
När och var?
Dag 1, tisdagen den 28 februari
Dag 2, onsdagen den 1 mars 
Dag 3, torsdagen den 23 mars 
Dag 4, tisdagen den 18 april 
Tid:  8.30–16.00

Utbildningen genomförs digitalt via Zoom. Viktig information här:
Zoominformation för lösningsfokusutbildning

För vem?
Utbildningen vänder sig till dig som arbetar inom Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, 
Region Västmanland samt kommunerna i Västmanland med klienter, patienter, deltagare, 
personal, organisation eller ledarskap inom arbetslivsinriktad rehabilitering och dess försteg.

Lösningsfokuserat arbetssätt
Du kommer att ges möjlighet att upptäcka och lära mer om hur ett lösningsinriktat 
förhållningssätt och verktyg kan underlätta ditt arbete, göra det mer effektivt och mer 
samarbetsinriktat. Lösningsfokus kan direkt appliceras i det vardagliga arbetet vare sig du 
arbetar inom områden som rör sociala frågor, försörjning, sysselsättning, rehabilitering, 
hälso- och sjukvårdsarbete, behandling, personal, ledning, eller annat förändringsar-
bete. Genom utbildningen följer parallellt ett perspektiv på hur samarbete, på olika 
sätt, kan utvecklas mellan förbundets parter.

Ett lösningsfokuserat arbetssätt kännetecknas av ett framtidsperspektiv, där våra deltagare 
och organisationers önskade framtid, resurser och kvaliteter utgör grunden för att 
utveckla och förändra. Under utbildningsdagarna kommer du att själv få prova på 
förhållningssättet och teknikerna och reflektera över hur de är användbara och till nytta 
i de olika sammanhang du befinner dig.

Innehåll
◊ l Det lösningsfokuserade förhållningssättet
◊ Dialogorienteringskvadranten 
◊ Träning i lösningsfokuserade samtal
◊ Faserna/elementen i den lösningsfokuserade modellen
◊ Verktygen, teknikerna i samtalen
◊ Ställa frågor, återkoppla och ge feedback i den lösningsfokuserade dialogen
◊ Starta, utveckla och följa upp förändringsprocesser
◊ Att låta den du samtalar med vara expert
◊ Att utforska och bygga vidare på detaljer i styrkor, resurser och det som fungerar
◊ Tillämpning i det egna arbetet med klienter, i samarbete eller samverkan och ett 

eget experiment mellan utbildningsdagarna. g

Du förväntas delta i samtliga fyra dagar 
framför allt i nedanstående syfte:
1. Kvalitetssäkring i utbildningen
2. Gruppdynamikens fantastiska möjligheter
3. Kursintyg utdelas

INBJUDAN TILL
Länsgemensam grundutbildning i Lösningsfokuserat arbetssätt 

februari - april 2023

https://samordningvasteras.se/motesplatser-och-utbildningar/zoominformation-for-lf-utbildning/


Utbildningen byggs utifrån övningar och reflektioner, berättelser om an-
vändbarhet och praktisk tillämpning. Vi strävar efter en lärande form 
där du, redan efter den första dagen, direkt kommer att kunna använda 
dina kunskaper på din arbetsplats. Du kommer att få dela med dig och få 
återkoppling med positiv evidensbaserad feedback under utbildningen.

Vi kommer efter avslutad utbildning erbjuda dig möjlighet att ingå i ett 
länsövergripande nätverk och delta i inspirationsseminarier för påfyllning 
och kollegialt stöd i att arbeta lösningsfokuserat.

Då en stor del av utbildningen anpassas till deltagarnas olika verksamhets-
områden och sammanhang, har du som deltagare många möjligheter att 
tillsammans med övriga utbildningsdeltagare kunna utveckla färdigheter, dela 
erfarenheter och idéer. Utbildningen brukar också resultera i många trevliga 
och roliga samtal och möjlighet att bli coachad och få positiv utveckling!

Utbildningsledare: Sussan Öster, sussan@goodsolution.se
Svarar på frågor om innehållet i utbildningen.

Anmälan senast den 28 januari 2023
https://simplesignup.se/event/200101

Maximalt antal utbildningsdeltagare är 24 stycken. Vi strävar efter att alla 
parter inom förbundet får deltagare i utbildningen. Anmälan är bindande. 
Om anmälan återtas senare än två veckor innan utbildningens start måste 
den remitterande myndigheten/organisationen betala en avgift för den 
återkallade deltagaren på 2 000 kr/plats exklusive moms (om inte ersättare 
kan ordnas).

Varmt Välkommen!

Ann Rilegård, Catarina Örtengren och Linda Anderfjäll 
Samordningsförbunden i Västmanland

Samordningsförbunden i Västmanland är finansiell samordning mellan  
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Västmanland och kom-
munerana i Västmanland för individer i behov av samordnad arbetslivs- 
inriktad rehabilitering. Läs mer: samordningvastmanland.se

DATASKYDDSLAGEN - GDPR
Syftet är att stärka skyd-
det och rättigheterna för 
de personer vars uppgifter 
registreras. Personuppgift-
er angående namn och 
arbetsgivare sparas digitalt 
av Samordningsförbundet 
Västerås på grund av behovet 
att redovisa för huvudmän-
nen vilka deltagande som 
finns i insatserna. Uppgifter 
om allergier/kost önskemål 
sparas lokalt hos förbundet 
och dessa uppgifter raderas 
sedan efter insatsens slut.

OM SUSSAN ÖSTER
ICF certifierad lösningsfoku- 
serad coach. Folkhälsovetare 
och kommunikatör.
Hälsofrämjande arbete, 
processledning för team- och 
verksamhetsutveckling samt 
metodutveckling som special- 
område. 

Sussan har stort förtroende 
för samordningsförbundens 
strategiska arbete med indi- 
videns fokus i fokus och ser 
nyttan med att förbunden  
använder ett lösningsfokuserat 
arbetssätt på individ-, grupp- 
och organisatorisk nivå.

https://simplesignup.se/event/200101
https://samordningvastmanland.se

