Bilaga 1 (Årsredovisning 2019)

Aktiviteter kopplade till målsättningarnas arbetsområden i
verksamhetsplanen
Arbetsområde
Finansiering
och stöd till
individinriktade
insatser/projekt

Finansiering
strukturinriktade
stöd för samverkan

Aktiviteter
- Förbundet har finansierat /medfinansierat sju individinriktade insatser
med ca 610 unika deltagare. Under 2019 har en insats startat och två
avslutats.
- Insatserna erbjuds regelbundna projektledarträffar, processtöd,
handledning, kontinuerlig uppföljning och förbundet deltar regelbundet i
alla styrgrupper.
- Medarbetare i finansierade insatser samlas två ggr per år för gemensamma
kompetens- och utvecklingsdagar.
- Kansliet stödjer insatser i frågor gällande metod- och
verksamhetsutveckling.
- Under året har åtta frukostmöten med 590 deltagare arrangerats.
- Ett särskilt metodstöd utvecklar metoden IPS och upprätthåller
samverkansforum kring målgruppen och arbetsmetoden.
- Fortsatt utveckling av tjänstedesign inom förbundet i samverkan med
andra förbund i länet och nationellt.
- Insatskatalogen har fortsatt utvecklats för att lättare få kunskap om alla
medlemmarnas insatser inom arbetslivsinriktad rehabilitering.
- Samarbete inom ramen för DUA, med rehabiliteringskoordinatorer, och
Personliga Ombud.
- Kansliet arrangerar och deltar i nätverk/möten/plattformar inom området
arbetslivsinriktad rehabilitering.
- Utveckling av digitala kommunikationsplattformar ex. hemsida, Linkedin
och nyhetsbrev.

Behovsanalys,
kartläggning och
omvärldsbevakning

- Beredningsgruppen och kansliet arbetar kontinuerligt med att bevaka
samverkansbehov och genomföra omvärldsanalys för att utveckla
förbundets uppdrag.
- Samordningsförbundet har undersökt möjligheten att söka pengar från
Vinnova för utveckling av tjänstedesign. Ansökan fick dock avslag.
- Aktiv i samarbeten, nätverk och utbildning i tjänstedesign inom SKR och
samordningsförbunden regionalt och nationellt.
- Förbunden i länet har återkommande dialogmöten med Regionens Hälsooch sjukvårdsförvaltning samt haft dialog med Danderyds sjukhus avseende
utveckling av arbetslivsinriktad rehabilitering för patienter med smärta och
tolkbehov.
- Förbundet har varit processtöd vid framtagande av avslutsrapport för
KLARA och projektansökan för insatsen koordinerad rehabiliteringskedja för
utlandsfödda med långvarig smärta.
- Deltagit i flertalet konferenser och seminarier.

Uppföljning och
utvärdering

- Finansierade insatser följs upp genom SUS och kompletterande enkäter till
deltagare och remitterande parter.
- Extern utvärderare och gemensam regional utredare i det MIA-projektet.
- Förbundet deltar i utvecklingsarbetet med att ta fram indikatorer för
framgångsrik samverkan.
- Förbundet följer den nationella utvärdering som genomförs av ISF.
- Framtagande av förbundets Inkluderingsplan.
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