
Välkommen till Styrgrupp Trisam
Ta en plats i Cirkeln

Helene Tyrén

Stefan Norin

Anna Fält Skoglund

Per Lundgren

Lennart Diamant

Anna-Lena Blomdahl

ORDNINGSREGLER VID WEBBMÖTE
• Du är välkommen att ansluta till mötet 10 min innan 
utsatt tid för att komma igång med tekniken
• Du kommer behöva ha två fönster öppna bredvid 
varandra, skype och en webbläsare där du öppnar 
länken som ligger i din skype bokning
• Vi kommer sitta i en digital cirkel 
• Ha alltid micken avstängd när du inte pratar
• Den som har micken talar och vi andra lyssnar 
respektfullt
• Den som pratar kan ha kameran på, annars avstängd
• Använd gärna headset för att undvika rundgång/eko i 
ljudet
• Om det strular med ljudet - testa att gå ur och koppla 
upp dig igen
• Skriv ditt namn i chatten om du vill ha ordet och använd 
gärna chatten för frågor och kommentarer i pågående 
möte
• Om du inte kommer åt chatten under mötet, maila 
processledaren.
• Processledaren håller koll på chatten och fördelar ordet



SFGs Vision

Ett socialt hållbart och jämställt samhälle där individer med behov av samordnad rehabilitering når egen försörjning.

Samordningsförbundets roll är att vara en finansiell arena för utveckling av verkningsfulla tjänster riktade mot individer som har behov 
av samordnad rehabilitering från flera olika offentliga parter för att uppnå eller förbättra sin förmåga att utföra förvärvsarbete.

Vi uppmuntrar våra parter till att vara innovativa och involvera de individer som insatserna avser i utvecklingsarbetet.

Samordningsförbundet strävar efter att allt arbete ska genomsyras av ett jämställdhetsperspektiv. Utgångspunkten är det 
jämställdhetspolitiska målet att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina liv. I deltagarinriktat arbete är målet 
att erbjuda likvärdig rehabilitering för kvinnor och män.

Länets kommuner har olika förutsättningar och behov, Samordningsförbundet strävar efter att en stark lokal samverkanskultur 
identifierar och formar lokala insatser utifrån lokala behov.



Trisam - metod - syfte - styrgrupp
Trisam är en struktur och arbetsmetod för att arbeta med rehabilitering i samverkan mellan sjukvården, kommunen (socialtjänsten), 
Försäkringskassan, och Arbetsförmedlingen. Arbetet sker i gemensamma team med deltagande handläggare/representanter från 
respektive part. Trisam ska minska riskerna för att individer faller mellan stolarna eller på annat sätt hamnar i en rundgång mellan de 
deltagande parterna. Metoden och strukturen bidrar även till förbättrad kompetensöverföring mellan berörda aktörer och ger en ökad 
förståelse för varandras uppdrag. Arbetssättet är lärande och påverkar de fyra myndigheterna att samverka. Trisam team träffas på 
vårdenheter i Gävleborgs län där rehabiliteringskoordinator har en sammanhållande funktion för Trisam teamen och det samordnade 
rehabiliteringsarbete som sker inom vården.

Det övergripande målet med Trisam är att bidra till ett effektivt stöd till individen.

Styrgruppens syfte, har i uppdrag att ge Trisam teamen förutsättningar att arbeta utifrån Trisam som metod.
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Trisam 2.0
● Individens delaktighet
● Utvecklade rutiner
● Steget efter Trisam - individinriktad insats



Övergripande

• Förslag till utvecklingsspår överlämnade till fyrpartschefsgruppen

•Rapporteringsverktyg implementerat

•Några Trisam möten har genomförts där individen deltagit.

•En arbetsgivare har deltagit på ett möte

•Kommunrepresentanter har tagit initiativ till erfarenhetsutbyten över länet

•Journalgranskning för att följa upp försörjning 6 månader efter Trisam pågår

•Enkätundersökning till individer som lyfts i Trisam pågår- Hur upplever man sex månader efter Trisam



Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan
2019-10-01 – 2020-03-31

Fler ärenden lyfts från Fk/AF men särskilt Af har svårt att identifiera ärenden.

•Fk använder screening verktyg för att upptäcka förekomst av våld (via pilotprojekt med NNS).

•Fk- interna teammöten/APT/enskilda dialoger för information om Trisam.



Region Gävleborg
2020-01-01 – 2020-04-30

•Har inte varit till fullo bemannat under perioden, ca 50% av planerat.

•Dialog med Vuxenpsykiatrin om start av Trisam Söderhamn (startar 28 aug) samt planeras för start på 
öppenvårdsmottagning Gävle

•Dialog med Hälsovalet (Ljusne samt E-hälsan) start höst 2020

•Handledning och planering med rehabkoordinatorer påbörjad

•Varit lokalt stöd i pågående journalgranskningar

•Handlingsplan är utformad
Identifierat behov av dialog mellan rehabkoordinatorer samt styrgrupper













•Sju frågor om våld
•Checklista till frågeformulär

•Metodstöd att ställa frågor om våld
http://nnsfinsam.se/stoppavaldet.aspx

http://nnsfinsam.se/stoppavaldet.aspx

















