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Trisam styrgrupp Nordanstig 

Datum:  2020-05-18 

Tidpunkt:  8:30-9:30 

Plats:  Skype 

                      
 

Närvarande:  

Bente Sandström, Enhetschef AME 

Helene Tyrén, Processledare SFG 

Anna-Karin Hainsworth, Förbundschef 

SFG 

Stefan Norin, Sektionschef 

Arbetsförmedlingen Södra Gävleborg 

Peter Vallin, Rehabiliteringskoordinator 

Harmånger HC 

Nils-Olof Nilssson, Enhetschef IFO 

Anna Fält Skoglund, Enhetschef 

Försäkringskassan 

Richard Richardsson, AME Nordanstig 

Christina Wallin, AME Nordanstig 

Lena Svensson, AME Nordanstig 

Caroline Lindberg, IFO Trisam 

Susanne Juuso Long, AME Nordanstig 

Marika Engberg, Flyktingenheten 

Nordanstig 

Roger Linde, Arbetsförmedlingen 

Trisam 

Carina Göransson, Försäkringskassan 

Trisam 

Kristina J Gradin, AME Nordanstig 

Vanja Hylenius, IFO Trisam 

Pär Karlsson, AME Nordanstig 

 

Förhinder:  

 

 

 

 

 

 

 

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 
Bra metod 

Bra väg in för samverkan med våra parter 

Strukturell insats 

Samverkan – en bra väg in 

Värdefulla gemensamma planeringar 

Viktigt verktyg för att få information 

Samverka och planera 

 

 

http://www.finsamgavleborg.se/
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Nytta för de med behov samordnad rehabilitering 

Gör skillnad för individen 

Beroende av samverkan och samordning med andra aktörer 

 
Föregående minnesanteckningar 
Inga. 

 

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. Nordanstigs 

kommun har inte ansökt om medel för finansiering av handläggare i Trisam 

2.0 utan jobbar för att det ska rymmas inom ordinarie verksamhet. 

 

Upplevelsen från kommunen är att det finns kommunala insatser för 

individer och det blir bra planeringar i Trisam. Däremot finns ett behov av 

stöd i kontakten med näringslivet, steget innan egen försörjning. Ett stöd 

både för individ och arbetsgivare. Det framkom att det saknas vårdinsatser 

eller att det är lång kö på insatser inom sjukvården. 

 

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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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. Viktigt att känna sig trygg att ställa 

frågorna och veta vart man gör av svaren och hur individen lotsas vidare. 

 

Styrgruppen är positiv att frågor om våld ställs strukturerat inför Trisam, 

respektive part behöver se över hur de idag arbetar och hur detta ska kunna 

göras i ett första skede av Trisam medarbetare i samtal inför Trisam och 

sedan hos alla medarbetare som har samtal med individen inför Trisam.  

 

”Vässa” frågeställningar till Trisam och samtal kring viktev av 
att tydliggöra syftet 
Det framkom en känsla av bristande dokumentation vid ansökan om 

sjukersättning (SE) från arbetsförmedlingen och kommunen. Det är svårt för 

individer att få bifall på ansökan om sjukersättning trots att Trisam teamet 

dvs alla parter gått igenom sin hantering och dokumentation och bedömt att 

det inte finns förmåga till aktivitet. En samlad bedömning utifrån 

motiveringar i beslut för dessa individer är att avdelningen för 

sjukersättning inte anser dokumentationen från parterna fullständig eller 

tillräcklig. Det finns ett önskemål för dialog kring detta med 

Försäkringskassan för att kunna ha rätt förväntningar på varandra och 

varandras dokumentation vilket även leder till att individen ges rätt 

förutsättningar och förväntningar. Bente har sammanställt ett antal 

motiveringar i beslut för avslag och skickar dessa till Helene för vidare 

dialog med Försäkringskassan. 

 

Efter Mysam Nordanstig kom det fram att frågan gällande dialog med 

Försäkringskassan tagits upp även där och att Anna Fält Skoglund, 

enhetschef på Försäkringskassan tagit ansvar för fortsatt dialog med 

avdelningen som arbetar med sjukersättning. Därav avvaktar Helene 

återkoppling. Anna informerade även att lokalt samverkansansvarig inom 

funktionshinder (SE) kommer bjudas in för dialog till Mysam/Trisam 

styrgrupp. 

 

Avslutningsvis sammanfattade styrgruppen att det är viktigt med rätt 

förväntningar inför Trisam. 

 

Data Trisam 2020 
Data för 2020 bifogas minnesanteckningarna 

 

Övriga frågor 
Inga 

 

 

http://www.finsamgavleborg.se/
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Nästa styrgrupp planeras november 2020 

 

 

 
Helene Tyrén  

Processledare 

 

 

http://www.finsamgavleborg.se/

