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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 

Strukturell samverkan som berör hela länet 

Positiv utveckling 

Kontunitet i mötet 

Sammanhållande funktion i rehabiliteringsprocessen 

Alla bidrar från respektive aktör i rehabiliteringsprocessen 

Samverkan kring individen 

Heltäckande stöd för individen 

Ett verktyg för läkare i sjukskrivningsprocessen 

Viktigt form för dialog kring patienten för gemensam process 

 

 

Föregående minnesanteckningar 
Inget. 

 

 

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. 

 

Ljusdals kommun har ingen finansiering av medarbetare i Trisam 2.0 men 

är medveten att möjlighet finns att söka medel. Lennart ser ett behov av 

utvecklat samarbete med psykosociala enheten och att en rutin för 

samverkan mellan försörjningsstödsenheten och psykosociala enheten 

behöver tas fram utifrån verktyget Trisam.  

 

Utifrån arbetsförmedlingens svårigheter att finna ärenden till Trisam hade 

Anna-Karin på en tidigare styrgrupp ett förslag, förslaget kommer mejlas till 

Stefan för vidare hantering. 

 

Det finns ett stort behov av samverkan i nuvarande form Trisam med 

psykiatrin. Helene informerade att dialog med psykiatrin pågår och att 

rekrytering av rehabiliteringskoordinator i Hudiksvall pågår. 

 

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 

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.  

 

 

http://www.finsamgavleborg.se/
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Styrgruppen är positiv till gemensamt arbete kring ökad upptäck av våld 

men ser att det finns ett behov av utbildningsinsats för att trygga 

medarbetare och chefer i att jobba med att ställa frågor om våld. 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. 

 

Verktyg för rapportering mellan Trisam team och Trisam 
styrgrupp - bifogas minnesanteckningarna (finns även på 

finsamgavleborg.se). 

 

Avslutningscirkel – Upplevelse av mötet, innehåll/det digitala mötet 
Fungerade bra digitalt, sparar både tid och resor 

Bra innehåll 

Bra struktur  

Intressant med statistiken 

 

 

 

 

Helene Tyrén 

Processledare 
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