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Ålder
Beräkningen är gjord på 172 individer

131 individer befinner sig i åldersspannet 36 till 60 år (76%)

125 individer är under 55 år (72%)

45 individer är 55 år och äldre (26%)

21 individer är mellan 20 och 35 år (12%)
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Utbildningsnivå
Beräkningen är gjord på 165 individer

65% har 0 till 6 års skolgång

24% har gått 7 till 9 år i skolan

12 % har upp till 12 år skolgång

Mindre är 2 % har högre utbildning
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Arbetslivserfarenhet
Beräkning baserad på 173 deltagare

40% har arbetslivserfarenhet från hemlandet

17% av dem från eget jordbruk eller boskapsskötsel  
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Hälsa
Beräkningen baserad på 119 individer

18 % har uppgett diagnos eller funktionsnedsättning

48% av övriga har uppgett någon form av hälsoproblematik
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SFI-nivå
Beräkningen är baserad på 162 individer

Ingen nivå: 2 %
A-nivå: 22%
B-nivå: 49%
C-nivå: 14%
D-nivå: 12%

Mer än så: 1%
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År i Sverige
Beräkningen baserad på 87 individer

5% 1-5 år 

61% 6-10 år

20% 11-15 år
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5 års insatser
Beräkningen är endast baserad på 48 individer

4,9 insatser totalt

varav AF står för 3,44 och kommunen1,47 

27,6 månader totalt 

varav 19,2 härrör från AF och 8,6 från kommunen
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Deltagare i genomsnitt
Vår kvinna är 48 år

Hon har 4 års grundskola från hemlandet och ingen 
arbetslivserfarenhet

Hon har bott 8 år i Sverige och har uppnåt B-nivå på SFI

Under de senaste fem åren har hon deltagit i 5 olika insatser under 
totalt 2 år och 3 månader

Upplever sig ha hälsoproblem/smärtor i kroppen och ev diabetes
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Vilka behov har vår kvinna?

Personal behöver få bättre redskap 
att fånga upp/handskas med hälsoaspekten 

Vår kvinna behöver mer kunskap
i hur hon kan handskas med sin hälsa
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Hon behöver ha samma handläggare/coach/koordinator över tid

Det ger bättre insikt 

Det ger bättre förtroende

Risken att hamna mellan stolar minskar
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Samverkan är viktig för bästa stöd 

Det ger gemensam förståelse med och om vår kvinna

Det ger större utbud av insatser
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Positiva förebilder som inspiration behövs

Mer tid i fler mångfasetterade insatser

Rätt insats i rätt skede
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Tack!

www.rarsormland.se

http://www.rarsormland.se/
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