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Återkoppling från Beredningsgruppen  
Styrelsen har beslutat att SAMUS ska vara kvar under 2020. Sammanfattningsvis kunden vi konstatera att 
medlemsdeltagandet varit lågt vid de forum som man haft under 2019.  
*Vi behöver paketera om och tydliggöra syftet med den kompetenshöjande insatsen.   
  Teori och praktik måste gå hand i hand och länka in i verksamheterna så man kan se och förstå   
  nyttan av insatsen kopplad till det dagliga praktiska arbetet.  
* Arbetsgruppen utökas med representanter från varje kommun och det kommer att komma nya  
  deltagare till gruppen. Arbetsgruppen jobbar vidare med uppdraget. Eventuellt kan vi använda en  
  extern processledare.  
* Datum för nästa SAMSUS insats riktad till deltagare från medlemmarna är onsdag 6 maj kl.  
   09.00—12.00. Varje medlem förbinder sig till ett antal platser till de insatser som erbjuds.  
 
Insatsens mål, syfte och uppdrag 
Sophia har dragit ihop tidigare projektbeskrivning i en wordmall och påbörjat ett förslag på insatsens 
förändringsteori, se bifogat.  
 
Ev kunskapsbehov som föreligger 
*Framkom behov av att ”rita” en karta över vad som erbjuds i Roslagen.  
  Vilka kommuner har arbetsmarknadsenhet, arbetscoacher osv. 
*MI arbete med målgruppen sjukskrivna utan sjukpenning 
*kunskap om medicinska underlag (bedömningen) både socialsekreterare och vårdgivare. 
* arbetet med sjukskrivna utan sjukpenning i SIP:en 
 
Uppdrag: 
Kommuner ser över sin organisation utifrån sthlm modell, se bifogad. Formulera eran 
kommunsförutsättningar för arbetet med sjukskrivna utan sjukpenning och skicka till Sophia. 
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SAMSUS föreläsning  6 maj 
Tema försäkringskassan, arbetsförmedlingen och MIAs arbete med personer som är sjukskrivna men saknar 
sjukpenning. Syftet är att förmedla hur AF/FK arbetar med de impulser som kommer från kommunen 
(uppmaning till inskrivning, uppmaning att ansökan samordnad rehabilitering) 
Prel tidsplan: 08.30 fika/smörgås , 09.00 inlednings av sophia, 09.15 AF/FK, 10.15 Fika, 10.30 MIA / 
diskussion / summering, 11.30 avslut 
Deltagare; Österåker har meddelat hela försörjningstödenheten, Danderyd meddelar ca 6 personer. 
Gruppen uppskattar antalet deltagare till ca 40 personer (5-6 per kommun och några enstaka 
publikdeltagare från AF/FK/vårdgivare.) 
Uppdrag:  Kommun representanter funderar över vad kommunens tjänstemän behöver veta om 
ovanstående tema, vilka ”problem/knutar” stöter dem på i vardagen. Diskuteras vid nästa möte 20 mars. 
 
SAMSUS föreläsning 13 nov 
Förslag tema kommun och reko/vårdgivare. 
Uppdrag: Representanter funderar över vad tjänstemän behöver veta om ovanstående tema, vilka 
”problem/knutar” stöter dem på i vardagen. Diskuteras vid nästa möte 20 mars. 
 

 

Diskussion om vart ”knutar” ligger 
*Försäkringskassan (FK) lägger ner ansökan om samordnad rehabilitering sjukdom/nedsatt arbetsförmåga ej 
är styrkt samt om kund ej är motiverad.  Beslut återkopplas bara till kund ej till kommunrepresentant. 
 

*Medicinska underlag är ej kompletta.  
  Sjukskrivning betyder inte alltid att arbetsförmågan är nedsatt. 
 

*Brist på samsyn och risk för missförstånd uppstår i arbetet med kund. Förslagen lösning är 
myndighetsgemensamma team i en större omfattning än vad MIA projektet klarar idag. 
 

 

Till beredningsgruppen 
Förslag om att AF/FK representant kan (förbundsfinansierat?) komma ut till respektive kommun för att med 
kund alt avidentifierat diskutera ”knutar”. Frågeställning om resurser finns till detta överhuvudtaget. Kan 
MIA-inremitterings teamen utökas och hantera även icke MIA-kunder? 
 

 

Kommande datum SAMSUS 2020 
Arbetsgruppen kommer fram till följande möten 
20 mars SAMSUS arbetsgrupp   kl 09.30-11.30, lokal försäkringskassan Täby 
6 maj     SAMSUS forum              kl 09.00-11.30, scandic roslagsnäsby (sophia bokar prel kst 10 tkr) 
31 aug   SAMSUS arbetsgrupp   kl 13.30-15.30, Mörby 
9 okt      SAMSUS arbetsgrupp   kl 09.30-11.30, Täby kommunhus 
13 nov  SAMSUS forum              kl 09.00-11.30, scandic roslagsnäsby (sophia bokar) 
 
 

 

 


