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gällande arbetet med SGI0-placerade i Skellefteå 
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MySams nya inriktning 
Samverkan i MySam gäller 
personer som är sjukskrivna 
och söker försörjningsstöd. 
Målet med insatserna är egen 
försörjning via arbete eller 
studier alternativt ersättning 
från rätt offentligt trygghets-
system.    
Den ordinarie insatsen MySam  
tog 1 oktober 2018 en ny 
riktning till att gälla personer  
som är sjukskrivna och söker 
försörjningsstöd. Den tidigare 
målgruppen var bredare och 
gällde personer med långvarigt 
försörjningsstöd som var i 
behov av insatser från fler än en 
myndighet.

- Förändringen i MySam som
bygger på en nationell
viljeinriktning  innebär att
medarbetarna har möjlighet att
konsultera  Försäkringskassan,
säger Eva Hedlund, samordnare.
Det är viktigt för målgruppen att
intyg från Hälso- och sjukvården
är fullödiga för att varje individ
ska få de rehabiliterande insatser
de har rätt till.

Kartlagd målgrupp 
Det finns i snitt finns cirka 250 
individer årligen, 20 unika 
individer per månad, i Skellefteå 
som är sjukskrivna och söker 
försörjningsstöd. Detta visar den  
kartläggning som medarbetarna 
i MySam genomfört under 
hösten 2018.

För SGI0-placerades tillgång till rehabilitering
 MySam

Medarbetarna i 
MySam bär även 
NAFS-samverkan 
kring vuxna, med 
teammöten på 
hälsocentralerna i 
kommunen varje 
månad,  förutom 
arbetet med deltagare 
från både gamla och 
nya Mysam. 
Sammantaget 
innebär detta att 
två tjänster ska 
räcka till att ge ett 
samordnat stöd till 
250 individer.

MySam pusslar för att samordna och 
tillgängliggöra insatser för individen.

Samordningsförbundet Skellefteå-Norsjö

Nya

" - För att individerna ska få det stöd och den rehabilitering de

"

"Samverkan är nödvändig  

behöver krävs resurser och samverkan myndigheter emellan, säger 
Eva Hedlund, MySams samordnare.
Medarbetarna i Mysam har genomfört  en kartläggning under 
hösten 2018 som gäller alla de personer som behöver söka 
försörjningsstöd på grund av sjukdom. 
I MySam arbetar man även med  uppbyggnad av struktur och  
arbetssätt för att säkerställa att alla som ansöker om 
försörjningsstöd på grund av sjukdom ska få tillgång till de 
rehabiliterande insatser och det stöd de har rätt till. 
- Det har visat sig att det kan finnas en risk att dessa personer 
hamnar utanför de stödjande och rehabiliterande insatser som 
samhället kan erbjuda. Det är orättvist att de har hamnat i den här
situationen på grund av sjukdom.

Nya MySams resurser       
Socialtjänsten är motorn i nya MySam, här arbetar en 
samordnare på 60 procent, två socialsekreterare på vardera 80 
procent samt en arbetsmarknadskonsulent på 50 procent. 
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Nya MySam
Insatsen MySam syftar till 
samverkan för att möjliggöra 
rehabilitering för den som är 
sjukskriven men saknar 
sjukpenninggrundande inkomst.

Mål för deltagarna:
Egen försörjning via arbete eller 
studier alternativt ersättning från 
rätt offentligt trygghetssystem. 

Mål för myndigheterna:
Att arbeta fram en process och 
ett arbetssätt som effektiviserar 
och tydliggör arbetet med 
personer inom målgruppen. 

Överenskommelse
En överenskommelse om 
samarbete har tecknats kring 
personer som är sjukskrivna 
med läkarintyg och har ansökt 
om försörjningsstöd men saknar 
sjukpenninggrundande inkomst 
och har nedsatt arbetsförmåga.                                                          
Syftet med samarbetet är att 
individerna ska få rätt stöd och 
ersättning vid rätt tidpunkt 
samt att utveckla effektiva 
metoder för samverkan kring 
individer med behov av stöd 
från flera aktörer samt ökad 
kunskapsöverföring mellan 
samverkansparterna. 
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• Kartläggning
• Konsultation med FK utifrån

individens läkarintyg
• Kompletterande frågor till

Hälso- och sjukvården
• Samordnad individuell

planering
• NAFS-team i samverkan mellan

hälsocentral, Af, FK och
socialtjänsten varje månad

• Månatligt möte med psykiatri-
koordinatorerna

• Kunskapsspridning inom
organisationen

• Försäkringsmedicinsk
kompetens sprids inom
socialtjänsten via utbildnings-
insatser

Text: Samordningsförbundet Skellefteå-Norsjö

MySam-metoden Nationell viljeinriktning gällande SGI0-klassade 
En Viljeinriktning gällande samverkan kring personer som saknar 
sjukpenninggrundande inkomst och har sin arbetsförmåga nedsatt 
på grund av sjukdom undertecknades av de fyra myndigheterna: 
Sveriges kommuner och landsting, SKL, Arbetsförmedlingen och 
Försäkringskassan i juni 2016. Syftet var att säkerställa möjligheten 
till rehabilitering för personer med nedsatt arbetsförmåga på grund 
av sjukdom, som saknar sjukpenninggrundande inkomst.

De arbetssätt och samverkan kring SGI0-klassade personer som 
utarbetats i Halmstadsprojektet På rätt väg (2012-2014) lyftes fram 
som ett gott exempel i viljeinriktningen. Man menade att fler 
kommuner skulle kunna ges möjlighet att arbeta på liknande sätt.  
Bakgrunden till detta var att många personer i Sverige det senaste 
decenniet inte fått det stöd de behövde för att bli självförsörjande. 
Dessa personer uppbär  ofta långvarigt försörjningsstöd från 
kommunen. Av flera olika anledningar saknar de rätt till ersättning 
från socialförsäkring och arbetslöshetsförsäkring. Studier visar att 
barn i sådana familjer påverkas negativt, både på kort och lång sikt.

Samverkan ger vinster för både enskilda och samhället
I viljeinriktningen uttrycker man sig enligt följande:
"En förbättrad samverkan mellan myndigheter, kommuner och 
landsting skulle sannolikt innebära en förbättrad hälsa och ekonomi 
hos den enskilde samtidigt som samhällsekonomin skulle stärkas." I 
en bilaga till viljeinriktningen ger man exempel från Halmstad på de 
olika myndigheternas utgångspunkter och arbetssätt för 
samverkan, samt deras uppdrag och ansvarsområden.

I överenskommelsen är respektive 
myndighets deltagande i MySam 
beskriven, att Arbetsförmedlingen 
och Hälso- och sjukvården deltar 
genom ordinarie samverkan samt 
Försäkringskassan via konsultation.

Individens skriftliga samtycke ska 
finnas i alla ärenden utom där mer 
generella frågeställningar ställs.

En utbildningsplan ska säkerställa 
kompetensöverföring. 

Uppföljning görs regelbundet. Om 
större förändringar behöver göras av 
någon part under pågående arbetsår 
ska styrgruppen meddelas minst två 
månader i förväg.




