
VÄLKOMMEN!

9 maj 2019

Arenasamverkan i GGVV



Dagens program

8:00 -8:45 Info från Finsam/styrgrupp Arenasamverkan

8:45 – 9:15 Frukost

9:15-9:35 Kort info om Mitt Val - Lasse och                

Nya Vägar - Alice

9:35 – 10:20 Sara Arlesten presenterar sin rapport

10:20 – 10:30 Bensträckare

10:30 – 11:30 Peer – personer med egen erfarenhet, 

Mia och Bella



Arenasamverkan

• Minska risken för rundgång vid behov av stöd från 

flera verksamheter samtidigt

• Förtroende för och kunskap om varandra

• Individärenden och allmänna frågor

• En grupp per kommun



Vad hände 2018 (jmf 2017)?

• 36 möten (35 möten 2017) i de 4 grupperna

• Bra närvaro (med något undantag)

• 55 kvinnor (34) och 45 män (25)

• Stor blandning åldrar, remittent och ”mottagare”



Ny rapport i Esmaker

190506: 11 möten



Nya rapporten i Esmaker

Hur upplevde ni mötet?



Nya rapporten i Esmaker

190506: 28 individer hittills



Nya rapporten i Esmaker

Majoritet 40 år eller äldre



Nya rapporten i Esmaker

Huvudfråga
Gällande vem skriver ett LUH.  

Avslag på sjukersättningsansökan - hur gå vidare?  

Hur personen ska få rätt hjälp och stöd.  

Ekonomi  

Sjukersättningsöverklagan  

Vilken information finns? Hur ser försörjning ut?Hjälp med boende?Sysselsättning?  

medicinska nedsättning Luh ansökan för sjukersättning  

Psykisk ohälsa och medicinska nedsättningarUtredd Ren, men fått avslag fk och hur går vidare?  

Avslag fk sjukersättning utredd alla bitar inom vården, af ej kan göra något mer.Trepart möte fk  

Psykisk ohälsa och af kommer ej vidare. Flerpartsmöte bokas in  

Tidigare arbetat samhall, men fått sluta.Är på amo och fungerar med tider och arbetsuppgifter har 
funktionsnedsättning iq  

kv varit på amo anvisad till samhall, men de kan inte anställa henne  

Kv haft stroke, nedsatt koncentrationsförmåga mm  

psykisk diagnos med stora bekymmer. Kan inte arbeta  

sjukskrivning från psyk Avskriven. Kvinnan af pga för sjuk 170418 Avslag fk dec 18 ansöakn om sjukersättning  

 



Nya rapporten i Esmaker

Fortsatt planering



Styrgrupp Arena i GGVV

 Susanna Olsen, Gislaved

 Fredrik Wallström, Värnamo

 Jakob Björnell, Gnosjö

 Michael Anderberg, Vaggeryd

 David Rydin, RJL psykiatri

 Caroline Grahn, VC Bra Liv

 Gunilla Westerlund, FK

 Charlotte Andersson Engström, AF

 Peter Hedfors, Finsam



Hur hanterar vi personer med skyddade 

personuppgifter i Arenasamverkan?

• Vi använder SAMTYCKE som vid alla ärenden, informerar dock extra tydligt om vad 

Arenasamverkan är så personen i fråga är medveten om vad för samtycke hen skriver under

• Vid ärenden där personen har skyddad identitet ska man lyfta luren och ringa runt till de 

handläggare man önskar få uppgifter från och lämna personnummer muntligen 

• Är du som mottagare minsta osäker på vem som ringer dig och vill ha info om ngn person –

be personen lämna namn och nummer och motring

• Om remissen ändå sedan behöver skickas ut ska den avidentifieras innan den skickas 

• Varje myndighet måste även förhålla sig till sina egna sekretessförordningar samt vidta de 

åtgärder som behövs för att låsa upp systemet

• Påskrivet SAMTYCKE låser upp dessa system

• Pappersburen info vid mötet – noteras att de är sekretessbelagda uppgifter så man inte 

glömmer – sedan ska de skyndsamt in i respektive system, sedan förstöras. 

• Särskild aktsamhet! Vid ärendehantering och vid själva Arenamötet

• Uppdatera nya medarbetare!!! om denna hantering 



Aktuellt om verksamheterna

IT-spåret

Stöd till arbete – SE / IPS

Kunskapssatsning

Projekt Samverkan i GGV(V)

Frukostmöten



Aktuellt

Uppdaterad hemsida, med 

prenumeration på nyheter

Andra frågor?


