Stockholm 28 maj 2014

KUR-information till NSPH:s förbund och lokala föreningar
Försäkringskassan ansvarar för ett projekt som heter KUR. Det projektet ska öka kunskapen
om psykisk ohälsa och utveckla samverkan mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan,
kommuner och landsting. Syftet är att den med psykisk ohälsa som har kontakt med
myndigheterna ska få en bättre förståelse för sina problem och att samverkan mellan
myndigheterna ska vara enklare.
Vilken kunskap behöver handläggare i dessa fyra myndigheter och på vilket sätt ska
samverkan förbättras? Det är frågor som vi i NSPH kan vara med och påverka.
Vi kan påverka på två sätt. Det ena sättet är att lokalt påverka hur och vad vi vill att de
lokala KUR-projekten ska satsa på. Det finns 46 lokala försäkringskassecentralerna (LFC)
som kan söka pengar för ett KUR-projekt. De är uppmanade att ha kontakt med
brukarorganisationer. Om ni inte blir kontaktade så är tipset att själva kontakta
samverkansansvarig på Försäkringskassan. Ta kontakt med kundcenter för partner på
0771-17 90 00 och fråga efter samverkansansvarig i ert område.
Det andra sättet att påverka är att erbjuda vår kompetens i form av föreläsningar,
utbildningar och processledare i de lokala KUR-projekten. Det är en talarförmedling som
heter Talarforum som har uppdraget att samordna och genomföra utbildningarna
Genom Talarforum kan NSPH utbilda inom KUR. Varje förbund har själva möjlighet att
erbjuda föreläsningar och utbildare i KUR-projektet. Men vi vill också sätta ihop ett
gemensamt utbildningspaket som vi erbjuder KUR. Om ni har idéer för utbildningar eller
föreläsningar kan ni antingen vända er direkt till Talarforum (John Almqvist eller Ola
Johnsson) eller ta kontakt med någon av NSPH-representanterna i KUR: Mårten Jansson,
NSPH-kansliet, Sonny Wåhlstedt, NSPH i Göteborg, Catrin Fryklund, RSMH Utbildning
och Gunilla Simonsson, Attention Utbildning.
Ett tips till er som är eller kan bli kontaktpersoner till de lokala KUR-projekten är att föreslå
att använda sig av brukarorganisationernas och Attitydambassadörernas kompetens i KURs
kompetensutveckling och samverkansutveckling.
Ni kan också vända er till någon av oss som sitter med i referensgruppen för KUR om ni har
frågor eller synpunkter på hur ni tycker att KUR-medlen ska användas. Kontaktuppgifter till
oss i referensgruppen hittar ni längst ner i brevet.
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Så här skriver Försäkringskassan om KUR:


Utveckling av lokal eller regional samverkan genom att organisationerna gemensamt
tar fram en samarbetsplan. Den lokala ledningen hos respektive organisation ska stå
bakom planen och aktiviteterna som lyfts fram. Aktiviteterna ska ta sikte på hur
organisationerna tillsammans kan öka möjligheten för sysselsättning, arbete och
studier för målgruppen. För att få stöd i framtagandet av planen så går det att söka
bidrag till processtöd, moderator och/eller föreläsare.



Kompetensutveckling som riktar sig till medarbetare för att skapa en gemensam
kunskapsbas som grundas på evidens och beprövad erfarenhet. Bidrag till
kunskapssatsningarna kan användas till föreläsare, processtöd och moderatorer.

För referensgruppen Catrin Fryklund, RSMH
Catrin Fryklund
RSMH Utbildning
0704 208 258
catrin.fryklund@rsmh.se
Övriga i referensgruppen:
Mårten Jansson
NSPH-kansliet
073-940 22 78
marten.jansson@nsph.se
Gunilla Simonsson
Attention Utbildning
070-629 22 68
gunilla.simonsson@attention-riks.se
Sonny Wåhlstedt
NSPH i Göteborg
070-45 99 115
sonny@nsphig.se

Talarforums kontaktperson:
John Almqvist
070-526 47 97
john.almquist@talarforum.se
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