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1. Inledning/Välkommen/Dagordning 
Helene Tyrén hälsade välkommen och föreslagen dagordning godkändes 

med ett tillägg från Gunilla Österholm, försäkringar kopplade till Trisam 

2.0. 

 

2. Föregående minnesanteckningar 
Helene ställde frågan till IFO om behovet kvarstår till utbildning i 

försäkringsmedicin. Behovet kvarstår och IFO återkommer till Helene med 

förslag på tid för utbildningen. Helene ställer frågan till Aleris om dialog 

med FMR är planerad under våren, Peter informerade att 

rehabiliteringskoordinator Gunilla haft kontakt med Angelica Gabrielsson 

angående detta men inget är bokat. Helene kommer lyfta frågan med 

Angelica som i sin tur får boka in tid till detta, antingen om läkare från 

Aleris deltar på en FMR konsultation hos Försäkringskassan eller om en 

FMR konsultation kan hållas på Aleris HC. 

 

http://www.finsamgavleborg.se/
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3.   Verktyg för rapportering mellan Trisam team och Trisam 
Styrgrupp 
Helene informerade om det rapporteringsverktyg som tagits fram för dialog 

mellan Trisam Team, processledare och Trisam styrgrupp. Bifogas 

minnesanteckningarna. 

 

Helene presenterade ett hinder som rapporterats, låg läkarmedverkan på 

Aleris HC. Det försvårar samverkan när läkare inte är med på mötet, 

frågeställningen blir svår att besvara och arbetet med individen drar ut på 

tiden. Peter informerade att Aleris läkare har flera uppdrag i kommunen och 

att Trisam är en liten del av deras verksamhet/uppdrag. Peter önskar att det 

är tydligare frågeställningar i Trisam vilket möjliggör för 

rehabiliteringskoordinatorn att förbereda och hämta information från läkare 

innan Trisam. 

 

Helene presenterade två exempel på möjligheter i Trisam. 

Arbetsgivaren deltog på Trisam (individen hade lämnat ett separat samtycke 

för det). Det blev en bra planering där arbetsgivaren fick stöd och  

sitt arbetsgivaransvar och det behövdes inget avstämningsmöte med 

individen utan arbetsgivaren tog ansvar för fortsatt planering utifrån 

åtgärdsförslaget i Trisam. 

 

Individen deltog på Trisam, ett kartläggningssamtal hade genomförts med 

individen innan mötet tillsammans med remitterande aktör och 

rehabiliteringskoordinator. Förutsättningar hade klargjorts för individen att 

under Trisam mötet är fokus nästa steg och planering och att tiden är avsatt 

till 30 min. Alla deltagare var positiva efter Trisam och tiden kunde hållas. 

 

4.    Insatskatalogen och begreppstrappan 

Helene informerade att Insatskatalogen för Gävleborg kommer lanseras i 

slutet av fabruari 2020 och under april och maj kommer 

Samordningsförbundet ha möjlighet att åka runt i länet och ha 

informationsträffar. Tid bokas för information på IFO den 14 maj kl 8:30-

9:30, där finns även möjlighet för rehabiliteringskoordinatorerna i 

kommunen att delta samt några från AME och socialpsykiatrin. Karin 

kommer undersöka möjligheten att få information om insatskatalogen på 

metoddagen med Af och FK den 13 och 20 mars. Helene visade webbsidan 

och begreppstrappan och vill att alla parter försöker förhålla sig till de 

begrepp och den förklaring som finns så att vi utgår från en gemsanmas bild 

när vi pratar om olika insatser. Idag upplevs att vi pratar om olika begrepp 

men menar samma syfte. Ett bra verktyg att använda på Trisam mötet, både 

begreppstrappan men även insatskatalogen som gör det möjligt att söka  

 

http://www.finsamgavleborg.se/
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insatser i respektive kommun. 

https://www.insatskatalogen.se/ 

 

5.   Data Trisam 2019 
Tiden var knapp så vi hann inte gå igenom data för Trisam 2019, ni får gå 

igenom presentationen själva och använd gärna och visa hemma i era 

verksamheter. Återkom vid frågor.  

 

6.   Data Trisam 2020 

Helene visade PP bilder för 2020, vi gick igenom några av dem och 

reflekterade, övriga bilder kan ni gå igenom själva och använd gärna och 

visa hemma i era verksamheter. Återkom vid frågor.  

 

7.   Trisam 2.0 
Gunilla Österholm framförde information från socialchef Tina Mansson 

Söderlund, att beslut om individers möjlighet till att vara försäkrad via 

kommuners redan tecknade försäkringar vid aktivitet efter Trisam ska tas på 

lokal nivå i varje Mysam. Helene informerade att arbetsgruppen för Trisam 

2.0 jobbar med frågan och att det inte är aktuellt med beslut förrän beslut 

om utvecklingsspår tagit i den strategiska fyrpartschefsguppen. 

 

Berit informerade om att socialtjänsten kan ta ett 4:4 beslut men det är 

oklart om dessa beslut kan fattas om aktiviteten utförs hos annan aktör än 

kommunen. 

 

Gunilla och Berit informerade att de nu har en person, Emeli Bäremo som är 

finansierade med finsammedel som jobbar med Trisam. Det håller på att 

införa en rutin, innan ärenden går in till team rehab ska dessa lyftas i Trisam 

först. Emelie har bokat in en tid för information om Trisam hos uppsökande 

verksamhet. 

 

Charlotta informerade att Roger och Anna-Lena som arbetar med Trisam i 

Hälsingland har varit och informerat om Trisam på Arbetsförmedlingen i 

Bollnäs den 12 februari 2020. Det är en låg andel ärenden som lyfts från 

Arbetsförmedlingen och Charlotta ser att det inte kommer ske någon 

drastisk ökning förrän slutat på året då deras omorganisation påverkat 

arbetet och arbetsgruppen att det är svårt att se Trisam som verktyg idag. 

Anna-Karin tipsar om att Arbetsförmedlingens Trisam handläggare kan ha 

ärendegenomgångar på ordinarie handläggare. 

 
 

 
 
 

http://www.finsamgavleborg.se/
https://www.insatskatalogen.se/
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8.   Övriga frågor 
Helene framförde önskemål om ersättare för rehabiliteringskoordinator på 

Trisam Aleris vid sjukdom och ledigheter tex, Peter ser ingen som de kan ha 

som ersättare i Trisam. 

 

Nästa styrgrupp Trisam, 13 maj kl 13-14 på AME. 
 
Information som inte gavs på styrgruppen 

Det finns ett regeringsuppdrag – Uppdrag om ökad upptäckt av våld mm 

2019-2021. Att verka för förbättrad upptäckt av våld mm som omfattar 

socialstyrelsen, jämställdhetsmyndigheter, Arbetsförmedlingen, 

Försäkringskassan, Migrationsverket och NNS (Nationella nätverk för  

 

samordningsförbund) och Samordningsförbunden. Det pågår en 

pilotverksamhet hos några samordningsförbund i riket som NNS håller i, att 

pröva hur förbunden kan samordna såväl insatser för att upptäcka våld som 

stödinsatser till våldsutsatta. Gävleborg är inte med i piloten men vi har fått 

möjlighet att få ta del av samma information och erfarenhetsutbyte.  

 

- Samordningsförbunden utgör en rikstäckande struktur för samverkan 

mellan kommun, landsting/region, Af och FK som med fördel kan 

involveras i arbetet för att förbättra upptäckten av våld. 

 

Utifrån detta uppdrag har Försäkringskassan tillsammans med processledare 

beslutat att Trisam handläggarna ska ställa ”7 validerade frågor om våld” till 

alla som de har kontakt med innan ärendet lyfts i Trisam. Succesivt kommer 

alla Försäkringskassans handläggare att ställa frågor om våld och då 

använda de ”7 validerade frågorna” som tagit fram. Bifogar 

regeringsuppdraget och 7 validerade frågor om våld.  

 

 

Helene Tyrén 

Processledare 
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