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Trisam styrgrupp Hofors 

Datum:  2020-05-13 

Tidpunkt:  8:30-9:30 

Plats:  Skype  

                      
 

Närvarande:  

Anna Magnusson Kroon, Sektionschef 

Arbetsförmedlingen Södra Gävleborg 

Victoria Lindström, Enhetschef AMI och 

IFO 

Helene Tyrén, Processledare 

Anneli Solborg, Vårdenhetschef Hofors 

HC 

Veronika Lind, Enhetschef 

Försäkringskassan 

Per Lundgren, Verksamhetsutvecklare 

SFG 

 

Förhinder:  

 

 

Välkommen/Inledning 
Helene hälsade välkommen och en presentation gjordes i cirkel, alla gjorde 

en kort beskrivning av Trisams betydelse för sin verksamhet. 

 

Veronika, ny som enhetschef på FK sedan februari 2020. 

Victoria, ny enhetschef på AMI och IFO sedan februari 2020. 

Anna, sektionschef Af Södra Gävleborg. 

 

Inledande cirkel – betydelsen för Trisam för min verksamhet 

Hjälpa människor åter i arbete och tillsammans vara ett stöd. 

Samverkan kring individen 

Håller ihop samverkan i en kommun som hamnat i skymundan 

Avgörande för att kunna jobba i Afs viktigast uppdrag, ATT SAMVERKA 

Verktyg för samverkan 

Nå förbundets målsättning – strukturerad samverkan 

 

 

Syftet med styrgrupp Trisam 
Gruppen är enig kring styrgruppens uttalade syfte: ”uppdrag att ge Trisam 

teamen förutsättningar att arbeta utifrån Trisam som metod”. Viktigt att alla 

parter deltar. 

 

 

 

http://www.finsamgavleborg.se/
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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. 

 

Victoria informerade att hon anställt en ny representant i Trisam team, 

Maria Andersson som är handläggare på AMI. En utmaning att få med alla 

delar från IFO men en möjlighet för närmare samarbete med AMI och de 

individinriktade insatser de har att erbjuda. 

 

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 

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 - bifogas minnesanteckningarna (finns även på 

finsamgavleborg.se). 

 

Våld i nära relationer 
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 med i piloten och får möjlighet 

att ta del av 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 på FK 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.  

 

http://www.finsamgavleborg.se/
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Helene presenterar regeringsuppdraget, uppdrag om ökad upptäckt av våld 

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

presenterar 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.  

Anna informerade att Af planerar för att kompetens höja alla 

arbetsförmedlare i ämnet våld. Det planeras även för kontakt med 

kommunerna för stöd i bla anmälningar. 

Anneli uppger att det är en svår fråga som regionen arbetar med och  

 

behöver se över möjligheten för rehabiliteringskoordinator att ställa ”7 

validerade frågor om våld” i kontakt inför Trisam. 

Victoria behöver ta med sig frågan, ser att frågorna behöver ställas på ett 

strukturerat sätt och ser en naturlig ingång för AMI handläggare som arbetar 

nära individen. 

 

Helene informerade att en broschyr kommer tas fram lokalt för 

kontaktuppgifter till olika stödfunktioner för individen.  

 

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. Anneli informerade att hon fått 

återkoppling från rehabiliteringskoordinator Sofie Elg, mycket nöjda 

medarbetare inom vården. Både läkare och psykosocial teamet. Haft 2 

träffar under april och maj, hög läkarmedverkan och bra förslag till 

planeringar. Trisam har genomförts digitalt med anledning av Covid-29 

vilket har fungerat över förväntan. 

 

Anneli informerade att de har bra bemanning av läkare, 2 fasta läkare och 2 

rutinerade hyrläkare. 

 

 

http://www.finsamgavleborg.se/
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Övriga frågor 
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 
Fungerade bra med digitalt möte 

Kände sig involverad i mötet 

Effektivt och tydligt 

Tidsenligt 

Tydligt steg framåt 

Kändes värdefullt att delta 

Fungerade bra att dela dokument via Google docs 

Samsyn 

Givande möte 

 

 

 

Helene Tyrén 

Processledare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.finsamgavleborg.se/

