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Vad har hänt/händer under januari?

Nationella nätverk där Samspelet ingår har startat
upp; SUS-nätverket och nätverk för tjänstedesign
Samspelet kallades att föredra för Nationella Rådets
arbetsgrupp, och parternas jurister, 22 jan, gällande
gemensamma dokumentationsytor. Dagens
konklusion lyfts till Nationella rådet för beslut om
ev översyn av Finsamlagstiftningen inom detta
område. Information kommer på www.finsam.se

Ljuset är på väg tillbaka!

I morse började det ljusna på himlen när jag var på
väg till jobbet och igår fanns lite ljus kvar när
arbetsdagen var slut. Så skönt att gå mot ljusare
tider. Förhoppningen är att det även gäller inom
området samverkan och samordning.
Regeringsuppdraget Våld i nära relationer

Den 20 januari startade Samspelet uppdraget att
ställa frågor om Våld i nära relationer i syfte att öka
upptäckten. Ett intensivt arbete pågår även hos våra
parter.
Samspelet har tagit fram en lokal broschyr, som
varit på remiss hos många sakkunniga.
Skulle du vilja ha broschyren på Din arbetsplats?
Hör av dig! Leverans utan kostnad inom närområde.
Konferens planeras i höst!
Preliminärt den 1 oktober, eftermiddag, på CCC.
Föredragande Anita Kruse, sakkunning,
Zandra Kanakaris Unga Relationer och
Anna Palm, läkare och forskare inom området
Boka av eftermiddagen redan nu!
Kompetensutveckling/utbildningar våren 2020

Februari: Kurserna Audit/dudit och Innovationsguiden är fullbokade. Jättekul med så stort intresse.
Samverkan på riktigt! Kompetensutveckling för
chefer, handläggare och vårdpersonal arrangeras av
Beredningsgruppen den 7 april – förmiddag
Boka in redan NU och anmäl till undertecknad
Mer info på www.samspelet.se/anslagstavla

Årets första Beredningsgrupp 31 jan kommer bla.
besluta om strukturellt arbete specifikt för den grupp
som idag inte har sjukpenninggrundande inkomst.
Tjänstedesign och jämställdhet finns som en del i
kommande arbete liksom avvikelser.
Årets först presidiemöte hållas idag 30 jan. Därefter
åker Ordförande och vice ordförande för att delta
på konferens anordnad av NNS (Nationella
nätverket för samordningsförbund).
Samspelet har nominerat en ledamot till NNSstyrelse. Beslut tas på NNS årsmöte i 24 mars.
Regionalt nätverk för tjänstedesign har startat
genom förbunden i Värmland/Dal. Camilla
Holmberg Stegen Kristinehamn representerar oss.
Ökat intresse för SAMSIP finns hos flera
samordningsförbund. Caroline Elfman Stegen
Karlstad och förbundschefen föredrog i Västerås
för samordningsförbunden i Västmanland.
Intresset var väldigt stort för vårt arbete.
Samordningsförbundet Östra Östergötland har
anmält intresse för att bjuda in oss dit.
Ulrica Matthed föredrar på Företagssalongen 30 /1
utifrån titeln Våga göra annorlunda. Ett budskap
inom ramen för social hållbarhet.
Alla Insatser är igång enligt plan.
Fler nya deltagare är på väg in i Stegarna,
SkaparKraft är fullt och TRIS påbörjar sitt nya
arbetssätt nu i dagarna.
Så mycket spännande är på gång och kommer ske!
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