
Nyhetsbrev juni 
REKO-nätverket 
Den 2 juni samlades REKO-nätverket för en heldag tillsammans där det bjöds på föreläsning av doktor 
Bengt Jönsson samt information från Hela Ideella om civilsamhället som rehabiliterande resurs. 
Förutom rehab koordinatorerna från primärvårdsenheter i Landskrona och Svalöv och vuxenpsykiatri 
deltog också nätverkets sammankallande, samverkansansvarig på Försäkringskassan samt 
uppdragsledare för BIP i Landskrona.  

Ett viktigt nätverk för upprätthållande av goda relationer, snabba kontaktvägar in till varandra och 
vidareutveckling av kunskap kring komplexa ärenden.  

Snabb matchning och sammanhållet stöd 
På styrelsemötet den 3 juni fattades beslut om att erbjuda Arbetsmarknadsavdelningen i Landskrona 
Stad och Utvecklingsenheten i Svalövs kommun ett metodutvecklande uppdrag kopplat till 
ukrainaflyktingarna. Uppdraget syftar till att tillvarata kompetens, tillgodose arbetsgivarnas 
kompetensförsörjningsbehov och motverka att en grupp som vi i dagsläget inte vet hur omfattande 
den kommer bli passiviseras och hamnar i utanförskap och ohälsa.  

Kort sagt handlar det om att metodutveckla ett sammanhållet stöd i individens matchningsprocess 
för att synliggöra eventuella behov av anpassning utifrån funktionsvariationer eller stöd i dialog med 
andra aktörer, exempelvis vårdgivare och Arbetsförmedlingen. 

BIP såklart? 
Sedan våren 2018 har förbundet lyft fram det danska Beskaeftigelse Indikator Projektet (BIP) och i 
januari fattade styrelsen beslut om att erbjuda flera av våra parter uppdrag som handlar om att 
implementera BIP i kärnverksamheten. Flera av oss har gått Centrala Östergötlands 
Samordningsförbunds BIP-utbildning och några jobbar redan med klienter/patienter där BIP används 
som metod för stegförflyttning mot sysselsättning. Resultaten i BIP talar sitt tydliga språk och många 
runt om i Sverige har valt att implementera såväl skattningsverktyg som andra forskningsresultat i 
sitt arbete.  

Men vad är kärnan i BIP egentligen?  

Den 1 september bjuder förbundet in nyckelpersoner i våra BIP-uppdrag till en utforskande 
workshop för att tillsammans ta reda på hur BIP-forskningen kan förstås och kommuniceras på ett 



tillgängligt vis. Förhoppningsvis kan vi testa resultatet på er redan tidig höst via nyhetsbrev och våra 
uppdragsledare.    

Men först lite ledighet och förhoppningsvis härligt väder. Önskar er alla en fin sommar! 

//Martina Bach 

Förbundschef FINSAM Landskrona Svalöv 
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