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Här följer en sammanställning kring samverkan, studiebesök och fortbildning
samt några tankar kring Intensifierad Samverkans framtida verksamhet. Aktuellt
läge för respektive projektdeltagare presenteras. Vi har för närvarande 25
deltagare. Alla på den tidigare kölistan har fått ett första presentationsmöte och vi
kan ta emot nya deltagare för deras första möte inom 1-2 veckor.

Samverkan
Vi har presenterat Intensifierad Samverkan på Fontänhuset där vi har deltagare
som är aktiva. Här finns bl.a. verksamheten Arbetsbyrån som vi vid några
tillfällen rekommenderat deltagare att kontakta. Vi har träffat Malin Odell,
Supported Education, Örebro Kommun, och fått information om deras
verksamhet. Supported Education kan ge stöd vid studier på Komvux för personer
inom Socialpsykiatrin.
Inför beslut som rör deltagarnas ersättningar, inskickande av nya läkarintyg m.m.
har vi samtal och möten med såväl ansvariga handläggare på Försäkringskassan
som deltagares anhöriga. Vägen vidare från Intensifierad Samverkan in till
Arbetsförmedlingens ordinarie verksamhet som Gemensam Kartläggning och
SIUS har ökat. Här är vi alltid med vid första mötet med den nya handläggaren,
för vidare dokumentationen som gjorts kring deltagarens tid i projektet.
Våra återkommande planeringsdagar med arbetsanpassare från Lekebergs
Kommun har fortsatt. Vi har även haft besök av gruppen Personligt ombud,
Örebro Kommun, där vi informerade om varandras verksamheter och tänkbara
områden för samverkan.
Vi har haft gemensamma uppföljningar med Lärlingsutbildningen Jobb i sikte,
Activa, kring en deltagare som efter några arbetsprövningar är redo för en
övergång dit.

Studiebesök och fortbildning

Vi har gjort studiebesök på Coachingteamet i Karlskoga, fått en genomgång av
deras verksamhet. Det var inspirerande och vi har säkert mycket att lära därifrån
när det gäller uppbyggandet av IRMA i Örebro. Vi har besökt Samhall i Örebro
och fått en presentation av deras arbete. Vi har deltagit i Jobbmässan, Conventum,
där vi presenterade vårt projekt och knöt kontakter med arbetsgivare.

När det gäller fortbildning har nu samtliga i arbetsgruppen genomfört
utbildningarna Processinriktad utredningsmodell och Lönebidrag. Den senare gör
att vi vid en blivande anställning för en deltagare kan förbereda och besluta i ett
lönebidragsärende. Linda Wengelin har även gått utbildningen Motiverande
samtal.
Vi har besökt föreläsningen Kost och psykisk ohälsa av Mats Humble på USÖ,
tagit del av litteratur och filmer kring ångestproblematik och Autism.
Ytterligare fortbildning och knytande av kontakter har skett då vi deltagit i
Arbetsförmedlingens prognosarbete. I de intervjuer som här genomförs får man
kunskaper om såväl branscher, företag som arbetsgivarnas planer om framtida
rekryteringar. Det är ett mycket bra tillfälle att förutom nya kontakter få
kännedom om möjliga arbetsprövningsplatser.

När det gäller våra planer framåt så ser vi fram emot att delta och utforma hur vår
medverkan i IRMA kan se ut. Det ska bli intressant att se vilka yrkesgrupper från
respektive samverkanspartner som kommer medverka. Vi hoppas och tror att
detta kan leda till att nya vägar till arbetsprövningsplatser kan öppnas för våra
deltagare. Vi ser fram emot att få bidra med våra kunskaper och erfarenheter, inte
minst från det vi arbetat med under de snart fyra år som Intensifierad Samverkan
varit verksamt.
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Aktuellt läge, projektdeltagare

1. Arbetsprövning på Miljövårdscentrums trädgårdsavdelning. Aktuell för
Gemensam Kartläggning.
2. Arbetsprövning på Jula, Marieberg.
3. Arbetsprövning på Scandic Västhaga som diskare.
4. Arbetsprövning på Atelje Återbruk, Wadköping, sömnad, butik.
5. Arbetsprövning som fritidsledare på Kuggens Fritidsgård.
6. Arbetsprövning på Miljövårdscentrums restaurangavdelning. Studiebesök
på Kuggens Fritidsgård, Navet och Svenska Kyrkans Café, Nicolai.
Erbjuden anställning, 50%, på Miljövårdscentrums restaurangavdelning
fr.o.m 1/6.
7. Arbetsprövning på Kåbe Mattan Fjugesta.
8. Studiebesök på Svenska Kyrkans café, Nicolai. Inväntar möjlig erbjuden
arbetsprövning inom café, vaktmästeri och trädgård vid något av Örebros
församlingshem
9. Paus. Föräldraledig.
10. Paus. KBT-samtal.
11. Inledande Kartläggningssamtal. Studiebesök och erbjuden arbetsprövnings
plats på Gym.
12. Ny deltagare, söker arbetsprövningsplats inom cafe/storkök/restaurang.
Kartläggning och letande efter arbetsprövningsplats pågår.
13. Studiebesök för på Kunskapsskolan, därefter studiebesök på
Mellringeköket som resulterade i arbetsprövningsplats.
14. Lönebidragsanställning på körskola.
15. Arbetsprövning på Rusta avslutad. Aktuell för Gemensam Kartläggning.
16. Studiebesök och arbetsprövning på Karlslunds fältrittklubb.
17. Klar arbetsprövningsplats på Myrorna för deltagare, startades aldrig upp
på grund av indragen ersättning.
18. Arbetsprövning på vaktmästerie i Lekebergs kommun. Hjälper till med
vaktmästarsysslor på äldreboende och i skolan.
19. Ny deltagare, tackar nej efter presentationsmöte pga avsaknad av
dagisplats.

20. Genomförda kartläggningssamtal, tackat nej till studiebesök pga anhörigs
bortgång.
21. Arbetsprövning på Bengts åkeri. Fungerar bra, kanske visstidsanställning
framöver.
22. Arbetsprövning på Willys, Stortorget.
23. Arbetsprövning på Wheels 4 Fun. Fungerar bra.
24. Kartläggningssamtal.
25. Kartläggningssamtal.
26. Kartläggningssamtal.
27. Lönebidragsanställing i Djurbutik.

28. Avslut på grunda av sjukpenning.
29. Avslut på grund av sjukpenning.
30. Avslut på grund av sjukpenning.

31. Avslut på grund av sjukpenning.

Vi har även fått tackat nej till två möjliga deltagare som anmält intresse men som
ej kunde få rehabiliteringsersättning.

