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Länsgemensamt kalendarium
Nätverksträff i lösningsfokuserad metod
och praktiska erfarenheter av att ha arbetat
i samtal med personer med NPF
22
Föreläsare: Johan Bysell
När: Måndag 22 oktober 8.30-16.00
okt

Var: Aros Congress Center, Västerås
Upplägg
Dagen varvas med teori, filmer, gemensamma reflektioner och praktiska övningar.
Syfte
• Att få påfyllning gällande det lösningsfokuserade förhållningssättet.
• Att få inspiration och praktiska verktyg för att kunna möta personer utifrån ett
resursaktiverande förhållningssätt.
• Att få tips på anpassningar för personer med ADHD och NPF (Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar).
Målgrupp
Du som är anställd i någon av Samordningsförbundens samverkansparter och i ditt
arbete möter unga vuxna, vuxna och/eller personer med NPF och vill lära dig mer
om lösningsfokuserad samtalsmetod.
Inbjudan och anmälan

Varmt tack
till alla er som var med på:
Lösningsfokuserade ledtrådar 2018
Tema: Scener ur det lösningsfokuserade arbetslivet
Här finns dokumentationen för er och alla andra!
Dokumentation - Lösningsfokuserade ledtrådar
14-15 mars 2018

En härlig vår
önskar vi förbundssamordnare dig!

Ann, Hanna
Ann-Kristin &
Linda

Kommande aktiviteter se:
Kalendarium - Samordningsförbunden i Västmanlands län

Norra Västmanland
Året som gick

Förbundets gemensamma pengapåse har möjliggjort ett stort antal
myndighetsgemensamma utbildningar och andra välbesökta
mötesarenor. Här har kunskap,
erfarenheter och samverkansidéer utbytts
och nätverk har byggts – helt i linje med
samordningsförbundets uppdrag.
Det spännande metodutvecklingsprojektet Unga Val i Hallstahammar har
handlat om att utveckla och
genomföra lösningsfokuserade grupper för unga
personer som varken arbetar
eller studerar. Ungdomarna
har fått verktyg att själva hitta den egna
vägen vidare mot förbättrad hälsa,
studier och arbete. Vi hoppas att under
2018 kunna bjuda in till ett spridningsseminarium om erfarenheterna från
Unga Val. Läs mer i idéskriften:
Unga val (pdf)
De övriga individinriktade insatser,
som förbundsmedlemmarna drivit med
finansiering från förbundet, har varit tre
samordningsteam. Teamen har samordnat
rehabinsatser för personer som har haft
ett stort behov av samlat stöd. Av de deltagare som avslutade insatsen under förra
året gick 67% vidare till arbete, studier,
eller till fortsatta aktiva och arbetslivsinriktade rehabiliteringsåtgärder. Det är
imponerande resultat! Viktiga framgångsfaktorer är tålamod, långsiktighet och
ett ständig närvarande lösningsfokuserat
förhållningssätt till deltagare, i samspelet
mellan insatspersonalen och remittenter
samt i insatsernas styrgrupper. Samordningsteamens årsrapporter är inspirerande läsning:
• Samordningsteam Hallsta/Sura (pdf)
• Samordningsteam Sala (pdf)
• Samordningsteam FNS (pdf)

www.samordningvastmanland.se

forts. nästa sida

Norra Västmanland
Kommande utbildningar -

för dig som arbetar med klienter, personal, organisation eller ledarskap inom
rehabiliteringsområdet eller förebyggande verksamhet på FK, AF, Region
Västmanland samt i kommunerna i Sala,
Hallstahammar, Surahammar, Fagersta,
Norbergs och Skinnskatteberg.
Grundutbildning lösningsfokuserat
arbetssätt 22-23 maj och 14 juni på
Lindgården i Fagersta
Avrostningskurs i lösningsfokuserat
arbetssätt (repetition)
25-26 september på Lindgården i Fagersta
För dig som har gått grundutbildningen
i LF och som vill repetera och kanske få
nya idéer om hur du kan ha nytta av det
lösningsfokuserade förhållningssättet.

Samverkansmedel att söka

Förbundet har i år avsatt 400 000 kr i
ofördelade medel, som förbundsmedlemmarna (minst två tillsammans) har möjlighet att ansöka om. Har ni idéer om hur ni
vill utveckla samverkan – hör av er!!
Ann Åkerlund Rilegård
073-649 84 99
ann.rilegard@fagersta.se

Västerås
Årsredovisning 2017

Ett föredrag om existentiell hälsa:

Läs i förbundets
Årsredovisning 2017
hur:
• Självförsörjningen har
ökat.
• Anställningsbarheten har ökat.
• Upplevd hälsa har ökat.
• Kunskapen om samverkan har ökat.
• Samverkan har ökat mellan samverkansparterna.
• Kompetensen inom samverkan har
ökat.

Hur grit* och
motivation förhåller
sig till meningsfullhet
och hopp
* Kort sammanfattat handlar det om
en förmåga att hålla fast vid långsiktiga
mål, och att inte ge upp vid motgångar.
Torkel Klingberg är läkare och professor i kognitiv neurovetenskap vid Karolinska institutet. Han har skrivit flera
böcker, bland annat om hur GRIT och
MOTIVATION påverkar vår utveckling
och våra livsval.

Pilotprojekt Etableringsresurs

När: Den 21 maj 15.30-17.00
Var: Kyrkbacksgården,
Rudbeckiussalen, Västerås

Insatsen Pilotprojekt Etableringsresurs
är nu avslutad och implementerad i
Västerås stad vars syfte var att fler nyanlända ska kunna integreras snabbare
i det svenska samhället genom ökade
språkkunskaper samt ökad kunskap om,
och erfarenhet inom yrkeslivet, samt
genom större samverkan mellan myndigheter, nå högre effektivitet till gagn
för individen. Läs mer här:
Pilotprojekt Etableringsresurs

21
maj

Anmälan här alt. 021-12 80 85
Samordningsförbundet Västerås, Studieförbundet
Vuxenskolan – Arvsfondsprojektet Tillsammans för psykisk hälsa och S:t Lukas Västerås.
Ann-Kristin Ekman
021-39 21 45
ann-kristin.ekman@vasteras.se

Västra Mälardalen
Årsredovisning 2017
Under året har Västra Mälardalen
fortsatt med lyckade satsningar från
2016, samt inlett några nya insatser. Ett
stort engagemang har legat på integrationsfrågan, där vi arbetat med allt från
metod för språkinlärning, forskningsprojekt kring ensamkommandes hälsa,
kulturföreläsningar, kartläggningsarbete
av de lokala överenskommelserna och
hur parterna kan samverka för att underlätta rehabiliteringen för nyanlända
med ohälsa. Läs mer:
Årsredovisning - Samordningsförbundet Västra Mälardalen

Pilotprojekt Köping - Samverkan för individens bästa;
Nyanlända med ohälsa
Under hösten genomförde Region
Västmanland med finansiellt stöd från
Samordningsförbundet Västra Mälardalen ett pilotprojekt i Köping som

syftar till att öka samverkan mellan
primärvård, Arbetsförmedling och
Köpings kommun kring nyanlända
individer med olika typer av ohälsa. I
april presenterades arbetsgruppens förslag utifrån två halvdagar under hösten
2017. Uppdraget var att, inom befintlig
verksamhet, komma med förslag till
utveckling. Läs mer:
Integration Region Västmanland

Kommande evenemang
Dejta en myndighet:
Habiliteringscentrum
17
Habiliteringscentrum
maj
berättar om sitt uppdrag,
vilka myndigheter de samarbetar med, vilka deras
målgrupper är och vilket stöd de kan ge
i KAK.
När: 17 maj 2018 kl. 11.30-13.00
inklusive lunch och kaffe/te
Var: Stadskällaren, Nygatan 42. Arboga

Hur jobbar vi med överskuldsättning?
Samordningsförbundet Västra Mälardalen
bjuder in till en dag tillsammans med
Kronofogden! Inbjudna är alla vi som
på något sätt jobbar med att stödja individer till bättre hälsa och närmare egen
försörjning och där en svår ekonomisk
situation kan vara ett hinder.
Syftet med dagen är att ge mer kunskap
om orsaker och konsekvenser av överskuldsättning och hur man kan arbeta
förebyggande.
När: 8 juni 2018
Var: Forumteatern, Västra
8
Långgatan 2, Köping
juni
Mer info och anmälan till
alla evenemang:
Aktuellt - Samordningsförbundet
Västra Mälardalen

www.samordningvastmanland.se

Linda Anderfjäll
073-662 89 63
linda.anderfjall@koping.se

