
Samspelet är ett finansiellt samordningsförbund där Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan,  
 Region Värmland och kommunerna Karlstad, Hammarö, Grums och Kristinehamn är sam
verkande parter.
Samspelet är en egen juridisk person, ledd av en vald styrelse, vilken avgör hur förbundets 
 resurser ska användas (Lag 2003:1210 om finansiell samordning). Stegen är en av Samspelets 
insatser. 

Välkommen att kontakta: 
CAMILLA NYKVIST, projektledare Stegen Karlstad

tel 054-540 84 87, epost camilla.nykvist@karlstad.se

SAMORDNINGSFÖRBUNDET SAMSPELET

www.samspelet.se

Stegen 
– när du vill göra 
en förändring.

Stegen är en arbetslivsinriktad rehabiliteringsinsats där vi 
tillsammans gör skillnad

Vem kan söka?
Du ska vara i behov av samordnad rehabilitering från flera myndigheter, 

vara motiverad att göra en förändring samt redo att följa en planering för 

att nå dina mål och delmål. 

Du kan ansöka på egen hand eller tillsammans med din handläggare/

behandlare om att delta i Stegen. 

Blankett finns på Samspelets hemsida: www.samspelet.se/stegen-karlstad



Stegen 
– möjlig väg till arbete eller studier

• medicinska behov
• sociala behov
• samordningsbehov
• kompetens
• individuell planering mål   
 och delmål

KARTLÄGGNING

Förberedelser inför arbets
prövning: 
•  enskilda aktiviteter utifrån  
 individuell planering
•  gruppaktiviteter

• arbetsprövning i grupp (G)
• individuell arbetsprövning ( I)
•  aktivitetsbaserad kartläggning
•  (arbetsterapeutisk bedömning 
 i vissa fall)

• överlämnande till part för  
 fortsatt indviduell planering
 eller...
• arbete/studier
• slutdokumentation med 
 rekommendationer

AKTIVITET

13 månader

PRÖVNING

45 (G) månader
69 ( I) månader

AVSLUT

1012 månader

Vårt arbetssätt
VI utgår från KAPAmetodiken (Kartläggning – Aktivitet – Prövning – Avslut) 

när vi arbetar oss mot ditt mål. Hur länge du deltar i Stegen kan variera. 

Här ser du vår gemensamma arbetsprocess:
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DÄr du motiverad att komma ut i arbete eller studier? Behöver du samordnat 

stöd från flera myndigheter? Då kan Stegen vara något för dig.

 I Karlstad finns representanter från Arbetsmarknads och social förvalt ningen, 

Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och  Region Värmland som arbetar 

effektivt  med att se till att du får de resurser och  kompetenser du behöver.

Din förmåga är utgångspunkten. Målet är att du ska  närma dig arbets

mark naden och uppleva ett ökat välbefinnande.

Vad händer i Stegen?
Du har möjlighet att utveckla dina starka sidor tillsammans med teamet i 

Stegen där vi gör en individuell planering för hur du kan nå dina mål och 

delmål. Dessa följs upp regelbundet med dig och inblandade myndigheter. 

Uppföljningen innebär att vi tillsammans, minst var tredje månad, utgår 

från vilken stegförflyttning som skett mot ditt mål. Du träffar även din samord

nare för coachande samtal under hela tiden.

 Vägen in till Stegen startar alltid med en samordnad individuell planering 

(SAMSIP) och verksamheten är kopplad till den myndighet/de myndigheter 

där du har din/dina handläggare eller behandlare. 

Din/dina handläggare/behandlare kommer finnas med under hela din tid i 

Stegen.


