
 
 

 

 

 

 

MINNESANTECKNINGAR SAMSUS arbetsgrupp 2020-12-04 

Digitalt möte 

Närvarande: Johanna Hammarqvist (KSON), Jonna Jingbrandt (AF),Ewa Allhammar(REKO), 

Emma Strömbäck-Göthlin (Danderyds kommun), Lena Lempiäinen (Ne kommun), Josefine 

Hagmyr (FK), Karin Daun (Samordningsförbundet, sammankallande). 

 

 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). 

Aktivitet ; Genomföra gemensamma forum och kartlägga gruppen sjukskrivna utan SGI.  

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 som möter klienter/kunder som är sjukskrivna och saknar SGI. 

 

Dagordning; 

 Reflektion från föregående möte 2020-10-09 

Utmaningen kvarstår när det gäller frågan hur utveckla samverkansstrukturer som håller över 

tid/ej blir personbundna vid personalrörlighet. Sårbarheten ligger i att vi inte har utvecklade 

samarbetsstrukturer/processer mellan medlemmarna.  

Från WS den 31 augusti framkom bland annat att vi saknar faktabaserad avvikelsehantering 

kring målgruppen om saknar SGI. 

En önskan från arbetsgruppen är att utarbeta en lokal viljeinriktning som cheferna gemensamt 

undertecknar. Inför nästa möte den 12 februari stämmer var och en av med sin respektive 

chef hur de ställer sig till förslaget.  

  



 
 

 

 

 Redovisning kartläggning av ansökan om samordnad rehabilitering (Josefine H)  

Se bifogad bilaga.  

Sammanfattningsvis har FK granskat 38 ärenden ansökan om samordnad rehabilitering  både 

vad gäller kvantitet och kvalitet. Vi diskuterar om det är det ett stort problem i våra 

verksamheter? Vad är det vi ser? Vad är utmaningen?  

Inom socialtjänsten i Norrtälje diskuteras målgruppen sällan just nu. SGI O är ingen stor fråga 

hos socialsekreterarna. MIA projektet finns att tillgå som stöd + Arbetsmarknadscenter. 

Samarbetet med vårdcentralerna i Hallstavik och Ne Norra är en större utmaning i Norrtälje 

kommun.  Läkarna på dessa mottagningar utfärdar inte läkarintyg till patienter som uppbär 

försörjningsstöd. Frågan återkopplas till REKO som har kontakt med dessa Vc . 

Danderyds kommun har tillgång till stöd av konsultläkare, som gör en bedömning av hur gå 

vidare i individärenden/ hur utreda den förmåga som finns.  

Inom kommunerna förs ingen statistik över dessa ärenden. Det är inte i fokus. Det får i så fall 

bli en chefsfråga att besluta om.  

REKO ser inte så många av dessa ärenden. De flesta har sjukpenning.  

Den efterföljande diskussionen kan sammanfattas som att de medverkande inte upplever så 

stor problematik just nu kring målgruppen.  

Vid dagens möte funderar vi över SAMSUS- gruppens uppdrag i dess nuvarande utformning. 

Behöver gruppen finnas kvar? Kan den utvecklas vidare? 

Vi kan se fördelar med  att en grupp tjänstemän, verksamma nära medborgarna, regelbundet 

möts och tar upp gemensamma dilemman i samarbetet/ gränssnitt mellan aktörer. 

Gemensamma forum/ kompetenshöjande insatser planeras gemensamt utifrån  aktuella 

dilemman.  

 Omvärldskunskap 

REKO Ewa Allhammar slutar i gruppen och ersätts av kollegan Ann-Sofi Törner . Vi tackar Ewa 

för hennes värdefulla insatser i gruppen. Vi hälsar Ann-Sofi varmt välkommen till nästa möte.  

Arbetsförmedlingen ser en utveckling av ett ökat antal nyinskrivna arbetssökande pga 

rådande pandemi.  

Socialtjänsten upplever ett ökat tryck i verksamheten. De står även inför en kommande 

omorganisation.  

Försäkringskassan noterar att förmånen smittbärarersättning ökat markant pga pandemin. 

Däremot ingen ökning av sjukpenningärenden.  

 

 

 



 
 

 

 Agenda nästa möte 2021-02-12 

Uppdragen i SAMSUS. Är de relevanta med tanke på att ansökan om samordnad rehabilitering 

för SGI 0 inte upplevs som ett större problem? 

Hur ser våra chefer på att underteckna en gemensam viljeinriktning med ett helhetsperspektiv 

kring hur vi ska utveckla nätverk kring samsyn/samarbete/gränssnitt/ kompetenshöjande 

insatser även för chefer/chefsforum? Det är viktigt att cheferna stödjer och har ett 

gemensamt intresse av att följa upp de insatser som planeras och genomförs. 

 

 Förslag Tema Forum den 7 maj; ”Läkarintyg i välfärden”.  

Syftet är att  öka medvetenheten om utfärdande av läkarintyg och de konsekvenser som 

följer. Josefine Hagmyr redovisar faktaunderlag och info. Vi planerar vidare vid mötet. 

 Övrigt tema förslag kommande Forum; ”Våld i nära relationer”. 

En idé är att vi vid detta forum prövar att engagera deltagarna på ett sätt som innebär att de 

inte bara är passiva åhörare utan delta mer aktivt. Förslag hur detta ska genomföras 

diskuterar vi vid nästa möte.  

Sist, men inte minst;  

Bästa gruppen; Tack för ert engagemang! Tack för i år!  

// hälsar Karin (sekr)  

 

 


