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1. Välkommen/Dagordning 

Angelica Gabrielsson hälsade samtliga välkomna till mötet, dagordning 

godkändes. 

 

2. Föregående minnesanteckningar 

Vi gick igenom föregående minnesanteckningar. Kommenterade att 

Trisam på psykiatrin startar idag. 

    

3. Planering kompetenstimme 

Vid förra mysammötet fick Angelica i uppdrag att ta fram underlag för 

en kompetenshöjande satsning för medarbetare. Angelica skickade ut ett 

underlag före sommaren och bad om reflektioner då, de som kom in var 

positiva. Under mötet diskuterade planeringen för kompetenstimme som 

fastställdes på mötet innan sommaren igen. Deltagarna i dagens möte 

önskar inte ha mötestillfällen på fredagar utan torsdagar istället, samt 
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tydligt uppehåll över jul/nyår. Kanske max ca två gånger per månad. 

Finns också ett önskemål om att lägga till insatskatalogen i 

kompetenstimme utöver den planering som skett. För att göra 

planeringen bra önskar man att Angelica stämmer av med 

mysamgruppen som i sin tur stämmer av med medarbetare om förslag 

på frågeställningar till kompetenstimmarna.  

Angelica får i uppdrag att arbeta vidare med planeringen.  

 

4.  Insatskatalogen – uppdatering 

 

Angelica berättar om insatskatalogen och tipsar om en begreppsworkshop 

som hon medverkat i som var positiv. Förhoppningsvis kommer ett material 

kring begrepp som kan användas på ex APT eller andra samverkansfora i 

syfte att mötas, få förståelse för varandras uppdrag. Anna-Karin informerar 

om att samordningsförbundet anställt Lina som ekonom och hon kommer 

också att hantera insatskatalogens administration. Kontaktuppgifter till Lina 

finns på hemsidan. Anna-Karin informerar vidare om att 

samordningsförbundet gärna informerar om insatskatalogen, ex på APT. 

Förslag finns att insatskatalogen presenteras på kompetenstimme. 

 

5. Mysam - indikatorer 

Anna-Karin visar en sammanställning av den uppföljning kring Mysam 

som samordningsförbundet gjorde förra terminen. Vi reflekterade kring 

möjligheter att samarbeta tillsammans med brukare, och deltagarna kan 

inte känna igen resultaten som handlar om en ökning kring 

brukasamverkan. Det finns grundstruktur för samverkan via Mysam, 

men det är väldigt viktigt att vi har god närvaro på mötena. 

Förslag till samordningsförbundet att fundera vidare kring bortfall i 

svaren på enkäterna. Kanske medverkande i Mysam endast ska fylla i en 

enkät även om de deltar i flera grupper? 

 Bildspel om indikatorer bifogas mail med minnesanteckningarna. 

 

6. Brukarinflytande 

Samordningsförbundet har ett erbjudande om att vi kan medverka i 

workshop kring brukarinflytande och det är Mysamgruppen intresserad 

av att ta del från. Workshopen anordnas då tillsammans med Anna 

Öhman som är brukarinflytandesamordnare i länet, och NSPH. Det är 

inte alltid så lätt att finna rätt upplägg för att komma i kontakt med 

brukare/brukarorganisationer på ett bra sätt och information/kompetens 

behövs, men i dagsläget finner Charlotta och Karin att det inte finns 

utrymme till medverkan. Lotta beskriver att hon har goda erfarenheter 

från Aleris att arbeta med patientråd som brukarsamverkan. Dessa 
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träffades en gång per termin.  Ett utkast till inbjudan om workshop för 

brukaresamverkan biläggs minnesanteckningen. 

 

 

7. Processtöd/processledning Mysam 

 

Anna-Karin berättade att det finns möjligheter till att utöka processtöd 

till Mysamgrupperna, om Mysamgruppen så önskar. Vi pratade om vad 

detta kan innebära för Mysam, ex få stöd med att arbeta med 

ansökningar, få mer tid och hjälp. Uppfattas som bra eftersom det är 

svårt att hinna med i vardagen. Viktigt att processtödjaren samverkar 

med respektive part i Mysamgruppen. Anna-Karin återkommer med 

information när beslut fattats. 

 

8. Rapport från respektive organisation 

 

Karin berättar att inom Försäkringskassan fanns det viss oro i våras utifrån 

pandemin, men det har gått bra under våren och sommaren. Inom 

myndigheten har man hjälpts åt och också hanterat de regeländringar som 

skett. Nytt nu i höst är att riskgrupper kan söka ersättning, det kan man läsa 

om på Försäkringskassans hemsida. I nya sjukskrivningar så är de första tre 

veckorna en intygsfri period.  

 

Charlotte informerar om att det inom myndigheten har varit jobbiga två år 

med många förändringar. Tjänsteutbudet hos Arbetsförmedlingen har 

minskat. De externa tjänster som man använder sig av har volymkrav. 

Medarbetarna arbetar delvis på distans och det har funkat väldigt bra, 

frisknärvaron är hög. 

 

Lotta berättar att för hennes del så är detta sista Mysam då hon ska byta 

arbete, Robert Hill bjuds in istället till Mysam. Inom vården börjar läget 

stabiliseras, patienter börjar komma tillbaka. Man märker att de 

psykosociala teamen kommer att få ökad belastning. Det är tänkt att de 

separata luftvägsflödena ska integreras hos samtliga hälsocentraler. Lotta 

reflekterar också kring att patienter är duktigare nu på att acceptera 

egenvårdsråd än tidigare före pandemin. 

 

Anna-Karin berättar kort om att det inom Samordningsförbundet är på gång 

några olika projekt som handlar om SE-coach verksamhet. Dessa sker i 

Ovanåker, Hofors, Ljusdal och Ockelbo. 
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9. Nästa möte 

 

Nästa möte blir den 19 november 09,15-11,15 

 

 

Angelica Gabrielsson 

Processledare 
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