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Mysam Ockelbo 

 

Datum:  8 april 2019 

Tidpunkt:  13:50-15:30 

Plats:  Hälsocentralen, Sjöängsvägen 26 

                      
 

Närvarande: Anders Roth, AMI 

Charlotte Thorbjörnsen, enhetschef 

Försäkringskassan sjukpenning 

Cathrine Hedin, enhetschef 

Försäkringskassan sjukpenning 

Kristina Bird Kuova, socialtjänsten 

Lss/Socialpsykiatri 

Christina Ceder, Ockelbo Din 

Hälsocentral 

Per Lundgren, Verksamhetsutvecklare 

Samordningsförbund Gävleborg 

Helene Tyrén, Processledare 

Samordningsförbund Gävleborg 

Förhinder eller ej närvarande:  

Nedzad Lujinovic, socialtjänsten 

försörjningsstöd 

Maria Fornell, Försäkringskassan 

Funktionshinder 

Anna Magnusson Kroon, sektionschef 

Arbetsförmedlingen 

 

 

 

 

 
1. Välkommen/Dagordning 

Helene Tyrén hälsade välkommen, vi körde en presentationsrunda då 

Charlotte Thorbjörnsen ny chef från Försäkringskassan deltog för första 

gången.  

 

Kristina Bird Kuova informerade att detta är hennes sista Mysam Ockelbo, 

kommer sluta i Ockelbo kommun i maj och börja arbeta i Sandviken 

kommun. 

 

Dagordningen godkändes.  

 

2. Föregående minnesanteckningar 
Inget att tillägga 

 
3. ”Finsamcoach” – vart står vi nu?  

http://www.finsamgavleborg.se/
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Den 3 april träffades Anders, Kristina, Helene och Per och påbörjade arbetet 

med ansökan, Kristina ger oss en beskrivning. Kristina får i uppdrag att 

skriva in texten i ansökan för utskick på remiss i Mysam gruppen. När ni 

fått ansökan skickar ni synpunkter till Helene som i sin tur kommer ha 

dialog kring ansökan med Per och Anna-Karin på samordningsförbundet, 

Anders kommer gå in efter Kristina vid ev kompletteringar. Ansökan 

kommer skickas ut i Mysam gruppen senast den 27 maj för fortsatt dialog 

och med mål att skriva under på Mysam den 3 juni.  

 

Planeringen är att ansökan kommer lyftas i beredningsgruppen den 22 

augusti och beslut planeras fattas efter det  

 

4. Utbildning ”psykisk hälsa” – Helene 
Helene informerade att möjlighet kan finnas för utbildning i 

november/december 2019. Vi beslutade att det inte är aktuellt i dagsläget 

utan ha fokus på ansökan ”finsam coach” och där ingår utbildning i SE/IPS 

metoden för medarbetare. 

 

5. Intresseorganisationer – Kristina 
Kristina kommer ta fram och skicka några förslag på intresseorganisationer 

till Helene som vi skulle kunna knyta an till Trisam.  

 

6. Projekt Ockelbo Allservice – Anders 
Anders informerade att projektet fortfarande finns, är förlängt till 30 

september 2019. Det drivs av Åmek i Åmot. Tanken är fortfarande att det 

ska avvecklas till ett ASF eller en ekonomisk förening.  

 
7. Arbetsförmedlingen – Utmaningar 

Punkten pausas tills nästa Mysam då Anna Magnusson Kroon var 

förhindrad att delta på dagens Mysam. 

 
8. Region Gävleborg – Utmaningar 

Christina informerade om God och Nära Vård som de startat, frågan de 

ställer sig är vad det ska leda till? Regionen vet lite om det i dagsläget. 

-Hamnar rätt patient på rätt vårdnivå? 

-Vad ska Hälsocentralen fortsätta att inte göra? 

 

Utmaning lokalt, rekrytera allmänspecialist läkare istället för att ha 

hyrläkare. Trisam, läkarens och övrig personals vetskap om Trisam som 

verktyg. Christina kommer boka in tid med Helene längre fram där hon ska 

komma och informera om Trisam för personal på Hälsocentralen. 

 

 

http://www.finsamgavleborg.se/
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9. Kommunen – Utmaningar 
Anders uppgav att Företagarna är en av utmaningarna, vilket ansvar ta de i 

Ockelbo? få med de i processen samt att näringslivsenheten är en stor part 

att samverka med. 

 

Kristina uppgav att rekrytering pågår efter henne och att biträdande chef på 

LSS har förordnande till 31 augusti 2019.  En utmaning hon ser är att få ett 

annat tänk i Ockelbo kommun, jobba med parallella insatser för brukarna. 

Det finns brist i personalens kunskap. 

 

10. Försäkringskassan – Utmaningar 
Cathrine informerade att Försäkringskassan har stor personalomsättning i 

dagsläget, rekrytering pågår. Medarbetarna söker nya arbeten internt på 

försäkringskassan. Försäkringskassan ökar sin digitalisering och kommer gå 

in i ett nytt system till hösten vilket tär på personalresurserna samtidigt som 

personal slutar och ny ska rekryteras. 

 

Gävleborg har ett av de högsta sjukpenningtalet i Sverige. 

 
11. Övriga frågor 
Helene informerade att Carin Engblom, rektor och chef för Elevhälsan i 

Ockelbo kommer för dialog på Mysam den 3 juni. 

 

Helene påminner om Mysam konferens den 16 maj. 

 

 

 

 

 

Helene Tyrén 

Processledare 

 

http://www.finsamgavleborg.se/

