
 

Handlingsplan Trisam-utvecklare, Region Ga vleborg 2020-2021 

Målgrupp för Trisam-utvecklares insats/arbete, Region Gävleborg 

Rehabkoordinatorer och vårdens deltagare i Trisammötet. Trisam-utvecklare har inte direktkontakt 

med berörda patienter, men nyttan och konsekvenser för patienten ska finnas med som en grund i 

allt utvecklingsarbete. 

Utveckla samverkan 

Utveckla samverkan för att få en bredare ansats i att alla berörda parter kring individen 
involveras genom deltagande i Trisam-mötet alternativt informationsutbyte. Detta i syfte att 
bättre stödja de individer som står längst bort från arbetsmarknaden, men även att bättre 
involvera arbetsgivare där individen står närmare en återgång i arbete.  
 
Detta kommer att märkas genom bättre resultat, jämfört med 2019 lokala mätning, i den NNS 
indikatorenkät som riktas till all personal i Trisam-teamen och mäter hur personalen upplever att 
samverkan fungerar. 

Utveckla samsyn kring arbetssättet i TRISAM 
Utveckla Rehabkoordinatorernas arbetssätt i sin nyckel-funktion för att få enhetliga rutiner och 
arbetssätt på vårdenheten i förberedelsearbetet och efterarbetet, men även under Trisam-mötet.  
 
Detta ska visa sig i ett ökat internt samarbete på vårdenheten kring individer i behov av vårdens 
stöd för sin rehabilitering.  
 
Handledning till Rehab koordinatorer så rätt individer får insats genom Trisam eller andra 
samverkansformer om detta är det mest gynnsamma för individens rehabilitering mot arbete 
eller annan form av försörjning. 
 
Detta ska visa sig i en ökad volym av nya ärenden i Trisam-möten och ökade insatser från Rehab 
koordinatorer, som mäts via Region Gävleborgs KVÅ-registrering (klassifikation av vårdåtgärder).  
 

 
- Identifiera och kartlägga rehabkoordinatorernas behov av stöd. 
- Stödet ges genom rådgivning, handledning och utveckling av gemensamt arbetssätt inom 

Hälso och sjukvården kopplat till samverkansmodellen Trisam. 
- för att rätt individ får rätt insats genom Trisam eller andra samverkansformer. 
- I att utveckla enheternas samverkan i rehab- och sjukskrivningsprocessen för att involvera 

berörda parter kring individen, såväl internt som externt. 

Nätverksträffar för rehabkoordinatorer 

- Delta i lokala nätverksträffar: Gävle, Sandviken, Södra och Norra Hälsingland som op 
processledare samordnar. 

- Följa upp KVÅ-registreringar samt Trisamstatistik tillsammans med op processledare 
- Handledning till reko i vilka arbetsuppgifter uppdraget innehåller samt vid behov 

enskilda patientärenden 
- Diskussion om målgrupper för rekoinsats och Trisaminsats 



 

- Fånga upp behov av kompetensutveckling för rehabkoordinatorer. Detta behov förs 
vidare till sakkunnig i försäkringsmedicin och ansvarig för kompetensutveckling. 

- Driva en pågående diskussion om hur rehabkoordinator samt enheter arbetar med 

sin del av uppdraget i Trisam. 

Utökning av antal Trisamteam 

Sista december 2020 är alla primärvårdsenheter samt psykiatrin inkluderade i Trisam.  
 

- Dialog påbörjad med Vuxenpsykiatri, Rehabmedicin samt Ortopedi Hudiksvall. 
- Planerad träff med chef och reko, Doktorama Håstaholmen. 
- Planerar starta upp dialoger med Ortopedi Gävle, Reumatolog, Neurolog. 
- Praktiskt stöd till rehabkoordinator vid implementering av Trisam på nya enheter. 
- Tillsammans med samordningsförbundets processledare för Trisam gemensamt 

informera verksamheter som är på väg att starta eller har behov av riktade insatser. 
 

 
Gemensamt med o vriga parter i Trisam;  
Arbetsfo rmedling, Fo rsa kringskassa, Kommuner 

Säkerställande av individens delaktighet, gemensamt med övriga parter i Trisam 
Deltagare följs upp via NNS indikatorenkäter. Insatsen, Trisam, följs upp genom brukarråd. 
 
Gemensamma mål 

- Individens ökade delaktighet i insatsen. 
- Alla parter lyfter lika många ärenden i Trisam. 
- Individen upplever sex månader efter forumet att de är mer redo att arbeta eller studera. 
- Sex månader efter konsultation har andelen individer som har försörjning via 

socialbidrag/sjukpenning/a-kassa/aktivitetsstöd minskat.  
 
Gemensam utvärderingsplan 
Data samlas in vid varje Trisam möte. Deltagare får svara på NNS indikatorenkät sex månader efter 
Trisam samt att handläggare i Trisam 2.0 teamen då även följer upp huvudsaklig försörjning. 
Resultaten sammanställs två ggr per år. All data som samlas in är könsuppdelad.  
 
Effekter på sikt 
Individer är i högre grad delaktiga i sin rehabilitering. Handläggare hos alla parter har utvecklat så att 
de tidigare och effektivera ger rätt insats till rätt individ. Parterna lär sig mer om hur uppdragen 
skiljer sig åt men också hur de kan länka i varandra.  
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