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NYHETSBREV                                                                nr 3 2020 

Det nya normala?  
Tiden går fort och nu har vi, p g a pandemin, tvingats att anpassa oss och vår verksamhet under en 
lång tid. Tyvärr tycks vi inte se slutet på pandemin ännu vilket innebär att de nya arbetssätt vi lärt 
oss kanske kommer att bli det ”nya normala”?  För att vara bättre rustade inför framtiden kommer 
en av Samordningsförbundets konferenslokaler under hösten att utrustas med ny modern teknik 
som underlättar digitala möten och sammankomster.  
                                                  
Vi önskar alla samarbetsparter en fortsatt bra höst!                                 

 

 
Aktuellt om insatser hos Sof Väst 
För att minska risken för smittspridning har vi anpassat våra verksamheter. Samtliga gruppinsatser 
genomförs med färre antal deltagare än vanligt, max 8 /grupp, för att undvika trängsel. Vi begränsar 
också det totala antalet personer som vistas i lokalerna samtidigt. Vi säkerställer också att det finns 
möjlighet till tillräckliga avstånd mellan personer i våra konferenslokaler och grupprum.  
 
Vår 4 veckors utredningen i Uddevalla har under hösten fått dela gruppen i två, en förmiddagsgrupp 
och en eftermiddagsgrupp. Ett antal individuella kartläggningar av arbetsförmågan är gjorda och 
KAKA, 5 dagars kartläggning av arbetsförmåga, har erbjudits vid två tillfällen under hösten. 
Individuella utredningar samt KAKA finns tillgänglig både i Uddevalla och lokalt i kommunerna. Årets 
sista 4 veckors utredning startar den 23 nov. På grund av pandemin har väntetiden till en plats i 4 
veckors utredningen tyvärr utökats. Under 2021 planeras för en utökning av utredningsenheten med 
ytterligare en arbetsterapeut för att bättre kunna möta de behov som finns och förkorta eventuella 
väntetider. 
 
Våra rehabvägledare arbetar som vanligt med deltagare lokalt ute i våra kommuner och tar emot 
nya deltagare löpande. Möten sker oftare via telefon och digitala kanaler men deltagarna kan 
fortfarande träffa våra rehabvägledare fysiskt, enligt de rekommendationer som gäller. Då 
rehabvägledare är en av våra mest efterfrågade insatser kommer även denna insats kan utökas 
under 2021. 
 
HOV:en, Hälsa – och vägledningskursen, har haft ett kortare uppehåll under hösten men planerar nu 
för nästa grupp som startar den 11 nov.  Insatsen kommer att upphöra vid årsskiftet 20/21 och 
gruppen i november är således den sista. Därefter erbjuds stöd via rehabvägledare och genom 
arbetsförmågeutredning. 
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Följ oss på Facebook 

Steg1 genomförs i mindre grupper om max 8 personer/grupp. Insatsen har löpande intag och nya 
deltagare tas in allt eftersom och i den takt platser finns tillgängliga. Steg1 kommer att upphöra vid 
årsskiftet och ungdomar som har behov av stöd hos Sof Väst hänvisas till förbundets övriga insatser. 

 
Inställda arrangemang blir digitala  
Tyvärr har även höstens arenadag ställts in och kommande års FINSAM konferens är även den 
inställd på grund av pandemin. Allt fler arrangemang genomförs nu istället digitalt. NNS, nationella 
nätverket för Samordningsförbund, genomför sitt årsmöte helt digitalt den 29 okt och ett flertal 
konferenser och nätverksträffar är nu helt digitala. Vi hoppas dock på att läget förbättras så 
småningom så att vi ibland också kan träffas ”live”. Det saknar vi nog alla. 
 
Förbundet fortsätter också under hösten att genomföra beredningsgruppens möten och styrelsens 
möten både digitalt och fysiskt för den som kan och vill. Allt enligt de rekommendationer som råder. 

 

Lokala utvecklingsarbeten 
Flera spännande utvecklingsarbeten pågår i vårt område vilka förhoppningsvis kommer att bidra till 
ökad samverkan mellan myndigheter och bättre förutsättningar för personer som har behov av stöd 
i sin rehabiliteringsprocess.  
 
I Lysekil har ett arbete påbörjats med att utveckla en lokal samverkansmodell för strukturerad 
försäkringsmedicinsk samverkan i syfte att individer ska erhålla rätt insats och ersättning. Arbetet 
ska också bidra till bättre inkludering, hälsa och förbättrad livssituation för den enskilde.  
 
I Uddevalla håller ”Nya Jobbcentrum” på att finna sina former. ”Nya Jobbcentrum” skall vara ett nav 
i den lokala samverkan kring individer med långvarigt behov av samhällets stöd. Samverkan ska bidra 
till och underlätta arbetet med att stärka individer och underlätta vägen till egen försörjning. 
Jobbcentrum kommer bli ett forum för alla samverkande parter och finns i Arbetsmarknadsenhetens 
lokaler på Junogatan 5 i Uddevalla.  
 
Samordningsförbundet följer och deltar i dessa arbeten med stort intresse. 

 
Intressanta forskningsresultat från Danmark 
Ett stort danskt forskningsprojekt har undersökt vilka faktorer som har mest betydelse för personer 
med svag konkurrenskraft att närma sig arbetsmarknaden. Resultaten visar på vikten av samordnade 
insatser och tron på deltagarnas framtid i jobb. Bland de faktorer som har störst betydelse nämns 
insatser med fokus på arbete, att flera insatser sker parallellt, gärna en kombination av jobbinriktade 
insatser, hälsorelaterade insatser och kompetenshöjande insatser. Avgörande är också 
handläggarens roll och dennes inställning och tro på individens möjligheter samt att det finns en 
kontinuitet i handläggare för individen.  
 
Mer om projektet och forskningsresultaten finns att läsa på Samordningsförbundet i Södertäljes 
hemsida. 
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