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Samordningsnytt

Länsgemensamt kalendarium

Grundutbildning i lösnings-
fokuserat arbetssätt i höst
Vid en heldag och fem halvdagar får 
du möjlighet att ta del av och reflektera 
över hur lösningsfokuserade arbets-
modeller och förhållningssätt kan vara 
hjälpsamma i ditt arbete. Läs mer:  
Grundutbildning lösningsfokus 
hösten 2022 - nvsam.se (pdf) 

Utbildningssatsning – BIP
BIP - Beskæftigelses Indikator Projektet - 
är högintressant för oss som arbetar med 
att stödja människor till egen försörj- 
ning och bättre hälsa. BIP bygger på 
relevant forskning från vårt grannland 
Danmark och visar tydligt vilka faktorer 
som på riktigt är verkningsfulla när det 
gäller möjlighet och sannolikhet för  
individer att nå arbete. Här beskrivs 
bland annat vikten av att göra samord-
nade och parallella insatser för att indiv-
iden ska komma till arbete. Handlägga-
rens roll att tro på individens förmåga 
har en mycket stor betydelse. Till BIP 
finns också verktyget SKAPA för att 
mäta progression mot arbete.

Save the date - Årets konferens 
”Lösningsfokuserade ledtrådar”
Dag 1: Måndagen den 24 oktober har temat  
”Lösningsfokuserat ledarskap i praktiken”. 
Dag 2: Tisdagen den 25 oktober har temat  
”Lösningsfokuserat arbetssätt i praktiken – för alla”.  
Många korta workshops.

Plats och tid: Elite Stadshotellet i Västerås, 8.30-16.00 båda dagarna 

Det går redan att anmäla sig via följande simplesignup-länkar:
 » Dag 1 - 24 oktober - Lösningsfokuserat ledarskap i praktiken
 » Dag 2 - 25 oktober - Lösningsfokuserat arbetssätt i praktiken - för alla

Utbildning för dig som vill bli GrönKvisthandledare
Dag 1-2: 20-21 oktober 2022, 8.30-16.00 
Plats: Elite Stadshotellet Västerås

Dag 3: 11 november 2022, 8.30-16.00 
Dag 4 (som är ett handledningstillfälle):  
27 januari 2023, 8.30-12.00.

Mer information och anmälningslänk hittar du via länken: 
Utbildning för att bli certifierad GrönKvisthandledare (pdf)

Hälsoinformation för utrikesfödda
I projektet ”Hälsoinsatser för nyanlända” har Region Västmanland identifierat 
vikten av att öka kunskapen och kompetensen kring hälsa för grupper av per-
soner som kommit till Sverige från andra länder. Genom att införa och säker-
ställa ett hälsoperspektiv får människor bättre förutsättningar för etablering i 
samhället och på arbetsmarknaden.

Hälsocenter och Samordningsförbunden i Västmanland arrangerar en digital halvdagsutbild-
ning den 11 oktober klockan 8.30-12.00.

Utbildningen är för medarbetare som i sitt arbete kommer i kontakt med utrikesfödda  
personer. Utbildningen ska ge kunskap, och kvalitetssäkrat material, om att ge basal hälso- 
information med fokus på levnadsvanor. Inbjudan: 
Halvdagsutbildning för personal - Hälsoinformation för utrikesfödda (pdf)

Nätverksträff den 21 november
- för det lösningsfokuserade nätverket i Västmanland 
Tema för dagen: lösningsfokuserade samtal när den du möter är i en mycket 
svår eller stressande situation i sitt liv och hur den coachningen i praktiken kan gå till. 

Mer information om samtliga kommande aktiviteter hittar du i vår kalender: 
Kalender - Samordningsförbunden i Västmanlands län
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Platser kvar: Inbjudan 
till 2022 års grundkurs i 
lösningsfokus i höst
Inbjudan grundkurs i lösningsfokus 
för medarbetare (pdf)

NPF, IF och kognitiva stöd
Under 2022 satsar förbundet på NPF, 
IF och kognitiva stöd/hjälpmedel. 
Vi kommer att erbjuda föreläsningar, 
studiebesök och handledning i din egen 
verksamhet. Läs om hela satsningen här: 
NPF, IF och kognitiva stöd/hjälp-
medel - Samordningförbundet 
Västra Mälardalen

Nu satsar vi på SIP!
Köping, Arboga, Kungsör, Barn- och ung- 
domspsykiatrin samt Vuxenpsykiatriska 
mottagningarna i Västra Mälardalen såg 

behovet att förstärka 
och kvalitetssäkra 
samordnade plane- 
ringar. Beatrice 
Lyckholm började 
jobba som SIP-ut-
vecklare efter nyår. 
Projektet fokuserar 
framför allt på SIP 
för unga med allvarlig psykisk ohälsa 
under två år och vi ser redan en ökning 
av antalet SIP i Västra Mälardalen.  
Läs om projektet här:
SIP-utvecklare i Västra Mälardalen 
- Samordningsförbundet Västra 
Mälardalen

Norra Västmanlands Samordningsförbund 
och dess förbundsmedlemmar deltar i ett 
ESF-projekt där utbildning om BIP och 
SKAPA är den del. Under hösten 2022 
kommer en utbildningsprocess starta.

Är du nyfiken på mer info? Hör av dig 
till Ann Rilegård, förbundschef,  
ann.rilegard@fagersta.se

På webbplatsen förVæksthusets Forsk-
ningscenter kan du läsa mer om BIP- 
resultaten:

 » BIP Indikatorer och jobbsannolikhet 
 » Handläggarens betydelse för indiv-
idens möjligheter att nå arbete

 » Verksamma inslag på vägen till jobb

Nya medarbetare
Den 11 april fick vi två nya medarbetare 
till förbundet som ska arbeta med att 
utveckla förbundets insatser för att 
individer ska få ökade möjligheter till 
arbetslivsinriktad rehabilitering. 

Anna-Lena Bäckvall Hallin,  
operativ utvecklings- 
ledare/utvecklare av 
myndighetsgemensamt 
team, har fått uppgiften 
att utveckla samverkan 
mellan förbundets fyra 
parter genom att initiera 
och leda ett myndighetsgemensamt 
teamarbete där medarbetare med stor 
erfarenhet och kunskap om sin egen 
organisations insatser, lagar och regel- 
verk kommer arbeta. 

Teamet ska också verka stödjande och 
rådgivande in i egen organisation i sam-
verkansärenden samt främja samverkan 
och samverkande insatser. Parterna ska 
kunna remittera in individer för konsul-
tation i samverkansbehov för att de ska 
komma vidare mot arbete eller studier.
Mer information kommer om hur arbe-
tet praktiskt kommer se ut och hur du 
som medarbetare kan ha stöd av teamet.  

Michael Sjöborg, 
arbetsgivarkoordinator/
näringslivsutvecklare, 
har uppgiften att till-
sammans med parterna 
och näringslivet hitta 
matchningsstrukturer för 
individer inom samordningsförbundets 
insatser, individer i behov av samordnad 
arbetslivsinriktad rehabilitering. Arbets-
givares intresse och möjlighet att arbeta 
med CSR (Corporate Social Respon-
sibility) samt matcha deras behov av 
kompetens och ge kunskap om inklu-
deringsmöjligheter.

Läs mer om deras uppdrag via länken 
Organisation - Samordningsförbundet 
Västerås

Vi deltar på Almedalsveckan
I år är förbundet med på den första fysis-
ka Almedalsveckan efter pandemin. Den 
6 juli 13.00-19.00 har Samordningsför- 
bunden sin arena för spridning av och 
dialog kring samverkan. De tre samord-
ningsförbunden i Västmanland deltar i 
år med spridning av gjorda erfarenheter 
med att förhindra utanförskap för unga 
vuxna genom de förbundsfinansierade in-
satserna SPIRA/Jobbfokus2.0 och SIM. 

SPIRA arbetar med ungdomar som 
avslutat gymnasiesärskolan eller har en 
funktionsnedsättning som gör att de har 
behov av samordning för att hitta rätt efter 
gymnasiet. SIM är en forskningsstudie 
för att hitta metoder och arbetssätt, bl.a. 
genom det lösningsfokuserade förhåll- 
ningssättet, för främjande av psykisk 
hälsa hos elever i gymnasieskolan. Vi 
kommer att berätta om vilka beslut etc. 
som krävs för att en förbundsfinansierad 
samverkansinsats ska bli ordinarie hos 
någon av förbundets parter. Välkommen 
till Almedalen, för mer information, se: 
almedalsveckan.info

Spira/Jobbfokus2.0
Blir ordinarie insats hos Västerås stad 
från 1 juli 2022 och vi är väldigt glada 
för att ungdomar får det stödet. Sprid-
ningskonferens kommer anordnas under 
hösten 2022 för att berätta om gjorda 
erfarenheter. Vi återkommer med datum.
Läs mer om våra insatser: Insatser - 
Samordningsförbundet Västerås
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