
 
 

 

 

 

MINNESANTECKNINGAR SAMSUS arbetsgrupp 2021-04-09 

Digitalt möte.  

Närvarande: Johanna Hammarqvist (KSON), Jonna Jingbrandt (AF),Ann-Sofi Törner(REKO),  

Magdalena Eriksson (Ne kommun), Karolina Jonsson (Täby kommun), Karin Fors (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; 

• Minnesanteckningar från föregående möte 2020-02-12 

En rättelse till info om lagändringen i sjukförsäkringen fr  o m den 1 mars 2021. 

Ikraftträdandet skall vara fr o m den 15 mars. Bedömningen mot normalt förekommande 

arbete vid rehabiliteringskedjans dag 180 skjuts fram till dag 365.  

 

• SAMSUS – arbetsgruppens fortsatta uppdrag 

Vid dagens möte diskuterar vi SAMSUS- gruppens uppdrag i dess nuvarande utformning,  se  

förslag till uppdragsbeskrivning som bifogats inbjudan. Deltagarna i SAMSUS har inga 

synpunkter på förslaget. Tvärtom upplevs det positivt med en tydligare beskrivning av 

uppdraget. 

Vi avvaktar beredningsgruppens beslut om uppdragsbeskrivningens utformning.  

 

 

 

 



 
 

 

• Planera Forum 7 maj ”Läkarintyg i välfärden” 

Redovisning från planeringsgruppen;  Jonna Jingbrandt, Karin Fors, Magdalena Eriksson, 

Ann-Sofi Törner och Johanna Hammarqvist. Tidsåtgång uppskattas till 2 timmar. Innehåll: 

Information från respektive medlem om roll/ uppdrag, hur de tolkar läkarintygen och vad 

de används till. 

Karin D ansvarar för att utforma en inbjudan. Ett förslag mailas idag till SAMSUS-gruppen. 

Tyck till om förslaget senast 12 april. Efter ev. korrigering är det var och ens ansvar att vbfr 

inbjudan till berörda kollegor inom den egna verksamheten. 

• Tema forum hösten 2021 

Vi bokar fredag den 12 november kl. 09.00 – 11.00.  

Vi har en efterföljande diskussion om temat.  

Olika förslag lyfts; Kunskap om vilka insatser respektive medlem kan erbjuda, 

samordningskartan, sekretess mellan myndigheter, förtroendeläkares roll.  

Vi beslutar att fundera vidare.  

• På gång  

På temat omvärldsspaning, se mail inbjudan webbinarium ” projekt Samrehab”, 29 april. 

Samordningsförbundet Södertörn bjuder in för att dela med sig av erfarenheter från 

projektet, att ge förutsättningar för ett nytt arbetssätt för personer sjukskrivna som saknar 

S G I. Anmäl dig gärna om du har du möjlighet att delta. 

• Övrigt  

Vi bokar höstens mötestider i SAMSUS gruppen;  

Fredag 3 september kl 09:30 – 11.30. 

Fredag 8 oktober kl. 09:30 – 11.30. 

  

 

 

 


