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Det ljusnar
Äntligen har det vänt och vi går mot ljusare tider! Hoppas verkligen att även pandemin och
smittspridningen kommer att vända till det bättre så att vi kan återgå till ett mer normalt liv. Vi har
anpassat alla våra insatser och vår verksamhet till rådande läge. Vi gör mer aktiviteter digitalt och ser
fram emot en digital arenadag under våren med presentation av ett viktigt forskningsprojekt från
Danmark som ni kan läsa mer om i detta nyhetsbrev.
Vi önskar alla samverkansparter en fortsatt bra vår!

Aktuellt om insatser hos Sof Väst
För att minska risken för smittspridning har vi anpassat våra verksamheter. Vi begränsar också det
totala antalet personer som vistas i lokalerna samtidigt. Vi säkerställer också att det finns möjlighet
till tillräckliga avstånd mellan personer i våra konferenslokaler och grupprum. Vi erbjuder munskydd
till den som önskar och handsprit finns tillgänglig på många ställen i lokalerna.
Vår 4 veckors utredningen i Uddevalla genomförs under våren i komprimerad form vilket innebär 3
veckor och individuellt. Deltagarna får föreläsningar och gemensam info digitalt och antalet
deltagare per omgång är maximerat till 8.
Individuella utredningar samt KAKA genomförs som vanligt och finns tillgängliga både i Uddevalla
och lokalt i kommunerna. På grund av pandemin har väntetiden till en plats i den långa utredningen
ökat. Vi arbetar med att effektivisera och förfina hanteringen av remisser för att snabbare erbjuda
stöd från oss och därmed få deltagare i insats.
Våra rehabvägledare arbetar som vanligt med deltagare lokalt ute i våra kommuner och tar emot
nya deltagare löpande. Möten sker oftare via telefon och digitala kanaler men deltagarna kan
fortfarande träffa våra rehabvägledare fysiskt, enligt de rekommendationer som gäller.

Arenadag den 16 april
Vi genomför vårens arenadag som planerat och vi gör den digitalt. Den 16 april kommer vi få ta del
av resultatet från ett stort danskt forskningsprojekt, BIP, som har undersökt vilka faktorer som har
mest betydelse för personer med svag konkurrenskraft att närma sig arbetsmarknaden. Resultaten
visar på vikten av samordnade insatser och tron på deltagarnas framtid i jobb. Under dagen kommer
vi också få ta del av Hallands Samordningsförbund arbete med att översätta de danska resultaten till
svenska. Anne Sandberg Holm från Væksthuset i Danmark och Fredrik Tågsjö från Hallands
Samordningsförbund deltar och presenterar sitt arbete.
Inbjudan har gått ut till berörda handläggare och chefer i Sof Västs område.
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Vi utvecklar vårt arbetssätt
Ett utvecklingsarbete pågår inom Sof Väst som innebär att vi kommer justera och förfina vårt
arbetssätt och hanteringen av de remisser som kommer till oss. Syftet är att deltagarna snabbare ska
erbjudas rätt stöd från oss. Vi kommer att se över och revidera remissblanketten och vi ser också
över de slutrapporter som skrivs i samband med avslutad insats.
Vi arbetar i team och genom aktiv samordning tidigt i processen kan vi säkerställa att alla deltagare
får det stöd de behöver och har rätt till och snabbare kommer i insats.

Stoppa våldet!
Sof Väst kommer under våren att delta i NNS, Nationella nätverket för Samordningsförbund, arbete
med att öka upptäckten av våld. Detta innebär att vi kommer utbilda all insatspersonal och
rutinmässigt ställa frågor till våra deltagare om våld. I arbetet ingår också att kartlägga hur våra
samverkansparter arbetar med frågan och sammanställa en broschyr med information till deltagare
om var man kan vända sig för stöd. Arbetet med att pröva hur samordningsförbunden struktur kan
bidra till att öka upptäckten av våld är ett regeringsuppdrag och pågår f n i projektform.
Läs mer i NNS nyhetsbrev om arbetet.

Vi har ny hemsida
Nu lanserar vi en ny hemsida! Under vintern har vi arbetat med att få en ”egen” hemsida. Vi hoppas
att den ska vara tydlig, tillgänglig och tilltalande.
På www.sofvast.se hittar du vår nya sida. Välkommen att titta in😊

Digitalisering och e-signering
Med anledning av pandemin så har vi alla tvingats lära oss nya saker och nya arbetssätt. Något som
blivit väldigt tydligt under det senaste året är svårigheterna med att få underskrifter på dokument
och blanketter som kräver någon form av signering för att gälla. Det handlar om fakturor, protokoll,
remisser, SUS blanketter osv. Vi arbetar nu för högtryck med att lösa hanteringen av detta. Vi
hoppas att vi så småningom ska få tillgång till att använda digitala underskrifter på flera av de
dokument som kräver detta.

Följ oss på Facebook
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