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SAMRE-modellen ett verktyg
som underlättar samverkan
93 procent av de svarande ger SAMRE-modellen högt betyg, enligt en
enkät till socialsekreterare som gjorts i anslutning till de workshops som
anordnades i maj då modellen prövades. De anser att den kan fungera som
ett användbart verktyg i arbetet med att stödja personer som varit
sjukskrivna längre perioder och saknar sjukpenning.

Modellen prövades vid workshops som hölls i maj.

SAMRE:s huvudmål är att utveckla en gemensam process för samverkan
kring målgruppen. Modellen är en viktig del av denna process, med syftet att
personerna ska komma vidare i rehabiliteringsprocessen, och den kommer
nu att spridas och implementeras. Den presenteras på frukostmötet 12/11.

Enkäten visar också att SAMRE-projektet ökat kunskapen om läkarintyg bland socialsekreterarna. Här anser
83 procent av de svarande att så är fallet. 90 procent anser att de fått ökad kunskap om hur ett läkarintyg av god kvalitet är
beskaffat. Läs mer om projektet SAMRE här.

ESF-projekt med fokus på unga – besked inom kort
Förbundet väntar på besked om vår ansökan till Europeiska socialfonden, ESF, kommer att beviljas. Den avser medel till
ett projekt för unga, 16-29 år, som behöver ett samordnat stöd. Beslut skulle ha fattats den 7 juni, men är försenat. Så fort vi
fått besked informerar vi på hemsidan.
Projektet har arbetsnamnet Rätt stöd för mig och är tänkt att kopplas till förbundets insats för unga, HOPPET, som
invigdes den 22 maj. Ett särskilt fokus i projektet ligger på unga med funktionsnedsättning.
Förbundet har ansökt om medel tillsammans med två andra samordningsförbund i länet: Roslagen samt Stockholms
stad, som blir projektägare. Förbunden avser att bedriva varsitt delprojekt.

Höstens frukostmöten – boka in datumen!
I höst anordnar vi tre frukostmöten. Här följer datum och teman:
16.9: Hjärngym, hälsoteam och stöd till personer med psykisk ohälsa. Messingen, Upplands Väsby. Läs inbjudan här.
17.10: Etableringslyftet – en väg till arbete för nyanlända kvinnor. Insatskatalogen presenteras också. Sollentuna
kommunhus, plan 13.
12.11: SAMRE-modellen – ett nytt arbetsverktyg som förenklar samverkan.
Sollentuna kommunhus, plan 13.

OBS! Kansliet har stängt 7-22 juli
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