Vision:
”Bidra till ett socialt hållbart och
jämställt samhälle där invånare
i Askim-Frölunda-Högsbo och
Västra Göteborg med behov av
samordnad arbetslivsinriktad
rehabilitering får rätt insatser för att
komma ut i egen försörjning”

Finansiell samordning

Lag (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser
FINSAM. Stat, region/landsting och kommun lägger pengar i en gemensam
budget.
Syfte och mål
• Att uppnå en effektivare resursanvändning
• Att individer uppnår eller förbättrar sin förmåga att utföra förvärvsarbete,
delmål: att deltagarna får en förbättrad hälsa
• Stödja samverkan mellan samverkansparterna

Samordningsförbud
• 84 Samordningsförbund i Sverige, omfattar 247 av Sveriges
290 kommuner
• 15 Samordningsförbund i Västra Götaland
• Förbund i Göteborg och kransen
Väster
Centrum
Nordost
Hisingen (Delta)
Mölndal, Partille, Härryda, Lerum, Alingsås (Insjöriket)
Ale, Kungälv, Stenungsund, Tjörn (Älv & Kust)

Samordningsförbundet
Göteborg Väster 2018
Styrelse
Beredningsgrupp
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Samordningsförbundet Göteborg Väster
Styrelse

Beredningsgrupp

Ordförande, Vice ordförande:
Anna-Lena Wakenius Arbetsförmedlingen
Eva Ternegren (MP), Göteborgs Stad

Christina Edlund, Arbetsförmedlingen
Carina Håberg, Göteborgs Stad, AFH
Marie Eberhardt Herkestam,
Försäkringskassan
Jörgen Larzon, Göteborgs Stad, Västra
Göteborg
Liselotte Lindqvist, Primärvård, VGR
Sergio Carrasco, Öppen psykiatri, VGR

Ledamöter:
Ann Larsson, Försäkringskassan
Sebastian Helin (M), Västra Götalandsregionen
Ersättare:
Helene Bromander, Arbetsförmedlingen
Sofia Sandrén, Försäkringskassan
Rustan Hälleby (M), Göteborgs Stad
Jane Åberg (S) Västra Götalandsregionen

Samverkansprinciper
Samordningsförbundets verksamheter skall utgå från
följande samverkansprinciper:
•
•
•
•

utgå från individens behov
ha fokus på jämställdhetsintegrering
genomsyras av hållbarhet
ha en god ekonomisk hushållning

•

Team bestående av coacher, samtalsstödjare och arbetsterapeut.

•

Målgrupp individer med psykisk ohälsa/sjukdom 18-64 år med behov
av samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering med särskilt fokus på
unga vuxna mellan 18-29.

•

Målet är att deltagarna skall öka sin hälsa och
få arbete eller börja studera.

•

Deltagare kan vara inom Ayande i maximalt 2 år.

•

Remiss sker via parterna eller egen remiss.
Se information hemsidan.
Länk: Ayande

•

Team bestående av arbetsterapeuter, psykolog och fysioterapeut.

•

Kartläggning av arbetsförmåga i 7 veckor, bl a med arbetsträning
reellmiljö/COOP Sisjön.

•

Målet är att deltagare och remittent skall
få ett utlåtande med en rekommendation
om nästa steg gällande arbetslivsinriktad
rehabilitering. Alla deltagare skall ha en
aktiv planering vid avslut.

•

Remiss sker via parterna.
Se information hemsidan.
Länk: Nymilen

•

Målet är att ge dig en ökad kunskap om hälsa och hur du genom
aktiva val kan påverka hälsan.

•

Utifrån dina behov utforskar vi vad hälsa innebär
och guidar dig till förändrade beteenden.

•

Syftet är att bidra till ökad livskvalitet och
ökad förmåga till arbete eller studier.

•

Aktiviteten sker i grupp och pågår i 14 veckor
á 2 gånger per vecka á 2 timmar.

Vi du veta mer kontakta:
Anne Mäkinen, 0736-88 35 35
anne.makinen@lerum.se
Anna Gustafsson, 070-085 28 31
anna.e.gustafsson@vgregion.se

ReDO – ger stöd i att hitta balans i din
vardag
•

ReDO riktar sig till dig som upplever en obalans i din vardag och
som vill arbeta med en förändring.

•

Du lär dig mer om sambandet mellan aktivitet och hälsa, hälsofrämjande aktiviteter samt tid och aktivitet.

•

Fokus ligger på det du gör i din vardag, de resurser som du har i din
miljö samt vad som utgör hinder för att du ska uppleva att du mår
bra.

•

ReDO är en insats som sker i grupp.

Vill du veta mer kontakta:
Alexandra Büller, 0706-96 19 19
alexandra.buller@askimfrolundahogsbo.se
Karolina Löfgren, 010-487 61 59
karolina.lofgren@arbetsformedlingen.se

Samverkanskoordinator - stöd till individ
och handläggare
•

Samverkanskoordinatorn arbetar med individer som behöver stöd i
att koordinera de professionella kontakter som individen redan har
eller har behov av.

•

Koordinatorn kan vara ett stöd i samverkan mellan framför allt
primärvård, psykiatri, Arbetsförmedling, Försäkringskassa samt
Göteborgs stad (primärt stadsdelarna Askim-Frölunda-Högsbo samt
Västra Göteborg).

•

Koordinatorn arbetar även konsultativt i
samverkansfrågor gentemot personal
hos bl.a nämnda parter.
Har du ett ärende eller vill ha mer
information kontakta samverkanskoordinator
Sofia Nordenberg:
sofia.nordenberg@afh.goteborg.se
eller på telefon 031-366 00 22

ReSam - REhabilitering i SAMverkan
•

ReSam erbjuder ett myndighetsgemensamt team för handläggare
och personal inom stadsdelarna Västra Göteborg eller Askim
Frölunda Högsbo som arbetar för individer i behov av samordnad
rehabilitering.

•

Inom ReSam arbetar man tillsammans för att möta upp individens
behov och öka förutsättningar för egen försörjning genom arbete
eller studier.

•

Syftet med ReSam är få en helhetssyn på
individens situation och utifrån det konsultera
kring en aktiv och effektiv arbetslivsinriktad
rehabilitering.
Har du ett ärende eller vill ha mer
information kontakta Sofia Nordenberg:
sofia.nordenberg@afh.goteborg.se eller
på telefon 031-366 00 22/länk hemsida

KIS-Koordinator I Samverkan psykiatri
•

Syftet är att minska glappet mellan de olika verksamheterna och att
underlätta samarbetet kring individerna.

•

Det finns ett behov av att förbättra samverkan med psykiatrin men
detta är inte en genväg till psykiatrin

•

Ny roll i Väster sedan augusti 2017

•

Finansieras av Sahlgrenska
Universitetssjukhuset,
Samordningsförbunden Väster
och Hisingen/Delta

•

Är bl.a. aktiv i ReSAM och
aktivitetsmetod.

Länk: Koordinator I Samverkan psykiatri

Kunskapsdialoger
Ett forum för information och nätverkande.
Alltid fredagar, oftast kl. 8:30-10:00
Datum för Kunskapsdialoger hösten 2018:
• 14 september, HBTQ - Utvidgad Kunskapsdialog kl.9-12
• 2 november, UPH (ungas psykiska hälsa), ACT i grupp ,
Västerledens Vårdcentral
• 7 december, Mentorskap - Utvidgad Kunskapsdialog
kl.8.30-10.30, inbjudan går ut till hela Gbg. Tema: att
utbilda arbetsgivare så de kan öppna upp sina
arbetsplatser för personer som står utanför
arbetsmarknaden.

För att stärka individers möjligheter till
inkludering på arbetsmarknaden arbetar
vi också med insatser riktade till olika
typer av arbetsgivare. Titta på de
kommande bilderna för att få info om
vad vi gör!

Vi utbildar arbetsgivare och
deras arbetsplatser!

Mentorskap erbjuder en kostnadsfri utbildning
där vi tillsammans med arbetsgivare vill ge
människor en chans i livet och ett samhälle där
alla får plats!
Målet är att arbetsgivare öppnar upp sina
arbetsplatser för personer som står utanför
arbetsmarknaden.
Utbildningen ger arbetsgivare kunskap, verktyg och
stötning som behövs för att på ett lyckat sätt ge
fler möjligheten till en plats på arbetsmarknaden.
Forskning visar just på vikten av ett långsiktigt och
hållbart stöd i arbete, också kopplat till ett
effektivare sätt att tillvarata mänskliga resurser i
företaget. Gå in och läs mer på;
Mentorskap

2018-05-16

Mentorskap för företag och människor mot en bättre
framtid

Arbetsgivarkoordinator
• Arbetsgivarkoordinatorns fokus är att arbeta strategiskt
med långsiktiga arbetsgivarkontakter.
• Koordinatorn delas 50/50 mellan Samordningsförbundet i
Väster och Samordningsförbundet i Nordost.
• Öka/sprida kunskapen kring och arbete med inkludering
genom att erbjuda mentorskapsutbildning och en
förståelse för våra olika förutsättningar för arbete.
• Håller i arbetsgivarnätverket för parterna i Västra
Göteborg & Nordost.

Länk: Arbetsgivarkoordinator

