
Misa Stadshagen 

På Misa Stadshagen arbetar vi med att personer med psykisk samt social ohälsa ska kunna hitta en 

lämplig sysselsättning på den öppna arbetsmarknaden genom att vi tar tillvara på dina egna idéer, 

intressen, resurser och kompetenser. 

Vad vi gör 
Vår verksamhet är arbetsinriktad och vi arbetar med att stärka och arbetsförbereda de som kommer 

till oss. 

Vi arbetar IPS- inspirerat, Individual Placement and Support, vilket är en vetenskaplig beprövad 

metod som syftar till att personers egna mål styr valet och omfattningen av sysselsättningen. På vår 

arbetsinriktade verksamhet får du individuellt stöd och individuell matchning mot arbetsmarknaden. 

Tillsammans arbetar vi lösningsfokuserat utifrån genomförandeplanen som vi skapar gemensamt 

under uppstarten. Målet kan variera från att vilja prova på olika eller nya branscher, och/eller att 

arbeta mot en anställning.  

Vi vill att du ska ha ett stort inflytande i din process när du kommer till oss. Vi arbetar aktivt med 

metoden Feedback informed treatment,(F.I.T) som ökar graden av självständighet hos individen. Vi är 

lyhörda för att behoven snabbt kan ändras under återhämtningsprocessen. 

Misa Stadshagen är inte en vanlig daglig verksamhet utan en sysselsättning på den öppna 

arbetsmarknaden.  

Mat och måltider 
Hos oss finns det möjlighet att värma medhavd lunch, men då du är ute på en arbetsplats ordnar du 

själv med måltiderna. När du äter beror på vilka tider som du är på arbetsplatsen och när de har 

lunch. 

Personal 

Här arbetar arbetskonsulenter, stödpersoner och gruppledare. Nästan alla anställda har en relevant 

högskoleexamen. Tillsammans har vi erfarenheter från ett stort spektrum av yrkesområden.  

Lokaler/Hitta hit 
Vår lokal ligger på Strandbergsgatan 61, 350 meter från Stadshagens tunnelbanestation.  Pendeltåget 

går till Sundbyberg och där byter du till tunnelbanans blåa linje och går av vid Stadshagen. 

 

 

 

Kontakt 

https://www.misa.se/kontakta-oss/socialpsykiatrin/ 

 

Enhetschef: Ida Thorell 

e-post: ida.thorell@misa.se 

Telefon: 08-120 219 58 

Besöksadress: Strandbergsgatan 61, 112 51 Stockholm 
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