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Sammanträde med Mysam Ockelbo 

Datum:  12 sept 2022 

Tidpunkt:  15.00-16.30 

Plats:  Teamsmöte 

                      
 

Minnesanteckning 
 

1. Angelica hälsade välkommen till mötet. Vi gick igenom föregående minnesanteckning samt 

dagordningen. 

 

2. Avslut projekt hållbart arbetsliv. Vi hoppas på att få en dragning vid kommande möte. Per berättar 

det han vet om implementering av metod och arbetssätt. Ev kan volymerna minska. Sofia beskriver 

att hon sett individer komma framåt genom projektet och man fortsätter att arbeta genom Trisam.  

 

3. Trisam styrgrupp. Vi pratar om nuläget. Helene informerar om indikationer på kö till Trisam 

Ockelbo. Processledare kommer att medverka på Trisammöten ibland, och medarbetare inbjuds till 

rehabkoordinatorsträffar. Region Gävleborg och kommunen har ett arbete som pågår kring 

förändringar av behov av läkarintyg för individer med försörjningsstöd, där utvecklingen istället går  

 

Namn Roll Organisation 

Per Lundgren Verksamhetsutvecklare 
Samordningsförbund 
Gävleborg 

Helene Breed Processledare Trisamutvecklare Region Gävleborg 

Elin Ahtinen Chef primärvården Region Gävleborg 

Sofia Lindstrand Biträdande enhetschef IFO Ockelbo kommun 

Angelica Gabrielsson processledare 
Samordningsförbund 
Gävleborg, Försäkringskassan 

Anna Magnusson Kroon Sektionschef Arbetsförmedlingen 
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mot att göra en planering av insatser istället för att skriva intyg från vården. Vi tittar på statistik och 

pratar om vad som skulle vara intressant att få information om. Önskemål kom fram om 

diagnoskoder, stegförflyttningar samt fundering på om det går att se om det är bättre resultat när 

individen är med på mötet. 

 

4. Insatskatalogen. I tidigare minnesanteckning hade vi noterat en frågeställning från Nedzad. Sofie 

undersöker om frågan är aktuell fortfarande. Per informerar om att insatskatalogen har en ny 

kontaktperson. 

 

5. Handlingsplanen. Ingen uppdatering. Mikaela och Anna-Lena skulle arbeta vidare kring samarbeten.   

 

6. Övrigt 

a. Information från Hc om läkarläget. 

b. Per påminner om indikatorenkäten. 

  

   10.        Nästa möte blir den 5 december kl 15.00 

 

 
Angelica Gabrielsson, Processledare 
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