
Nya utbildningsinsatser

n Med start i september kör vi en ny 
omgång med Samverkansutbildning - 
Kunskap som ingång i samverkan. 
Utbildningen innebär att vi får mer kun-
skap om varandras arbete. Vi får inspira-
tion och förståelse för vårt ibland kom-
plexa och fantastiska välfärdssamhälle. 
Vi byter erfarenheter och träffar kollegor 
från andra verksamheter. Utbildningen 
ger också oss en inblick i hur det kan vara 
för en person att har kontakt med många 
olika myndigheter samtidigt! Välkomna! 
Separat inbjudan kommer - så håll utkik!

Inbjudan till
#breakfeastatsfvarand

n I höst testas en nygammal och efterfrå-
gad mötesform. Det innebär gemensam 
frukost, nya möten och ny kunskap och 
goda exempel på bra fungerande samver-
kan. Håll ögonen öppna för inbjudan!

Olika informationskanaler  
till Samordningsförbundet

n 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

Detta har hänt sen sist

n I februari genomfördes en kompetens-
utvecklingsdag på Linneuniversitetet. Gör 
små saker med stor kärlek – psykisk hälsa 
och integration. Det var en välbesökt kon-
ferens och vi kommer göra om det 21 o 22 
april 2020 med målgrupp unga personer 
med psykisk ohälsa.

n Den 2 maj genomfördes strategidag 
tillsammans med styrelse och utveck-
lingsgrupp. Dagen gav insikt i att 
förbundets arbetssätt behöver spridas 
och förtydligas. För att det ska bli 
tydligare behövs en ny vision och mål. 

n Den 14 maj arrangerades Dagen 
om samsjuklighet. Dagen innebar att 
människor med egenupplevd erfarenhet 
fick berätta om den verksamhet de tillhör 
eller föreningen man representerade. 
Även professionella fick delge och berätta 
om sina verksamheter. Dagen gav oss en 
möjlighet att mötas över gränserna och 
titta på hur vi kan utvecklas tillsammans.

Mitt Val – Implementeras!

n Mitt Val är ett projekt som förbundet 
har finansierat under två och ett halvt år. 
Mitt Val innebär gruppverksamhet för 
personer som har, eller löper risk att få 
nedsatt arbetsförmåga på grund av 
sjukdom eller funktionsnedsättning. 
     Gruppverksamheten har varit ett första 
steg till det förstärkta samarbetet mellan 
Arbetsförmedlingen och Försäkrings- 
kassan. 
     Verksamheten fokuserar på deltagarens 
intressen för att finna nya vägar ut i arbe-
te i en positiv anda och samtidigt förkorta 
tiden i sjukförsäkringen. 
     Resultaten från Mitt val har haft så pass 
god effekt så att verksamheten kommer 
att implementeras den ordinarie 
verksamheten inom Försäkringskassan 
och Arbetsförmedlingen. 
     Sammanfattningen av projektet  
kommer att finnas på förbundets hem- 
sida.

Nyhetsbrev - sommaren 2019

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
Cecilia.orback.tiderman@sfvarend.se
Aleksandra.Karlsson@sfvarend.se
insatskatalogen@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

#breakfeastatsfvarend 

Tjänstedesign – användardriven utveckling

n Hur vet vi att vi arbetar med rätt saker? Utifrån en tydlig metod kan vi hjälpas åt att 
utveckla vårt arbetssätt utifrån användaren som är i behov av våra välfärdstjänster. 
Kansliet kommer hålla i utbildningar och wokshops med referensgrupper och använ-
dare av våra tjänster.

Trevlig sommar önskar vi er alla!




