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Länsgemensamt kalendarium

Implementering av BIP
Arbetet med att implementera kun-
skaperna och insikterna från det danska 
forskningsprojektet BIP (Beskæftigelses 
Indikator Projektet) är i full gång. 
Samtliga kommuner i norra länet har 
deltagit i BIP-utbildning under hösten. 
Utbildningen är en del i ett ESF-projekt 
i Östra Mellansverige.

Erfarenheterna från BIP är högin-
tressant för oss som arbetar med att 
stödja människor till egen försörjning 
och bättre hälsa. Det visar tydligt vilka 
faktorer som på riktigt gör skillnad för 
möjlighet och sannolikhet för individer att 
nå arbete. Här beskrivs bland annat vik-
ten av att göra samordnade och parallella 
insatser för att individen ska komma till 
arbete, men också att handläggarens till-
tro till individens förmåga är avgörande. 
Till BIP finns också ett dialog- och 
skattningsverktyg som visar progression 
mot arbete. 

Under 2023 kommer arbetet fortsätta 
att sprida kunskap om 
och implementera BIP 
på bland annat arbets- 
marknadsenheter, 
försörjningsstöd och i 
Samordningsteamen. 

Tre ska bli ett  
Processen mot ett länssamordningsförbund går vidare. Under 2022 har processen 
konkretiserats genom att samtliga förbundsmedlemmar i de tre nuvarande samord-
ningsförbunden i Västmanland ställt sig bakom en avsiktsförklaring om att bilda ett 
länssamordningsförbund. Beslut om en ny förbundsordning fattas senast i mars 2023 
av samtliga medlemmar. Under våren bildas en interimstyrelse som ska förbereda för 
det länssamordningsförbund som startar 1/1 2024. Håll dig uppdaterad här:  
Länssamordnings förbund 2024

Lösningsfokuskonferensen 25 oktober 2022 
Ett 80-tal deltagare kom till konferensen för att ta del av sju fina lokala workshops/
föreläsningar om konkret användbarhet och nytta av lösningsfokus. Det var fem 
teman för dagen: 

• Samordningsteam – stegförflyttningar mot egen försörjning.
• Ungdomar – främja önskvärd utveckling.
• SIP – Samordnad individuell planering.
• Socialt – arbetsmarknadsinriktat arbete i kommuner
• Hälsofrämjande arbete, levnadsvanor och livsstil.

Dokumentationen av dagen hittar du här:
LF ledtrådar 2022 – Lösningsfokuserat arbetssätt i praktiken – för alla

Nätverksträffen den 21 november 2022 
Nätverksträff  med två föreläsningar: 1. Lösningsfokuserade samtal när den du 
möter är i en mycket svår eller stressande situation i sitt liv ”Hur kan jag samtala 
lösningsinriktat när någon har det svårt i livet eller är i en sorgeprocess? Skillnaden 
jämfört med det vanliga coachande stegförflyttande samtalet.”

2. ”LF och stresshantering, hur fungerar det? Så arbetar Hälsocenter med stresshantering 
utifrån ett lösningsfokuserat perspektiv.” Se hela dokumentationen här:  
Nätverksträff  2022-11-21

Norra Västmanland

forts. nästa sida 

Information om samtliga kommande aktiviteter hittar du i vår kalender: 
Kalender - Samordningsförbunden i Västmanlands län

Tillsammansveckan
Varje år arrangeras Tillsammans veckan i 
länet och de tre förbunden är med och fi-
nansierar. Syftet är att öka medvetenheten 
om stigmatiseringens påverkan på psykisk 
ohälsa samt suicid och hur vi tillsammans 
kan jobba för att minska stigmat. Läs mer 
om 2022 års Tillsammansvecka:
Tillsammansveckan 10-14 oktober 2022

https://samordningvastmanland.se/lanssamordningsforbund-2024/
https://samordningvastmanland.se/dokumentationer/lf-ledtradar-2022/
https://samordningvastmanland.se/dokumentationer/natverkstraff-2022-11-21/
https://samordningvastmanland.se/kalender/
https://tillsammansveckan.se/tillsammansveckan2022/
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Satsning på SIP ger resultat i 
alla verksamheter som är med
Kommunerna 
Köping, Arboga, 
Kungsör, Barn- och 
ungdomspsykiatrin 
samt Vuxenpsykia-
triska mottagningen i 
Västra Mälardalen såg 
behovet att förstärka 
och kvalitetssäkra 
samordnade indivi- 
duella planeringar 
(SIP). I januari 2022 påbörjades en 
tvåårig insats med stöd av Samord-
ningsförbundet Västra Mälardalen där 
Arboga kommun är projektägare. Stödet 
är både strategiskt och verksamhetsnära. 
Vi ser redan nu en förbättring med fler 
samordnade individuella planer jämfört 
med år 2021 hos alla verksamheter som 
deltar i projektet. Läs mer om projektet 
här: samordningvm.se/sip

Inbokade föreläsningar  
i början av 2023
16 januari: Workshop om ritprat 
och sociala berättelser

Hur kan vi bidra till att möten 
blir tydliga och att vi som pratar 
med varandra förstår sammanhanget? 
Ritprat och sociala berättelser är ett sätt!

2 februari: ”Du kommer ju inte i tid!” 

En föreläsning om tidsupp- 
fattning och vad man kan tänka 
på i mötet med personer med 
bristande tidshantering

Inbjudningar och mer info finns här:
Kalender - Samordningsförbundet 
Västra Mälardalen

Ett BIP-nätverk kommer bildas till 
stöd för fortsatt implementering. Är du 
nyfiken på mer information? Hör av 
dig till Ann Rilegård, förbundschef, se 
kontaktuppgifter nedan. 

Läs mer på Væksthusets Forsknings- 
centers hemsida:

SIP-utvecklare 
Beatrice Lyckholm 
visar en mötescirkel 
på LF-konferensen i 
oktober 2 

feb
Verksamma inslag 
på vägen till jobb 
- Væksthusets 
Forskningscenter

Handlägga-
rens betydelse 
för individens 
möjligheter att 
nå arbete - Væk-
sthusets Forsk-
ningscenter

Samarbete med Stoppa våldet 
Sverige har sedan 2017 
en nationell strategi 
för att förebygga och 
bekämpa mäns våld mot 
kvinnor. Strategin beto- 
nar särskilt behovet av 
ett utökat och verkningsfullt förebyggande 
arbete och mäns delaktighet i arbetet.
Förbundet har under 2022 ingått i 
samordningsförbundens del i regerings- 
uppdraget - Mäns våld mot kvinnor ska 
upphöra. Läs mer:  
Stoppa våldet - NNS Finsam

För att uppmärksamma det vålds-
förebyggande arbete som görs i länet 
genomförs årligen ”en vecka fri från 
våld” där Samordningsförbundet 
Västerås är del av länsstyrelsens arbete. I 
år var det vecka 47 då ett antal seminarier, 
nätverksträffar och en länskonferens 
genomfördes. Årets tema på länskonfer-
ensen var ”Våldsutövare i fokus”. 

Utbildningar Lösningsfokus 
Våra utbildningar i lösningsfokuserat 
förhållningssätt är mycket populära. 
Under 2023 kommer vi att anordna ett 

antal utbildningar - grundutbildningar, 
utbildningar för chefer samt reaktive- 
ring för dig med tidigare erfarenhet. 
Samordningsförbundet Västerås finan- 
sierar utbildningarna vilket innebär att 
de är kostnadsfria för dig som genomgår 
den. Sussan Öster på GoodSolution AB, 
vår duktiga utbildningsledare, har lång 
erfarenhet av att utbilda i förhåll- 
ningsättet och är mycket uppskattad.
Nästa grundutbildning - för dig som 
inte har någon eller liten erfarenhet av 
lösningsfokus - startar  
16 januari 2023. Den är dock redan full-
bokad, men fler utbildningar är på gång 
att annonseras. För anmälan och start 
till kommande utbildningar 
se vår hemsida:
Lösningsfokuserat 
arbetssätt –  
utbildningar – Samord-
ningsförbundet Västerås

Mycket på gång 2023  
Myndighetsgemensamt team beräknas 
vara på plats under 2023. Samordnings- 
teamet fortsätter sitt fina arbete och 
vi har vår arbetsgivarkoordinator för 

utveckling av samarbeten med arbets- 
givare med intresse för CSR - Corporate 
Social Resonsibility.

SIM fortsätter 
SIM, Solution-focused In-
tervention for Mental health 
bygger på lösningsfokuserad coachning 
som sker i mentorsgrupper där special- 
utbildade lärare håller i nio SIM-träffar. 
Läraren coachar elever att coacha varan-
dra och sig själva i att upptäcka, utforska, 
öva och därigenom utveckla förmågor 
som är viktiga för det psykiska välbe-
finnandet. Preliminära resultat från två 
genomförandestudier vid gymnasieskolor 
i Västerås visar lovande resultat. Nu 
genomförs en tredje studie. SIM är inne 
i en fas där arbetet sker intensivt med att 
förbereda SIM-programmet för en större 
randomiserad kontrollerad studie med 
beräknad start hösten 2024. Läs mer på   

                  simsweden.se

16 
jan
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