
 
 

 

 

 

MINNESANTECKNINGAR SAMSUS arbetsgrupp 2021-09-03 

Digitalt möte.  

Närvarande: Jonna Jingbrandt (AF), Ann-Sofi Törner(REKO),  Malin Frimodig (Österåkers 

kommun), Emma Strömbäck-Göthlin (Danderyds 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 2020-04-09 

Inga synpunkter på föregående minnesanteckningar. 

 Planera forum 12 november 

Forum fredag den 12 november kl. 09.00 – 11.00.  

Tema;  Inventering av målgruppen, ”Sjukskrivna utan sjukpenning”  

Vi följer upp de tankar förslag som inkommit sedan föregående möte och enas 

om att temat för forum i november har en koppling till varför vi bildat en 

SAMSUS-grupp inom förbundet;  

 

Exempel på frågor som kan tas upp på forumet;   

 

Hur ser målgruppen ut?  Hos vilka medlemmar i förbundet  finns målgruppen? 

Hur många individer rör det sig om? Vad är deras utmaningar? 

Vad är tjänstemännens utmaningar i arbetet med målgruppen?  Varför är det 
viktigt att arbeta med målgruppen? Varför skapade vi en arbetsgrupp? 
 



 
 

 

Vid dagens möte diskuterar vi kartläggningen som SAMSUS gruppen har i 
uppdrag att göra på hemmaplan enligt uppdragsbeskrivning från 
styrelse/beredningsgrupp. 
Hur ska inventeringen gå till?  
Försäkringskassan redovisade 2020 en kartläggning av ansökningar om 
samordnad rehabilitering ( från 2019). Vi bestämde att FK uppdaterar denna 
kartläggning och redovisar vid forum i november.    
Kommunerna har i uppdrag ett göra en inventering av målgruppen S G I 0. Hur 
denna inventering ska genomföras på ett enhetligt sätt bestäms på ett 
teamsmöte den 10 september. Malin Frimodig är sammankallande. 
AF och Region för inte statistik över målgruppen. Vi överenskom att AF har en 
dialog med FK om samarbetet kring målgruppen.  
Region har i uppdrag att redovisa erfarenheter från vårdens utmaningar i arbetet 
med målgruppen/ samarbetet med MIA projektet.   
 
Vid nästa SAMSUS möte den 8 oktober har vi en genomgång av respektive 
medlems resultat av inventering och fortsätter förberedelserna inför forumet. 
 
Övrigt  
 
Uppdragsbeskrivningens innehåll diskuterades. Samtliga medlemmar har på 
chefsnivå undertecknat denna. Vi kan konstatera att vi har en personalrörlighet i 
gruppen. Utmaningen är att säkerställa att varje medlem bemannar gruppen. 
SAMSUS gruppen arbetar med uppdrag, vilket förutsätter ett engagemang och 
en mötesnärvaro från samtliga deltagare.  Därför är det viktigt att varje medlem 
också har utsett en ersättare i händelse av ordinarie deltagares frånvaro. 
 
Nästa möte;  
Fredag 8 oktober kl. 09.30 – 11.30.  
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