Nyhetsbrev, Trisam juni 2019
Ytterligare ett halvår har snart passerat och snart kan vi se framemot några veckors ledigt med förhoppningsvis
lite sol. Det är en ära att få arbeta med så många olika kompetenser under samma tak.
Läs mer om Trisam modellen här
Trisam-team i länet blir fler och fler, i skrivande stund är det 32 Trisam-team i länet fördelat på 31
hälsocentraler och ett team inom psykiatri. Särskilt glädjande är att alla kommuner i länet nu finns
representerade i ett Trisam-team. Under första halvåret har två nya Trisam-team startat.
I skrivande är vi i slutskedet för genomförande av en mätning av samverkansklimatet i Trisam-teamen, mycket
bra dialoger har det varit när jag med hjälp från samordningsförbundet besökt teamen för genomförande. I
höst återkommer vi med en redovisning av resultaten till alla Trisam team.
Är du intresserad av vilka hälsocentraler som har Trisamteam, se lista här.
I april 2019 avslutades den pilot som genomförts i Arbrå, hur individer som lyfts i Trisam upplever vårt stöd.
Tyvärr var det väldigt låg svarsfrekvens och urvalet är alldeles för litet för att dra några slutsatser. Generellt var
det ett mycket negativt utfall, svar i den lägre delen av skalan (det kan vara de missnöjda som valt att lämna in
enkäten).
En digital webbsida har under första kvartalet utvecklats för Trisam och kommer fortsätta att utvecklas under
året. I skrivande stund har vi publicerat aktuella dokument, samtycken, kontaktuppgifter till team och allmän
information om Trisam. Samtycket för Trisam är nu uppdaterat så att fler verksamheter inom kommunen kan
nyttja Trisam samt att teamet kan inhämta eller lämna information till fler verksamheter inom kommunen
utifrån individens frågeställning/syfte.
Det nya enkätverktyget Lime Survey för uppföljning av ärenden som lyfts i Trisam har fungerat väl och fått
mycket positiva lovord.
I maj biföll Samordningsförbund Gävleborg till en ansökan om samverkansmedel från Arbetsförmedlingen och
Försäkringskassan, för handläggare som ska arbeta i Trisam. Fyra handläggare från vardera organisation
kommer att ha uppdraget i länet en handläggare vardera i Västra Gästrikland, Gävle, Södra Hälsinglands amt
Norra Hälsingland med start 1 oktober 2019. Samtidigt har vi fått ett utmanande uppdrag att tillsammans i en
en arbetsgrupp tillsammans med mig som processledare se över hur vi gemensamt kan arbeta för att utveckla
Trisam. Senast i Mars 2020 ska det finnas ett slutgiltigt förslag för hur arbetet med Trisam ska vara
fortsättningsvis. Allt arbete i Trisam-teamen kommer att fortsätta som vanligt tills annat beslut fattats.
Boka in den 19 september 2019, då är det Trisam konferens på Folketshus i Gävle. Våga Fråga Våga Samverka!
Föreläsning av Salah Haghgo om
om konsten att överleva trauma/PTSD, med en liten touch från hans egna livshändelser på förmiddagen och
valbara workshop på eftermiddagen.

Kontaktuppgifter
För mer information om Trisam, kontakta processledare Helene Tyrén.
Telefon: 072-724 68 56, epost: helene.tyren@forsakringskassan.se
Vill du veta mer om Trisam läs på vår webbsida här.

Som avslutning vill jag önska er en skön sommar!
Helene Tyrén, processledare Trisam

