INBJUDAN
Pilotprojekt Köping
Samverkan för individens bästa – Nyanlända med ohälsa
Pilotprojekt Köping
De första åren med ett uppehållstillstånd i Sverige är viktiga för
nyanländas etablering. Samtidigt har både kommun, Arbetsförmedling
och primärvården uppmärksammat att ohälsa är vanligt hos nyanlända
och att många individer i etableringen vänder sig till vårdcentralen
med olika hälsoproblem och blir sjukskrivna. Inom ramen för
etableringsplanen för den enskilde finns stora möjligheter till
individanpassning och det är viktigt att i största möjliga mån undvika
att individer blir hemmasittande under de värdefulla etableringsåren
om det inte är absolut nödvändigt.

Under hösten genomför Region Västmanland med finansiellt stöd från Samordningsförbundet Västra
Mälardalen ett pilotprojekt i Köping som syftar till att öka samverkan mellan primärvård,
Arbetsförmedling och kommun kring nyanlända individer med olika typer av ohälsa. Arbetet inleds
med två likadana halvdagar där all berörd personal hos de olika aktörerna träffas.
Deltagare:
Berörd personal på samtliga vårdcentraler i Köping, Köpings kommun, Arbetsförmedlingen Köping,
Samordningsförbundet Västra Mälardalen och Region Västmanland.
Tid och plats:
Halvdagskonferenser anordnas vid två tillfällen och tanken är att respektive arbetsplats ska kunna
skicka halva personalstyrkan vid varje tillfälle.
10 oktober 2017 kl. 8.30 – 12.00, IOGT NTO Forum, Köping
19 oktober 2017 kl. 8.30 – 12.00, IOGT NTO Forum, Köping
Anmälan:
Varje arbetsplats anmäler sig genom att skicka en deltagarlista med namn på medarbetare som ska
delta på respektive dag. För att hinna förbereda workshopgrupper m.m. behöver vi ha deltagarlistor
senast 26 september 2017. Skicka listorna till: jeanette.kallstad@regionvastmanland.se
Vid frågor, kontakta:
Jeanette Källstad jeanette.kallstad@regionvastmanland.se 021-481 88 01

Varmt Välkomna!

INBJUDAN
Pilotprojekt Köping
Program
8.30 – 8.45

Inledning – Mål och syfte med dagen
Jeanette Källstad – Integrationsstrateg Region Västmanland

8.45 – 9.15

Migrationsrelaterad ohälsa
Carina Rüden, Distriktsläkare Asyl- och integrationshälsan
Lena Lindholm Sköld, Beteendevetare Asyl- och
integrationshälsan

9.15 – 9.50

Arbetsförmedlingens roll i etableringen
Yllka Nuhiu, Etableringssamordnare Arbetsförmedlingen
Nancy Wallinder, Leg Psykolog Arbetsförmedlingen 10/10

9.50 – 10.15

Kaffe och smörgås

10.15 – 10.45

Kommunens roll i etableringen
Köpings Kommun

10.45 – 11.00

Primärvårdsuppdraget
Gunilla Corp, Verksamhetscontroller Vårdval Region Västmanland

11.00 – 11.45

Workshop

11.45 – 12.00

Återsamling och avslut

