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Nuläge i insatser

Veronica Andersson,
AME-chef Kristinehamn
projektägare Stegen
Krhmn samt styr- och
beredningsgruppsledamot
Veronica ger oss sin syn på olika frågor

Vad ser du som den viktigaste uppgiften som
Samordningsförbundet har?
Att vara en samverkansplattform mellan
myndigheterna/parterna men också att verka för
kunskapsspridning och kompetensutveckling. Att
stötta i omvärldsanalys och se helheten när vi
fastnat i stuprörstänk eller tunnelseende.
Hur ser du på rollen som projektägare och
styrgruppens roll?
Är stolt projektägare för Stegen, men kan ibland
känna mig lite ensam i ägandeskapet. Vi har en bra
sammansatt styrgrupp där alla parter finns
representerade men kanske inte alltid så aktiva. Det
har genomförts många stora omorganisationer och
omstruktureringar i flera myndigheter på senare tid
vilket får en påverkan i samverkansarbetet. Vi
måste komma ihåg att Samordningsförbund är
endast en liten del av hela det arbete man som chef
för större myndigheter och organisationer har att
handskas med. När mycket händer på
”hemmaplan” så får man prioritera.
Har ditt projektägareskap inneburit några vinster
i din ordinarie verksamhet på AME?
Ja massor. De jobbar mer integrerat med varandra
och stöttar upp med vars och ens kompetens. Det
märks att de har roligt på jobbet trots en tung
arbetsuppgift. Arbetsglädjen smittar av sig på
brukarna som vågar ta små steg framåt i processen.
Vad händer i förbundet nu som är intressant?
Tjänstedesign! Även om ordet och metoden är ”på
modet” och i mångas mun just nu så handlar
brukarperspektivet om det samma. Vem är vi till
för? Är det rimligt att man ska vara frisk för att
vara sjuk i vårt moderna samhälle i kampen om att
få hjälp från rätt myndighet. Alla gör så gott de kan
men inte tillsammans.
Tack Veronica för din medverkan och att du
tagit dig tid till detta!

Stegen Karlstad har nu arbetsterapeut på plats.
Välkommen Sofi Grip! Sofi har bla jobbat på AFrehab. Uppdraget är en del i övrigt Stegen-arbete
och ersätter inte parternas ordinarie uppdrag
Det är ett högt flöde på in -och utskrivningar.
Många SAMSIP-möten är inbokade. Platser finns!
Stegen Kristinehamn har ett stort tryck. Antalet
deltagande är nu maxat, men flödet är högt och nya
deltagande kan erbjudas plats så snart som möjligt.
TRIS Hammarö/Grums fortsätter med ärenden i
TRIS-teamen på vanligt sätt i höst.
LärVux Lärling startade sin planeringsfas 15/9.
Välkommen projektsamordnare Ingabritt Watz.
Studiebesök har gjorts i liknande projekt i Lund
och Örebro. Nu skapas förutsättningar för projektet
där parternas medverkan har stor betydelse.
Struktur nollplacerade startade 1/9. Välkommen
projektledare är Anna Widell. Anna kommer jobba
med Samspelets parter för gemensam struktur.
Kompetensutveckling 17 nov 13–16 på Teams
Barnperspektivet i partssamverkan!

Hammarö kommun, IFO, erbjuder kompetensutveckling inom ramen för TRIS.
Se www.samspelet.se/anslagstavla Delta?
Anmäl till meta.fredriksson-monfelt@karlstad.se
Tjänstedesignutbildning 13-14 okt I egen regi

21 energiska och nöjda deltagare fick testa olika
metoder för att se betydelsen av användares
medskapande i processer. Vi avslutade med
prototypbyggande. Vilken kreativitet! WOW!
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