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” Var dig själv. Alla andra finns redan” Sara-Claes på
samordningsföbundens dag den 24 oktober

Hej samverkare!
Så här i höstrusket kommer lite information
och uppdatering från Samordningsförbundet
Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp!
Samordningsförbundsdag i Göteborg
Den 24 oktober samlade samordningsförbunden i Väster 350 samverkare till sin årliga samverkansdag. Temat var se, ses och synas.
Dagen inleddes med att socialförsäkringsminister Annika Standhäll berättade om regeringens syn på den allt ökande sjukfrånvaron.
Annika redogjorde bland annat för att ”Vår
ambition är att inte vara världsmästare på det
här området”. Annika efterlyste fler individanpassade åtgärder och här såg hon att Samordningsförbunden kommer att spela en viktig roll.
Vi fick även höra om Sociala engagemang ur
arbetsgivareperspektiv. Det vara Johan Svensson från Primär AB och Emma Odmyr och Isabella Wallin från Liseberg som mycket intressant berättade om att man ser det positivt att
få in fler personer med funktionsvariationer i
sina verksamheter.
Från man till människa – om konsten att bryta
normer.
Under eftermiddagen fick vi lyssna till Sara
Lund som ibland också var Claes Schmidt eller
var det tvärtom? Sara-Claes togs oss med på en

spännande eftermiddag som kom att handla
om bl.a. normer, fördomar, normalt och olikheter. Sara-Claes konstaterad att ingen människa är den andra lik och vi ska vara stolta över
att vara unika. ”Finns det i naturen så är det
naturligt. Normal är bara en inställning på
tvättmaskinen”. Vi tackar för en fantastisk och
tänkvärd eftermiddag! Vill Du läsa mer om
dagen så finns det mer att läsa under aktuellt
på www.softleg.se
Behovsanalyser i varje kommun
På uppdrag av förbundet arbetar just nu våra
kommuners HR – avdelningar med att sammanställa behovsanalyser med utgångspunk
problematiken med allt ökande sjukskrivningar
och ökad ohälsa inom vård/omsorg och andra
kontaktyrken. Flera insatser har prövats under
hösten och resultatet kommer tas till vara för
att arbeta vidare för att hindra och minska
ohälsa samt för att personal inte ska hamna i
sjukskrivning och utanförskap.
Tips för intresserade av FINSAM i framtiden Öppen utfrågning i riksdagen
Torsdag den 17 november håller Socialförsäkringsutskottet en öppen utfrågning om den
fortsatta utvecklingen och nästa steg för Finsam, finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. Tid 13.15 till 15.30.
Inbjudna är AF, FK, SKL, NNS, nationella rådet,
socialdepartementet, socialstyrelsen, forskare
m.fl. Utfrågningen som är öppen för allmänhet
och media sänds via webb-tv, se länken nedan.
Vill man kan man även ta del i efterhand.
http://www.riksdagen.se/sv/kalender/kalenderhan
delse/?calendareventid= RDH4C220161117ou1

Det var lite kort från oss just nu. Vi önskar alla
en fin fortsatt november!
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