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Mötesanteckningar lokala 
samverkansgruppen Järva  
 
Datum och tid: måndagen den 23 oktober 2017 kl.13:00-15:00 
Plats: Jobbtorg Kista 
 
Närvarande: 
Carola Schäfer – Tensta vårdcentral 
Tomas Wohlin – Kista vårdcentral 
Åsa Wallin – Järvapsykiatrin Spånga 
Annie Norell – Järvapsykiatrin Kista 
Nazar Atli Jonsson – Jobbtorg Kista  
Margareta Sabuk – Jobbtorg Kista 
Zahra Haghpanah – Rinkeby SDF 
Antonella Acciai – Arbetsförmedlingen Järva 
Veronica Dahl – Arbetsförmedlingen Järva 
Johanna Helinder – PBM 
Anna Almén – JT Kista Unga 
Anders Linder – Rinkeby-Kista SDF 
Therese Flink – Rinkeby-Kista SDF 
Sara Lagerås – Spånga-Tensta SDF 
Josefine Hagmyr - Försäkringskassan 
Monica Stackenäs – PBM 
Robert Pettersson – Samordningsförbundet Stockholms stad 
Helena Haapala – Samordningsförbundet Stockholms stad 
Sofie Jacobsson – Samordningsförbundet Stockholms stad 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

1. Uppföljning av workshopen kring begreppen och intygen den 22 augusti  
o Carola  berättar att det blev mycket prat och diskussioner, fler tankar om hur vi 

pratar med varandra. En uppskattad dag. Övriga instämmer.  
 

2. Arbetsgrupp rapporterar inför kommande workshop den 2 februari 
Josefine, Sara, Nazar, Veronika, Anders och Annika 

o Tema Samverkan. Ledstjärnan ”Vem kan göra ingenting?” Syftet blir att förstå 
varandras uppdrag och förväntningar. 

o Ett önskemål till arbetsgruppen: Konkreta, förenklade intyg ska tas fram som ett 
delmoment i WS. För att underlätta samverkan med Landstinget, AF och SDF. 
Eller att göra ett underlag för densamma, få förslag på frågor som klargör vad 
som behöver göras av vem. 

 
3. Möjlighet att diskutera samverkansbehov och behov av insatser för 

målgrupperna i Järva, saknas det insatser? – alla 
o Zarah ställer frågan om handläggarteam på vårdcentral. Det blir på 6 olika 

platser till en början. Zarah önskar liknande i Rinkeby/Husby. Hässelby och 
Liljeholmen är intresserade. Alla platser är inte bokade idag. 

o Helena Haapala tar gärna emot kontaktpersoner hos vårdcentraler som den 
lokala samverkansgruppen Järva önskar tätare samverkan. 

o Carola saknar rehabkoordinator. 



 

Stockholm 
2017-10-23 

 
 

 

 
Postadress: 

Samordningsförbundet Stockholms stad 

c/o Arbetsmarknadsförvaltningen 

Box 10014 

121 26 Stockholm-Globen 

Besöksadress: 

Livdjursgatan 4 

Org.nr. 222000-3178 

 

 

o Ett önskemål finns, från Rehabkoordinatorerna, att ha med psykiatrin i 
samverkansmöten på VC i det multikompetenta teamet. Mötesdeltagarna är 
positiva till det. Man behöver fundera på formen. 

o Samordningsförbundet tar med sig frågan hem huruvida det går att göra fler 
handläggarteam än 6 om intresset uppkommer. 

o Utvärderingsplan för samverkansformen FINSAM-handläggarteam är på gång 
och förmedlas framöver. 

o Carola - Hur kan vi stärka de vårdgrenar som inte är med här? 
Samordningsförbundet tar emot förslag på dessa kontakter och kan bjuda in.  

 Kan vi gå genom styrgruppens deltagare samt avtalshandläggarna?  
o F-kassans handläggare önskar mer insatser ang förrehabilitering. Nån form av 

motiverande mellansteg inför arbetslivsinriktad rehab.  En insats mellan 
sjukskrivning, under pågående sjukskrivning, och AF som inte innebär 
medicinsk rehab.  

 Hur många är dom? 
 Vad behöver dom? 
 F-kassan träffar Samiordningsförbundet igen på torsdag och fortsätter 

diskussionen där med frågar vad och hur många? 
Josefine tar med sig frågan tillbaka för att undersöka behoven hos FK. 

 
4. Aktuell information från respektive part  

o Nya sjukintygen – Josefine informerar 
 Start första kvartalet 2018 
 Skickas som PDF till berörda 
 Plats för fler diagnoser 
 Digitalt finns info inför varje ruta (i) 
 Mer ingående frågor om arbetsförmåga 
 Konflikt på arbetsplatsen? 

o Sjukpenningtal – Josefin delar ut dokument ang sjukpenningtal i Järva 
 10,4 dgr/pers i yrkesverksam ålder per år i riket. 
 Talen går ner 
 www.lagetsverige.se – Tips om arbetshälsa och hur man kan jobba 

med sin sjukfrånvaro. Bl.a. från Södertälje som jobbat med sina sjuktal. 
 Vid frågor om samverkan eller generella frågor runt försäkringen går 

det bra att ringa Josefine 
 

o Praktikertjänst psykiatrin blir större och kommer endast heta Praktikertjänst 
psykiatrin och inte Järvapsykiatrin. Sitter kvar på samma plats. 

 
5. Aktuell information från Samordningsförbundet Stockholms stad  

o Utvecklingsledare unga vuxna, uppdrag Sofie: 08-508 47 964 
 Samlar in info om insatser mot/för unga Vuxna 
 Lägger upp ett digitalt verktyg – Insatskatalogen, för sökbarhet 
 Stöd för att hitta samverkan 
 Vill träffa alla som har insatser för Unga Vuxna. 

o Utvecklingsledare socialt företagande, uppdrag Robert: 08-508 49 184 
 Går ut med en upphandling ang ASF (Arbetsintegrerande sociala 

företag) 
 Robert berättar vad ASF är. 
 Samordningsförbundet vill få kontakt med människor som vill starta 

dessa företag. 
 

6. Nästa möte 
o 10 januari 13.30 – 16.00 på Jobbtorg Kista 
 

 
Antecknade: Sofie Jacobsson 


