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Mänskliga rättigheter, jämställdhet, omvärldskunskap, analys, evidensbaserad metod och
hälsofokus är de perspektiv som tydligt ska genomsyra Samordningsförbundets arbete 2020.
För nästa år gör vi nya satsningar som bland annat innebär att vi ska bidra till att stärka den
digitala kompetensen, vi kommer också att erbjuda hälsofrämjande insatser för nyanlända
och utrikesfödda.

Nya satsningar som stärker arbetet 2020

I dialog med medarbetare, chefer och politiska beslutsfattare har
kansliet fångat upp idéer om aktiviteter som stärker vårt stöd för

individer som behöver ett samordnat stöd. De nya satsningarna ska ge
både ett direkt individstöd och påverka strukturer för hållbar samverkan.
Utöver de nya aktiviteterna fortsätter vi arbetet med myndighetsgemensamma team för unga vuxna och Resursrådet. MIA-projektet
pågår också som planerat. De nya satsningarna innebär att:
 Projekt Samrehab fortsätter i april.
 Ett vuxenteam utvecklas i Tyresö kommun.
 Arbetsmarknadskoordinator i Nynäshamn.
 Pilotverksamhet med digital coach.
 Hälsofrämjande insatser för nyanlända och utrikesfödda startas
upp i Samarbete med Etableringscentrum.
I samtliga insatser kommer vi att ha fokus på inkludering. Vi kommer
också stödja arbetet att förhindra våld i nära relationer,
att stärka den digitala kompetensen och kompetensen om somatiska
sjukdomars betydelse. Om du vill läsa mer om hur vi planerar arbetet
för 2020, kontakta oss på kansliet så får du ta del av vår verksamhetsplan.

Tack för ett gott samarbete 2019!
God jul och ett riktigt Gott nytt år!

Kunskapsseminarium
om missbruk och
bemötande
► Den 29 november
höll vi ett välbesökt
kunskapsseminarium
Lotta Borg Skoglund från
Karolinska Institutet och
SMART Psykiatri talade
om samsjuklighet och
bemötande. Vi fick också
ta del av egna personers
erfarenheter av att ha en
beroendesjukdom och
mötet med ”systemet”.
Tyvärr görs i dag många
allvarliga tankefel om
missbruk och beroende.
Bemötande kännetecknas
av tyckande, kännande
och ett mycket tydligt
stigma. Vi har en stor
utvecklingspotential.
Under 2020 fortsätter vi att
erbjuda kunskapsseminarier,
ge oss gärna förslag på teman!
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