
 

 

Nyhetsbrev, Trisam december 2018 

För mig har det varit en händelserik höst, började som ny processledare för Trisam Gävleborg den 1 

september, ni har alla välkomnat mig med öppna armar och jag känner att starten har varit otroligt 

lärorik och givande. Ni är många engagerande medarbetare i länet och det är det som gör jobbet 

som processledare extra kul. 

Kort om mig, jag har arbetat på Försäkringskassan sedan mars 2012 och har där arbetat inom olika 

områden, som handläggare och med andra uppdrag i verksamheten. Jag bor i Bollnäs med min man 

och våra två döttrar, 8 och 14 år. Jag har en aktiv fritid med hästar och alpin skidåkning. 

Trisam-team i länet utökas i rask takt och i skrivande stund är det 29 Trisam-team i länet fördelat på 
28 hälsocentraler och en psykiatri, Trisam-team finns representerade i alla kommuner förutom 
Hofors. Under hösten har jag startat upp 3 Trisam-team och gjort omstarter i tre team. I januari 2019 
är det planerad uppstart av ytterligare fyra Trisam-team.   
 
Är du intresserad av vilka hälsocentraler som har Trisamteam, se lista här (under konstruktion).  

 
I november genomfördes basutbildning för Trisam i länet vid två halvdagar, totalt 83 deltagare 

deltog. Mycket trevliga dagar med bra dialoger och något särskilt som jag tog med mig var 

engagemanget kring utveckling av samverkan och behovet av samverkan i denna form. Det gäller 

bara (inte så bara kanske men en viktig del) att göra Trisam känd i verksamheten och lyfta in den i er 

processen som ett verktyg att använda när det finns behov av stöd från fler en part. 

Sedan oktober 2018 pågår en pilot Arbrå, hur individer som lyfts i Trisam upplever vårt stöd. 

Instrumentet som används är indikatorer för finansiell samordning, ett instrument för 

samordningsförbund att bedöma den egna verksamhetsutvecklingen över tid och möjliggöra 

jämförelser mellan förbund samt ge förbund och ingående parter ett stöd att mäta och utveckla 

samverkan inom arbetslivsrehabiliterande insatser. 

För att blicka framåt kan jag informera att det pågår en utveckling/översyn av Trisam som metod och 

dess process, mer information om detta kommer under första kvartalet 2019. En digital webbsida 

håller även på att utvecklas för Trisam, klar i januari/februari 2019. I september 2019 planeras det 

för en Trisam konferens, mer detaljer kring den och inbjudan kommer under våren 2019. 

Tillsammans med Region Gävleborg har vi tagit fram ett enkätverktyg för uppföljning av ärenden 

som lyfts i Trisam, så från och med januari 2019 kommer vi inte att använda Excellfilen som idag 

används utan vi kommer att börja använda ett enkätverktyg från Lime Survey. 

Kontaktuppgifter 
För mer information om Trisam, kontakta processledare Helene Tyrén. 
Telefon: 072-724 68 56, epost: helene.tyren@forsakringskassan.se 
Delprocessledare Hälsingland: Anette Nordbakken,  
Epost; anette.nordbakken@forsakringskassan.se 
Delprocessledare Gästrikland Cathrine Hedin,  
Epost; cathrine.hedin@forsakringskassan.se 
Vill du veta mer om Trisam läs på vår webbsida här. 

Som avslutning vill jag önska er en God Jul och ett Gott Nytt år! 

Helene Tyrén, processledare Trisam 

http://www.finsamgavleborg.se/trisam/Trisam-team.aspx

