
 

 

Deltagare:  

Politiker i Region Skåne  Tjänstemän i Region Skåne 

Jana Lund   Ingrid Bergman, Koncernkontoret 

Marie Rosenqvist  Anders Wallner, Koncernkontoret 

Mattias Horrdin  Birgitta Landin, KRYH 

Narancic Slobodan  Ewa Hellberg-Rosengren, SUND  

Aase Jönsson  

Rolf Bengtsson  

Michael Michaelsen  

Eva Örtegren  

  

Övriga deltagare  

Lawrence Flynn 

Martina Bach FINSAM Landskrona-Svalöv 

Mikael Jung FINSAM Malmö 

Karin Rangin FINSAM Kävlinge-Lomma 

 



Tema för dagen 
 
”Vilka är de viktigast utvecklings- och fokusområden för oss i Region Skåne i relation till stat 
och kommuner via FINSAM?” 
 

Genomförande 
 
Lawrence Flynn ledde processen via en 
strukturerad dialogmetod, Future Café, utifrån 
ovanstående tema. I detta delades gruppen 
bland annat in i mindre grupper som diskuterade 
nuläge, framtid och engagerad handling. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Nuläge 
 
Funkar bra 

• Från projekt till processer i ord 

• Exempel Unga vuxna mottagning i Lund 

• Bra organisation 

• God ekonomi 

• Lokalt engagemang 

• Bra samarbete mellan myndigheter 

• Individperspektiv 

• Närhet 

• Kunskap 

• Lokalt 
 
 
 
 
 



Största problem 

• Avstånd mellan Region Skåne politiker och verksamheterna 

• Okunskap om FINSAM ger belastning istället för möjligheter 

• Inte planerat för kostnader efter extern finansiering 

• Hur skall insatsen gå i vanlig drift? 

• För svaga uttalade intentioner för deltagande i FINSAM för Regions Skåne 

• Att få ut budskap i respektive organisation 

• Ledarskap 

• Okunskap kring behov och uppdrag hos andra myndigheter 
 

Vad behövs 

• Samling kring vad Region Skåne vill 

• Fungerande ledarskap 

• Kunskap 

• Kommunikation; behov, idéer, se möjligheter i samverkan 

• Gemensam målbild 

• Utbildning till chefer i vad FINSAM/samverkanshantverk innebär 

 

Tidigare sammanhang med politiker och tjänstepersoner involverade i 

FINSAM 

Anders Wallner återberättade från två tidigare sammanhang där politiker och 

tjänstepersoner diskuterat FINSAM 

Röster från FINSAM-dag 2015-12-08 

• Strategisk plan från HSN med tydliga återkopplingsvägar, utvärdering 

• Tydlig inriktning från Region Skåne - samlat grepp från Region Skåne 

• Viktigt med återkommande möten 

• Samordningsvinster med FINSAM 

• Hitta forum för kommunikation med verksamheten 

• Lärande av varandra för en mera jämlik behandling 

 

Röster från FINSAM-workshop 2018-02-08 

• Medvetenhet i Region Skåne som leder till prioritering 

• Tydliga uppdrag om samverkan 

• Medveten strategi från Region Skåne 

• Centrala stödresurser 

• Intervenering spridning om FINSAM i ordinarie verksamhet 

 

 
 



 
 
 
Framtidsförslag om viktigaste utvecklings- och fokusområden för oss i Region 
Skåne i relation till stat och kommuner via FINSAM 
 

1a) Utifrån de lokala FINSAM 

förbunden utbilda vårdcentraler och 

psykiatrin i/om FINSAM och de 

medverkande parterna 

1b) Beslut till Hälso- och 

sjukvårdsnämnden som innehåller 

återrapportering av dagen samt förslag 

till aktiviteter.(Obligatorisk utbildning) 

1c) Utbildningspaket utifrån 

identifierade behov kring t ex kunskap 

om andra och samverkan, ledarskap, 

redskap(SIP m.m.) 

2) Stödresurser mot vårdcentralerna 

och psykiatrin för att sprida kunskap 

om FINSAM 

3) Rehabkoordinatorernas möjligheter 

att göra ett bra jobb. Utveckling och 

implementering av rehabkoordinatorer 

i verksamheten inklusive sjukintyg 

4) Identifiera målgrupper för 

samverkan. (barn/unga, missbruk m.fl.) 

 

 

Slutsatser 
Gruppen avslutade med att prioritera bland framtidsförslagen och de tre som fick mest 
gehör var: 
 

• Utifrån de lokala FINSAM förbunden utbilda vårdcentraler och psykiatrin i/om 
FINSAM och de medverkande parterna  

• Rehabkoordinatorernas möjligheter att göra ett bra jobb. 

• Stödresurser mot vårdcentralerna och psykiatrin för att sprida kunskap om FINSAM 

 
 



 
 
 
Förmiddagen avslutades med följande åtagande: 
 

• Anders Wallner och Ingrid Bergman sprider information om eftermiddagens arbete i 
Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård, ärende till HSN samt informerar 
divisionschefer och branschråd under hösten 2018. 

• Mikael Jung FINSAM Malmö åtar sig att dokumentera eftermiddagen och skicka till 
Anders Wallner för spridning 

• Närvarande FINSAM-representanter kommer dela och diskutera materialet på nästa 
nätverksdag då samtliga förbundschefer i Skåne samlas i september. 

 


