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Samordningsnytt

Länsgemensamt kalendarium
Årets länskonferens om lösningsfokus

Årets stora länskonferens om lösningsfokuserat arbetssätt genomfördes i oktober. 
Det var en av de mest lyckade konferenserna hittills om man lyssnade på deltagar-
nas kommentarer efteråt. Föreläsaren Haesun Moon från Kanada höll i en dag på 
grundnivå och en dag på avancerad nivå. Vi gör som vanligt noggranna dokumen-
tationer så man kan se mycket av materialet i efterhand. Se dokumentationen från 
föreläsningen:  
Lösningsfokuserade ledtrådar 2021 med Haesun Moon – 14 oktober 2021

Haesun: – Listen differently to what matters to people rather than what´s the matter with people.

GrönKvist är uppdaterat och digitaliserat
Vi har haft en omcertifiering av ”gamla” handledare 
och en helt ny handledarutbildning. Under våren 
kommer en nätverksträff  och ett ytterligare tillfälle att 
omcertifiera sig och till hösten blir det en handledar- 
utbildning. Läs mer:  
Handledarutbildningar - Grönkvist

Vad händer 2022?
Här hittar du verksamhetsplanerna för 2022
 » Norra Västmanlands Samordnings-

förbund
 » Samordningsförbundet Västerås
 » Samordningsförbundet Västra 

Mälardalen

Nya hemsidorna klara

Nu har alla tre förbunden en ny hemsida 
och en ny gemensam portalsida. Här 
hittar du vad som görs för hela länet 
och inom varje förbund: 
samordningvastmanland.se

Inbjudan till utbildning
Inbjudan till utbildning i Lösnings- 
fokuserat ledarskap våren 2022 (pdf)

Kommande aktiviteter
Kalender - Samordningsförbunden i 
Västmanlands län

God Jul &  
Gott Nytt År  

önskar

Ann, Linda & Catarina

https://samordningvastmanland.se/dokumentationer/losningsfokuserade-ledtradar-211014/
https://www.gronkvist.nu/handledare/handledarutbildningar/
https://nvsam.se/wp-content/uploads/2021/12/Verksamhetsplan-och-budget-2022-2024-Norra-Vastmanlands-Samordningsforbund-2.pdf
https://nvsam.se/wp-content/uploads/2021/12/Verksamhetsplan-och-budget-2022-2024-Norra-Vastmanlands-Samordningsforbund-2.pdf
https://samordningvasteras.se/dokumentbank/verksamhets-och-ativitetsplan/
https://samordningvm.se/om-oss/dokument/styrdokument/
https://samordningvm.se/om-oss/dokument/styrdokument/
https://samordningvastmanland.se
https://samordningvastmanland.se/wp-content/uploads/2021/12/Inbjudan-Losningsfokuserat-ledarskap-varen-2022-1.pdf
https://samordningvastmanland.se/wp-content/uploads/2021/12/Inbjudan-Losningsfokuserat-ledarskap-varen-2022-1.pdf
https://samordningvastmanland.se/kalender/
https://samordningvastmanland.se/kalender/


Västerås

www.samordningvastmanland.se

Västra Mälardalen

Linda Anderfjäll 
073-662 89 63 

linda.anderfjall@koping.se

Catarina Örtengren 

076-511 32 38 
catarina.ortengren@vasteras.se

Hoppfullt om  
självmordstankar
Som en del i en satsning på kunskap 
om NPF i Västra Mälardalen hölls 
en föreläsning om självmordstankar. 
Föreläsningen utgick från boken 
Handbok för livskämpar som är skriven 
av Filippa Gagnér Jenneteg, Susanne 
Tell och Jan Beskow. Vi träffade Su-
sanne Tell för att få praktiska råd och 
mer kunskap. Det var en uppskattad 
föreläsning som bland annat tog upp 
tips och strategier för att underlätta 
vardagen och må bra. 

Catarina Örtengren - ny  
förbundssamordnare för 
Samordningsförbundet 
Västerås
Catarina presenterar sig:

Jag är väldigt glad att ha fått möjligheten  
att arbeta i Västerås och i oktober började 
jag det viktiga och spännande arbetet som 
förbundssamordnare i Samordningsför-
bundet Västerås, med sin bas i lösnings-
fokuserat förhållningssätt och individen i 
centrum genom insatser som:

• Samordningsteam
• projekt Spira för elever som gått ut 

gymnasiesärskolan
• forskningsprojektet SIM som syftar till 

att utveckla och testa en ny metod för 
att främja psykisk hälsa bland ungdo-
mar i gymnasieskolan. Projektägare är 
Centrum för klinisk forskning, Region 
Västmanland, Uppsala universitet och 
Västmanlands sjukhus, Västerås.

Samordningsförbundets uppdrag är att 
arbeta med strukturell samverkan mel-
lan fyra parter - Arbetsförmedlingen, 
Försäkringskassan, Region Västmanland 
och Västerås stad samt finansiera insatser 
för samverkan kring individen.

Catarina Örtengren heter jag och kom-
mer närmast från tjänst som förbunds- 

chef  i Samordningsförbundet Sundby-
berg som jag startade upp. 

Jag har lång erfarenhet av arbete på  
Arbetsförmedlingen, både som chef  
och arbetsförmedlare i olika roller men 
mest inom rehab, arbete med arbetsgi-
vare och med ungdomar. Tidigare drev 
jag ESF-projekt inom etableringsområ-
det och projekt inom samordningsför-
bund med individinsatser i samverkan. 

Jag drivs av att göra skillnad och utveckla 
ett jämställt, demokratiskt, tillgängligt och 
icke-diskriminerande samhälle där alla 
har en plats. För att uppnå resultat och 
verkstad krävs mod, envishet och organi-
sationsförmåga plus att se bortanför hori- 
sonten, men också att tillsammans skapa 
och använda det som redan fungerar idag 
och utveckla det som behöver utvecklas.

Min ambition är att vi tillsammans ska 
göra skillnad och hitta gemensamma 
arenor där vi blir starkare, mer medvetna, 
och att den enskilde individen får det 
stöd och hjälp den behöver utifrån sin 
egen drivkraft och möjlighet att påverka. 

Slå en signal eller mejla om du har 
frågor och fundering eller bara vill bolla 
en idé om hur vi kan göra för att alla 
ska få möjlighet till egen försörjning.

Catarina Örtengren, Förbundssamordnare  
Samordningsförbundet Västerås

Verksamhetsplan  
och budget för 2022... 
är nu beslutad och nyheter för nästa år är 
att förbundet kommer utöka sin verk-
samhet med en operativ utvecklingsledare 
som ska undersöka förutsättningar för och 
eventuellt starta upp ett myndighetsgemen-
samt team och en arbetsgivarkoordinator, 
som ska arbeta med strukturellt och opera- 
tivt samarbete med arbetsgivare. Dessa 
tjänster kommer att annonseras ut i 
början av nästa år så håll utkik.

Norra Västmanland

Grundutbildning lösnings- 
fokus hösten 2022
Inbjudan Grundutbildning i lösnings-
fokuserat arbetssätt hösten 2022 (pdf)

Dejt med en verkSAMhet
Inbjudan - Dejt med en verkSAMhet 
(digital) - Vuxenpsykiatriska mottag-
ningen Fagersta (pdf)

17 
jan

Ann Rilegård 

073-649 84 99 
ann.rilegard@fagersta.se
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