
Workshop Mysam Sandviken 23 april 2021

Välkomna!



Katarina G
Catrine H

Lisen

Ulrika J

Anna MK

Per

Mötesteknik upplägg:

- Använd talar cirkel

- Använd chatten

- Antecknar i öppen &

delad Google presentation 

- Flera mötesrum
Christer S

Talar cirkel

Johnny

Angelica

Körschema 

- Inledning och presentation

- Kort info från förbundet

- Något övrigt?

- WS arbete

- Avslut 15.00



Förhoppningar 
Hitta varandra
Hitta gemensamma områden som vi konkret kan 

samverka kring

Att ringa in vilka insatser som fattas idag för identifierade målgrupper i 
behov.

Att finna insatser som kan genomföras gemensamt för 
individen 

Att vi gör riktade insatser till rätt 
personer/områden

Att konkretisera behovet kring insatser vi kan samverka 
kring            

     Vad kan vi samverka om och kring                                          

SFG förhoppningar är att kunna bidra mot individinriktade insatser 
utifrån lokala parters behov. Med kunskap, medel, inspiration.

Att uppleva mötet värdefullt och bidragande till 
uteckling

Bygga på befintliga processer och utveckla dessa med hjälp av 
samverkan - Individen i fokus.

“En dörr in” för ungdomar angående vårdkontakter.

Farhågor

 

Att det inte finns något konkret område som vi kan göra 
verkstad utav...                                                            

            att vi inte kommer till skott!!

                                                    

 Att vi har långa processer framför oss för att ta fram insatser som det 
finns behov av när behovet är här och nu.

                                                                                                                
Att inte känna meningsfullhet                                     

                     Att det inte blir nått resultat i slutändan av detta                                               

                                                                    

                                                                

         Att inte komma fram till något konkret                                                           

Dåligt engagemang



Exempel på frågor som ni fick med er

● Var finns behov av samverkan/samarbete utifrån din 
verksamhet? Exempel på målgrupper, frågeställningar

● Vilka förväntningar finns hos era chefer och medarbetare på 
samverkan? Uppfylls förväntningarna?

● Vad är viktigt för dig för att du aktivt ska medverka i Mysam 
Sandviken?

● Vad kan du göra för att bidra till att Mysam utvecklas på ett bra 
sätt?



Välkommen till mini-Open Space

TEMA
Mysam - hur skapar vi ett bra Mysam 

Sandviken så att det blir värdefullt att 
närvara och bidra?



RUM 1 RUM 2 RUM 3 Rum 4

Skriv fråge-
ställning 
och ditt 
namn

Fontänhus ska vi fortsätta med 
det ?

Catrine H S

Tidiga insatser för de som står 
långt bort från 
arbetsmarknaden- nästa steg 
Trisam

Katarina

“En dörr in” för ungdomar som 
vill komma i kontakt med 
vården.
/Johnny

Hur kan vi involvera 
användare/brukare när vi 
utformar insatser? 
/Per L

RUM 5 RUM 6 RUM 7 RUM 8

Skriv fråge-
ställning och 
ditt namn

Skapa insatser för individer 
som idag inte har 
arbetsförmåga men som skulle 
kunna komma dit på lång sikt
Anna MK

Mysams utveckling? Vilka utmaningar har vi? Vad vill jag fokusera på för att få bra Mysam??



Rum 1
Frågeställning: Fontänhus ska vi gå vidare med det ?

Ulrika J. Catrine H S, Johnny S, Per L 

Viktigt att fontänhus berör oss samtliga  parter dvs våra kunder/klienter / patienter kan använda fontänhus, då blir vi aktiva 
och arbetar fram ett sådant hus.
Fontänhus kan vara en aktivitet efter trisam eller för de som är långt från arbetsmarknaden.
Bra att det inte är biståndsbedömd verksamhet eller att det spelar roll vilken ersättning medlemmen uppbär.
En ökad delaktighet och medbestämmande för individen.

En förstudie är ju redan gjord bara att plocka upp tråden. Ett politisk beslut är nästa steg.Därefter bilda en 
“interimsstyrelse” Johnny säger att det är på “G”
Kommunen har tagit fram olika socioekonomiska underlag för att diskutera vad är tex roten till exvis psykisk Ohälsa, 

                                
                                    Studiebesök Falun till hösten?  Involvera brukarorganisationer redan nu för skapa driv och 
delaktighet 

  

Catrine



Rum 2
Frågeställning: Tidiga insatser för de som står långt från arbetsmarknaden/inte har 
arbetsförmåga- Nästa steg Trisam

Katarina

Är svårt att komma vidare för de klienter som inte når upp till de 10 timmar som krävs för att deltaga i samverkan 
mellan AF och FK. - Det blir ett glapp. 
Behövs en insats. - Hållbart arbetsliv (Hofors, ovanåker, Ockelbo. Ser detta som en bra insats som ger resultat. 
Fontänhus vs Hållbert arbetsliv- Kan vi driva för att få båda insatserna eller måste vi välja?

Katarina, Ann Magnusson, Lisen, Per, Johnny, 



Rum 3
Frågeställning: “En dörr in” för ungdomar som vill komma i kontakt med vården.

Johnny 

Det är svårt för ungdomar att komma i kontakt med vården och många har ohälsa vilket uppmärksammas hos 
arbetsmarknadsenhetens verksamheter. Hur lotsa ungdomar rätt? Behöver personalen kompetens? Vilka strukturer finns 
och finns möjligheter att skapa “en dörr in”?



Rum 4
Frågeställning: Hur kan vi involvera användare/brukare när vi utformar insatser?

Det finns tydliga bestämmelser om brukarmedverkan inom bl.a. SoL, LSS, HSL.
Självbestämmande har tydlig koppling till utfall av insatser.
Att samskapa och utveckla användardriven verksamhet genom tex metod som Tjänstedesign är ett sätt. 
Innovationsguiden via SKR är en ingång. 
Egenmakt och inflytande i sin egen rehabilitering/arbetsträning i kombination med parallella insatser är framgångsrika. 

Per L

Per L



Rum 5
Frågeställning: Skapa insatser för individer som idag inte har 
arbetsförmåga men som skulle kunna komma dit på lång sikt.

Frågeställningen lyftes in till Rum 2.



VEM? VAD? NIVÅ? (Göra, 
Förbereda, Utforska)

NÄR? VEM ÄR MED?

Johnny/Katar
ina?

Fontänhus invänta politiskt beslut. Studiebesök Falun sedan 
när Falun varit igång. Brukarorg.

Bevaka

Tidiga insatser ex ockelbo hofors osv ips

Johnny En dörr in för ungdomar

brukarmedverkan



Idag har jag lärt att:

Vi är starka tillsammans!

Att det är så viktigt med dialoger tillsammans! 
Att vi behöver ett gemensamt fokusområde - så 
att vi kan samverka kring det...

...fortsätta med “verkstad” mot en insats som 
kommer att ge mervärde åt individen och föra 
dem framåt.

Nu är jag inspirerad att:

Open space funkar bra



Skriv i rutan

Övriga funderingar - ev olösta ✋🏻



Tack så mycket!!


