Protokoll LOKUS möte 2018-06-14
Plats: Regionens Hus, Uppsala
Närvarande: Birgitta Ohlson, Region Uppsala
Marika Söderberg, Försäkringskassan
Eva Limmergård, IFO Tierps Kommun
Jeanette Magnusson, Arbetsförmedlingen
Marika Blomgren, Samordningsförbundet
Katarina Åkerblom, Samordningsförbundet
Maria Stenlund, samordnare, IFO Tierps Kommun

1. Genomgång av föregående minnesanteckningar
Maria ställde frågan till LOKUS-gruppen om vem som skickar kallelser och skriver
minnesanteckningar från LOKUS-möten. Önskemål från gruppen är att Maria ska
skicka kallelser och skriva minnesanteckningar, då det åligger insatsansvarigs
arbetsuppgifter. Vidare önskar man att Maria ca 1-2 veckor före LOKUS mötet skickar
en påminnelse till deltagarna i gruppen om att det är läge att anmäla punkter till
kommande möte.
Eva Limmergård tar upp frågan kring vem som har ordförandeskapet i LOKUS
gruppen. Bestämdes på mötet att frågan tas upp vid senare tillfälle då den nye
verksamhetschefen för IFO Tierp har tillträtt sin tjänst. Troligen kommer han att
tillträda någon gång i början av september.
Birgitta Ohlson ville förtydliga att det är viktigt att definiera Region Uppsalas
verksamheter i Tierp och vad som lyder under primärvården respektive
specialistvården. WEmind är en verksamhet som går under begreppet specialistvård,
i det här fallet vuxen psykiatrin i Tierp.
2. Omvärldsanalys
IFO Tierp: väntar på att en ny verksamhetschef ska tillträda i början av September.
Han heter Mikael Sjöberg och är en representant i LOKUS gruppen i Östhammar i
dagsläget.
Försäkringskassan: Marika informerade om en lagändring som träder i kraft den 1/6
som innebär att arbetsgivaren ska vara ansvarig för att en rehab plan upprättas för
sina anställda vid långsjukskrivningar.
I förvaltningslagen kommer FK att få ett krav på sig att hålla tiden när de
kommunicerar ett beslut.
Region Uppsala: Birgitta informerar om att vårdcentralerna nu ska ”ta hem” sina
patienter ifrån specialistsjukvården. Arbetet med införande och utveckling av
rehabiliteringskoordinatorer (reko) på vårdcentraler fortsätter.
Arbetsförmedlingen: Jeanette informerade om att Arbetsförmedlingen nu står inför
en stor omorganisation och stora förändringar, som kommer att innebära att service

kommer att ges på distans och att allt fler sökande styrs mot det digitala AF (gamla
kundtjänst) Denna organisationsförändring kommer att träda i kraft den 1/7 2019.
Dock kommer våran gemensamma målgrupp att hanteras lokalt på Tierps
Arbetsförmedling, precis som idag.
3. Information från Maria.
Maria berättar hur arbetet hittills har sett ut tillsammans med partsamordnarna.
-

Gruppen har nu träffats vid ett tillfälle för att presentera sig för varandra och vi
gick igenom projektbeskrivningen. Gruppdeltagarna fick med sig hem att skriva
ner sina utmaningar kopplat tillsamverkan och vad man kan bidra med kopplat till
utmaningarna och till sist formulera ett syfte, vad man vill uppnå med samverkan.
En del ville diskutera frågeställningarna med chef innan de svarade.

-

Den 11/9 har vi vår första samverkan på WEmind.

-

Den 17/9 har vi planerat en planeringsdag för partsamordnarna för att påbörja
arbetet med att bygga strukturer för samverkan.

-

Vi har också varit på en jämställdhets dag i Uppsala anordnad av
samordningsförbundet, som var mycket givande. Denna dag resulterade i att vi
började fundera kring jämställdhetsperspektivet i vårat arbete. Frågeställningar
som vi har tagit med oss är: Hur jämställda är vi? På arbetsplatsen? I våra
bedömningar? Vi kommer att ha det perspektivet med oss i vårat arbete i
samverkansgruppen.

-

Jämställdhets dagen fick oss också att reflektera över Våld i nära relationer och
fick oss att börja fundera kring hur vi kan uppmärksamma detta i våra arbeten och
vilka frågor vi kan ställa till våra sökande/klienter/försäkrade/kunder kring om de
är utsatta för våld i nära relationer, och då ur ett jämställdhetsperspektiv
(män/kvinnor). Vi behöver vara normkritiska när vi ställer frågan och till vem. Hur
frågar vi våra kunder? Vilka frågar vi och varför? Och hur bemöter vi och hanterar
vi ett eventuellt JA svar? Vi kunde se ett behov i gruppen att besöka någon expert
på området för att få information kring fenomenet och hur man ser tecken på våld.
Birgitta kommer nu att kontakta och förmedla sin kontakt på Nationellt Centrum
för kvinnofrid i Uppsala för att vi eventuellt kan få en information av dem i ämnet.

Resurskatalogen! Hur ska vi använda den? Vilken spridning ska den ha? Vem
uppdaterar den? Vi beslutade att resurskatalogen ska användas inom
samverkansgruppen i informativt syfte och att var och en uppdaterar den utifrån den
egna organisationen. Sedan i vilken form, pappersform eller till exempel SharePoint,
kollar Maria upp.
4. Mål
Eva tog upp frågan hur man rekvirerar medel för Marias lön. Marika Blomgren
informerade om att man rekvirerar i efterhand (3 månaders intervaller). Kimmo, som
är ekonom på samordningsförbundet kan hjälpa till vid frågor.
5. Ekonomi
Finns inget att rapportera.

6. Kvartalsrapport
Kvartalsrapporten är framflyttad och ska lämnas in till samordningsförbundet senast
den 15/8 (För Kvartal 2). Denna ska skrivas under av ordförande.
7. Övrigt
Birgitta lyfter en frågeställning kring Begreppstrappan. Hur ska vi använda och
utvärdera/följa upp Begreppstrappan? Vi bestämde att samverkansgruppen ska ta
med den i sitt arbete och också ha den som ett hjälpmedel för deltagarna, i syfte att
dem ska få en ökad förståelse för trappans mening och var dem befinner sig på
trappstegen och vad det kan innebära att kliva upp eller ner i trappstegen
(terapeutiskt instrument).
Jeanette lyfte frågan om Individ kopplat till Språkstöd i Tierp. Eva berättar att det är
Lotta Sekulic på AME (Arken) som äger insatsen. Vi bestämde att Lotta berättar mer
på nästa möte om insatsen.
8. Nästa och kommande mötestider
Den 7/9 kl. 13-15.30, Regionens Hus i Uppsala. Inför detta möte ska Maria ha
skrivit ner och mailat ut till LOKUS gruppen en beskrivning av uppdraget och var vi
befinner oss idag. Detta inför LOKUS gruppens kommande sammankomst.
Den 23/10 kl. 9.00-12.00, IFO huset Tierps Kommun.

Trevlig sommar!

Vid Pennan:
Maria Stenlund

