
 

Samordningsförbundet Roslagen  
smörjer samverkan mellan medlemmarna: 

 

Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen 
Region Stockholm och kommunerna: 

 Danderyd, Norrtälje, Täby, Vallentuna,  
Vaxholm och Österåker. 

 

För medborgare i behov av samordnat stöd. 

 

 
 

Forum på gång  
13 nov-  09.00 Webbinarium om    

               Rehabiliteringskoordinatorer 

13 nov- 13.00 Webbinarium om 

               Att motivera en medmänniska 

23 nov- En vecka fri från våld. 

              Mer info kommer snart på hemsidan 
 

Anmäl er till: sophia.dahlgren@osteraker.se 

 

Mia Vidare  
Har idag 90 deltagare, från: 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

Nyheter 

En artikel om MIA, i Täby ,kan ni läsa om här: 

www.taby.se/miaprojektet 

 

 

Besök Förbundets hemsida  

 

Skicka mail till Förbundet  

 

MIA projektet på Instagram  

 

Förbundschefen på LinkedIn  

 

Nyhetsbrevet utges av samordningsförbundet  
Roslagen ca 4 ggr/år.  För innehållet ansvarar 
förbundschef: Sophia Dahlgren 

 

Senaste nytt från Samordningsförbundet! 
Förra veckan hade vi ett styrelsesammanträde med beslut om att satsa ytterligare 
medel i förbundets projekt ”Mia Vidare”. Detta med anledning av ett stort behov av 
förrehabiliterande arbetsträningsplatser på våra arbetsintegrerande social företag. 
Strax över en tredjedel av våra deltagare har en pågående arbetsträning idag.  
 

Under hösten har ett intensivt arbete påbörjats med utvärdering av MIA projektet. 
Är det ett effektivt sätt att arbeta på enligt de metoder vi har i MIA?  Vi tittar på den 
frågeställningen dels utifrån en socioekonomisk vinkel men givetvis också ur 
individens perspektiv. Förhoppningen är att kunna presentera delar av det vi kommer 
fram till på en digitalkonferens i februari nästa år. 
 

Nu är det också hög tid att arbeta fram en verksamhetsplanering för nästa år. I och 
med förbundets stora engagemang i socialfondsprojekt ”MIA Vidare” så kommer även 
nästa års verksamhet och budget handla om MIA, ca 8 miljoner satsar vi på det 
myndighetsgemensamma arbetssättet. 
 

Sen slipper vi inte undan det, ordet på allas tunga, Covid19 som fortsätter att påverka 
vår verksamhet. Men verksamheten ställer inte in, utan vi ställer om och fortsätter 
vår verksamhet i en anpassad form. Deltagargrupperna genomförs i mindre skala, 
forum görs i digitalform t.ex. nu i november med webbinarier om ”Att motivera en 
medmänniska” och information om tjänst ”Rehabiliteringskooordinator” inom vården.  
 

Inom förbundet har vi en insats riktat just till ännu att få till bättre samarbete med 
vården, vår vårddialog. Mer om den kan ni läsa om nedan i   ”fem snabba med” vår 
insatssamordnare Karin. 
 

 
 
 
 
 

 
Fem snabba med : 
Förbundets Insatssamordnare 
Vårddialog, Karin Daun  
 

Mitt arbete innebär: 
Mitt uppdrag som samordnare för vårddialoger är att skapa nätverk med 
Försäkringskassans samverkansansvariga (gentemot vårdgivare), region Stockholm, 
rehabiliteringskoordinatorer och lokala vårdgivare i förbundets samtliga kommuner. 
Uppdraget omfattar informationsspridning och kunskapshöjande insatser om vad 
samordningsförbundets verksamhet kan erbjuda. Prioritering är att i första hand 
skapa kontakt med psykiatriutförare.  
 

Min yrkesbakgrund är: 
Varit anställd på Försäkringskassan i drygt 40 år. Under åren har jag arbetat i olika 
befattningar och roller; som handläggare, specialist inom sjukförsäkringen, som 
enhetschef och samverkansansvarig. Har en lång och bred erfarenhet från arbetet 
med den allmänna sjukförsäkringen . 
 

Utmaningar i mitt yrke jag ser fram emot: 
Att fortsätta utveckla samverkan mellan förbundets medlemmar och lokala 
vårdgivare. I covid tider är det en särskild utmaning då vården idag  omprioriterat sina 
resurser och insatser. Det gäller att se möjligheter – inte hinder. 
 

Min syn på samordning mellan myndigheter: 
Min erfarenhet är att det är jätteviktigt att en fungerande samordning finns, utvecklas 
och förbättras. Det är en framgångsfaktor. Ensam är inte stark.   
 

Efter jobbet tycker jag om att: 
Arbeta i trädgården, umgås med familjen samt delta i friluftsaktiviteter av olika slag. 
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