Nyhetsbrev: mars 2018

Hej alla samverkare!
Här kommer senaste nytt från ert samordningsförbund.
Vägen Vidare, Hälsoskola och samarbete med
Tandhälsan i VGR. Vi startar nya insatser!
Den 12 mars fattade styrelsen beslut om att finansiera tre nya insatser i Trollhättan. Det är
Trollhättans Stads integrationsenhet som startar Vägen Vidare och Hälsoskola för utrikesfödda kvinnor. Insatserna kommer pågå under
hela 2018 och information kommer sändas ut
inom kort. Ökad tandhälsa: Ett nytt samarbete
mellan förbundet och Tandhälsan i Västra Götalandsregionen ger möjlighet att bidra till insatser som stärker arbetet för förbättrad hälsa för
våra kommuninvånare. Vi önskar lycka till med
de nya insatserna!
Utveckling av samarbetet mellan rehabkoordinatorer och samverkansinsatser:
Under våren har två sammankomster hållits
mellan rehabkoordinatorerna i vårt område och
den personal som arbetar i olika samverkansinsatser. Syftet har varit att lära känna varandras
uppdrag och hitta vägar för effektivare samverkan. En lista över rehabkoordinatorer finns att
hämta på www.softleg.se / aktuellt.
Kontaktuppgifter till Samverkansinsatser:
För att boka visabesök eller för frågor om vilka
möjligheter som finns hos oss kontakta:

Trampolinen Lilla Edet: Ewa Ivarsson 0520-65 96 45
eller Gunborg Olofsson 010-486 80 71
Hälsa för Alla: Katarina Bjarned 073-901 43 85 eller
Rebecca Gardendahl 0520- 49 56 69
Friska Vindar – för sjukskrivna: Paula Andersson
010-488 24 41
Case manager i Grästorp: Niklas Krantz 0514-582 84
Vägen Vidare: Jenny Bagger 0520- 0520-49 57 20,
Julia Sahlström 0520-49 58 73, Sara Al-Juboori 010488 66 61
Hälsoskolan: Helene Bergenhäll 0520-49 57 19

Besök hos NAV i Norge:
Genom Friska Vindars ESF projekt har vi fått
möjlighet till erfarenhetsutbyte utanför landets
gränser. Vi har valt att besöka NAV (Norska Arbeit och Valfardskontor) i Norge. Kortfattat är
detta en samorganisering där Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Socialtjänsten finns under en och samma myndighet. För
ett första möte reste representanter från förbundets styrelse, beredningsgrupp och handläggare från deltagarinsatser till Östfold som ligger några mil in i Norge. Inte så långt bort men
ändå så olikt blev vi varse under vår resa. Nästa
steg är nu att bjuda tillbaka och hälsa NAV välkomna till oss i Trollhättan. Vill du ta del av vår
resa så finns en reseberättelse på www.softleg.se /Friska Vindar.
Lästips: För den som vill fördjupa sig i vad som
skapar hälsa för nyanlända och de senaste forskningsrönen på området så finns en sammanfattning av ett urval rapporter att hämta på
www.softleg.se /aktuellt.
Välkommen in på öppet hus:
Trampolinen i Trollhättan bjuder in till öppet
hus den 13 april mellan kl. 9.00 och 11.00. För
anmälan kontakta Trampolinen. Adressen är Österlånggatan 47, 2 trappor upp.
Glad påsk och fin början på våren
önskar Samordningsförbundet
/Ann Kickeus
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