
 
 

 

 

 

MINNESANTECKNINGAR SAMSUS arbetsgrupp 2022-02-17 

Digitalt möte.  

Närvarande: Jonna Jingbrandt (AF), Karin Fors (FK),Emma Strömbäck-Göthlin Danderyds 

kommun, Marie Leitzler Samordningsförbundet. 

Karin Daun (Samordningsförbundet, sammankallande, sekr). 

 Arbetsgruppens uppdrag  

Föreslå, förbereda och genomföra kompetenshöjande insatser riktade till medlemmarna i 

förbundet gällande respektive regelverk i samarbetet med sjukskrivna personer som saknar 

sjukpenninggrundande inkomst(SGI). 

 Samordningsförbundets förväntningar på arbetsgruppen under 2022 

Förbundet förväntar sig att gruppen ska ha minst 4 arbetsgruppsträffar, arrangera två forum 

samt att till hösten redovisa en aktuell kartläggning av målgruppen sjukskrivna utan 

sjukpenning 2021 (jmfrt med kartläggningen 2020). 

Mål ; Ökad kunskap kring gruppen sjukskrivna utan SGI för att möjliggöra att individerna 

erbjuds rätt stöd och samverkande insatser. 

 Målgrupp  

Tjänstemän, vårdgivare och rehabiliteringskoordinatorer verksamma hos medlemmarna i 

förbundet.  

Dagordning 

Återkoppling från beredningsgruppen om föreslagna aktiviteter 2022 

Beredningsgruppen ställer sig positiv till att de föreslagna aktiviteterna från föregående 

arbetsgruppsmöte 22-01-19 genomförs under året. 

Kartlägga gränsdragning mellan olika insatser för målgruppen 

Arbetsgruppens deltagare lyfter att det ska bli intressant att följa upp kartläggningen från 2020 och 

jämföra med 2021. Ser vi en ökning av ansökningar av samordnad rehabilitering?  

Diskussion följer om utvecklingen av samarbetet mellan AF/ FK och kommunerna. Hur ser det ut? 

Kommunerna kan aktualisera deltagare till det förstärkta samarbetet genom att först ansöka om 

samordnad rehabilitering från Försäkringskassan. 

Hur och när ska kartläggningen presenteras. Bestämdes att vi i år har ett forum, den 10 november. 

Motiveringen är att kartläggning/presentation av gränssnitt/ lansering av informationsfilm är ett 

omfattande förberedelsearbete. Vi kommer inte att hinna göra det klart till maj. Bestämdes att forum 

den 19 maj ställs in, istället blir det ett fysiskt arbetsmöte i Tibble kyrka samma datum för fortsatt 

planering.    

 



 
 

 

Samtliga kommuner får i uppdrag att, var och en, se över flödet inom den egna kommunen enligt 

kartan (se länk). Komplettera med uppgifter om hur det ser ut i den egna organisationen. 

Maila och föreslå mötestider till Sophia om ni har behov av stöd/bollplank.  Uppdraget ska vara 

genomfört senast den 24 mars. En redovisning av hur långt man har kommit sker på 

arbetsgruppsmötet den 7 april.  

Vi saknar representanter från två kommuner, Vaxholm och Vallentuna, i arbetsgruppen. Det är av stor 

vikt att alla kommuner är representerade. Sophia tar denna fråga med beredningsgruppen.   

 

Informationsfilm om samordnad rehabilitering 

Ex på innehåll ; Hur  går ansökan om samordnad rehabilitering till, vad händer inför, under och 

efter  en ansökan.   Målgrupp handläggare/målgrupp? Med ett forum för lansering.  

 

Diskussion i arbetsgruppen om att se över senaste presentationen som FK/AF/MIA ansvarade 

för. Karin F och Jonna tittar lite extra och lämnar förslag vid nästa möte.  Manus till filmen. 

Vad ska berättas och i vilken ordning? Kan filmen kan animeras eller ska det vara människor 

som berättar? Filmen ska vara tillgänglig på förbundets hemsida. 

Inspiration om hur andra har gjort kan vi hämta här; Se länkar.  

Samordningsförbundet Roslagens animerade informationsfilm: 

https://www.youtube.com/watch?v=6dbyBmP7DM8 

Samordningsförbundet Stockholms stads informationsfilm om BIP: 

https://www.youtube.com/watch?v=ButeUh8H1LQ 

 

Uppdrag utse ersättare till arbetsgruppen 

Emma meddelar att hennes ersättare i gruppen är Thomas Lindblom, Danderyds kommun.  

Övriga medlemmar har i uppdrag att snarast meddela namn på ersättare vid ordinaries vakans 

i gruppen till Sophia Dahlgren.  

● Kommande arbetsgruppsträffar under 2022 

 

Våren - 7 april 13.00-14.30 , 19 maj 13.00 – 14.30 

Hösten - 15 september 13.00-14.30 , den 20 oktober 13.00-14.30.  

Forum Torsdagen den 10 november 

  
 

https://www.youtube.com/watch?v=6dbyBmP7DM8
https://www.youtube.com/watch?v=ButeUh8H1LQ

