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Mysam Hudiksvall 

Datum:  190605 

Tidpunkt:  14.00 – 16.00 

Plats:  Region Gävleborg – Västra Tullgatan 6 (ADM) 

                      
Närvarande:  

Peter Rehnman, SFG 

Per Lundgren, SFG 

Anna-Carin Keisu, Hudiksvalls kommun 

Lotta Palmborg, Hudiksvalls kommun 

Annika Westerberg, Hudiksvalls 

kommun 

Helena Bikoff, Region Gävleborg 

Lena Olsson, Varvets HC (Hälsovalet 

AB) 

 

Under punkten 8 deltog personliga 

ombuden Patrik Lindblom och Karin 

Pettersson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Inledning, välkommen och dagordningen 

Peter hälsade alla hjärtligt välkomna till mötet och vi fastställde 
dagordningen utan ändringar. 
 

2. Föregående minnesanteckningar 
Föregående minnesanteckningar godkändes utan ändringar och 
lades därmed till handlingarna. 
 

3. Aktuellt från styrgrupp Trisam 
Inget speciellt lyftes upp annat än att Helena uttryckte en viss oro 

kring hur det ska bli om en patient eventuellt kommer att få delta 
på ett Trisam-team möte i framtiden. 
 
 
 
 
 

http://www.finsamgavleborg.se/
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4. Ansökan om samverkansmedel Finsam från Hudiksvalls 
kommun 
Utifrån den ansökan om samverkansmedel som Hudiksvalls 
kommun (socialpsykiatrin) lämnat in, fördes en lång diskussion 
efter att Lotta gjort en kort bakgrundbeskrivning kring syfte och 
mål med projektansökan. Ansökan hade skickats ut i förväg och 
Samordningsförbund Gävleborg (Per och Anna-Karin) hade 
också skickat ut ansökan till alla med vissa kommentarer och 
frågeställningar utifrån deras utgångspunkt och gällande riktlinjer 
för en ansökan om Finsam-medel. 

 
Vi beslutade på mötet att kommunen måste göra ett omtag på 
detta och förankra sina tankar/ideér med de parter de vill ha med 
i detta projekt och bygga upp en ny ansökan från grunden. 
Förslagsvis via att få till en arbetsgrupp mellan de parter som kan 
tänkas vara med i en sådan ansökan och Mysam får agera 
styrgrupp i detta arbete. Kommunen får ta initiativet kring det 
fortsatta arbetet. 
 
Ansökan med gjorda kommentarer och frågeställningar 
samt gällande riktlinjer bifogas minnesanteckningarna. 
 
 

5. Diskussion och förslag på aktiviteter i handlingsplanen 
Hanns inte med utifrån den långa diskussion vi hade under 
punkten 4. Vi får ta den på vårt första möte i höst. 

        
6 Information från samverkansparterna 

Vi hann inte med den punkten på grund av tidsbrist. 
 

7 Möten andra halvåret 2019 
Efter gjord omröstning via Doodle, efter dagens möte, är följande 
mötestider beslutade för styrgrupp Trisam och Mysam: 
16 oktober 
Styrgrupp Trisam 13.00 – 14.00 Mysam14.00 – 16.00. Lokal 

oklar idag. 
 
17 december 
Styrgrupp Trisam 13.00 – 14.00 Mysam14.00 – 15.15 
Styrgrupp PO       15.15 – 16.00 
 
Vi håller till hos Region Gävleborg på Västra Tullgatan 6 i 
Hudiksvall. 

http://www.finsamgavleborg.se/
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8 Styrgrupp för personliga ombuden(PO) 

Vi förde en diskussion kring följande punkter som de personliga 
ombuden lyfte upp: 
 

 PO informerade om att bristen på medicinsjuksköterskor 
hos öppenvårdspsykiatrin i Hudiksvall leder till långa 
väntetider för att ställa in medicineringen t.e.x för sin 
ADHD.  De har fått sin diagnos fastställd sedan länge. 

 

 PO upplever också att de blivit en slasktratt när 
personalen inom öppenvårdspsykiatrin inte hinner med att 
göra vissa saker som de normalt ska göra för klienterna. 

 
Under denna punkt informerade Helena om att både 
primärvården och psykiatrin ska erbjudas en fast 
vårdkontakt för PO:s klienter. Helena delade ut riktlinjerna 
kring detta till PO. 
 

 Anna-Carin informerade om att socialtjänsten infört 
hårdare krav för att få försörjningsstöd. Hon berättade 
också att digitaliseringen när det gäller att hantera 
försörjningsstöd fortsätter. Detta upplever PO som ett 
hinder för många av deras klienter har inte en dator. 

 
      
 

Vid minnesanteckningarna; 

 

Peter Rehnman 

Processledare 

 

http://www.finsamgavleborg.se/

