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Närvarande:  

Charlotta Backström, Sektionschef 

Arbetsförmedlingen Norra Gävleborg 

Berit Enberg Stobby, Enhetschef IFO 

Elin Hellsén Passla, specialist IFO 

Helene Tyrén, Processledare SFG 

Anna-Karin Hainsworth, Förbundschef 

SFG 

Peter Olsson, Enhetschef Aleris,  

Karin Larsson, Enhetschef 

Försäkringskassan 

Gunilla Österholm, Verksamhetschef 

IFO 

Linda Carlqvist, Tf Vårdenhetschef 

Arbrå och Baldersnäs HC 

 

Förhinder:  

Ralph Veltenaar, Vårdenhetschef 

Kilafors HC 

Magnus Sundeborn, Bitr Vårdenhetschef 

Öppenvårdspsykiatrin 

 

 

 

 

 

 

Välkommen/Inledning 
Helene hälsade välkommen, extra välkommen till Linda Carlqvist som 

deltar i styrgruppen för första gången. Linda är tf vårdenhetschef för 

Baldersnäs och Arbrå HC. En inledande presentation gjordes i cirkel, alla 

gjorde en kort beskrivning av Trisams betydelse för sin verksamhet. 

 

Inledande cirkel – betydelsen av Trisam för min verksamhet 

Samverkan 

Struktur när vi har en individ som har kontakt med flera parter 

Följer individen från remiss till åtgärdsförslag  

Stöd i rehabilitering av patienter 

Stöd att i hjälpa individen vidare när vi inte klarar det själva 

Tydlighet, struktur och ett systematiserat arbetssätt 

Håller ihop samverkan för oss aktörer och för individen 

Lärandeprocess 

Fasta kontakter i rehabiliteringsprocessen 

 

 

http://www.finsamgavleborg.se/
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Samordning och samverkan 

Tydliga återkopplingar 

Individens ges delaktighet 

Positiv utveckling i Trisam nu när vi har personal som arbetar i Trisam 2.0 

Önskar ta ett steg till – en bra modell där individen kan komma vidare i 

nästa steg 

Viktigt insatts för strukturell samverkan – nästan 9 miljoner/år i Trisam 2.0 

Behov av att utveckla samverkan och hitta vägar framåt - där samhället inte 

räcker till 

 

Föregående minnesanteckningar 
Utbildning i Försäkringsmedicin är genomförd via skype den 6 maj, mycket 

uppskattad. Försäkringsmedicinsk konsultation (FMR) med läkare på Aleris 

HC är inte inplanerad, Angelica har fått i uppdrag att boka det och utifrån 

pågående Corona pandemi är det inte aktuellt förrän senhösten. Presentation 

av insatskatalogen var planerad 14 maj men pga rådande pandemi är den 

skjuten på framtiden, behov finns att kunna ha genomgången med fysisk 

träff då ca 90 personer är planerad att delta. 

 

Trisam 2.0 
Helene presenterade vilka utvecklingsspår arbetsgruppen tagit fram, 

individens delaktighet i sin egen rehabiliteringsprocess, utvecklade rutiner 

och steget efter Trisam – individinriktad insats. 

 

Delrapporterna för Trisam gicks igenom övergripande. 

 

Berit informerade att hon ser ett behov av platser för individer som står 

utanför de ordinarie insatser som erbjuds via tex GK. Hon informerade även 

om pågående projekt ”prova nya vägar” men som går på halvfart pga 

pågående pandemi. Gunilla informerade att det är nästintill omöjligt att få 

platser via projektet idag då AME stängt sin verksamhet utifrån pågående 

pandemi. Gunilla ställer frågan hur det ser ut i övriga länet, information som 

kommer fram är det ser väldigt olika ut. Några AME i länet har delar öppen 

medans andra stängt helt. Elin presenterade att 20 individer deltar i 

projektet, arbetar både med förebyggande insatser och återkopplingar. 

 

Elin informerade att ett första möte har hållits tillsammans med kommuner i 

länet i Trisam 2.0, erfarenhetsutbyte. De har skapat en grupp i TEAMS där 

de delar dokument. Nästa möte är bokad i september 2020. 

 

Helene informerade om pågående journalgranskning, försörjning 6 månader 

efter Trisam för ärenden som lyftes i Trisam under oktober och november 

granskas i april och maj. En enkät skickas till samma individer för att se 

http://www.finsamgavleborg.se/
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deras upplevelse av Trisam. Indikatormätning i Trisam team och Trisam 

styrgrupp planeras hösten 2020, mer information kommer. 

 

Verktyg för rapportering mellan Trisam team och Trisam 
styrgrupp – Berit presenterade en rapportering som kommit in, svårighet 

för individen att komma vidare till annan ersättning när Af uttömt alla sina 

möjligheter. Det saknas möjlighet för Af att göra en sammanställning som 

ligger till grund för ansökan om SE. Berit och Charlotta kom fram till att de 

behöver boka en tid för att gå igenom ärendet. Jag lämnade som förslag att 

Afs Trisam handläggare skulle kunna ha det som sitt uppdrag att gå igenom 

och skriva en sammanställning i de fall Trisam gör bedömningen att det 

behövs underlag tillsammans med en ansökan om SE. Styrgruppen önskar 

återkoppling av dialogen. 

 

Våld i nära relationer 
Helene presenterade regeringsuppdraget, uppdrag om ökad upptäckt av våld 

och det pilotprojekt som SFG deltar i tillsammans med NNS. Helene 

presenterade resultat från FKs arbete med att ställa frågor om våld till 

individer som remitteras till Trisam, frågor är ställda till 12 individer varav 

6 individer varit utsatt för våld, 1 individ både utövat och varit utsatt för 

våld, 3 individer har inte varit utsatt eller utövat våld och 2 individer har 

avböjt att svara.  

 

Helene informerade att information finns på finsamgavleborg.se och med 

länk till NNS hemsida där mer material finns. 

 

Vi diskuterade hur respektive aktör skulle kunna använda ”7 validerade 

frågor om våld” för individer som remitteras till Trisam och hur arbetat ser 

ut idag.  

 

Gunilla och Elin informerade att de har en strategi för att arbeta mot våld, 

finns en våldsstrateg i kommunen. De arbetar utifrån FREDA. Det är inte 

aktuellt för kommunen att arbeta med de ”7 validerade frågorna” utifrån att 

det arbetar med FREDA och ser det som tillräckligt för deras uppdrag. 

Däremot kan de vara ett stöd åt handläggare via Trisam som ställer frågor 

om våld hos parterna.  

 

Broschyr och kontaktuppgifter finns redan inom kommunen, på Bollnäs 

kommuns hemsida och broschyr för olika målgrupper. 

 

Arbetsförmedlingen, Charlotta behöver undersöka vidare hur de jobbar idag 

och på vilket sätt de kan bidra i projektet. 

 

http://www.finsamgavleborg.se/
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Linda tar med sig frågan till rehabiliteringskoordinator, hur de jobbar idag 

och hur det skulle vara möjligt att använda de ”7 validerade frågorna” 

 

Alla är eniga att det behöver finnas lokala kontaktpersoner i varje kommun 

och frågan vi ställer oss är om Trisam teamet kan vara en ingång. 

 

Data Trisam 2020 
Helene presenterade data för 2020.  

 

Övriga frågor 
Gunilla informerade om instrument X och att en ny utbildningsinsats är 

planerad, frågan lyfts till samordningsförbundet om det kan vara fler 

kommuner som är intresserad av utbildningen och isåfall skulle de kunna 

samköra.  

 

Instrument X – kategoriserar. Se bifogad information om instrument X. 

Används av alla på försörjningsstöd i Bollnäs.  

 

Frågan om möjlighet till ett möte i syfte att få mer kunskap och information 

om samordningsförbundet, digitala informationsträffar har funnits tidigare. 

Per tar med sig frågan och kommer skicka ut förslag på tider för detta. 

Önskemål början på juni 2020. 

 

Avslutningscirkel – Upplevelse av mötet, innehåll/det digitala mötet 
Strukturerat 

I samverkan kan vi lösa mycket tillsammans 

Bra dialoger 

 

 

 

Helene Tyrén 

Processledare 
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