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Sammanträde med Mysam Gävle 

Datum:  11 mars 2022 

Tidpunkt:  14.00-15.30 

Plats:  Teamsmöte 

Närvarande:   

                      
  

Namn Roll Organisation 

Per Lundgren Verkamhetsutvecklare 
Samordningsförbund 
Gävleborg 

Jenny Jonsson Enhetschef  Försäkringskassan 

Dennis Berglund Enhetschef försörjningsstöd Gävle kommun 

Anna Magnusson Kroon Sektionschef Arbetsförmedlingen 

Kurt Hjalmarsson Rektor Im Gävle kommun 

Josefine Wennelin strateg Gävle kommun 

Ingela Söderlind 
Verksamhetschef 
myndighetskontoret Gävle kommun 

Marie Halilovic 
Verksamhetschef stöd i hemmet 
SoB Gävle kommun 

Göran Herdin              
Verksamhetschef förebyggande 
och kompetens Gävle kommun 

Veronica Sebelius Enhetschef LSS Gävle kommun 

Birgitta Molinder Kjerstensson Vårdenhetschef Capio 

Karineh Tahmasian Vårdenhetschef  Region Gävleborg 

Sandra Edstöm  Gävle kommun 

Anette Kjellin 
Sakkunning samordnare 
föräkringsmedicin Region Gävleborg 

Helene Breed 
Processledare Trisam, 
Trisamutvecklare  Region Gävleborg 

Angelica Gabrielsson 
Koordinator Mysam, 
Processledare Trisam Försäkringskassan 
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Minnesanteckning 

 

1. Angelica hälsade välkommen till mötet. 

 

2. Vi gick igenom dagordningen och det förarbete som skett till dagens möte. 

Vi gick igenom föregående minnesanteckningar. 

 

3. Uppföljning av ärende ”Unga vuxna i behov av mer stöd”. 

 

Mötet diskuterade om hur man gör för att fånga upp ungdomars behov när 

de tar kontakt med Hc. Här uttrycker man från primärvård att det finns ett 

förbättringsbehov från deras sida kopplat till tillgänglighet och bemötande. 

Vi konstaterade också att ungdomsmottagningarna inte har samma 

funktion som en hälsocentral och kan inte ta över deras arbete. Det är 

särskilda områden som ungdomsmottagningarna arbetar med. Karineh 

kommer att undersöka hur uppdrag umo/hc ser ut och vem det är som  har 

mandat att besluta kring detta. 

 

Även när det gäller elevhälsa så har de inte samma uppdrag som 

primärvård. Elevhälsan har ett förebyggande uppdrag.  

 

Hur tar vi hand om unga i behov av stöd och hur arbetar vi i samverkan 

kring dem då ett problem är att de kan ha svårt att lyfta sina behov och 

finna rätt vägar. Kurt beskriver koppling till forskning. Behov av ”En väg 

in” och här finns sådana uppdrag i vissa områden. Mer information behövs.  

 

Vi arbetade i tre grupper utifrån frågeställning ”vad är viktigt för att 

komma vidare i den här utmaningen?”: 

• Identifiera vilka som är berörda/har ansvar i berörd fråga 

• Kartlägga vilka som möter ungdomarna 

• Fråga om gränssnitt/beslut 

• Idé om att ”en väg in” kan vara en lösning 

 

Representanter utses för att ha ett kommande möte i syfte att reda 

djupare i frågan. Deltar gör Karineh, Kurt, Josefine, Pia (ej tillfrågad 

ännu), representant Trisam. 

 

4. Uppföljning av ärende ”vuxna i behov av stöd” 

Angelica informerade om att från vuxenhabiliteringen är Patrik intresserad 

av att medverka i arbetsgrupp/möte för att diskutera frågeställningar och 

http://www.finsamgavleborg.se/
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behov. Även i denna fråga utses en arbetsgrupp/arbetsmöte för att 

diskutera vidare. Deltagare i mötet från Mysam blir Göran, Anna, Josefine, 

Karineh, Trisam processledare, eventuellt Pia (ej tillfrågad ännu). 

 

5. Projekt ”Rätt till rätt” – Göran Herdin 

Göran berättar om projektet som beviljats medel från nämnd för arbetet, 

och man rekryterar in tre medarbetare. Projektet handlar i korthet om att 

utveckla arbetsmetoder och nyttja dessa för arbetsprövningar, 

aktivitetsbaserade bedömningar för individer med försörjningsstöd som ev 

skulle ha annan form av försörjning. Man kommer rekrytera 

förtroendeläkare, vill köpa in försäkringsmedicinska utredningar. Viktigt 

blir samarbete med rehabkoordinatorer. Även AF blir involverad, liksom 

Fk. Göran tar kontakter vid behov. 

Bildspel bifogas. 

 

6. Trisam  

Angelica presenterar nya processledare 2022: Helene Breed, Camilla 

Andersson, Angelica Gabrielsson. Processledarskap delas således mellan 

Region Gävleborg och Försäkringskassan. 

Resultaten från 2021 gicks igenom och även förslag om nya mål för 2022. 

Vi tittade på det rapporteringsverktyg som kan användas av medlemmarna 

i Trisamteamen för att förmedla både sånt som kan vara problem för 

teamen liksom goda exempel.  

Dennis berättade kort om arbetet i Gävle som pågår för att sprida 

möjligheter att nyttja Trisam i fler områden hos Gävle kommun. Helene 

informerade om att Helene och Camilla kommer att arbeta bland annat 

med Trisamteamen för att stödja dem i deras arbetsmetoder. 

 

7. Finsamprojekt ”minska glapp mellan myndigheter” 

Tyvärr hade gruppen kort med mötestid kvar och frågan fick beröras 

övergripande. Projektet pausades i höstas och det finns inte resultat att 

redovisa. Bland annat var det dålig respons från kontaktpersoner till 

projektledaren.  Mysam önskar få en frågeställning genom mail för att 

kunna ta ställning till om projektet ska startas om eller ej. Angelica 

formulerar mailfråga tillsammans med Josefine och Pia. 

 

8. Handlingsplan 

Det är en ny mall för handlingsplan Mysam. Angelica kommer att föra 

över relevant information till den nya mallen och vi pratar mer om 

handlingsplan vid kommande möte. 

 

9. Övrigt 

http://www.finsamgavleborg.se/
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Årsredovisning för personliga ombud fanns med som bilaga till mötet. 

Personliga ombud kommer upp som punkt på kommande Mysammöte. 

 

10. Nästa möte  

Angelica har bjudit in till kommande möten för året. Viktigt att vara aktiv 

och tagit del av underlag inför mötet så att vi kan reflektera tillsammans på 

mötet. Anmäl egna frågor till Angelica senast två veckor före mötet. 

 

 

Angelica Gabrielsson 

Processledare 
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