
I utbildningen får vi mer kunskap om varandras arbete. Vi får inspiration och förståelse för vårt 
ibland komplexa och fantastiska välfärdssamhälle. Vi byter erfarenheter och träffar kollegor från 
andra verksamheter.

Citat från tidigare deltagare av kursen:

 Begreppet samverkan
-Vad innebär samverkan och varför behövs det?
- Vi arbetar utifrån olika case i mindre grupper.
- Hur kan vi utveckla vår samverkan?

Tillfälle 2: Inifrånperspektiv 

Hur upplevs det att få stöd från flera myndigheter samtidigt? 
- Vi tar del av en människas upplevelser och hur vi som professionella kan tänka vid mötet.

Tillfälle 3: Verktyg 
SIP /SamSIP och ditt nästa steg i samverkan.
- Vi fördjupar oss i vad SIP är, vem det är till för och varför.
- Egen reflektion

  8 mars kl 09.00-16.30                    - Hotell Rådmannen
14 mars kl 09.00-12.00                     -       Digitalt via sammans.se

Samverkansutbildning

Kunskap som ingång i samverkan

Samordningsförbund (Finsam) finansiell samordning 
av rehabiliteringsinsatser mellan regionerna, 
Försäkringskassan, Arbetsförmed-lingen och 
kommunerna. En unik samverkansform som lönar sig för 
både människor och samhälle.

Logotyp
Symbol och text som tillsammans bildar den primära logotypen 
för Sunnerbo Samordningsförbund. 

Stämpel
Symbol och text som tillsammans bildar en stämpel.

De två varianterna passar bra att använda i olika 
medier beroende på sammanhang, utrymme m.m.
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23 mars kl 09.00-12.00 +lunch     - Hotell Rådmannen

Utbildningen är kostnadsfri och det är obligatorisk närvaro vid alla tre tillfällen. Det bjuds på fika och 
lunch vid tillfälle 1 och 3, så uppge specialkost i samband med anmälan

                     

”Nya nätverket har skapats och en ökad kunskap om varandras olika arbeten för den enskilde individens bästa”.

”All insikt man fått kring komplexiteten kring individen gällande myndighetskontakter är helt suverän”. 

”Det var en bra och viktig påminnelse att vi gör det här  utifrån klienternas behov och inte utifrån myndigheternas behov.”

Program:

Tillfälle 1: Lära känna

När och var: 

Anmälan:   Du anmäler dig på sammans.se  senast den den 10 februari

www.sammans.se



