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SamSpråk-modell ger goda resultat! 
Språkutveckling i svenska med hälsofrämjande 

insatser har lett till framsteg för deltagarna i 

projektet. Det visar den utvärdering som gjorts 

av projektet. I december 2019 hade 40% av de 

som avslutat SamSpråk börjat arbeta eller 

studera och 68% av deltagarna uppger att de är 

mer redo att arbeta eller studera. Målgruppen 

för SamSpråk är nyanlända kvinnor som ännu 

inte etablerat sig i samhället. Kombinationen av 

parallella insatser i samverkan mellan 

Arbetsförmedlingen och Vuxenutbildningen 

tillsammans med höga förväntningar på 

deltagarna har varit ett lyckosamt arbetssätt.  

          

         ”Jag kan cykla, nu kan jag allt!” 
                                                      (deltagare i SamSpråk) 

Birgitta Paulander, projektledare, berättar att 

SamSpråk hjälpt kvinnorna att utöka sitt 

handlingsutrymme genom att de fått möjlighet 

att testa olika aktiviteter som de aldrig tidigare 

prövat. Projektet avslutas 31 mars i år. Läs mer 

om SamSpråk och intervjun med Birgitta här! 

>> ww.sfris.se/aktuellt/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lägesrapport: Piloten Våld i nära relation 

”Varför har jag inte vågat ställa frågan om våld 

tidigare?!”. Det säger medarbetarna i piloten. 

Många av dem som fått frågan om våldsutsatthet 

svarar att de upplevt våld någon gång under sin 

uppväxt! Medarbetarna i piloten tycker att den 

bakgrundsinformation de får när de frågat om 

våld gör att de bättre kan stödja personen 

framåt. Samtidigt ser medarbetarna också ett 

behov av grundläggande kunskap kring trauma 

och traumaförståelse för att bättre kunna 

erbjuda rätt utformad insats. Syftet med piloten 

är att prova hur samordningsförbunden kan 

samordna såväl insatser för att upptäcka våld 

som stödinsatser till våldsutsatta. I piloten ställer 

handläggare sju rutinfrågor om våld i nära 

relation i alla sina samtal under projektperioden. 

Ny omgång av utbildningen, ”Att Upptäcka Våld” 

4 och 5 mars – för information och anmälan, 

klicka här! 

 

Kommande frukostmöten & föreläsningar 

» 19/2 Folkhälsorapporten & Folkhälsokollen 
» 4/3 och 5/3 Att upptäcka Våld 
» 20/3 Kunskapsdialog om UVAS i Södertälje 
» 21/4 Missbruk & Beroende 

För information och anmälan besök: www.sfris.se 

 

 

 

Nyhetsbrevet utges av Samordningsförbundet Sfris, ca 4 ggr/år. 

För innehållet ansvarar förbundschef: Kjell Sjundemark 
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