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Ny styrelse vald                                            

Samordningsförbundets nya ordförande är Rose-

Marie Jacobsson, Södertälje kommun och vice 

ordförande är Anne-Marie Larsson, Region 

Stockholm. Nya ledamöter är Stina Sandbladh, 

Arbetsförmedlingen och Bardia Kharazmi, 

Försäkringskassan. För att se hela styrelsen, 

klicka här! 

Uppskattat om Södertäljejourerna! 

Frukostmötet 12 februari med Södertälje-

jourerna var välbesökt och fick spridning i sociala 

medier. Det har även lett till att vi kommer att 

vara medarrangör till en konferens om våld i 

ungas partnerrelationer den 8 april i Stockholm. 

Håll utkik för mer information inom kort på 

www.sfris.se. Södertäljejourernas presentation 

med länkar, klicka här! 

 

Anmäl dig till nästa frukostmöte! 
Den 10 april är temat: Alternativ sjukskrivning -

Hur samverkar vi i sjukskrivnings- och 

rehabiliteringsprocessen och vilka alternativ 

finns? Anmäl dig direkt via länken ovan.  

Alis får bredare vingar!  

Ungdomsinsatsen Alis utökas med ytterligare en 

medarbetare. Målgruppen är personer födda 

2000, som saknar fullständiga betyg från 

gymnasiet. Projektet samverkar med bland annat 

Kommunala aktivitetsansvaret, KAA och 

Arbetsförmedlingen. Mer om Alis, klicka här! 

 

 

 

 

IPS 2018 implementerat 

Under 2018 bedrevs insatsen IPS (Individuell 

Placering och Stöd) för unga vuxna med 

beroendeproblematik. Huvudsyftet var att 

utveckla kunskapen om IPS samt att integrera 

missbruksbehandling med arbetsrehabilitering. 

Metoden har visat sig fungera väl under 

projekttiden. Sedan januari 2019 är IPS en del av 

den ordinarie verksamheten inom kommunens 

vuxenvård, Enheten för Arbetsrehabilitering, 

EFA. Läs om EFA och IPS i Insatskatalogen, 

klicka här! 

Uppskattad verksamhet 

Samordningsförbundet mäter årligen effekten av 

sin verksamhet genom enkäter som delas ut till 

deltagare i finansierade insatser under pågående 

insats och vid avslut, personal i finansierade 

insatser och chefsgrupper samt till förbundets 

styrelse. I 2018 års indikatormätning svarar 

deltagarna mycket positivt på frågorna gällande 

nyttan av stödet de får, tiden de ges och 

möjligheten att vara med och påverka. 

Deltagarna upplever även i stor utsträckning att 

de utvecklat sätt att hantera din situation och att 

personalen tillvaratar deras erfarenheter, 

kunskaper och synpunkter.  

Verktyget används av samordningförbund i hela 

landet. För mer information om indikator-

verktyget och resultat, kontakta: 

micaela.magnusson@sfris.se 

 

 

 

https://www.arbetsformedlingen.se/
https://sfris.se/om-oss/styrelse/
http://www.sfris.se/
https://sfris.se/material-fran-tidigare-frukostmoten-forelasningar/
https://sfris.se/moten/hur-vi-samverkar-i-sjukskrivnings-och-rehabiliteringsprocessen-och-om-de-alternativ-som-finns/
https://sfris.se/moten/hur-vi-samverkar-i-sjukskrivnings-och-rehabiliteringsprocessen-och-om-de-alternativ-som-finns/
https://sfris.se/moten/hur-vi-samverkar-i-sjukskrivnings-och-rehabiliteringsprocessen-och-om-de-alternativ-som-finns/
https://sfris.se/finansierade-insatser/alis/
https://insatskatalogen.samordning.org/activities/enheten-for-arbetsrehabilitering-efa?ref=https%3A%2F%2Finsatskatalogen.samordning.org%2F%23%3Fmunicipality_bars%3D11%26municipalities%3D15%26free_text%3Denheten%2520f%25C3%25B6r%2520arbetsrehabilitering
mailto:micaela.magnusson@sfris.se


   
 

                               
 

 

Samordningsförbunden – en viktig arena 

för samverkan 

Inspektionen för socialförsäkringen, ISF, har på 

uppdrag av regeringen utvärderat samordnings-

förbundens organisering och verksamhet. 

Utvecklingen visar att samverkan kan vara skör 

och att det kan få stora konsekvenser för arbetet 

i samordningsförbunden när parterna har olika 

syn på uppdraget och olika förutsättningar att 

bidra med medarbetare. Ytterst är det de 

individer som är i behov av samordnad 

rehabilitering som riskerar att drabbas. Läs hela 

rapporten här! 

FINSAM konferens 26-27 mars 

Den årliga nationella konferensen för alla som 

arbetar med finansiell samordning av 

rehabiliteringsinsatser hålls i Stockholm i år. 

Nationella rådet för samverkan, arrangerar 

konferensen tillsammans med de åtta 

samordningsförbunden i Stockholm. För mer 

information, klicka här! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FaR för psykisk hälsa i Södertälje! 

Fysisk aktivitet på recept, FaR, är en metod som 

Region Stockholm vill sprida kunskap om och 

användning av genom FaR-projektet 2019-2020. 

Projektet riktar sig till dem som möter personer 

med psykisk ohälsa inom första linjens psykiatri. 

Förberedande utbildning erbjuds förskrivare; 

läkare, sjuksköterskor, fysioterapeuter eller 

annan legitimerad vårdpersonal. Läs mer om 

projektet på: www.vardgivarguiden.se/far eller 

kontakta FaR-projektet:  

Helena Tobiasson, Projektledare, 070-226 43 31 

Jessica Bergfoth, Hälsopedagog, 072-219 90 84                                    

E-post: sodertalje.farmottagning.slso@sll.se 

Insatskatalogen: Filtrera sökresultatet! 

Nu kan du filtrera ditt sökresultat utifrån aktör. 

Välj den aktör eller de aktörer du är intresserad 

av att se i träfflistan. Insatskatalogen är ett 

sökverktyg för att hitta individinriktade insatser 

inom välfärden. >> Insatskatalogen 

 

 

www.sfris.se 
info@sfris.se 
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http://www.vardgivarguiden.se/far
mailto:sodertalje.farmottagning.slso@sll.se
https://insatskatalogen.samordning.org/
http://www.sfris.se/
mailto:info@sfris.se
http://www.sfris.se

