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Sammanträde med Mysam Hudiksvall
Datum:

1 oktober 2021

Tidpunkt:

13.00-14.00

Plats:

Teamsmöte

Namn

Roll

Anna-Karin Hainsworth
Helena Hägg
Maria Ström Åslund
Sofia Groth
Ann-Sofie Åhs Bodin
Helene Tyren
Anna Fält Skoglund
Anna Magnusson Kroon
Lise-Lotte Arvidsson
Fredrik Nyström
Roxanna Edin Sandberg
Erika Lind
Åsa Ramqvist Lehnberg

Organisation
Samordningsförbund
Förbundschef
Gävleborg
Enhetschef AME
Hudiksvalls kommun
Verksamhetschef social- omsorgsf. Hudiksvalls kommun
projektledare
Hudiksvalls kommun
Myndighetschef
Hudiksvalls kommun
Samverkansansvarig
Försäkringskassan
Enhetschef
Försäkringskassan
Sektionschef
Arbetsförmedlingen
rehabkoordinator
Region Gävleborg
projektledare
Hudiksvalls kommun
Vårdenhetschef
Premicare
Rehabkoordinator
Region Gävleborg
Rehabkoordinator
Region Gävleborg

1.

Angelica hälsar välkommen till mötet och nya deltagare presenterar sig.

2.

Vi gick igenom dagordningen som har fokus på aktuella projekt.

3.

Nytt projekt – individinriktade insatser efter Trisam
Projektet ska starta 1 oktober och riktar sig mot personer som har ett
långvarigt bidragsberoende. Idag finns glapp mellan Trisam och steg
därefter, och det aktuella projektet siktar på att fylla det glappet. Projektet
är organisatoriskt kopplat till Trisam, där en Trisamrepresentant kan
fortsätta arbeta med individen efter Trisam. Det är viktigt i projektet att
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fokusera på kontakten med individen. Planeringarna som sker efter Trisam
ska kunna fullföljas. Uppföljning av projektet sker genom indikatorerna.
Mysamgruppen tycker att arbetet verkar bli bra, och ser fram emot resultat.
Särskilt från vården lyfts det fram positivt eftersom vården inte räcker till
för att individer ska må bra – andra delar än medicin krävs för detta som ex
stöd till arbete. Maria S-Å lyfter fram att det är bra att få en finansiering i
en start genom Finsam, och är intresserad av att se gemensam utveckling
av arbetet. Anna-Karin lyfter in frågan om våld som är aktuell för många,
och berättar att högskolan ska ha ett projekt kring det med start nästa år.
Man kan vara intresserad från Hudik att diskutera projektet med
högskolan, och ev ha med någon aspekt kring detta i nästa ansökan.
4.

Utveckling av egenmakt – förstudien
Sofia, Fredrik och Helena berättar om förstudien som nu avslutas och man
arbetar på en slutrapport. Projektet har varit lyckosamt med många goda
erfarenheter kring hur man kan involvera brukare i utformning av tjänster.
Projektet ska presenteras på ”forskare möter praktiker” och där prata
tjänstedesign/brukarinflytande.
Man kommer ta med sig ideer kopplade till utformning av insatser. Ex
använder man metoden i utveckling av nya ”extra stöd”. Man har också
provat metoden i en anställningsprocess.
De erfarenheter som man har kopplat till göra rätt från början är att våga
släppa kontrollen och lita på andra, lita på brukare.
Rapporten beräknas vara klar 15 november. Innan dess ska projektet också
träffa Samordningsförbundets styrelse den 15 oktober.

5.

Övrigt

6.

Nästa möte 17 december kl 13.00-15.00

Angelica Gabrielsson
Processledare
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