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Roger Linde Trisam Arbetsförmedlingen 

Carina Göransson, Trisam 

Försäkringskassan 

Maria Ström Åslund, Verksamhetschef 

Arbetsliv och Försörjning  

Maria Axlund, Trisam IFO 

Katarina Ström Frisergård, Trisam IFO 

Anna Lindgren, 

rehabiliteringskoordinator Varvet HC 

Åsa Ramqvist Lehnberg, 

Rehabiliteringskoordinator Region 

Gävleborg 

 

Förhinder:  

Helena Bikoff, Vårdenhetschef  

Anna Fält Skoglund, Enhetschef 

Försäkringskassan 

Lena Olsson, Vårdenhetschef Varvet HC 

 

 

 

 

 

 

 

Välkommen/Inledning 
Helene hälsade välkommen. 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 

Fånga upp samverkan 

Individer där vi behöver samverka med flera parter 

Viktigt för samverkan kring gemensamma individer 

Samordnad rehabilitering 

Samverkan 

Stöd i att få människor i rätt försäkring – samverkan 

Bra forum 

Viktigt med samverkan – olika verktygslådor 

 

http://www.finsamgavleborg.se/
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Får en helhetsbild av individens förutsättningar 

Individen behöver inte ta alla kontakter själv 

 

Föregående minnesanteckningar 
Inget. 

 

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. 

 

Helena informerade att IFO brottats med intern sjukskrivning under en 

längre tid vilket inneburit mindre tid för långsiktigt arbete med klienter. 

Genom digitala Trisam möten har mycket restid sparats och den tiden har 

kunnat lagts på annat, tex på arbete med individen. Trisam resulterar ofta i 

trepartsmöten i det fortsatta arbetet. De ser ett behov av en större målgrupp i 

Trisam, flyktigenheten. Genom mer fokus på Trisam har det frigjorts arbete 

från den ordinarie verksamheten, arbete i Trisam har fördelat 50% på två 

handläggare men det finns ett önskemål att växla upp tiden till 100% för 

mer fördjupat arbete i Trisam.  

 

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. 

 

Våld i nära relationer 
Helene presenterar 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 mer 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  

 

http://www.finsamgavleborg.se/
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ut idag.  

 

Styrgruppen ser positivt på att arbetet med våld lyfts fram och tycker det är 

viktigt att frågorna ställs systematiskt. Viktigt att handläggare känner sig 

trygga att ställa frågorna, det behöver finnas rutiner hur handläggare ska 

agera när de får svar från individen. Ett förslag från styrgruppen är att 

tillsammans jobba med fall och testa på varandra. Området skam och skuld 

behöver också belysas. Respektive aktör behöver ta hem frågan om att 

använda de ”7 validerade ” frågorna och om det praktiskt skulle fungera i 

samband med Trisam. 

 

Helene informerade att Arbetsförmedlingen planerar för att kompetens höja 

alla arbetsförmedlare i ämnet våld. Det planeras även för kontakt med 

kommunerna för stöd i bla anmälningar. 

 

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. 

 

Målgrupp i Trisam – Kan det vara en specifik målgrupp som lyfts, tex en 

målgrupp per 3 mån? 

Dialog fördes med Trisam teamet kring målgrupp i Trisam och vilket behov 

av att remittera ärenden det finns. Inget beslut om specifik målgrupp 

fattades utan det är ett löpande arbete som pågår och målgruppen varierar 

utifrån behov hos den enskilde individen. 
 

Data Trisam 2020 
Helene presenterade data för 2020.  

 

Övriga frågor 
Inga. 

 
Nästa styrgrupp planeras november 2020 

 
 

 

 

Helene Tyrén 

Processledare 
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