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ArbetsMarknadsEnheten 

Kartläggning

 
 

Personuppgifter 

 

Namn  ______________________________ 

 

Personnummer ______________________________ 

 

Adress  ______________________________ 

 

Mobilnummer ______________________________ 

 

Postnummer ______________________________ 

 

Ort  ______________________________ 

 

E-post adress ______________________________ 

 

Förstaspråk i tal ______________________________ 

 

Förstaspråk i skrift ______________________________ 

 

Övriga språkkompetenser____________________________ 

 

Behov av tolk ______________________________ 

 

Anhörig  ______________________________ 

 

Mobilnummer ______________________________ 

 

Körkort  ja nej manuell automat 
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Aktuella samverkansparter 

 

Inskriven AF ja nej 

 

AF handläggare  ______________________________ 

 

Inskriven i program ______________________________ 

 

Ekonomiskt bistånd ja nej 

 

EKB handläggare ______________________________ 

 

Offentlig försörjning sedan _____________________ 

 

Försäkringskassan ja nej 

 

FK handläggare ______________________________ 

 

 

 

A-kassa  ja nej 

Alfakassa  ja nej 

Sjukersättning ja nej 

Sjukpenning ja nej 

 

 

 

Arbete & studier 

Har CV   ja nej 

Personligt brev  ja nej 

Handlingsplan med annan aktör ja nej 

Om ja, i så fall vilken?  ________________________ 
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När hade du din senaste anställning/praktik/studier? 
 
0-3 månader 3-6 månader 6-9 månader 
Mer än 12 månader sedan 
 

 

Senaste arbeten/praktiker och tidsperiod 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

 

Vilken plats tyckte du bäst om och varför? 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

 

 
Studier 
 
Grundskola   ja nej avbrutit 
 
Antal år  __________  
 
Om avbrutit, vilka ämnen har du betyg i? 
____________________________________________________ 
 
Gymnasium ja nej avbrutit betygsdokument 
 
Om ja, vilket program? 
____________________________________________________ 
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Om avbrutit, vilka ämnen har du betyg i? 

____________________________________________________ 

 

 
Folkhögskola ja nej 
Om ja, vilken kurs/linje? 
____________________________________________________ 
 

 

Yrkesutbildning via Arbetsförmedlingen eller liknande 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

 

Är du dömd för något som kan vara till hinder i ditt arbetssökande? 

Ja nej 

 

Vilka arbeten har du sökt senaste månaden? 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

 

Vilka arbeten kan du söka? 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

 

Vilken hjälp behöver du för att få en egen försörjning? 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 
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Vilka hinder och möjligheter ser du för att så snart som möjligt komma ut i en 

egen försörjning? 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

 

 
 

Hälsa 

Beskriv din sociala situation, familjeförhållande, boende 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

 

Vad gör du på fritiden? 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

 

Tycker du om att träna? Om ja, vad gör du? 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

 

Hur bedömer du din allmänna hälsosituation? 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

 

Känner du något av följande besvär, ängslan, oro eller ångest? 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 
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Hur fungerar din sömn? 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

 

Vad behöver vi veta om dig gällande, sjukdom, diagnos eller liknande? 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

 

Ser du bra?  

___________________________________________________ 

 

Hör du bra? 

___________________________________________________ 

 

Vilken vårdcentral är du listad på? 

Regionens Vårdcentral   Capio Vårdcentral 

 

Vilken/vilka läkare har du kontakt med? 

_________________________________________________ 

 

Har du någon samtalskontakt?  Ja Nej 

Om ja, vem?   

_________________________________________________ 
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Äter du regelbundet någon medicin? Ja nej 

Om ja, vilken? 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

 

Röker du?  Ja nej 

Om ja, har du en önskan om att minska eller sluta? Ja nej 

 

Dricker du alkohol Ja nej 

Om ja, har du en önskan om att minska eller sluta? Ja nej 

 

Har du använt droger det senaste halvåret?  Ja nej 

Har du aktuell planering med MBE?  Ja nej 

Om ja, vad behöver vi mer veta för att hjälpa dig på bästa sätt? 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

 

Har du varit eller är du utsatt för hot/våld i nära relation eller på annat sätt, 

drog/spelrelaterat, arbete?  

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

 

(Jag vill informera om att jag har kontaktuppgifter dit en kan vända sig om en 

själv har behov av stöd eller vet någon som är utsatt. 
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Vardagsrutiner 

 

Utgå från ”en vanlig dag” den senaste månaden. Beskriv din morgon, tid för 

uppgång och känsla 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

 

Beskriv en ”vanlig” dag för dig 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

 

Beskriv dina matvanor 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

 

Beskriv när du lägger dig och din känsla när du ska sova 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

 

 
 

Behov av stöd och anpassning 

 

Har du något/några fysiska eller psykiska hinder för att ta ett arbete? 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 
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Nämn något du är riktigt bra på 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

 

Nämn något som andra tycker att du är riktigt bra på 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

 

Tycker du att du har lätt för att koncentrera dig? 

Ja nej 

 

Hur gör du för att komma i tid till ett avtalat möte? 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

 

Hur vill du att vi kommunicerar? 

 

Telefonsamtal SMS brev mejl 

 

 

Kan du klockan?  

Ja nej 

 

Hur hittar du till platser i din närmiljö? 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 
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Känns det ok för dig i gruppsituationer? 

Ja nej 

 

Vad vill du ha hjälp med av AME? 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

 

Vad tycker du att vi behöver känna till för att kunna hjälpa dig på bästa sätt? 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

 

Vad vill du tillägga till de här frågorna jag har ställt? 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

 

 

Ansvarig för kartläggning 

___________________________________________________ 

 

 

 


