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Länssamarbetet –
konferens kring arbetssätt
med individen i fokus
Samordningsförbunden i Västmanlands län ordnade för
sjätte gången en av de större återkommande konferenserna i lösningsfokuserat arbetssätt i världen. Två
heldagar med intressanta föreläsningar och workshops.
Rayya Ghul höll i två halvdagar med titlarna “Basic
SF-skills and becoming a scientist in your own life and support
your clients to be one” och “Combining Solution Focus with
Tools and the Direct Link to Doing”. Rayyas presentationer
filmades och finns dokumenterade i sin helhet.
Rayya Ghul
Bengt Starrin föreläste om “Fokus på lösning” och Patrik
Foto: Christina Wallnér, No WaIT
Norling höll en föreläsning om Wittgensteins koppling
till LF. Utöver detta så ingick sju workshops på olika
teman och mycket nätverkande. Läs mer:
Dokumentation - Lösningsfokuserade ledtrådar 14-15 februari 2017

Länsgemensamt
kalendarium
Best Practice hälsa!
Boka konferensen redan nu…
Tid: 21 september 2017,
klockan 9-16
Plats: Expectrum, Kopparbergsv. 10 i Västerås
Mötesplatsen med goda
exempel på arbetsmetoder för bättre hälsa.
Programmet under
dagen varvas med
föreläsningar och presentationer av posters/
utställningar av medverkande från Västmanland, nationellt och
Sören Kirkegaard
internationellt.
Kostnadsfritt för dig! Program och anmälan kommer att finnas på Samordningsförbunden i Västmanlands
hemsida under våren!

21
sep

Norra Västmanland
Ny biträdande förbundssamordnare och processledare
Hanna Stålarv har
anställts i samordningsförbundet på
halvtid under ett
år. Hanna kommer
också att fortsätta
arbeta som verksamhetsledare i
Samordningsteamet
Hallsta-Sura på halvtid. Genom sitt
lösningsfokuserade förhållningssätt
och hennes breda erfarenhet av möten
med människor, har Hanna skaffat
sig intressanta erfarenheter och kommer att bidra med kreativa idéer i vårt
gemensamma utvecklingsarbete för de
personer som behöver ett samlat rehabiliteringsstöd.
Välkommen Hanna!

Året som gick

Årsredovisning 2016 för Norra Västmanlands Samordningsförbund (pdf)
visar bland annat att De tre Samordningsteamen har fortsatt
sitt arbete med att stödja personer med
behov av ett samlat stöd för att närma sig
arbetslivet. Teamen har arbetat med 146
deltagare. Av de 53 deltagare som avslutade insatsen gick 38 vidare till arbete,
studier, till att aktivt söka arbete alternativt fortsatta arbetslivsinriktade insatser.
Samordningsteamens årsrapporter är
intressant läsning, där erfarenheter från
ett personcentrerat och myndighetsgemensamt arbetssätt redovisas. Läs mer:
• Samordningsteam Hallsta-Sura (pdf)
• Samordningsteam Sala (pdf)
• Samordningsteam FNS (pdf)

Metodutvecklingsprojektet
Mitt Val
– som haft som mål att stödja långtidssjukskrivna personer att göra ett aktivt
och genomtänkt val i sin rehabilitering –
har skapat nyfikenhet och ger mersmak
i samordningsarbetet. Projektet innebar
att deltagarna träffades 2-3 gånger per
vecka i en månad, och tillsammans med
två handledare från Försäkringskassan,
Arbetsförmedlingen och Samordningsteamen, förde gruppsamtal på lösningsfokuserad grund. Deltagarnas styrkor
och resurser lyftes fram, och de fick
information om vilket stöd som finns
att få. Efter projektet valde 9 av 13
deltagare att aktivt delta i arbetslivsinriktad rehabilitering istället för passiv
sjukskrivning. Samordningsförbundet
kommer att jobba vidare med metoden
som grund för rehabilitering i samverkan. Läs mer:
Utvärdering av projekt “Mitt val” (pdf)
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Västerås
MITT VAL - en
arbetsförberedande insats

Insatsägare var Arbetsförmedlingen och
Försäkringskassan
Insatstid: februari 2016 - januari 2017
Kommer att implementeras.
Syftet

Skapa bättre förutsättningar för långtidssjukskrivna och långtidsarbetslösa
att lyckas i en övergång till arbetsmarknaden och att förkorta tiden i sjukförsäkringen och arbetslöshetsförsäkringen
genom att
• insatserna blir mer effektiva och
därigenom avhoppen färre
• stödja deltagarna genom gruppdynamik att göra ett eget val för sin
framtid.
Målet

• Förkorta tiden i det förstärka samarbetet mellan Arbetsförmedlingen
och Försäkringskassan.
• Fler ska hitta långsiktiga lösningar
för att komma ut i arbete eller studier.
• Färre ska återvända till sjukförsäkringen eller till arbetslöshet.

Förhållningssättet är att föra Lösningsfokuserade samtal.

samhetsägare och AMA Arbetsmarknad,
Västerås stad som verksamhetsutförare.

Vad blev resultatet?

De tre målinriktningarna är uppfyllda:
1. Att utveckla samverkanskultur och
helhetstänkande.
2. Att utveckla struktur för samordning och innovation.
3. Att stödja myndigheternas arbete
med nya arbetssätt, metoder i samverkan och gemensam resultatredovisning samt främjande av
samverkan.
Läs mer här:
Årsredovisningar och
halvårsrapporter

Läs mer här:
Mitt val Västerås (pdf)
Ett handledningsverktyg för grupper
som bygger på insatsen MITT VAL
kommer inom kort att finnas via länken:
Insatser i samverkan

Fler rapporter
• Exitibus - Förstudie kartläggning gällande behovet hos nyanlända personer ännu ej i arbete
• Optimus - kartläggnings- och
metodutvecklingsuppdrag för
målgruppen unga (19-29 år) i
aktivitetsersättning (pdf)

Vad blev resultatet 2016
för förbundet?
Ambitionen att öka VästeråsSamverkan
och 2016 års mål med Pilotmodell:
Samordningsteam Västerås blev uppfyllt
den 1 juli 2016 då den blev en tillsvidareverksamhet med förbundet som verk-
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Västra Mälardalen
Lösningsfokus och Ensamkommandes hälsa

Respondenter i Kolsva Foto: Sussan Öster

Forskningsprojektet ska ta fram ett enkätverktyg, samt undersöka om utveckling
och tillämpning av gemensam arbetsmetodik och förhållningssätt (LF) har en positiv
inverkan på ensamkommandes psykiska
hälsa, samt på personalens arbetsmiljö
Läs mer:
LF och Ensamkommandes hälsa

Unga med aktivitetsersättning (AE)
Styrelsen har beställt en kartläggning av
processen:
1. Hur kommer man in i AE?
2. Vad händer för individen under
tiden man har AE?
3. Vad händer när man fyllt 30 och
AE upphör?
Två processhalvdagar är genomförda.
Nu håller en rapport med rekommendationer att tas fram. Den presenteras för
styrelsen på styrelsemötet i juni.

Att klara skolan…
engagerande dag i Arboga!
Samordningsförbundet
Västra Mälardalen och
länsprojektet #jagmed i
Västmanland samarbetar
under 2017 genom tre gemensamma seminariedagar.

Vad innebär det att ha ett lösningsfokuserat bemötande i skolan?
Hur kan skolan främja
en god arbetsmiljö för
eleverna där vi tillsammans jobbar för vänskap – istället för mot
mobbning? Läs mer:
Dokumentation
Jessica Schmidt föreläste #jagmed - 3 februari 2017 i Arboga
Foto: Christina
- Bemötande och
Wallnér, No WaIT
lösningsfokus

Årsredovisning 2016
Läs mer om året som gått:
Årsredovisning - Samordningsförbundet Västra Mälardalen 2016
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