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Närvarande:

Annica Nilsson, Försäkringskassan

Linda Welin, Region Skåne BUP

Anders Iversen, Hässleholms kommun

Britt Gunnarsson, Bromölla kommun

Tony Persson, Osby kommun

Matts Daludd, Samordningsförbundet

Therése Ahlqvist, sekreterare

Genomgång av processer, 

Utbildning i interpersonellt våld; göra en utvärdering med hjälp av de som går kursen nu för att se vad
som kan förbättras till nästa kurs och för att ge en bild av vad kursen innehåller. Ska återkopplas till 
Matts.

FIA; fortlöper, det är slutkonferens den 12 juni. Det kommer en inbjudan till detta. Europeiska 
socialfonden har beviljat medel för att skriva en metodhandbok baserad på processen.

DISA; är slut den 30 april. Försäkringskassan behåller upplägget med handläggare som koncentrerar 
sig enbart på cancerpatienter.

AFFE; Matts och Annica har varit ute och informerat om AFFE i kommunerna och än så länge är det 3 
stycken inskrivna i processen.

UFFE; Det har skickats ut enkäter för utvärdering av processen och en preliminär slutredovisning är på
gång. Försäkringskassan implementerar metoden. Den 28 april är det genomgång av resultaten och 
den 19 maj presenteras resultaten för styrelsen.

Maria Skåne Nordost; En lyckad process, det arbetas fram en metod som ska vara gemensam för de 
båda mottagningarna. 

RESPALDO; Kristianstads kommun räknar att de har sparat 40 miljoner på de deltagare som gått ut i 
arbete på grund av processen.

Bromölla vill tillhöra Arbetsförmedlingen i Skåne, det ställer till problem då de tillhör 
arbetsförmedlingen i Blekinge men tillhör Skåne i andra avseenden.

Angående utbildningen i tolkning av intyg var läkarna förvånade över den dåliga standarden på 
intygen. Det diskuterades vad man kan göra för att förbättra intygens kvalitet. 

Diskussion kring RESPALDO, ska man göra en påbyggnadsfas för processen? Har det byggts upp en ny 
målgrupp?

Information och diskussion kring Kur-medel, är det något som är värt att vara med i? Medlen är styrt 
mot psykisk ohälsa, kan man sätta fokus på intygen? Utveckla en webbutbildning? Förslag på att 



producera ett utbildningsmaterial som läggs på webben och att man under tiden anordnar träffar där 
man går igenom olika sorters intyg, vad det ska stå i dem och varför de ska skrivas.

Det informerades om att Osby kommun har startat en förstudie kring ämnet ” från psykisk ohälsa till 
självförsörjande”

Ämnet psykisk ohälsa och missbruk behandlades.

Avslutningsvis diskuterades kommunikationen mellan styrelseledamot och beredningsgruppen, 
frågan kom upp om det är brist på förtroende mellan parterna. Orken tar slut hos beredningsgruppen
att skriva fram ansökningar då det är en besvärlig process att få igenom dem i styrelsen.

Nästa möte är den 9 maj. 


