
  



 

BAKGRUND: 

Utvecklings- & Vägledningscenter iWork NKPG AB startade 2018 och arbetar idag 

på uppdrag av Arbetsförmedlingen inom Jobb – och Utvecklingsgarantin. iWork 

NKPG bedriver sitt uppdrag genom två verksamheter med olika inriktning men 

utifrån samma syfte och målsättning. Arbetsmetodens huvudinnehåll är , utöver 

en grundläggande och bred kartläggning av individens psykosociala förmågor och 

arbetsförutsättningar,  att erbjuda ett helhets -och individbaserat stöd med 

målsättningen att närma sig arbetsmarknaden och komma vidare i sin utveckling. 

Målgruppen omfattar individer som är mellan 18–64 år, inskrivna som 

arbetssökande hos Arbetsförmedlingen och där det finns frågeställningar 

gällande individens arbetsförutsättningar .  

 

VERKSAMHETSBESKRIVNING: 

▪ iWork NKPG 

I denna verksamhet erbjuds möjlighet att prova på arbetsuppgifter från olika 

branscher bl.a. administration, snickeri, legoarbete, sömnad, köksa nsvar och 

lokalvård. Målet är att i så stor utsträckning som möjligt använda relevanta och 

riktiga arbetsuppgifter från den externa arbetsmarknaden med syfte att göra hela 

utredningsprocessen mer effektiv och precis.  

Att samarbeta med externa arbetsgivare och företag samt andra kompletterande 

aktörer är därför en självklarhet då detta ökar deltagarnas motivation och 

kunskap om vilka arbetsområden och branscher som finns på den öppna 

arbetsmarknaden. Via detta samarbete ökar även chanserna att komma närmare  

arbetsmarknaden via exempelvis praktik, provanställningar och uppstartsarbeten.    

▪ Fiket by iWork 

På Sandbyhovsområdet finns Fiket by iWork där arbetsuppgifterna omfattar allt 

som hör ett café till. Här får deltagarna stora möjligheter att skaffa sig 

erfarenhet inom café/restaurangbranschen genom att tillverka och servera varma 

och kalla maträtter, beräkna inköp, lägga beställningar, lära sig samt följa 

gällande hygienregler, samarbeta med andra, hantera större och mindre 

beställningar samt sköta servering och disk.  

Deltagarnas stresstålighet och initiativförmåga testas också på ett naturligt sätt 

eftersom en hög servicenivå alltid ska hållas .  



 

METODBESKRIVNING: 

Personalen på iWork NKPG arbetar utifrån en utvecklad metod som basera ts på 

validerade bedömnings-, och kartläggningsinstrument, självskattning och tydlig 

uppföljning. En individuell planering och målsättning skapas och följs upp av 

ansvarig Leg. Arbetsterapeut i nära samarbete med vägledare som finns på plats i 

de olika verksamheterna.  

Vägledarna har en mycket central och viktig funktion i utredningen där en stor 

del av utredningen baseras på hur deltagaren fungerar i de dagliga 

arbetsuppgifterna. Utifrån behoven anpassas också arbetsuppgifterna individuellt  

och bedömningen avslutas med en samlad slutdokumentation innehållande ett 

resultat och rekommendation.   

Utredningsinsatsen pågår under en period av minst tre månader och förlängning 

sker i samråd med ansvarig handläggare på Arbetsförmedlingen. Metoden 

innehåller olika delar och utgår från ett helhetsperspektiv  där gruppdynamik, 

schema, motivation och individuell erfarenhet och förutsättningar är viktiga 

delar. Uppföljningar sker tillsammans med respektive handläggare men även 

individuellt mellan deltagare och personal.  

Den noga utarbetade metoden finns som en röd tråd i hela verksamheten och det 

övergripande målet är att deltagarna ska känna ett positivt socialt sammanhang, 

lära sig de vardagliga rutiner som ett arbete kan innebära och öka sin egen 

medvetenhet om de egna förmågorna. 

 

Bild 1. Schematisk bild över aspekter som i insatsen kartläggs individuellt 

 



 

VÅRA INSATSER: 

▪ FÖRSTÄRKT ARBETSTRÄNING / FÖRDJUPAD BEDÖMNING (FAT): 

Via denna insats utreds deltagarnas arbetsförutsättningar på ett grundläggande 

och noggrant sätt. Under utredningen får deltagaren möjlighet att utföra olika 

arbetsuppgifter inspirerade från olika branscher från den externa 

arbetsmarknaden samtidigt som de individuella behoven kartläggs, utreds och 

sammanfattas av leg. Arbetsterapeut i en utförlig slutdokumentation.  

▪ VANLIG ARBETSTRÄNING (AT):  

Via denna insats erbjuds arbetsträning med stor variation av arbetsuppgifter och 

med fokus på deltagarens närvaro, utförande och egen utveckling.  

▪ STÖD TILL PERSONLIGT BITRÄDE: 

Denna insats avser deltagare som inte ingår i Jobb -& Utvecklingsgarantin men 

där det fortfarande finns behov av arbetsträning för att kartlägga deltagarens 

förutsättningar i koppling till arbete. Insatsen har samma upplägg och metod so m 

för insatsen Vanlig Arbetsträning.   

▪ VÄGLEDNING - & INFORMATION:  

iWork NKPG erbjuder möjlighet till förutsättningslösa samtal med personal om 

man har frågor/funderingar gällande insatser, kontakt med myndigheter, 

ansökningsprocesser till FK/Kommunen eller information om diagnoser inom 

exempelvis neuropsykiatri m.m. samt anhörigstöd. Det krävs inget beslut för 

detta och direkt kontakt kan tas via hemsidan.  

▪ HANDLEDNING/MENTALTRÄNING:  

iWork NKPG erbjuder skräddarsydda lösningar inom handledning och 

mentalträning till privatpersoner, företag, arbetsgivare och organisationer. 

Kontakta oss för att få veta mer vad vi erbjuder samt för kostnadsförslag.  

▪ HÄLSOFRÄMJANDE INSATSER FÖR ARBETSGIVARE/FÖRETAG, 

ORGANISATIONER, MYNDIGHETER & PRIVATPERSONER:  

iWork NKPG erbjuder skräddarsydda lösningar inom det hälsofrämjande området 

och där man kan, antingen som privatperson eller företag/arbetsgivare, beställa 

delar av lösning som exempelvis bedömning av arbetsmiljön till hela paket. 

Kontakta oss för mer information samt kostnadsförslag.  

 

 

 



 

FRAMGÅNGSFAKTORER: 
 

TYDLIGHET & STRUKTUR:  

Viktiga, grundläggande faktorer för att ge både deltagare och vägledare bra 

verktyg för att lyckas med sina uppgifter, ta initiativ och delta för att driva 

verksamheten framåt.  

REGELBUNDEN UPPFÖLJNING:  

Hela personalgruppen samarbetar och har frekvent och regelbunden kontakt 

utifrån de deltagare som finns i verksamheten. Utöver detta hålls även 

regelbunden kontakt med ansvarig handläggare på arbetsförmedlingen.  

VARIATION I UTREDNINGEN: 

För att deltagarna ska utmanas under utredningen erbjuds möjlighet att prova på 

att vara i olika verksamheter/miljöer, testa olika arbetsuppgifter samt träna på 

det sociala samspelet.  

PERSONAL MED RÄTT KOMPETENS:  

En kompetent personalgrupp är central för att kunna leverera hög kvalitét och 

precisa resultat i våra tjänster.  

TYDLIGA VERKSAMHETSMÅL MED FOKUS PÅ SAMARBETE & HÖG 

LEVERANSKVALITÉT: 

Detta är mycket viktigt för att deltagarna ska få en så bra och tydlig bedömning 

och utredning som möjligt och som hjälper denne vidare i sin planering.  

 

 
 
 
 
 
 
 



 

KOMPETENSBESKRIVNING: 

▪ LEGITIMERADE ARBETSTERAPEUTER:  

Övergripande ansvar för kartläggnings-, och utredningsdelarna samt för 

slutdokumentation vid avslutad insats  i insatserna FAT och AT.  

▪ VÄGLEDARE: 

I rollen ingår att finnas till hands samt att dagligen stötta deltagarna och 

se till att arbetsuppgifterna fördelas på ett bra - och tydligt sätt. Denna 

roll är också viktig för att se den dagliga utvecklingen hos deltagarna.  

▪ DISTRIKTSSKÖTERSKA/MEDICINSKT ANSVARIG: 

Finns kopplad till båda verksamheterna för att förstärka den medicinska 

kompetensen samt fungera som vägledare utifrån kontakten med vården.  

▪ HYPNOSTERAPEUT: 

Finns kopplad till båda verksamheterna för deltagare som har ett större 

behov av arbete med förändringsprocesser , motivation och kognitiv 

träning. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Hitta oss här! 
Fiket by iWork och iWork NKPG Sandbyhovsgatan 19 

 

 
För mer information, gå in på vår hemsida 
www.iworknkpg.se eller kontakta oss!  

 
Vahidin Osmic 
VD/Leg Arbetsterapeut 
0707 – 61 91 47 
vahidin.osmic@iworknkpg.se 
 
Klara Dankel 
Verksamhetsledare/Leg Arbetsterapeut 
0727 – 17 17 83 
klara.dankel@iworknkpg.se 
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