16 oktober 2015

”Samjamtdagen 2015” – den årliga dagen av sammanfattning,
framåtblickande och möten.
Detta var länsförbundets femte årliga ”Samjamtdag”, förbundet som länsförbund har verkat
sedan 2011. Samordningsförbundet bjuder årligen in sitt regionala nätverk som inkluderar
samverkanspartners, lokala samverkansgrupper, Region JH, parts- och
medlemsrepresentation, styrelsemedlemmar, revisorer och andra intressanenter som vi
agerar med. Ca 55 personer kom. Bilder, se länk
https://goo.gl/photos/n8wtmbpeJRHp5cUC8
Förbundets verkamhet presenterades , både hur det har varit och den spaning som gäller
framåt. Ekonomin presenterades och den aktuella fördelningsdiskussionen som pågår
nationellt presenterades också. Förbundets uppdrag att involvera hela länet och ha
verksamhet/insatser i alla åtta kommuenerna med våra parter uppfylls. Just nu pågår
aktiviteter överallt.
SUS statistik visades; man kan se stegförflyttningar mot egen inkomst, till studier och lägre
grad av ekonomiskt försörjningsstöd.
Ständig utveckling gäller för förbundet med nära kontakter lokalt där behov och synpunkter
ska fångas. Kompetenspåfyllnad alltid ett inslag i insatserna, vi ska verka med kvalitet och
kompetens.
Den utveckling som skett fram till nu är att förbundet är inne i en fas av spridning av
intressanta arbetssätt och metoder, erfarenheter gjorda i tidigare projekt kopplas ihop till
större plattformar och fortsatt arbete mer brett. Exempel på koncept för spridning och
breddning är:
”Verktyg hela vägen- länet” (insatser för unga) där gymnsieskolorna i Berg, Härjedalen och
Östersund deltar
”HAM-SAM” - Hälsa Arbete Migration-Samverkan (insatser integration) där Åre och
Strömsund är modeller och Berg, Bräcke, Ragunda och Östersund tar del av kunskap och
erfarenheter och ska utveckla.
”ÖSA” - Östersund Strömsund Arbetsterapeut (insatser unga) pågår.
Implementeringdiskussioner pågår.
”STR” – samordnad tidig rehabilitering Krokom som pågår till feb 2016 (insats
sjukskrivningar). Mer om sjukskrivingsprocesser och samverkan/arbetsmetoder i detta
området kommer… Förbundet finansierar just nu denna insats, pågår på många sätt i länet
på hälsocentralerna i samverkan men kan utvecklas och ses över.

Projekten FÅKUS, MEKA, Ny i vården , Verktyg hela vägen-länet och ÖSA presenterades
djupare. Tack för det Anja Skålén, Rut Sannemo, Gerd Eriksson och Camilla Elamari, Monica
Andersson med Britt Uddegård och Henric Silversnö samt Inga Qvarfordt med Gustav Kaape
Lindqvist.
Cheferna Lars Liljedahl, vård- och omsorgsförvaltningen och Helené Eurenius,
Socialförvaltningen i Östersunds kommun släppte informationen att från politiskt håll har
man tillstyrkt medel för två tjänster som innebär att modell och arbetssätt i ”Ny i vården”
tillvaratas. Implementering sker alltså, insatsen har varit väl förankrad och absorberad
härmed. Bra!

Patrik Engström från riksdagens socialförsäkringsutskott engagerad i Finsamfrågor.

Eftermiddagen ägandes åt Finsam från politiskt nationellt aktuellt perspektiv. Utredningen
”Finsam – en uppföljning av finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser” presenterades
av Patrik Engström från riksdagens socialförsäkringsutskott. ”Hur ser politiken på
samordningsförbundens roll nu och i fortsättningen?”, en fråga som vi hade uppe på
konferensen om samverkan i april 2015 då vi arrangerade ”Samordning- kittet i välfärden”.
En tanke från den dagen var att bjuda in Jämtlands och Härjedalens ”riksdagsbänk” för att
hålla igång processerna tillsammans med politiken. Detta skedde idag. En paneldebatt följde
utredningspresentationen och alla fick möjlighet att ställa frågor och uttrycka sig. Bra start
inför framtida fortsatta dialog och tankeutbyte!
Samordningsförbundet Jämtlands län/”Samjamt” kopplade på politiken både på lokal, regional och nationell
nivå. Tack panelen!
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Nästa Samjamtdag blir troligen fredagen den 14/10 2016… ses!
Sammanfattning: Gunilla Kaev, Samordningsförbundet Jämtlands län

