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För at t samverk an k an aldrig
skiljas från de
omständighe ter
som sk apar och
upprät thåller den.
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Välkommen till
gemensamma
dagar i höst!
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Höstens program börjar
ok tobe r
klarna. Redan ligger två evenemang ute att anmäla sig på.
Den 30 augusti blir det en insatsträffsdag
för alla aktiva i insatser finansierade av
samordningsförbunden. Erfarenhetsutbyte och gemensamma frågeställningar
avhandlas. Den 1 oktober blir det en dag
om samhällsekonomisk utvärdering med
Claes Malmquist (från Payoff) och Tomas
Bokström (från SKL). Öppen för alla
intresserade.

Tack alla för en
fantastisk konferens
Årets lösningsfokuskonferens var välbefolkat, 224 personer deltog under någon eller båda dagarna den 24-25 april.
Ben Furman drog givetvis mycket folk och det var inspirerande
och lärorikt om motivation, samverkan och hopp. Harry Korman
och Björn Johansson gav oss också många nyttiga tankeställare
och påfyllnad i vår strävan att göra mer av det som fungerar
tillsammans.
Läs mer om konferensen: http://samordningnv.blogspot.se/2012/06/losningsfokuserade-ledtradar-2012.html
Ta del av omfattande material från dagen:
http://www.samordningnv.se/vastmanland/losningsfokusnatverk.shtml
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Jon as: 2 juli till 12 aug usti

Ann-Kr isti n: 2 juli till 5 aug usti
Lind a: 9 juli till 22 juli

Ta del av aktuella inbjudan och resten av höstens
program på: http://www.samordningnv.se/vastmanland/kalendarium.shtml

Västra Mälardalen
KUR är igång!
Regeringen har givit Försäkringskassan i
uppdrag att stimulera gemensam kunskapsutveckling om rehabilitering för personer med psykisk sjukdom och psykisk
funktionsnedsättning. Samordningsförbunden Västerås och Västra Mälardalen
medfinansierar. Alla kursdeltagare kommer också att besvara en särskild utvärderingsenkät när kursen är slut och efter sex
månader.
Kunskapssatsningen vänder sig till handläggare på Försäkringskassan och personal
på Arbetsförmedlingen, socialtjänsten och
psykiatrin som i sitt arbete möter personer
med psykisk diagnos och funktionsnedsättning. Syftet är att skapa en gemensam
kunskapsbas som grundas på evidens och
beprövad erfarenhet. Satsningen ska också
underlätta samarbetet mellan organisationerna genom att förtydliga begrepp och
ansvarsområden, utveckla metoder samt
skapa samsyn om rehabiliteringens ramar
och förutsättningar. Projektet kommer att
pågå fram till utgången av 2012.
För mer information, kontakta
alf.uttermalm@forsakringskassan.se

!

GLAD SOMMAR ALLA
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Nu finn s samordn ings förb unde n
land på Face book !!!
Väst ra Mäl arda len och Nor ra Väst man

Norra Västmanland
Videointervju med deltagare i
Samordningsteam Sala

Nyheter från
Samordningsteamen

Undrar du om
integrerad samverkan?

Ta del av två fantastiska historier från två
fantastiska människor. Salateamet visar
för övrigt otroliga resultat:
19 av 32 deltagare har tagit
avsevärda kliv närmare
arbetsmarknaden efter bara
sex månader.

• Från 20 augusti utvidgas samtliga
samordningsteam med en kurator från
Landstinget. Välkommen ombord, AnnaCari Calander!

Nu har det framväxande begreppet en
egen hemsida som samlar ALLT och mer
därtill!

Lyssna här:
https://vimeo.com/43383366
Läs mer: http://www.samordningnv.se/insatser-isamverkan/samordningsteamsala.shtml

Läs mer: http://www.samordningnv.se/statistik/statistik_medbedomningsamordningsteamen.shtml

Landstinget beviljar
samordningsförbundet
projektmedel
Projektet ”Utvärdering lösningsfokus och
motiverande samtal” ger myndigheterna
möjligheten att sammanställa och studera
hur dessa olika metoder fungerar i rehabilitering och i samverkan. Det blir förbundet som håller i projektet och det ettåriga
projektet startar i november.
Läs mer: http://www.samordningnv.se/insatser-isamverkan/utvarderingmotiverandesamtallosningsfokus.shtml

Projektet Ung Kraft startar
i september!
Nu börjar det bli
klart. Helena Reigans kommer att
jobba för förbundet
i projektet Ung
Kraft som startar
upp den 1 sept.
Projektet kommer att försöka
utvidga (än mer)
arbetsmarknaden
för unga funktionshindrade genom att
förändra attityder
och beteenden hos
arbetsgivare.
Läs mer: http://www.samordningnv.se/insatser-isamverkan/ungkraft.shtml

Inbjudan till utvecklingsdag
kring samordningteamens
verksamhet
Den 28 september inbjuds alla intresserade till
en fördjupningsdag för
gemensamma frågor kring
samordningsteamen.

• Externa medbedömare Marita Mossberg
samt Ulrika Englund/Berth Danermark
från Örebro universitet har lämnat varsin
delrapport om samordningsteamens verksamhet. Otroligt spännande läsning med
många öppna, nyfikna frågor som hjälper
oss alla framåt.
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Läs mer: http://www.samordningnv.se/aktuellt/aktuellt.shtml

Läs mer: http://www.samordningnv.se/statistik/integreradsamverkan.shtml
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Västerås
Socialt företag =
EMPOWERMENT
”Växa med ansvar, utveckla egna idéer,
känna sig behövda, känna meningsfullhet
och arbeta 100% av sin egen förmåga är
grundstenarna till framgångsfaktorerna”. säger i korus
projektledarna Reidun Andersson och Smajo Murguz, och
fortsätter: ”Projektets intention
är att utveckla metoder för hur
socialt företagande kan förbättra målgruppens möjligheter
till egen försörjning. Genom
att arbeta tillsammans med deltagarna i
processen att lära om och starta företag
så utvecklas även ett annat sätt att arbeta
med människor som står långt ifrån arbetsmarknaden. Ett socialt företag kan
näringslivet välja att stötta på olika sätt.
Det skulle kunna bidra till fler kopplingar
till näringslivet.”
Läs mer: http://www.samordningvasteras.se/insatseri-samverkan/Socialt-foretag-insatser-i-samverkan.
shtml

Coaching som
rehabiliteringsmodell
För att öka kunskapen om coachning som
metod för arbetsåtergång har landstinget
Västmanland beslutat att bidra till forskning där effekterna av coachning som
intervention för snabbare arbetsåtergång
och ökad hälsa ska studeras. Resultaten
ska också kunna jämföras med studier
i andra landsting där effekter av interventioner på arbetsåtergång också ska
studeras.
Läs mer på: http://www.samordningvasteras.se/
insatser-i-samverkan/Coachning-som-rehabiliteringsmetod.shtml

Resultatet håller!
Det pågår en treårsuppföljningen för
pilotprojektet ”Vägen in” 2008 i Västerås
och Västra Mälardalen. Vägen in som
är ett kognitivt motiverande förstegsprojekt som baserar sig på naturunderstödd
rehabilitering.
Projektet som vände sig till deltagare i
åldrarna 18–64 år och som erhöll offentlig
försörjning. Deltagarna hade medicinskt
behov utifrån psykiatrisk- och/eller
smärtdiagnos samt behov av en mjukstart. 2008 deltog 41 personer i projektet.
25 personer gick vidare till dåvarande
handlingsplanen. 22 personer gick då till
arbete/utbildning. Uppföljning 2011 visar
att utfallet i huvudsak håller. 19 personer
är i fortsatt arbete eller studier.
Läs mer: http://www.samordningvasteras.se/insatseri-samverkan/documents/Vagen_in_2008_trearsuppfoljning.pdf

Åbo akademi intresserade
av Vägen In!
Åbo akademi intresserade av Vägen In!
Den 4 juni var Åbo akademi representerad
av Ghita Bodman på plats i Rytterne för
en genomgång av Vägen In. ”Det vore
intressant att genomföra någon form
av projektet i Finland”, säger forskaren
Githa Bodman.
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