskassan visar det sig att handläggaren varit sjuk flera 
veckor. Dagen därpå ringer Försäkrings-kassan till Nina och säger att de ställer 
upp på ett möte med arbetsförmedlingen. Nina får själv se till att hitta en tid som 
passar båda handläggarna. Mötet blir lite förvirrat, tycker Nina. 
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Hon avbryter flera gånger handläggarna och ber dem förklara vad de säger. Under 
mötet blir handläggarna lite sura på varandra eftersom de inte är överens om vem 
som ska göra vad. När mötet är slut vet inte Nina vad de har kommit överens om.  

Nina bokar ett besök hos arbetsförmedlingens handläggare. Hon tar med sig en 
kompis som stöd. Vid mötet får hon veta att arbetsförmedlingen kan ge henne 
stöd, men kanske inte en SIUS-konsulent, i alla fall inte ännu. Först måste 
Försäkringskassan ge henne rehabilitering. Nina bokar ett nytt möte hos 
Försäkringskassan och går dit tillsammans med kompisen. Försäkringskassans 
handläggare är upprörd, och det känns som om hon är arg på Nina. Hon förklarar 
att hon inte får ge Nina rehabiliteringen, eftersom Försäkringskassan inte får köpa 
den, ”vi har inte råd”. 

Nina och hennes kompis ger inte upp. De kontaktar en förening som arbetar för 
personer med psykiska funktionshinder. 

En person från föreningen hjälper dem att få ett möte med en chef på 
Försäkringskassan. Han säger att det har blivit ett missförstånd och lovar att allt 
ska ordna sig. 

Några månader senare går Nina på rehabilitering på öppenvården, med sikte på 
att få en SIUS-konsulent om ett halvår. Alla kontakter och möten har tagit lång tid, 
och det har gått trögt, men hon är på väg. 

ETT ANNAT EXEMPEL: 

Peter har hört att det finns folkhögskolor med utbildningar som är utformade för 
personer med psykiska funktionshinder. 

Han går in på webbplatsen www.folkhogskola.nu och hittar en intressant 
utbildning på en folkhögskola i ett annat län än det han bor i. På folkhögskolans 
webbsidor hittar han en postadress, email-adress och ett telefonnummer man kan 
använda om man vill veta mer. Det står också att man kan få ekonomiskt stöd för 
att studera på folkhögskola.  

Peter bestämmer sig för att han vill ta reda på om han kan gå på folkhögskolan 
och få ekonomiskt stöd för det. 

Vem skulle du råda Peter att ta kontakt med först, och hur?  

Vad ska han fråga om? 

Vi säger att Peter ringer till folkhögskolan och talar med en person där som 
berättar att man inte behöver ha gått färdigt gymnasiet för att gå utbildningen, 
att man bor och äter på skolområdet om man vill, och att skolan redan har många 
elever som haft samma sjukdom som Peter.  

Peter säger att han vill ansöka till utbildningen, och frågar vad han ska göra då. 
Personen han talar med lovar att skicka ett an-sökningsformulär med posten. 
Peter frågar om ekonomiskt stöd och hon hänvisar honom till CSN.  

Peter får ringa många gånger till CSN och vänta i telefonkö innan han får kontakt. 

Han funderar på att skicka iväg ansökan till folkhögskolan innan han fått kontakt 
med CSN, men en kompis råder honom att vänta. 
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När han äntligen får tag på CSN visar det sig att han måste fylla i en ansökan till för 
att få studiemedel, och att det kan dröja länge innan han får besked.  

Finns det något mer Peter behöver fråga om eller göra för att kunna gå 
utbildningen på folkhögskolan?  

Peter fyller i och skickar iväg både ansökan till folkhögskolan och ansökan om 
studiemedel. Plötsligt kommer han på att lägenheten kommer att stå tom under 
det år han tänkt bo på folkhögskolan. Han kommer inte att ha råd att betala hyran 
och avgiften på skolan. Han blir förtvivlad och tänker ge upp. 

Vem eller vilka kan Peter ta kontakt med för att få hjälp nu? 

Peter kontaktar ett personligt ombud, som hjälper honom. Tillsammans tar de 
kontakt med hyresvärden för att få lov att hyra ut lägenheten i andra hand. Det 
personliga ombudet hjälper också Peter med att kontakta Försäkringskassan för 
att begära vilande sjukersättning under det år han studerar på folkhögskolan. 

Innan han nådde målet att börja studera på folkhögskolan hade Peter kontakt 
med sex olika personer och myndigheter. Han fick både surfa på Internet, ringa, 
lämna meddelanden, ha möten och skriva ansökningar. Men han nådde målet! 


