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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. Trisam 2.0 

Helene Tyren berättade om de förslag som arbetsgruppen (med 

representanter för alla parter) för Trisam utvecklingen tagit fram och 

Trisams övergripande styrgrupp (Eva Alner Liljedahl, Mohammed 

Chabchoub Af, Tommy Stokka RG, Tina Manson Söderlund som 

representant från kommunerna) tagit ställning till. Förslagen 

presenterades, vissa för beslut i Mysam och vissa för synpunkter för 

sammanställning till länsledning Välfärd.   

 

a) Ska vi ha en partsgemensam samtalsguide inför Trisam.  

http://www.finsamgavleborg.se/
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Arbetsgruppen föreslår att vi tillsammans skapar en gemensam 

samtalsguide som alla använder inför en konsultation i Trisam. 

Inkluderar frågor om våld.  

 

Generellt kan det vara bra med en samtalsguide säger gruppen. 

Arbetsförmedlingen lyfter frågan vidare i sin organisation för 

diskussion. 

Helene kommer även inhämta synpunkter till de deltagare i Mysam 

som ej närvarar på mötet. Svaret ska redovisas till Länsledning 

Välfärd 18 december.  

 

b) Fler handläggare från kommunen i Trisam? Lokalt beslut 

Här tycker Mysamgruppen att man ska tänka på att Trisam inte ska 

ha för många medlemmar i mötesgruppen eftersom det kan bli för 

svårhanterligt då. Ytterst är det dock en fråga för kommunen att 

besluta kring. Även här inhämtar Helene synpunkter från de som ej 

närvarade vid mötet. 

 

c) Behov av en individinriktad insats för de som har liten 

arbetsförmåga och inte uppfyller kraven på exvis rehabersättning? 

Svaren lyfts vidare till länsledning Välfärd. 

Här diskuterade Mysam kring att det finns behov av insatser. Gärna 

utifrån ett länsövergripande fokus men med lokalt arrangemang. 

Lokal förankring av arbetet är viktig. 

 

4. Våld – fortsatt utvecklingsarbete 

Helene berättar om det arbete som Samordningsförbundet har medverkat 

i via NNS, och väldigt många medarbetare deltog på workshoparna som 

var kring våld.  

 

Gruppen upplever att frågan kan vara svår att arbeta kring, och det är 

svårt att ta hand om svaret. Här måste ex AF och Försäkringskassan 

arbeta mer med frågorna internt. Robert lyfter fram att han hoppas att 

inte någon individ lyfts till Trisam från vårdens sida utan att de först har 

frågat om våld. Det är ett arbetssätt som de har. 

 

Frågan lyfts igen på kommande Mysammöten. 

 

5. Planering kompetenstimme 

Vi har haft en kompetenstimme från försörjningsstöd/Ame som var 

uppskattad. Gruppen vill gärna fortsätta med kompetenstimmar men 

upplever att förutsättningarna för dessa just nu inte finns i 

verksamheterna. 

http://www.finsamgavleborg.se/
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Mysam beslutar att skjuta fram fortsatta kompetenstimmar till nästa år 

och då göra en ny planering. 

 

 

6. Brukarinflytande 

Inbjudningar till workshopar har gått ut och alla känner till dessa. 

 

7. Rapport från respektive organisation 

 

Robert berättar att det återigen är så att en del patienter avstår att komma till 

hälsocentralerna för vård. Men man fortsätter kalla till besök, det stängs inte 

ned som i våras. 

Karin berättar att det nu är ändrat så att man ska ha läkarintyg från dag 15, 

och planen är att från januari så är det från dag 8 igen. 

Per berättar att man påverkas indirekt av pandemin men projekt rullar på i 

länet. 

 

 

8. Nästa möte:  

 

24 februari kl 14.00-16.00 samt 5 maj kl 14.00-16.00 

 

 

 

 

Angelica Gabrielsson 

Processledare 

 

http://www.finsamgavleborg.se/

