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Sammanträde med Mysam Hudiksvall 

Datum:  7 september 2022 

Tidpunkt:  13.00-14.30 

Plats:  Teamsmöte 

                      
  

Minnesanteckning 

 

1. Angelica hälsade välkommen. Vi presenterade oss för varandra och gick 

igenom dagordningen samt föregående minnesanteckningar. 

 

2. Finsamprojekt. Vi pratade om de tankar som finns kopplat till att utveckla 

projekt för yngre individer. Det har inte hänt något sedan föregående möte 

där det var en workshop i Hudik 30 maj. Nu bestäms att Per kommer att 

kontakta MUCF för att höra om deras dialog- och workshopmaterial kan 

vara aktuellt att använda i Hudik. Efter han har fått kontakt med MUCF så 

kontaktar han Helena för att planera fortsatt arbete.  

 

3. Trisam. Camilla beskrev nuläge i Trisam. Det är rekoträffar på gång 

samt konferens den 13 oktober. Från kommunen beskriver man att 

förutsättningar och behov kring Trisam har förändrats över tid. Man 

lyfter in färre ärenden till Trisam nu än tidigare, vilket man bedömer 

Namn Roll Organisation 

Per Lundgren verksamhetsutvecklare  
Samordningsförbund 
Gävleborg 

Helena Hägg Bitr enhetschef jobbcentrum  Hudiksvalls kommun 

Anna Fält Skoglund Enhetschef Försäkringskassan 

Åsa Ramqvist Lehnberg Rehabkoordinator  Region Gävleborg 

Eva Widell Projektledare Hudiksvalls kommun 

Sofia Groth Projektledare Hudiksvalls kommun 

Elisabet Sundgren Enhetschef Region Gävleborg 

Camilla Andersson  Processledare/trisamutvecklare Region Gävleborg 

Angelica Gabrielsson Processledare/koordinator Försäkringskassan 
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bero på att flera frågeställningar kan lösas i direkt dialog med 

vården. Man upplever bra samarbetet med primärvård. Önskar dock 

närmare kontakt med psykiatrin. Vi pratar om vilka förväntningar 

som finns hos insatsledare i Trisam och det handlar om att 

sammanställa material till samordningsförbundet kvartalsvis, och 

därigenom ges man också möjlighet att specifikt reflektera över sin 

egen roll i Trisam. Angelica berättar om en återrapportering från ett 

team i Söderhamn som handlar om svårigheter nästa steg efter 

Trisam då det är svårt starta samverkan med AF. Frågan är lyft hos 

alla berörda parter. 

 

4. Insatskatalogen. Inget särskilt att säga. Helena kollar upp aktuellt 

material. 

 

5. Handlingsplanen är formulerad på det sätt vi vill ha den idag. 

 

6. Övrigt. Per påminner om indikatoruppföljningen. Han informerar också 

om att han medverkar i en möteskonstellation i Hudiksval kring social 

hållbarhet. Vi håller ögonen på detta och ser om det finns beröring till 

Mysam. 

 

7. Nästa möte blir den 30 november kl 13.00. 

 
 

 

Angelica Gabrielsson 

Sammankallande 
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