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NYHETSBREV                                                                nr 1 2020 

Ljuset börjar komma tillbaka 
Efter en lång tid med mörka vintermånader börjar nu ljuset så sakta komma tillbaka vilket 
känns härligt.  Det ser ljust ut även hos oss på Sof Väst, samtliga uppdrag är nu bemannande 
och vi har alla möjligheter att ta emot flera deltagare och att genomföra de insatser som 
planerats för 2020.  
 

 
Sof Väst deltog på jobb- och utbildningsmässa 
Den 27 februari arrangerade Arbetsförmedlingen tillsammans med 
Uddevalla kommun den årliga jobb- och utbildningsmässan i 
Agnebergshallen. Sof Väst deltog med en monter och fick därmed 
tillfälle att träffa både samarbetsparter, arbetsgivare och personer 
som kan vara aktuella för insatser hos oss. Våra rehabvägledare 
Sorin och Kornelia var på plats tillsammans med processamordnare 
Maria. Vi kan konstatera att det blev en bra dag med många bra och 
intressanta möten och samtal. 

 
 
Hur vet vi att vi blir bättre?  
Nu har resultatet från insamlingen av indikatorenkäterna kommit. Den mäter hur vårt arbete 
utvecklas och hur deltagare, personal, chefer och styrelse uppfattar vårt arbete. Resultatet 
visar att deltagarna, både kvinnor och män, är mycket positiva och nöjda med de insatser 
och det stöd de får hos oss. Av rapporten kan vi också läsa ut att kvinnor i högre utsträckning 
än män uppfattar att insatsen/erna de deltar i är till nytta för dem.  
Arbete med att förfina och utveckla arbetet med indikatorenkäterna pågår och inför 
kommande mätperiod kommer en indikator om jämställdhet finnas med och en enkät till 
remittenter. 
Läs hela den nationella rapporten på vår hemsida www.samverkan.se/sofvast  
 

 
                                      Vi finns nu på Facebook, följ oss där! 

http://www.samverkanvg.se/sofvast
mailto:info@sofvast.se
https://www.facebook.com/sofvast/?modal=admin_todo_tour
http://www.samverkan.se/sofvast
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Nytt från utredningsenheten 
Utredningsenheten har sedan årsskiftet utökats med en arbetsterapeut. Sally Zeller är 
tillbaka från föräldraledigt och förstärker enheten vilket innebär att vi nu har ökad kapacitet. 
Sally kan göra kortare utredningar, både i grupp och individuellt, samt utredningar där behov 
av tolk finns. Denna möjlighet finns i både Uddevalla och lokalt i kommunerna. Vi kommer 
under våren, med start den 4 maj, också att prova en 5 dagars aktivitetsbaserad kartläggning 
av arbetsförmågan för personer som av olika anledningar inte klarar att delta i vår ordinarie 
4 veckors utredning. Ordinarie utredning med gruppstart den 20 april kommer att förläggas 
till Tanum. Nästa omgång i Uddevalla startar den 25 maj och till den gruppen finns 
fortfarande platser kvar.  
För mer info kontakta vårt utredningsteam.   

 
Ny lag om rehabiliteringskoordination  
Den 1 februari trädde en ny lag i kraft om koordineringsinsatser för sjukskrivna patienter 
med behov av individuellt stöd för att kunna inträda i eller återgå till arbetslivet.  
Innebörden är att regionerna har skyldighet att erbjuda koordineringsinsatser till sjukskrivna 
patienter, för att främja deras inträde eller återgång i arbete. En satsning under 2020, på 
närmare en miljard kronor, ska utveckla hälso- och sjukvårdens arbete med sjukskrivningar 
men ska även stärka vårdens samarbete med Försäkringskassan och arbetsgivare.  
Läs hela nyheten på SKR hemsida 
                                                                                                   

Kommande aktiviteter i förbundet 
Arenadagar: Den 17 april på Vann och den 24 april på Carlia i Uddevalla arrangerar vi som 
vanligt arenadagar för handläggare hos våra ingående parter. Inbjudan har gått ut till 
handläggare och chefer i myndigheterna. 
Styrelsemöte och medlemsdialog: Styrelsen och ägarrepresentanter sammanträder den 20 
mars i Dingle.  
FINSAM konferens: Den nationella nätverkskonferensen för samordningsförbund äger rum i 
Halmstad den 24–25 mars. Ett antal representanter för Sof Väst kommer att delta. 
Förbundets dag: Den 15 maj träffas personal, beredningsgrupp och styrelse för en 
gemensam erfarenhets- och kompetensutvecklingsdag. Temat för dagen blir jämställdhet. 

                        

Nya medarbetare i vårt team     
I början av året fick vi glädjen att hälsa två nya medarbetare välkomna 
till vårt team, Sorin Deliiorga och Carolina Johansson, har båda börjat 
som rehabvägledare hos oss och de arbetar i första hand mot 
Uddevalla och Färgelanda. Både Sorin och Carolina har sin anställning 
på Arbetsförmedlingen. 
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