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Sammanträde med Mysam Gävle 

Datum:  17 december 2021  

Tidpunkt:  09:45-11:45 

Plats:  Teamsmöte 
                      
  

 
 
 
 
 
 

 

1. Angelica hälsade välkommen till mötet och dagordningen godkändes. 
 

2. Föregående minnesanteckningar gicks igenom och lades till 
handlingarna. 
 

3. Frågeställning från utbildning Gävle kring unga. Se bilaga. Hur går vi 
vidare? Är Mysam rätt forum att arbeta vidare genom? 
 
Frågan diskuterades i Mysamgruppen tillsammans med arbetskollega till 
Kurt, Anneli Edvinsson, som bjöds in till Mysam för diskussion. Alla är 
angelägna om att frågan är viktig att jobba med. Man uppfattar ett glapp 
kring individer som är 17-18 år när det gäller regionens vårdinstanser. 
Ungdomar som är mellan 13-23 ska hanteras genom ungdomsmottagning 
men hänvisas till primärvård. Kurt lyfter fram angelägenheten i frågan och 
Karineh lyfter vidare inom primärvården för att diskutera behov och 
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frågeställning. Mysamgruppen följer utvecklingen i frågan, ingen har en 
egen enkel lösning just nu.  
 

4. Frågeställning från Arbos kring individers stöd från 
regionen/vuxenhabiliteringen. Se bilaga. Hur går vi vidare? Är 
Mysam rätt forum att arbeta vidare genom? 
 
Det finns individer med komplexa svårigheter där det är svårt att hitta rätt 
vägar kopplat till regionens stöd. Man kan uppfatta att utifrån individens 
svårigheter borde det finnas mer stöd att tillgå, funderingar finns ex på hur 
de ser ut från vuxenhabiliteringen och hur kontaktvägar dit ser ut. Det är 
svårt att avgöra rätt nivå av insats utifrån den samlade kunskap vi har. 
Hur kan vuxenhabiliteringen möta upp kring dessa frågeställningar. Anna 
MK berättar att det kan finnas dialog mellan AF och vuxenhab, ev finns 
kunskap där att hämta. Anna undersöker hur representation från Gävle 
samt frågeställningar ser ut. Vi pratar också om att nyttja Trisam som 
möjligt verktyg att arbeta kring dessa individer. Trisamrepresentater från 
vården kan vid behov bjuda in representanter från andra kliniker vid deras 
möten. Vi kommer prata vidare om hur Trisam kan nyttjas på kommande 
möte. Patrik från vuxenhabiliteringen bjuds in till fortsatt dialog och 
Anna-Karin har kontakt med honom från Samordningsförbundets sida. 
 

5. Frågeställning från Arbos kring kontaktvägar till AF. Se bilaga. 
Göran beskriver frågeställningen och att det medför svårare kontaktvägar 
idag när individer inte har någon egen handläggare hos AF. Man ser att 
det saknas, särskilt när individer har särskilda behov och svårigheter att 
själva lotsa sig fram hos Arbetsförmedlingen. Anna MK lyfter att även här 
kan man prova om Trisam kan vara en väg att komma framåt.  
 

6. Frågeställning från Arbos kring antalet individer som har 
sjukersättning. Se bilaga. 
Göran beskriver att utifrån befolkningsunderlag och socioekonomi i Gävle 
så är det förvånansvärt att det är så få som har sjuksersättning. Utifrån det 
politiska uppdraget att stötta individer till rätt ersättning behöver man 
också undersöka hur det ser ut kring sjukersättning. Genom 
Försäkringskassan kan finnas visst stöd för att göra analyser och Göran 
har haft dialog med Jenny J kring detta. Fortsatt arbete kan komma att ske 
genom Försäkringskassans analysavdelning.  
Man kommer också jobba mer tillsammans med vården och fördjupa 
förståelsen kring medicinska underlag. Det är också insats på gång att 
arbeta med arbetsträning i team där man också kommer ha fokus på att 
validera, bedöma funktioner för att se vad som funkar/inte funkar för en 
individ i olika arbetsmiljöer. Resultat kan användas på olika sätt i våra 



 
 Minnesanteckning  

 
  
 
Angelica Gabrielsson, Processledare 

 
Samordningsförbund Gävleborg 
Slottstorget 1, plan 3, 802 50 Gävle 
Telefon: 072-724 68 56 | Org.nr. 222000-3137 
www.finsamgavleborg.se  

samarbeten och Trisam kommer vara en viktig funktion att arbeta vdiare 
kring detta. Det är möjligt att man kommer se att fler individer kommer ha 
rätt till sjukersättning. Göran har fortsatt dialog med Jenny samt 
samverkansansvarig hos Försäkringskassan. 
 

7. Pågående förstudie – minska glapp mellan myndigheter 
Vi får information om att förstudien pausats och kommer att återupptas 
efter årsskiftet. Projektledare behöver få mer stöd kring själva 
projektplaneringen och det har varit lite svårt att komma i kontakt med 
kontaktpersonerna. Anna, Jenny, Pia, Karineh finns som stöd till detta. 
 

8. Styrgrupp personliga ombud – Pia Gabrielli 
Pia berättar att man under året arbetat med 25 nya individer och avslutat 
arbete kring 24 individer. Av de man arbetat aktivt med så har 13 individer 
haft hemmavarande barn. De frågor som personliga ombuden till största 
delen möter handlar om hur man kan hitta/få stöd till en struktur i 
vardagen. Specifikt handlar det om ekonomi och bostadsfrågor. En 
redovisning ska göras till länsstyrelsen och den kommer Mysam få ta del 
av. De personliga ombuden har en specifik fråga som handlar om 
kontaktvägar till AF där man önskar förbättrade vägar. Anna MK tar med 
sig informationen.  
 

9. Framtida Mysam och Trisamstyrgrupp samt utveckling 
individinsatser 2022 – Anna-Karin Hainsworth 
Anna-Karin berättar om utvecklingen 2022, mer information finns i bifogat 
bildspel. Vi fortsätter att arbeta med förmöten för Mysam Gävle, och där 
kommer vi också ta med Trisamfrågor. 
 

10. Information om stadsdelslyftet – Mysam spanar lite – Josefine 
Wennelin 
Josefine berättar lite om hur Gävle kommun kommer att arbeta med mer 
riktade analyser där det finns behov av sådana. Man kommer att arbeta 
med Andersberg lite mer för att se vad det kan finnas för behov av riktade 
insatser där. Karineh uppfattar att det är positivt särskilt för regionen och 
uppfattar det som att ledningen är positiv. Mysam kan vara stöd i olika 
delar kopplat till riktade analyser. 
 

11. Nästa möte  
Angelica kommer med inbjudningar i mellandagarna för 2022. 

 
 
Angelica Gabrielsson 
Processledare 


