
Förstudien för samsjuklighet 
och sysselsättning

n Högtryck hos styrgruppen och processle-
daren Aleksandra Karlsson. 
   Snart är kartläggningen klar över vad som 
finns för personer med beroendeproblema-
tik och psykisk ohälsa inom kommunerna 
och Arbetsförmedlingen. 
   Flera goda exempel på verksamheter som 
finns i vårt avlånga land har utforskats och 
ska diskuteras vidare. Läs mer här om grund-
tanken till förstudien på www.sfvarend.se

Processen samsyn 
och samhandling

n Processledare Cecilia Örbäck Tiderman 
har tillsammans med styrgruppen utformat 
ett förslag till lokal överenskommelse för 
SamSIP. 
    Den lokala överenskommelsen ska öka 
samverkan för bättre vinster hos alla. Även 
Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen 
ska ha samma roll som hälso- och sjukvår-
den och kommunen. 
    Cecilia tar del av berättelser från 
människor med neuropsykiatrisk funk-
tionsvariation och deras erfarenheter  av 
myndigheter när de ska komma till egen 
försörjning.
   Deras berättelser blir underlag för att visa 
på vad som fungerar eller behöver förbätt-
ras i vårt välfärdsystem. Vill du eller känner 
du någon som vill berätta om sin resa mejla 
Cecilia.orback.tiderman@sfvarend.se

Processen Mitt Val förlängs

n Mitt Val gör skillnad för personer som är 
långtidssjukskrivna. Deltagarna får träffas 
i grupp för att upptäcka sina styrkor och 
hitta nya vägar till yrkeslivet. 
   Styrelsen har beslutat att förlänga proces-
sen fram till sommaren 2019. Målet är att 
metoden ska ingå i det vardagliga arbetet 
mellan myndigheterna.

Pilotgrupp för 
samverkansutbildningen 
startar i december

n Utbildningen utgör en fysisk samver-
kansplattform där vi får mer kunskap om 
varandras arbete. Inspiration och förståelse 
för vårt ibland komplexa och fantastiska 
välfärdssamhälle. 
   Vi utbyter erfarenhet och träffar kollegor 
från andra verksamheter. Utbildningen 
vänder sig till de som i sin arbetsproffesion 
möter människor vilka är i behov av två 
eller flera myndigheter samtidigt.

Fler informationskanaler 
om Samordningsförbundet 
Värend

n Vår hemsida har nylanserats. Gå in på 
www.sfvarend.se för att ta del av aktuella 
nyheter.

n Du kan också få information på vår face-
booksida: samordningsförbundet värend

n Vår nya broschyr (ovan) kan du rekvirera 
via mejl: info@sfvarend.se

Nyhetsbrev - hösten 2018

Samordningsförbundet Värend 
är (Finsam) finansiell samordning mellan 
Region Kronoberg, Försäkringskassan, 
Arbetsförmedlingen och kommunerna  
Alvesta, Lessebo, Tingsryd och Växjö. En unik 
samverkansform som lönar sig för både 
människor och samhälle.

Har du frågor och söker vår kontakt:
info@sfvarend.se
Emma.krantz@sfvarend.se
Jennie.wardh.arvidsson@sfvarend.se
Cecilia.orback.tiderman@sfvarend.se
Aleksandra.Karlsson@sfvarend.se

Samordningsförbundet Värend ger ut ett nyhetsbrev fyra gånger per år - ett för varje årstid. Nyhetsbrevet ska informera om verksamheteten och berätta om 
kommande nyheter inom ansvarsområdet. Ansvarig för brevet är Emma Krantz. Frågor angående nyhetsbrevet görs på mejl: info@sfvarend.se

Insatskatalogen är här 

n Den digitala plattformen för våra gemen-
samma insatser - Insatskatalogen lanse-
rades den 1 oktober. Den är till för både 
organisationer och medborgare.

Utvärdering ska tillvarata 
arbetet i  Finsamteamet  

n Basverksamheten 
- Finsamteamet är nedlagt 
sedan den 31 augusti 2018 
och för att ta tillvara på 
arbetet som gjorts så gör ID 
Institutet för Lokal och Regional Demokrati 
en utvärdering. 
   Det görs både intervjuer med deltagare 
och med personal. Resultatet av utvärde-
ringen ska vara klart i december.


