Protokoll
2017-04-18
Möte: Lokusgruppen – Långsiktig samverkan Tierp
Plats: Regionshuset, Uppsala
Närvarande: Birgitta Pleijel, Region Uppsala
Birgitta Olsson, Region Uppsala
Karolina Eriksson, Försäkringskassan
Wictoria Palmetorp, Arbetsförmedlingen
Geli Lytter, Samordningsförbundet
Marika Blombergsson, Samordningsförbundet
Annalena Rudström Tierps kommun
Anette Pettersson, Samverkanskoordinator
Sylvia Lundholm, Projektledare Begreppsprojektet
Wictoria Palmetorp hälsar alla välkomna.
1. Lägger föregående protokoll till handlingarna
Går igenom protokollet.
Går igenom punkten inventering av insatser för målgruppen med neuropsykiatriska funktionshinder
från respektive myndig. En längre diskussion om målgruppen kommer att göras på workshopen den 7
juni
Lägger protokollet till handlingarna
2. Information från samverkanskoordinatorn
Samverkanskoordinatorn informerar att hon gjort en utförlig inventering av vilka insatser inom
arbetslivsinriktad rehabilitering som finns hos olika parter inom i Tierps kommun.
Anette gör en dragning av lotsärenden som har inkommit under 2017. De flesta samtalen har rört
personer med neuropsykiatriska diagnoser samt personer med nedsatt hälsa som inte har rätt till
ersättning från Försäkringskassan.
Går igenom upplägget inför en relationsskapande workshop om personer inom autismspektra.
Workshopen kommer att vara en halvdag och äga rum under hösten 2017.Den kommer att börja
med en kortare föreläsning för att sedan ha en workshop hur aktörerna kan fördjupa sammarbetet
kring målgruppen. Förslag från locusgruppen är att ta kontakt med We mind för att höra om de kan
bistå med en föreläsare.
Viktigt att komma ut med ett preliminärt datum inom kort.
Workshopen kan vara en del av flera dialogforum i samarbetet mellan Tierps, Älvkarleby kommun,
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan samt Regionen.
Anette har varit i kontakt med Rigmor Hörnfeldt rehab samordnade projektledare på psykiatrin,
Umeå. Hon har tagit fram ett väldigt lättillgängligt utbildningsmaterial i försäkringsmedicin. Uppsala
är välkomna att höra av sig till psykiatrini Umeå för mera information.
Anette kommer att skicka materialet till Birgitta Pleijel.

3. Ekonomi
Annalena redovisar ekonomin. Kommer en mera utförlig prognos efter kvartal ett.

4. Begreppsprojektet.
Sylvia gör en lägesrapport av projektet. Beslutades om att göra ett
tillägg till projektuppdraget i form av två ytterligare nivåer, aktörer samt ersättningar, till verktyget
rehabtrappan.
Inbjudan inkommit att besöka KAOSAM-projektet i Lund som ett led i kartläggningsarbetet inom
projektet. Locus gruppen beslutar att Sylvia och Anette åker ned på studiebesök samt föreslår att
Marika från Samordningsförbundet åker med.

5. Locus grupps diskussion
Ang inriktning 2018
6.
Nästa möte
Nästa möte kommer att äga rum den 12 juni 2017 på Regionens Hus kl 13-15.30.

Sekreterare Anette Pettersson

