
 

   

 

 

Folkhälsorapporten 2019 den 6/12! 
Folkhä lsoräpporten länserädes i fo rrä veckän. Den beskriver 
det äktuellä folkhä lsolä get i Stockholms lä n och orsäkernä till 
vä r tids ohä lsä. Pä  frukostseminäriet fä r vi en sämmänfättning 
äv de viktigäste resultäten frä n räpporten.  
Fo relä säre ä r Vicky Bärtelink, projektledäre fo r räpporten och 
Emelie Andersson, projektledäre fo r Folkhä lsokollen. 
Tid: 6 december kl.07.45 - 09.30 (stärtär 08.15) 
Plats: Huddinge Konferens, Pätron Pehrs vä g 3, Huddinge 

Anmäl dig direkt till seminarierna på: 
www.sämordningsforbundethbs.se/seminärier 

Projektänso kän  
Förstärkt rehabiliteringssamordning  
Sämordningsfo rbundet här under ä ret finänsierät en fo rstudie 
fo r fo rstä rkt rehäbiliteringssämordning kring personer med 
lä ngvärig smä rtä och tolkbehov. Fo rstudien här genomfo rts äv 
Smä rtteämet pä  Dänderyds sjukhus med Annikä Olin som 
projektledäre: 

”Det här är en patientgrupp 
som växer och som blir 
exkluderad på grund av sitt 
tolkbehov. Det kostar 
väldigt mycket både för 
samhället, men också för de 
personer som inte når fram 
till målet och blir lidande 
av det.” 

Syftet med sämverkän kring behovsgruppen ä r ätt pro vä och 
utvecklä en modell som tidigt fä ngär upp personer som här 
eller riskerär lä ngvärig smä rtä med tolkbehov. Men ocksä  ätt 
personernä ges bä ttre fo rutsä ttningär ätt bibehä llä uppnä dd 
effekt efter ävslutäd rehäbilitering. Projektänso kän lä mnäs in i 
bo rjän äv nä stä ä r. Informätion om beslut och eventuellt 
stärtdätum meddeläs dä refter pä  vä r hemsidä.  

Lä s helä intervjun med Annikä Olin pä  vä r hemsidä: 
www.sämordningsforbundethbs.se/äktuellt 

 

 

Hej Elin! 
Hur ser arbetet ut inom förbundet just 
nu med tanke på omställningen inom 
Arbetsförmedlingen? 
 

 
 

 

– Vårt fokus som samordningsförbund är 

att skapa förutsättningar för våra 

medlemmar att fortsätta samverka kring 

de behovsgrupper vi har i våra tre 

kommuner, vilket också blir särskilt viktigt 

i tider av stora omställningar. I praktiken, 

utifrån förbundets roll, så innebär det 

alltifrån att skapa möjligheter till nya 

samverkansforum till att fånga upp 

frågeställningar och utmaningar som vi 

gemensamt behöver ta oss an.  

Det finns ett stort engagemang och en 

stark vilja lokalt att få det att fungera, 

vilket såklart också ger bättre förut-

sättningar för god samverkan även i 

framtiden. 
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NYHETSBREV DECEMBER 2019 

Elin Asplund, förbundschef 
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Här du koll pä  vilkä insätser som finns? 

 
www.insätskätälogen.se 
 
 

 

Notiser 
Ny utredäre pä  pläts fo r MIA-projektet regionält! 
Kristoffer Zetterberg här änstä llts äv fo rbundet som utredäre fo r 
MIA-projektet regionält. En nä rmäre presentätion äv Kristoffer 
kän du fä  pä  MIA:s hemsidä: www.miäprojektet.se/äktuellt 

Klärä – med dig i studier ävslutäs enligt projektplän 
Projektet ävslutäs till ä rsskiftet. Arbetsfo rmedlingen som ä r 
projektä gäre kommer inte ätt kunnä fo rlä ngä insätsen pä  grund 
äv rä dände omstä ndigheter inom myndigheten.  

 

Läsvärt! 
» Folkhälsorapporten Stockholms län 2019 

» Brukarstyrd Brukarrevision i MIA-projektet 

 

 

 

 
 

Har du förslag på teman till 
frukostseminarier eller föreläsningar 
inför nästa år? Mejla gärna in dina 
förslag! 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

Kontäktä oss 

Sämordningsfo rbundet HBS 

So rdälävä gen 22 A 

141 60 Huddinge 

Tel. 073-421 85 08 

sämordningsforbundethbs@huddinge.se 

www.sämordningsforbundethbs.se 

 

Nu kän du fo ljä oss pä : 

 

 

Häntering äv personuppgifter 

Sämordningsfo rbundet upprä ttär en listä 

o ver de personer som änmä lt intresse äv ätt 

fä  vä rä nyhetsbrev. Vi änvä nder enbärt listän 

i ädministrätivt syfte. Du kän nä r som helst 

begä rä ätt uppgifter om dig täs bort. Dettä 

go rs genom ätt kontäktä: 

sämordningsforbundethbs@huddinge.se 

 
Nyhetsbrevet utges äv Sämordningsfo rbundet 
HBS. Det utkommer cä 4 ggr/ä r. Fo r innehä llet  
änsvärär fo rbundschef: Elin Asplund 
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