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Mötesanteckningar för lokala
samverkansgruppen Järva
Datum: fredagen den 5 maj kl 09:00 – 10:30 på Jobbtorg Kista
Närvarande:
Sara Lagerås, Socialförvaltningen Spånga-Tensta
Josefine Hagmyr, Försäkringskassan
Maria Rösby, Arbetsmarknadsförvaltningen, Jobbstart
Annie Norell, Järva psykiatrin Kista
Åsa Wallin, Järva psykiatrin Spånga
Antonella Acciai, Arbetsförmedlingen Stockholm Järva
Veronica Dahl, Arbetsförmedlingen Stockholm Järva
Margareta Sabuk, Jobbtorg Kista
Zahra Haghpanah, Socialförvaltningen Rinkeby-Kista ekonomiskt bistånd
Marie Söderman, Rinkeby-Kista ekonomiskt bistånd
Anders Lindar, Rinkeby-Kista ekonomiskt bistånd
Thomas Wohlin, Kista vårdcentral
Carola Schäfer, Tensta vårdcentral
Karima Djoumi, Hälsans vårdcentral Tensta
Eva Magnusson, Samordningsförbundet Stockholms stad
Helena Haapala, Samordningsförbundet Stockholms stad
Meddelat hinder:
Rebecka Hörberg, Jobbtorg Kista Unga
Anna Almén, Jobbtorg Kista Unga
Lotta Lindberg, Jobbtorg Kista Unga
Nazar Atli Youssouf, Jobbtorg Kista

1. Eva öppnar mötet och hälsar alla välkomna
Kort presentation av deltagare på mötet.
2. Aktuellt från respektive samverkanspart och förslag på nya projektidéer
Försäkringskassan
Josefine informerar om att Försäkringskassan har hållit ett seminarium om psykisk
ohälsa och sjukskrivning för Socialstyrelsen och läkare. Mer information finns på
www.lagetsverige.se Det har varit kraftiga svängningar i sjukfrånvaron som är
svåra att koppla till sjukdom och psykisk ohälsa. Det finns även stora regionala
skillnader inom landet och i Stockholm har talen för psykisk ohälsa gått upp. Antalet
dagar för sjukpenning är 11 dagar över landet (det vill säga dagar efter sjuklönen
efter de först 14 dagars frånvaro från arbetet p.g.a. sjukdom).
Mötesdeltagarna lyfter frågan hur samordningsförbundet kan jobba med
förebyggande arbetet utifrån de höga sjuktalen i Stockholm? Ämnet behöver
diskuteras vidare.
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Josefine ställer frågan om e-intygen som funnits tillgängliga i Stockholm sedan
hösten 2016. Försäkringskassan är intresserad av att veta hur det gått med de
elektriska intygen.
Enligt Carola finns det många fördelar med e-intygen och uppfattningen är att
kommunikationen blivit mycket lättare. Svårigheten är om den sjukskrivande läkaren
inte är på plats och ingen bevakar meddelanden.
Hos Järva Psykiatrin finns det några läkare som använder e-intygen men inte alla.
Åsa undersöker närmare hur det ligger till.
Thomas berättar att i Kista vårdcentral är det ungefär hälften av medarbetarna som
använder e-intygen. Thomas lyfter frågan hos sin personal för att påminna.
Arbetsförmedlingen Järva:
Antonella berättar att de ser över organisering av personal. Kontoret har fortfarande
utmaningar med gruppen långtidsarbetslösa. Pengarna är låsta till Jobb-och
utvecklingsgarantin men skulle behövas i förebyggande arbetet innan sökanden
hamnar i JOB:n.
Jobbtorg Kista och Rinkeby-Kista socialtjänst
Jobbtorget har tillsammans med ekonomiskt bistånd Rinkeby-Kista kommit överens
om att starta en insats som heter Svängen. Insatsen riktar sig till målgruppen mer
komplex problematik och beräknas starta innan sommaren.
I insatsen ingår att individen ska få:
1. initial bedömning på mottagningen
2. möte med en arbetskonsulent + coach från Jobbtorget
Sedan görs en samlad bedömning om det är aktuellt med arbetsmarknadsinsatser
inom stadsdelsförvaltningen eller via Jobbtorget. Fokus ska ligga på
arbetsrelaterade hinder och arbete kring det friska.

Järva Psykiatrin
Annie informerar att Järva psykiatrin har väntat svar på upphandling de lagt anbud
på gällande att driva psykiatrin Rinkeby-Kista och Spånga-Tensta. De fick svar
redan i september 2016 men beslutet har överklagats. Verksamheten drivs oavsett
resultat i minst året ut.
Samverkansinsats Tensta vårdcentral och Af Rehab nyanlända.
Samverkansinsatsen går ut på att hitta effektivare samarbete för att Af ska veta om
den sökande kan ta delta i aktiviteter. Ett läkarutlåtande är väldigt omfattande och
ibland behövs det enklare intyg på de frågor som parterna behöver få svar på.

Diskussion kring läkarutlåtanden, läkarintygen och andra dokument. I dagsläget
finns det olika dokument som är olika omfattande, bör ses över för smidigare
samverkan.
Beslut: Under nästa lokala samverkansgruppsmöte jobbar vi praktiskt kring dessa
dokument och begrepp som nu finns hos olika parter. Begreppen och dokumenten
ska diskuteras vid nästa möte den 22 augusti k 13:30- 16:00 på Jobbtorg Kista.
När använder vi läkarutlåtande? Vem har rätten att skriva intyg/utlåtanden?
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Syftet är att undersöka och komma överens om vilka frågor som är aktuella och
vilka frågor som parterna behöver få svar på. För närvarande finns det
begreppsförvirring kring intyg, låtande mm. Blanketterna kan vara också vara
formulerade på ett sätt att patienten förväntas vara passiv under en sjukskrivning
vilket inte är syftet.
Carola får huvudansvaret för det detta tema.
Även övriga vårdcentraler i området ska bjudas in till det mötet:
Husby-Akalla SLSO och Familjeläkarna i Husby (Johan Thun) samt
Aleris Rinkebysvängen. Samordningsförbundet tar kontakt.
3. Arbetsgrupp gemensamma workshop
Åsa och Antonella berättar om de planerade workshops i maj, två tillfällen som
kommer hållas på Jobbtorg Kista. Teman: neuropsykiatriska funktionshinder ADHD
och Asperger och psykiatriska sjukdomar ångestsyndrom och depression.
Workshopen ska utvärderas, Åsa lovar tar fram en blankett för det.
4. Handlingsplan för 2017 – kompetensutveckling för medarbetarna –
Helena presenterar ett förslag på handlingsplan för kompetensutveckling för
medarbetarna utifrån diskussionerna från förra mötet. Se bifogat dokument.
Överenskommet att hålla dokumentet levande och arbeta med de
kompetensutvecklingsbehoven under året och nästa år.
Josefine berättar att Försäkringskassan kommer gärna ut till de olika parterna och
informerar om hur Försäkringskassan tolkar intygen och vad är det för
samordningsansvar Försäkringskassan har. Kontakta Josefine för mer information.
För att informera varandra om våra uppdrag samt hitta gemensamma
arbetsmodeller kan göras i form av workshop. Det kräver mycket arbete för att
förbereda workshops och det behövs en arbetsgrupp.
Beslut att ordna myndighetsgemensam workshop under våren 2018 med tema
samverkan och hur vi kan arbeta tillsammans. Beslut på datum: den 2 februari kl.
8:00-13:00 ink. arbetslunch. Josefine återkommer om datumet fungerar för
Försäkringskassan. Beslut att skapa arbetsgrupp på nästa samverkansmöte den 22
augusti.
5. Information från Samordningsförbundet – aktuella insatser mm.
Maria Rösby informerar om Case Management- insatsen inom ESF-projektet MIA.
Se bifogad presentation.
Den 2 juni hålls en konferens kring insatsen Case Management, anmälan görs till
maria.rosby@extern.stockholm.se
Eva och Helena informerar kort om anda insatser inom samordningsförbundet.
Samordningsförbundet har startat ett multikompetent team på Kista vårdcentral i
början av året och det planeras en liknande insats på Tensta vårdcentral.
Styrgruppen för insatsen på Tensta vårdcentral kommer träffas senare under
samma dag. Planerat startdatum för insatsen är den 13 juni förutsatt att styrelsen för
Samordningsförbundet beviljar medel.
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En insats för att söka upp unga som har svårt att delta i aktiviteterna har identifierats
av Globen psykiatrin. I samarbete med Jobbtorg Unga Globen har en insats för
denna målgrupp blivit beviljat medel.
AMA – aktiviteter mot arbete, en samverkansinsats mellan Jobbtorg Vällingby och
vårdcentraler inom Hässelby-Vällingby. Insatsen riktar sig mot långtidssjukskrivna
nollplacerade inom försörjningsstödet Hässelby-Vällingby.
6. Övrigt
Påminnelse om Samordningsförbundets konferens kring nollplacerade den 12 maj
då representanter från Halland och Nacka kommer berätta om arbetet med
målgruppen.
Nästa möte blir den 22 augusti kl. 13:30- 16:00 på Jobbtorg Kista.

//Helena Haapala, samordnare
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