
 

 Minnesanteckning  
 

 2020-04-02 

Angelica Gabrielsson, Processledare 

 

Samordningsförbund Gävleborg 

Slottstorget 1, plan 3, 802 50 Gävle 

Telefon: 072-724 68 56 | Org.nr. 222000-3137 

www.finsamgavleborg.se  

 

Möte med Mysam Nordanstig 

Plats: Skype 

Närvarande: Angelica Gabrielsson, Per Lundgren, Bente Sandström, Linda 

Reit, Anna Fält Skoglund, Stefan Norin. 

Saknades: Peter Vallin, Nils-Olof Nilsson, Kristina Berglund, Susanne 

Pettersson, Gabriella Persson 

 

Datum: 2020-04-02  

Tid 08.30-09.30   

  

                    

Dagordning: 
 

• Välkommen – drop in första 15 min 

• Mötesteknik upplägg  

• Inledning – förväntningar på dagens onlinemöte 

• Reflektion från föreläsning med David Rosengren angående IPS SE  

• Galleria - Reflektioner på frågeställningar 

• Enkel handlingsplan 

• Övrigt 

• Avslutning 

 

Välkommen 

Angelica hälsade välkommen till digitalt möte 

 

Dagens möte  

Vi gick igenom tekniken för dagens möte. Vi hade istället för planerad 

arbetshalvdag ett entimmes digitalt möte där vi använde skype och google 

presentation. 

  

http://www.finsamgavleborg.se/
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Förhoppningar och farhågor på mötet: 

Förhoppningar på mötet: Hitta vad vi ska samverka om – struktur och 

individ. Utveckla samarbetet. Det digitala arbetssättet ger nya former att 

umgås. Det finns möjlighet att ha kortare möten mer frekvent. Förhoppning 

att komma på banan, intressant att lyssna på mötet. Förhoppning att få en 

kontinuitet i möten. Ha högt i tak. Få statusläge från våra olika 

organisationer. Roligt att Linda från psykiatrin är med. Förhoppning att 

mötet ger energi. 

Farhågor på mötet: Att deltagandet från parterna är lågt. Svårt att hinna 

med och finnas till för flera olika grupper. Svårt när man inte deltagit i 

diskussionerna tidigare. 

 

Reflektioner på den digitala föreläsningen med David Rosengren 

Vi stämde av vi såg som intressant och det som varit utmanande. Liknande 

arbetssätt har Hudiksvall provat och flera är intresserade av att prova.  

 

Arbete i galleria kring tre olika frågeställningar 

Vi arbetade utifrån frågeställningarna ”vad är bra att samarbeta om”, ”vad 

ska samarbetet leda till”. Den tredje frågeställningen ”en idé som jag vill 

prova nu” fick inte några kommentarer. 

”Vad är bra att samarbeta om”:  

• Få tips och idéer om utveckling av verksamhet 

• Utbildningsinsatser för personal 

• Flöden och hitta vägar för individen 

• Samverkanskunskap 

• Viktigt att samverka kring den målgrupp som står längst från 

arbetsmarknaden 

http://www.finsamgavleborg.se/
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• Vad som händer i varandras organisationer. Speciellt i nuläget. 

Vilket utrymme vi har att tillföra något idag. Erfarenhetsutbyten 

” Vad ska samarbetet leda till”: 

• God kännedom om varandras uppdrag, förutsättningar och därmed 

kunna hitta individuella lösningar för gemensamma 

kunder/patienter/brukare. 

• Effektivitet med arbete genom alla parters verktygslådor. Varandras 

styrkor i organisationerna. 

• Minskat utanförskap och ta vara på kompetens 

• Generera nytta för individen i behov av samordnade insatser 

 

Praktisk handlingsplan 

 

 

Vi startar med att erbjuda utbildning/information i korta tillfällen. Anna Fält 

Skoglund från Försäkringskassan erbjuder utbildning i försäkringsmedicin. 

Ta kontakt med Anna för att planera. Detta kan ske omgående. Linda Reit 

erbjuder korta föreläsningar där vi i samråd med henne kan bestämma 

innehåll. Exempel på föreläsningar kan vara bemötande, suicidprevention. 

Dessa skulle kunna ske digitalt. Just nu i vår så är det stopp på att erbjuda 

utbildningstillfällen inom Region Gävleborg, men Linda har med sig frågan 

och kan arbeta för planering när stoppet upphävs. Det finns också ett 

http://www.finsamgavleborg.se/
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önskemål om att få information om de olika verksamheterna i ett 

föreläsningschema, ex tema AME, IFO osv.  

Det finns utvecklingsbehov också kring följande: Vägar för individer som 

står långt från arbetsmarknaden. Gruppen har önskemål om kontinuerliga 

nyhetsuppdateringar från varandra.  

 

Avslutande reflektion 

Vi reflekterade tillsammans kring mötet och var överlag nöjda med innehåll 

och teknik.  

 

Nästa möte 

Nästa möte blir den 18 maj kl 9.30-11.30. Troligtvis på skype. 

 

 

/Angelica Gabrielsson 

 

http://www.finsamgavleborg.se/

	Dagordning:

