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Trisam styrgrupp Ockelbo 

Datum:  2020-05-20 

Tidpunkt:  8:30-9:30 

Plats:  Skype 

                      
 

Närvarande:  

Anna Magnusson Kroon, Sektionschef 

Arbetsförmedlingen Södra Gävleborg 

Sofia Lindstrand, Bitr enhetschef IFO 

Helene Tyrén, Processledare SFG 

Per Lundgren, Verksamhetsutvecklare 

SFG 

Veronica Lind, Enhetschef  

Försäkringskassan 

 

 

Kicki Ceder, Vårdenhetschef  

 

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 
Strukturell samverkan 

Samverkan 

En väg in för att ta del av varandras insatser 

Metod för utveckling av samverkan 

Gör skillnad/nytta för individen 

Stödjer oss att klara vårt uppdrag – samverkan 

En form för samverkan 

Gör så att vi kommer vidare med individen 

Bra verktyg för ”hel process” för individen 

Viktigt, vi är patientfokuserad på mötet 

Samverka för hållbara planeringar 

 

 
 
 
 
 

http://www.finsamgavleborg.se/
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Föregående minnesanteckningar 
- Hållbart arbetsliv 

Försäkringskassan, Veronica och Anders hade i uppgift till denna träff att ta 

fram antal individer med AE under 29 år i Ockelbo kommun. Det har 

missats så de kommer ta fram siffror på det och skicka ut till styrgruppen 

samt Ann-Sofie Björling. När jag skriver anteckningarna att siffror på detta 

kommit in, i februari 2019 fanns 23 individer med beviljad AE i Ockelbo 

kommun. 

 

Målet var 12 personer i projektet innan sommaren, 11 personer var vid 

styrgruppens möte inskriven i projektet och det är de nöjda med utifrån 

pågående pandemi. Mycket arbete i projektet blir att underhålla och 

motivera till att få ut individen i arbete då det är svårt att hitta platser under 

pågående pandemi. 

 

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. Ockelbos delrapport 

hade inte kommit in vid styrgruppens möte men kommer finnas att läsa på 

finsamgavleborg.se. 

 

Kicki informerade att ny rehabiliteringskoordinator nu är på plats, Lisen 

Lundgren som kommer arbeta på Ockelbo och Storvik HC. Kicki tycker 

övergången innan Lisen var på plats fungerat bra med Trisam, Trisam 

teamet har stöttat upp tillsammans med vården. 

 

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 
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  

http://www.finsamgavleborg.se/
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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. 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.  

 

Sofia är positiv till att Trisam teamet kan vara ett stöd för kollegor hos 

respektive part och att kommunen kan stödja utifrån deras erfarenhet och 

deras uppdrag. Sofia ser möjlighet att ställa frågor om våld ska ingå i deras 

”Trisam rutin”. 

 

Helene informerade att en broschyr ev kommer tas fram lokalt för 

kontaktuppgifter till olika stödfunktioner för individen.  

 

Data Trisam 2020 
Helene presenterade data för 2020. Önskemål från styrgruppen är att 

Försäkringskassan tar fram data på antal pågående sjukfall i Ockelbo 

kommun, hel samt partiell sjukskrivning. Veronica får uppdraget tills nästa 

styrgrupp. 

 

Övriga frågor 
Inga 

 

Avslutningscirkel – Upplevelse av mötet, innehåll/det digitala mötet 
Spännande 

Bra forum 

Digitalt möte, fungerade över förväntan 

 

http://www.finsamgavleborg.se/
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Kul, händer mycket i Ockelbo 

Engagerade deltagare på mötet 

Styrgruppen i Ockelbo sticker ut positivt 

Lösningsfokuserat och kreativt förhållningssätt 

Goda viljor 

 

Nästa styrgrupp planeras november 2020 

 

 

 
Vid minnesanteckningarna  

Helene Tyrén  

Processledare 

 

 

http://www.finsamgavleborg.se/

