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Mötesanteckning lokal 
samverkansgrupp Västerort: 
Hässelby-Vällingby  
 
Datum och tid: fredagen den 6 oktober kl. 13.30 – 15.30 
Plats: Affektiva enheten Psykiatrin Alvik 
 
Närvarande: 
Ann-Kristin Karlström, Enhetschef Ångestmottagningen Alvik,  
Lena Isaksson, Enhetschef Antagning och testenhet SFI-centrum 
Nahal Golsirat, Rehabkoordinator Åkermyntan/Västervården/Råcksta VC  
Lena Lilja, Enhetschef, Affektiva mottagningen Alvik, NSP 
Johan Idegård, Enhetschef Jobbtorg Vällingby 
Lisa Wallin, Enhetschef SDF Hässelby-Vällingby 
Lena Bivebäck, Psykolog Råcksta Vällingby Närvård 
Lasse Gustavsson, Arbetsförmedlingschef Vällingby 
Kjell Andersson, Verksamhetschef Råcksta Vällingby närsjukvård 
Annika Allard, Rehabkoordinator Hässelby VC 
Anneli Höppner, Medicinskt ansvarig läkare/bitr. enhetschef Hässelby VC 
Åsa Petersson, Verksamhetschef Hässelby VC 
Josefine Hagmyr, Samverkansansvarig Försäkringskassan 
Mitra Iranmahd, Åkermyntan vårdcentral 
Sofie Jacobsson, Utvecklingsledare, Samordningsförbundet Sthlms stad 
Eva Magnusson, Förbundschef Samordningsförbundet Stockholms stad 
Helena Haapala, Samordnare Samordningsförbundet Stockholms stad 

 
Anmält hinder 
Mohammad Derakshan, Enhetschef Bromma SDF 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
1. Tidigare minnesanteckningar 

Inget att ta upp 
 

2. Uppföljning myndighetsgemensam workshop 1 september 2017 
Uppskattad workshop med ca 65 personer. Man utgick från case och 
jobbade i grupper. Modellen var efterfrågad och uppskattad av deltagarna. 
Det blev tydligt att alla organisationer träffar samma människor och att 
samverkan är nödvändig. Utvärderingen säger att det var mycket uppskattat 
och personalen vill ha fler möten. Man behöver tid för diskussioner.  
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 Åkermyntan önskar en heldag med mer återkoppling, knyta ihop säcken i storgrupp 

för att höra de andra gruppernas resonemang. 

 Halvdagar är bättre ur bemanningssynpunkt och tidsbrister.  

 Det är av stor vikt att alla är representerade i alla grupper. 

 Tanke väcks om att ha en förmiddag med avslutande gemensam lunch. Gärna att 
man sitter kvar i sina arbetsgrupper. 

 Förslag på nästa tillfälle: den 13 april 2018. Detta stäms av vid nästa möte då 
Försäkringskassan vet säkert, Josefine tar med sig frågan. 

 
3. Uppföljning av pågående samverkansinsats AMA (aktiviteter mot 

arbete)   
För personer utan SGI, långtidssjukskrivna. Det ingår hälsotema med 
träning, utflykt som ett sätt att våga röra på sig. Efter en period närmar man 
sig arbetsmarknaden genom metoden SE. En stegförflyttning kan redan ses 
då folk nu vill ut i samhället och tex åker tunnelbana.  
 
Ett underlag ska in till Finsam för att förlänga projektet till dec 2018, Johan 
ansvarar. 
 
Socialsekreteraren följer upp personerna med läkaren för att se om 
sjukskrivningen kan minska.  

 
4. Planerad samverkansinsats: handläggarteam på Hässelby vårdcentral 

Finsam ska testa FINSAM-handläggarteam på ett antal vårdcentraler. 
Diskussioner på Hässelby VC har initierats. Vårdcentralerna Tensta och 
Kista har redan startat upp. 

 Försäkringskassan, Försörjningsstöd och Hässelby VC har träffats. 
De vill nu träffa de team som redan är igång för att sedan komma 
igång innan årsskiftet. Hässelby-Vällingby är intressant att samverka 
kring då sjuktalet är högt i området. 

 Tanken är att börja litet och att sedan även koppla på psykiatrin. 

 FINSAM- handläggarteam (fasta medlemmar) möts en gång/månad. 
Individen erbjuds att ta del av detta team, med sjukskrivande läkare. 
Mötet kan föregås av ett tjänstemannasamtal. En gemensam plan 
och ansvarsfördelning görs. Fokus är aktivitet. 

 Målgrupp. Ett komplext ärende med fler än en aktör behövs delta. 

 
5. Diskussion kring behovet av ytterliga samverkansinsatser i Västerort 

Lena Lilja önskar att Försäkringskassan kommer och pratar regelverk med 
personalen. Josefine återkopplar.  
 
Åsa Kadowaki, läkare o psykiater ”Svensk sjukvård till vanvett”, är en 
provokativ bra föreläsare. Kan bokas in till workshop eller stor föreläsning 
för alla medarbetare under våren och ha workshop strax där efter. Det är en 
idé att spela in hennes föreläsning. Lena Lilja tar kontakt och ser hur 
tillgänglig hon är.  
 
Josefine lyfter frågan att det saknas förrehabiliterande, motiverande insats 
när steget är för stort för att gå till AF. Psykiatrin har  jobbat med  något 
liknande. Det hängde på kompetensen hos personalen. Insatsen 
tydliggjorde vilken funktionsnivå patient hade.  
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Diskussion förs om man kan bygga på AMA-projektet, koppla på psykiatrin 
och ha liknade mot målgrupper som inte nödvändigtvis har försörjningsstöd. 
 
Psykiatrin avvaktar och återkommer.  
 
Psykiatrin önskar från primärvården, i tidigt skede, 
frågeremisser/konsultationer. Att ha en kommunikation om vad som m er 
kan göras, ha dialog. Kjell – berättar om Prioprojektet som nu håller på att 
utvärderas. Man ser att förståelsen, kommunikation och överenskommelser 
mellan aktörer är viktigt.  
 
Josefine: Tensta VC och psykiatrin Västerort har dialog och samverkan runt 
personer på kontinuerlig basis. Förslag att se hur de jobbar. 
 
Lena önskar samverkan när SFI-studenter kommer tillbaka efter avbrott och 
man kan se att det behövs andra insatser för att personen ska lära sig 
Svenska. Kontakta Lena om ni har några personer som behöver 
specialundervisning, som inte klarar vanlig studietakt. 
 
Kjell önskar att vi går ut med respektive funktionsbrevlådor då personalen 
uppger att det är svårt att nå varandra. 
 
Insatskatalog kommer inom Finsam. Där kommer kontaktuppgifter att 
finnas. Den uppdateras först med insatser mot unga Vuxna. 
 
Området Ekerö hänger löst och lite utanför. De upplever mer koppling till 
Västerort än mot Sundbyberg och ditåt. 

 
6. Nya läkarintyg – Josefine informerar 

1:a kvartalet 2018, för sjukpenning 
 
Utrymme för fler diagnoser. Uppskattning av hur storchansen är att pat kan 
gå tillbaka efter denna sjukskrivning och vilka åtgärder som rekommenderas 
för att patient ka kunna återgå fortare. 

 
7. Aktuell information från varje enhet 

Försäkringskassan har gjort en insamling och håller på med analys av 
sjuktal i staden. Hittills kan man se att psykiatrin sticker ut i långa 
sjukskrivningar. Samt att Hässelby vårdcentral har långa sjuktal.  

 

 
8. Aktuell information från Samordningsförbundet Stockholms stad  

Punkten hanns inte med.  
 
 
 

9. Nästa  möte den 8 december 13.30 på Psykiatrin i Alvik. 

 
 

//Sofie Jacobsson  


