
 
 

 

 

 

MINNESANTECKNINGAR SAMSUS arbetsgrupp 2021-02-12 

Digitalt möte.  

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

Emma Strömbäck-Göthlin (Danderyds kommun), Magdalena Eriksson (Ne kommun), 

 Malin Frimodig (Österåkers kommun), Karolina Jonsson (Täby 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; 

 Minnesanteckningar från föregående möte 2020-12-04 

Socialtjänsten i Norrtälje kommun rapporterade vid senaste mötet om samarbetet med 

vårdcentralerna i Hallstavik och Ne Norra. Läkarna på dessa mottagningar utfärdar inte 

läkarintyg till patienter som uppbär försörjningsstöd. Frågan återkopplades till REKO, Ann-Sofi 

Törner som har kontakt med dessa vårdmottagningar. Vad har hänt sedan sist? 

Ann-Sofi har haft kontakt med Lovisa Jäderlund Hagstedt, som är bitr. verksamhetschef för 

primärvården Tiohundra AB samt medicinskt ledningsansvarig för primärvården Tiohundra AB. 

I sjukskrivningspolicy för Tiohundra AB står bl a följande: ”Arbetssökande sjukskrivs efter noga 

övervägande”. 

Enligt Lovisa J H är det alltid en fråga om syfte med sjukskrivning, medicinsk status. Viktigt att 

det finns en plan för arbetsåtergång. 

Sjukskrivning ska inte utfärdas på beställning som ett underlag att få en annan  ersättning. 

  



 
 

 

 

 SAMSUS – arbetsgruppens fortsatta uppdrag 

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

Behöver gruppen finnas kvar? Kan den utvecklas vidare? 

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

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

ansvarar för att planera gemensamma forum/ kompetenshöjande insatser utifrån  aktuella 

teman. Dessa forum riktas till berörda handläggare och chefer hos medlemmarna i förbundet. 

Viktigt att cheferna stödjer och har ett gemensamt intresse av att följa upp de insatser som 

planeras och genomförs. Att cheferna själva deltar vid forum för egen kompetensutveckling 

samt vara delaktiga i de frågor som lyfts. Vi ser att dialogen mellan medlemmarnas chefer 

saknas. Det finns inget gensvar från chefsnivå att ha fokus på SGI 0.  

Vi kan konstatera att det inte finns så mycket faktaunderlag i form av statistik på ansökningar 

om samordnad rehabilitering när det gäller gruppen sjukskrivna som saknar SGI.  Statistik 

efterfrågas inte kring målgruppen inom medlemmarnas verksamheter. Vi kan inte få fram mer 

fakta underlag än det som redovisades av Försäkringskassan vid föregående möte. 

Problematiken kring handläggning av ärenden SGI 0 upplevs inte så stor just nu. Bilden är dock 

att det finns ett större mörker tal framhålls i SAMSUS gruppen. Viktigt att det finns ett forum 

för gruppen SGI 0. Individer som saknar SGI är utsatta, de riskerar att ” ramla mellan stolarna” 

i myndighetskontakter, har svårigheter att föra sin egen talan.  

Diskussionen kan sammanfattas med, mot bakgrund av vad som framkommit, finns ett behov 

av att fortsatt ha kvar SAMSUS-gruppen i sitt nuvarande uppdrag under verksamhetsåret 

2021.   

 Planera Forum 7 maj ”Läkarintyg i välfärden” 

Vi planerar för ett digitalt Forum på grund av rådande pandemi. Inbjudan skickas till 

medlemmarna under v. 13. Karin D ansvarar för att utforma en inbjudan. 

Vi utser Jonna Jingbrandt, Karin Fors, Magdalena Eriksson, Ann-Sofi Törner och Johanna 

Hammarqvist att ingå i en planeringsgrupp där Jonna är sammankallande. Gruppen får i 

uppdrag att planera innehållet som redovisas vid nästa SAMSUS möte den 9 april.  

 På gång inom våra respektive verksamheter 

Josefine informerar om en lagändring i sjukförsäkringen fr  o m den 1 mars 2021. 

Bedömningen mot normalt förekommande arbete vid rehabiliteringskedjans dag 180 skjuts 

fram till dag 365.  

Emma delger om goda resultat i nära samverkan mellan Arbetsförmedlingen och Danderyds 

kommun. Genom att ha arbetsförmedlare på plats hos kommunen har arbetscoacherna på 

kommunen lyckats slussa ut klienter som uppbär försörjningsstöd till anställning hos 

arbetsgivare. Samarbetet har bidragit till att antalet bidragstagare minskat.   

 



 
 

 

 Övrigt  

Försäkringskassans representant Josefine Hagmyr  slutar i gruppen och ersätts av kollegan 

Karin Fors. Vi tackar Josefine för hennes värdefulla insatser i gruppen. Vi hälsar Karin varmt 

välkommen till nästa möte.  

 Agenda för nästa möte 2021-04-09 

 Planeringsgruppen redovisar sitt förslag på innehåll Forum 7 maj.  

 Vi planerar för nästkommande Forum i höst.  

 Boka mötestider för hösten 2021. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


