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Länsgemensamt kalendarium
Varmt tack till Dig som var med och gjorde
Det lösningsfokuserade nätverkets
nätverksträff 7 maj till en lyckad dag!
Vad är SRS och ORS?
Hur kan dessa verktyg på 2 minuter göra mina samtal mer hjälpsamma och effektiva?
Hade du förhinder då kan även du ta del av dokumentationen från dagen som du
finner här: Dokumentationer - Samordning Västmanland

Lösningsfokuserade ledtrådar 2019
När: 20-21 november 2019
Var: Aros Congress Center, Västerås
A Solution Focused Approach to Severe
Trauma & Stress Recovery med John Henden
Workshopen den 21 november genomförs på lättförståelig engelska. Du kan svara och gruppdiskutera på
svenska. Workshopen passar både för dig som specifikt
arbetar med personer som behöver behandling för
PTSD; och för dig som i olika sammanhang möter personer med svår stress i livet, oavsett orsaken till stressen.
Temat för den 20 november är:
Lösningsfokuserat ledarskap och organisation
Inbjudan och anmälan här (pdf)
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John Henden

Lösningsfokuserade
samtalsfrågor om privatekonomi...
...ger möjlighet till att
stärka hälsa och livskvalitet
Boka in redan idag din möjlighet att ta del av samtalskortet och
ta det med till din verksamhet, i syfte att stödja dina klienter mot
förbättrad livskvalitet och hälsa genom minskad ekonomisk stress:
Spridningskonferens den 30 september (obs nytt datum)
Program och anmälan kommer senare och kommer även att
finnas i vårt Kalendarium
Kommande aktiviteter se:
Kalendarium - Samordningsförbunden i Västmanlands län

Grönkvistprogrammet syftar till förbättrad livskvalitet och hälsa genom att inspirera
deltagare i insatser till att få koll på sin
privatekonomi, bli medveten om sina prioriteringar och att bli en mer medveten konsument.
Metoden grundar sig på lättsamma, praktiska
moment varvat med teori.
Målgrupp: Personal/handläggare hos
de fyra parterna med klient/deltagarkontakter och intresse för att leda
klient/deltagargrupper för utveckling
och ökad livskvalitet kopplat till privatekonomi och livsstil, på svenska och/
eller arabiska samt somaliska.
När: 1 och 12 november
Var: i Västerås plats meddelas senare
1 & 12
Läs mer i vårt
nov
Kalendarium
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www.samordningvastmanland.se

Norra Västmanland
Dejt med en verkSAMhet –
Psykiatrin
Vid frukostmöte berättar
Karin Carlsson om Psykiatrins uppdrag och vi får
möjlighet att ställa frågor.
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Dejten vänder sig till dig
som arbetar med klienter,
personal, organisation,
ledarskap eller politiken
8
inom Försäkringskassan,
nov
Arbetsförmedlingen,
Region Västmanland samt
i kommunerna Sala, Hallstahammar,
Surahammar, Fagersta, Norberg och
Skinnskatteberg
När: 20 september i Hallstahammar,
4 oktober i Fagersta och
8 november i Sala klockan 8.00-9.45
Inbjudan och Anmälan - Dejt med
en verkSAMhet – Psykiatrin

Västerås

Lösningsfokuserat ledarskap
- för ledare/samordnare utan
personalansvar
3 dagars utbildning
som syftar till att
8,9,29
genom lösningsoktober
fokuserat förhållningssätt utveckla
dina konkreta verktyg som är direkt
användbara i det dagliga arbetet som
ledare/samordnare.
Utbildningen vänder sig till dig som
har någon form av ledar-/samordnaruppdrag, utan personalansvar, och
som arbetar på Arbetsförmedlingen,
Försäkringskassan, Region Västmanland
samt i kommunerna Sala, Hallstahammar,
Surahammar, Fagersta, Norberg och
Skinnskatteberg.
När: 8, 9 och 29 oktober
Läs mer: Lösningsfokuserat ledarskap - för ledare/samordnare utan
personalansvar- simplesignup.se

Inbjudan till GRUPPledarutbildning i lösningsfokuserat arbetssätt i Västerås
- att coacha/leda klienter,
deltagare, i grupp
När: 9-10 oktober samt
29 november
klockan 8.30–16.00
Var: Aros Congress Center,
Västerås
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Utbildningen vänder sig till
dig som arbetar på Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Västmanland samt
Västerås stad med klienter, patienter,
deltagare, personal, organisation eller
ledarskap. Läs mer här:
Inbjudan till GRUPP- ledarutbildning i lösningsfokuserat arbetssätt:
att coacha/leda klienter, deltagare i
grupp

Ann Rilegård

Ann-Kristin Ekman

073-649 84 99

021-39 21 45

ann.rilegard@fagersta.se

ann-kristin.ekman@vasteras.se

Västra Mälardalen
Region Västmanland fortsätter arbetet
med samverkan kring nyanländas hälsa
Med finansiering från Samordningsförbundet Västra
Mälardalen fortsätter Region Västmanland sitt arbete
för ökat samarbete mellan
primärvård, Arbetsförmedling,
Försäkringskassa och kommun
avseende sjukskrivningar.
Förra året gjordes det arbetet i
Köping. Under 2019 görs samma
process i Arboga och Kungsör.
Läs slutrapporten från Köping
på förbundets hemsida:
Integration Region Västmanland Samordningsförbundet Västra Mälardalen

Linda Anderfjäll
073-662 89 63

Kommande evenemang
3 september
Dejta en myndighet - Försäkringskassan,
Aktivitetsersättning för unga
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9 september
OSR/SRS – en enkel metod för uppföljning
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11 september
Dejta en myndighet Region Västmanlands mångfaldsstrateg
17 oktober
Slutkonferens av projektet
Lösningsfokus och
ensamkommandes hälsa.
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linda.anderfjall@koping.se

www.samordningvastmanland.se
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