Minnesanteckning

Angelica Gabrielsson Processledare

Minnesanteckning Mysam Sandviken

Datum:

5 februari 2021

Tidpunkt:

13.00-15.00

Plats:

Digitalt möte

Närvarande:

Katarina Gröndal
Anna Magnusson Kroon
Christer Stockhaus
Joel Jansson
Catrine Hedin
Per Lundgren
Angelica Gabrielsson

1.

Välkommen och struktur för mötet samt presentation
Catrine hälsade välkommen till mötet och lämnade sedan över
agendan för mötet till Angelica.

2.

Ny processledare Mysam Sandviken
Angelica Gabrielsson är ny processledare för Mysamgrupperna i
länet.

3.

Dagordning /Föregående minnesanteckningar
Vi gick igenom dagordningen och föregående minnesanteckningar.

4.

Handlingsplan Sandviken 2021
Mysamgruppen arbetade igenom en ny handlingsplan som sträcker
sig 2021-2022, två år. Handlingsplanen ska följas upp och revideras
årligen och vid behov. Handlingsplanen finns som ett separat
dokument. Ett särskilt fokus får ligga på att inventera parternas
behov och önskemål kopplat till Mysam, så att det upplevs som
viktigt att närvara på våra gemensamma möten. Förarbete kommer
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processledaren att ansvara för och sedan gör vi ett gemensamt
arbete, workshop, vid nästkommande möte.
5.

Insatskatalogen
Katarina berättade att hon arbetar med frågan. Det är fler insatser
som ska in i insatskatalogen som inte syns idag. Mysamgruppen
önskar också att information om våld och aktuella kontaktuppgifter
läggs in i insatskatalogen.

6.

Våld / vidare dialog från förra mötet utifrån Helen T
Mysam ser att det finns behov av både tillgång till aktuella
kontaktuppgifter när det gäller frågor kring våld i nära relationer,
samt att det kan finnas behov av nätverk. När det gäller nätverk så
kan Trisam kanske fungera som sådant.

7.

Rapport från respektive organisation
Katarina berättar att den nya organisationen börjar sätta sig, där man
arbetar mycket digitalt. Upplevelsen är att digitala möten fungerar
ok. Det pågår projekt tillsammans med arbetlivsförvaltningen, och
man arbetar för att få ut individer till praktik och extra tjänster.
Per berättar att utvecklingsarbetet pågår kring Trisam. Många ser
behov av lokala individinriktade insatser, liknande SE-coach och
IPS-coach. Sådana projekt pågår i Ockelbo och Ovanåker, samt
Hofors är i startgroparna. Per berättar vidare att Hudiksvall har en
startad förstudie kring egenmakt.
Christer berättar om att det är högt tryck inom sjukförsäkringen.
Handläggarna arbetar med digitala kundmöten. En upplevelse finns
av att det kan vara svårt att få individer till arbetsträning.
Catrine och Joel kompletterar bilden kring sjukförsäkringen med att
berätta om nya regler som är på gång, förslag att dag 180 bedömning
i rehabkedjan tas bort. Det ska ske en översyn av hela
sjukförsäkringen. Smittbärarpenning har ökat till följd av pandemin.
Anna berättar att man har goda erfarenheter på AF av digitala möten.
Vidare beskriver hon att det i nuläget kan bli glapp i interna insatser,
när AF inte längre själva ska leverera insatserna. Upphandlingar av
insatser kan vara krångliga och ta tid. I dagsläget kan vara kö till
vissa tjänster.

8.

Övrigt
Anna lyfte frågan om var läget är kring Fontänhus. Tyvärr hade vi
inte någon medverkande som kunde berätta i detalj hur det ser ut,
men som gruppen förstår det så är det en fråga som hamnat inom
politiken.
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9.

Nästa möte
Nästa möte blir den 23 april kl 13-15.

Angelica Gabrielsson, Processledare
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