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Sammanträde med Mysam Sandviken  

Datum:  28 maj 2019 

Tidpunkt:  08.30-10.30 

Plats:  Sandviken Högbo Bruk Kvarnen  

                     
 

Närvarande: Katarina Gröndahl Sandvikens kommun, Johnny Sandgren 

LOK Sandvikens kommun, Jan Sjöström AME Sandvikens kommun, Anna 

Magnusson Kroon AF, Karin Reko Öppen Psyk regionen, Ulrika Bolinder 

chef Öppen psyk. / Regionen, Anna-Karin Hainsworth 

Samordningsförbundet och Cathrine Hedin FK 

 

 

1. Inledning Välkommen/Dagordning 

Cathrine hälsade samtliga välkomna 

 

2. Föregående minnesanteckningar 

Inget särskilt  

3. Fontänhus/ Utbildning och studiebesök hösten 

Planen är att ca 6-7 st åker på studiebesök v 37 (måndag eller tisdag) 

Motala är den troliga orten för besöket. Louise Olsson gör en 

kontroll vilken ort som kan vara liknande som Sandviken i 

invånarantal.  

De som kan tänka sig att åka är: 

Katarina G 

Johnny S och Louise O  

Cathrine H 

Anna – Karin H 

Regionen? Cathrine tar upp på TRISAM om Sam B kan åka  

Politiker fr regionen? Anna-Karin tar frågan med Tommy B 

 

Johnny återrapporterade till oss från utbildningen som han gått 

gällande Fontänhus samt hur det var på fontänhus Södermalm 

Götgatan i STHLM. 

De som deltog var Johnny Sandgren, Louise Olsson, Per Lundgren 

och Hans-Olov Frestadius. De fick bland annat kunskap om 

http://www.finsamgavleborg.se/
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Organisation, koncept, husets inriktning, antal medlemmar och antal 

medlemmar som besökte huset/dag. 

Indelningen var kök och kontor/administration. 

Fontänhuset startades 1980 och har besök av ca 50 medlemmar/dag  

Mycket informativt och lärande. Idag finns Fontänhus på 13 platser i 

Sverige. Det närmaste för vår del är Falun som precis startat. 

 

Louise Olsson kommer att hålla i vår förstudie Fontänhus 

Sandviken. 

Mysam behöver göra en kartläggning hur många som kan vara 

tänkbara deltagare från respektive myndighet. 

 

4. Psykiatrin Ulrika Bolinder 

Ulrika informerar oss om vilken samverkan Öppenvårdspsykiatrin 

har idag det är: 

Primärvård- Psyk ärendehantering 1 gång/månad 

Beroendecenter-Psyk, ärendehantering. 1 g/månad 

AF-Psyk 1g/månad ärendehantering 

FK-Psyk individ och vid behöv. 

Socialpsykiatrin kommunen- Psyk osv.. 

 

Psykmottagningen består av ett 40-tal medarbetare med olika 

kompetenser såsom läkare, SSK, psykologer osv.. 

En utmaning framåt är att bemanna dessa befattningar. 

I nuläget så har Psyk en hyfsad läkarbemanning. 

 

Fokusområde är Psykisk ohälsa med missbruk. 

 

Man lyfter också att idag efter att kommunen tagit beslut om att 

personer som uppbär sjukpenning inte kan få något SOL-beslut. De 

kan inte gå på aktiviteter som kommunen arrangerar.  

Dessa personer klarar inte av kravet för samverkan med FK-AF 10 

Tim/vecka. Personerna behöver an aktivitet för att bryta isolering, 

motiveras/ social träning med andra människor, så de kan gå vidare i 

en arbetsträning med AF/FK De hamnar mellan stolarna och Karin 

uppskattar att det rör sig om ca 160 personer totalt varav 77 är <år i 

VG. 

 

Önskemål från Psykiatrin är: 

 Fontänhus 

 IPS  

 Ett ställe där individen kan få social träning. 

 

http://www.finsamgavleborg.se/
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5. IPS 

Vi diskuterar vad vi kan göra för denna grupp, Fontänhus är på gång 

men kommer troligtvis inte bli aktuell förrän slutet av 2020. 

      Vi pratar vidare och tänker oss att IPS metoden kunde vara en 

       snabbare väg och dessutom komplettera Fontänhus. 

       Johnny tar den bollen och undersöker  

       möjligheterna därefter formulerar en ansökan till 

       Samordningsförbundet på en IPS-handläggare (1 finns på LOK)  

       och det finns lokal på LOK/ kommunen som kan användas. 

 

6. Guidad tur  

På Högbo Bruk av VD Arne Anderstedt. Mycket uppskattat 

 

7. Insatskatalogen 

Anna-Karin informerar att det kommer bli en insatskatalog i alla 

kommuner så man kan se vilka aktiviteter som finnas att tillgå. 

En administratör kommer att lägga in dessa aktiviteter och det arbete 

beräknas pågå i ca 6 månader.  

 

8. Socialpsykiatrin  

Vi är överens om att chefen för socialpsykiatrin kan behöva vara 

deltagare av MYSAM. Katarina G tar frågan vidare och lämnar namn 

på vilken vi kan bjuda in nästa gång. 

 

9. Mysam hösten 2019 

 

4/10 kl. 08.30-10.30  på Psykmottagningen Sandvikens sjukhus 

 

14/11 kl. 13.00–15.00 på LOK/Kommunen Smedsgatan? 

 

13/12 kl. 13.00–15.00 på HC Falck Sandviken 

 

 

Vid Pennan 

Cathrine Hedin  

Delprocessledare/Samverkansansvarig 

 

  

 

 

 

 

 

http://www.finsamgavleborg.se/

