Samordningsförbundet Samspelets

Nyhetsbrev

november 2019
Styrelsemöte är den 29 november

Verksamhetsplan och budget behandlas kl.14.00
Anmäl om du vill delta vid det då öppna mötet.
Projektägare och projektledare i TRIS föredrar tänka
förändringar baserade på KAU-utvärderingen.

SkaparKraft Kristinehamn

Våldet måst stoppas!

Regeringsuppdrag till 7 förbund i Sverige

Förra året dog 22 kvinnor till följd av våld i nära
relationer. En socioekonomisk beräkning visar på
kostnader av 31 miljarder per år till följd av våld.
Ohälsan är stor hos dem som utsätts eller har utsatts
för våld någon gång i livet alternativt att som barn
ha bevittnat våld. Det är inte alltid som upplevd
ohälsa kopplas till tidigare våldsupplevelser.
Upptäckten av våld i nära relationer ökar
om vi ställer frågan!
Arbetsförmedling, Försäkringskassa, Socialstyrelse
och Migrationsverket är en del i uppdraget.
Samspelet är ett av de sju förbund som kommer
arbeta med regeringsuppdraget där arbetet kommer
utvärderas av Jämställdhetsmyndigheten.
Material tas fram och kunskap kommer spridas om
var man kan få hjälp och stöd.
Den 5 december ska Samspelet vara i startgroparna
och påbörja arbetet som pågår i 18 månader.

INSTÄLLT Kompetensutveckling 28 nov

Tyvärr måste vi ställa in vår gemensamma dag den
28 november då väldigt få är anmälda.
Istället har beredningsgruppen beslutat att viss del
av det planerade programmet 28 nov istället
kommer ske i en gemensam förmiddag en 7 april
på Elite Stadshotell Karlstad
Boka in redan NU i din kalender!
Det går att anmäla deltagande till undertecknad
redan nu med sista anmälningsdag 23 mars.

Pre-rehabilitering med estetisk-, hälsofrämjande- och
samhällelig inriktning på Folkhögskolan.
NY kurs startar den 7 januari.
Vill du ha information om kursen?
Miriam kommer gärna och informerar.
Har du personer som är motiverade att delta?
Anmäl till miriam.gotborg@regionvarmland.se
Rehab.koordinator på Öppenvård psykiatri

Anna Sigurdsson Rådström började under sommaren.
Uppstarten har inneburit att lära hur olika professioner
jobbar, samt hur interna mötesstrukturer och
samverkansformer fungerar.
På uppdrag från psykiatrins personal träffar Anna
patienter med koordineringsbehov.
Ibland sker möten med patienterna flera gånger tex i
fördjupad kartläggning, kontakt med arbetsgivare,
samverkansmöten och andra typer av möten externt
och internt. Ibland är kontakten mer kortvarig.
Att vara rådgivare till personalen i olika rehab-frågor
ingår, liksom att bedriva utvecklingsarbete gällande
samverkan utifrån individens fokus.
Omvärldsspaning och konferenser ingår i syfte att
hämta hem hur andra jobbar som Rehab-koordinatorer
inom psykiatrin i Sverige.
Fryksdalens- och Klarälvdalens SOF kommer, från
december, att finansiera Rehab.koordination inom
öppenvården i Norra Värmland.
Enkäter med indikatorer för samverkan

Årets mätning är nu klar och inrapporterad som en del
i den nationella sammanställningen.
Vilket jättejobb som gjorts i Stegarna där drygt 100
deltagarenkäter finns ifyllda. Chefer, medarbetare och
styrelseledamöter har också deltagit.
Samspelet är ett av de tre förbund som tagit fram, och
nu testar, indikatorfrågor till parternas handläggare.
Utvärdering sker på möte i Stockholm 2 dec.
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