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1. Välkommen/Dagordning 

Angelica Gabrielsson hälsade samtliga välkomna till mötet, dagordning 

godkändes. 

 

2. Föregående minnesanteckningar 

Vi gick igenom föregående minnesanteckningar. 

    

3. Förhoppningar och farhågor för mötet 

Gruppen pratade om förhoppningar och farhågor på mötet och önskade 

få information om vart vi är på väg, vad som är på gång hos parterna, 

önskar dialog och verkstad, få en bra och uppdaterad information var 

gruppen står i ansökan om samordningsmedel från 

samordningsförbundet, komma ett steg längre, ha en bra dialog, vara 

konstruktiva. Farhågor finns kring teknik, tidspress, att några parter 

(Aleris och psykiatrin) ej medverkar i mötet. 

http://www.finsamgavleborg.se/
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4. Sofia och Kristina informerar om projektet ”Må bättre” som är ett 

levnadsvaneprojekt som primärvården arbetat med. Bildspel bifogas till 

minnesanteckningarna. Projektet har vänt sig till personer som söker 

stöd för psykisk ohälsa, och inneburit att personerna deltagit i ett 

program som på olika sätt involverat levnadsvanor, ex kost, fysisk 

aktivitet, riskbruk. Programmet har inneburit att deltagarna medverkat 

gruppvis. Samarbete har funnits med Trisam. Erfarenheterna har varit 

lyckosamma – efter projektslut så ser man att det finns ett ökat 

välbefinnande hos deltagarna, man har minskat sitt vårdbehov och har 

fått egna försörjningar.  

Primärvården har sökt medel för att ta upp projektet igen i höst, då med 

fokus på unga. Se presentation här. 

 

5. Hållbart arbetsliv  

Stefan och Sara berättar att man nu har fått medel beviljade från 

samordningsförbundet för projektet, och att man ska börja planera för 

utformningen. I projektet ingår att utbilda ”finsamcoach”, och man 

planerar för ca 45 deltagare. Dialog har skett med utvecklingsnämnden i 

kommunen och den 16 juni ska information ske på socialnämnden. 

Medel har beviljats i första hand till 31 december 2021. Mysam-gruppen 

diskuterar hur inremittering ska ske, ex genom Trisam och att det är 

viktigt att ha en tidplan. Projektet följs på Mysam möten framöver. 

 

6. Trisam 

Per berättar om resultat från Trisam och ett bildspel bifogas 

minnesanteckningen. Rutiner har utvecklats och bland annat arbetar man 

med frågor kring våld. Fyrpartschefsgruppen ska titta på 

utvecklingsmöjligheter för Trisam. Se presentation här. 

     

7.  Insatskatalogen – uppdatering 

 

Angelica informerar om insatskatalogen och visar hur det nu ser ut på 

www.insatskatalogen.se. Vi kommer överens om att informera medarbetare 

om insatskatalogen, och samordningsförbundet är gärna med på ex Skype 

möten för att presentera insatskatalogen. I september så ska IFO få 

information om insatskatalogen, och AME kommer att delta på 

informationen. AF och Försäkringskassan har information på gemensam 

metoddag. 

Angelica påminner om att vara aktiv och meddela Samordningsförbundet 

när det är nya insatser som ska med till katalogen eller det blir andra 

ändringar.  

 

 

http://www.finsamgavleborg.se/
http://finsamgavleborg.se/media/187012/ma-ba-ttre-ppt-mysam-2020-06-04.pdf
http://finsamgavleborg.se/media/187009/ppt-delrapport-trisam-20-kvartal-1-2020-pdf.pdf
http://www.insatskatalogen.se/
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8.  Rapport från respektive organisation 

 

Stefan från AME berättar att man försöker ha verksamhet som vanligt. Man 

har fått lite nya uppdrag och stöttar äldreomsorgen, och har ex tillverkat 

skydd. Nu ska man också tillverka förkläden som behövs. 

 

Sara från IFO berättar att det finns direktiv att arbeta hemifrån, men det 

behövs också att det finns personal på kontoret. En del 

utvecklingsaktiviteter stannar av pga. pandemin, kostnader för 

försörjningsstöd ökar. Sara berättar vidare att man inte sett så stor ökning 

kring våld hemma. IFO har inte haft någon hög intern sjukfrånvaro.  

 

Åsa berättar att verksamheten fungerar, och att man delvis arbetar hemifrån. 

Det har gått bra.  

 

Anna från Försäkringskassan informerar om att det är ett ökat inflöde för 

sjukpenning, att läget är ok i Gävleborg och att man kan hjälpa andra län. 

Handläggarna arbetar utglesat och har digitala möten istället för fysiska 

möten. Det är en låg sjukfrånvaro hos handläggarna. 

 

Charlotta berättar att AF har ett pressat läge, med många nya arbetslösa. 

Egen personal behöver stödja på andra enheter. Idag gör man inte några 

egna lokala utredningar själva, utan arbetar endast genom kompletterande 

aktörer. Viktigast är att ex fatta beslut om Job, individer hänvisas till 

tjänsten ”stöd och matchning”.  

 

Kristina berättar att man inom primärvården har ställt om så att man har 

särskilda luftvägsflöden i Edsbyn och Baldersnäs i Bollnäs. Det ska ske fler 

provtagningar av Covid, men det är svårt att få till bra flöden. Den interna 

sjukfrånvaron ser bra ut. 

 

Per från Samordningsförbund Gävleborg beskriver ett relativt normalt 

nuläge och att man finns tillgänglig som stöd för parterna. Den 2 juni börjar 

en ny ekonomresurs på Samordningsförbundet, som också ska hantera 

insatskatalogen.  

 

 

9. Övrigt 

 

Kristina lyfter en fråga kring samarbete med socialtjänsten där personer 

har ett riskbruk. Sara och Kristina planerar in gemensamt möte för 

fortsatt samarbete. 

http://www.finsamgavleborg.se/
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Per lyfter frågan att Aleris och psykiatrin saknas på mötet och vi 

funderar över hur vi ska arbeta fram för bättre deltagande. 

 

Angelica får i uppdrag av Mysam att ta fram statistik kring sjukfrånvaro 

och arbetslöshet, i samarbete med AF till nästa Mysam. 

 

 

10. MYSAM möten för 2020 

 

Angelica kommer med Outlook inbjudningar för kommande möten. 

Inget bestämt för dagen. Möten ska helst ej ske tisdagar eller onsdag och 

torsdag förmiddag. 

 

 

Angelica Gabrielsson 

Processledare 

 

http://www.finsamgavleborg.se/

