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Trisam styrgrupp Sandviken 

Datum:  2020-05-29 

Tidpunkt:  12:30-13:30 

Plats:  Skype 

                      
 

Närvarande:  

Anna Gärtzen Fällgren, 

Arbetsförmedlingen – ersatta Anna 

Magnusson Kroon 

Katarina Gröndahl, Enhetschef IFO 

Helene Tyrén, Processledare SFG 

Per Lundgren, Verksamhetsutvecklare 

SFG 

Sam Bäckström, Vårdenhetschef 

Sandviken Norra Hälsocentral 

 

 

 

Förhinder:  

Kerstin Skoglund, tf vårdenhetschef 

Storvik HC 

Vakant, Vårdenhetschef Sandviken 

Södra HC  

Veronica Lind, Enhetschef  

Försäkringskassan 

Karolina Bergqvist och Balázs Rethy, 

Falck Hälsopartner 

 

 

 

 

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 för Trisam för min verksamhet 
Viktigt verktyg 

Strukturell insats 

Funktion – en väg in för våra klienter 

Väg att få kontakt med våra partners 

 

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.  

 

 

http://www.finsamgavleborg.se/
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Delrapporterna för Trisam gicks igenom övergripande.  

 

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.  

 

Storvik Hälsocentral har nu en rehabiliteringskoordinator igen, Lisen 

Lundgren som även är rehabiliteringskoordinator på Ockelbo HC och 

Sandviken Norra har rekryterat Lena Lundell som börjar i juni och ska 

arbeta heltid som rehabiliteringskoordinator där. 

 

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 

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.  

 

Inom Arbetsförmedlingen är utbildningsinsatser planerad hösten 2020, 

fokus inom Arbetsförmedlingen att arbeta med ökad upptäckt av våld är 

avdelningen rehab.  

 

Inom kommunen har en förvaltningsövergripande grupp tillsattas som ska 

jobba med att utveckla gruppen inom området våld. Enhetschef Sara 

Eriksson leder gruppen och Trisam handläggare Annika Ivarsson deltar. 

Katarina rekommenderar att ta kontakt med dem för vidare dialog hur 

arbetat fungerar och vad som är på gång. 

 

http://www.finsamgavleborg.se/
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Styrgruppen är positiv till att Trisam teamet kan stödja sina kollegor i 

teamet vad gäller våld och att kommunen kan stödja utifrån deras erfarenhet 

och uppdrag.  

 

Helene informerade att Trisam utvecklare Helene Breed tagit frågan vidare 

hur rehabiliteringskoordinatorerna ska kunna jobba med ökad upptäckt av 

våld inom regionen.  

 

 

Data Trisam 2020 
Helene presenterade data för 2020. 

 

Övriga frågor 
Jörgen Tranevik har meddelat via mejl att ny vårdenhetschef i Storvik börjar 

8 juni, Siv Båtman och på Sandviken Södra är Kerstin Skoglund tf 

Vårdenhetschef till och med september 2020. 

 

Indikatormätning i Trisam team och Trisam styrgrupp planeras hösten 2020, 

mer information kommer. 

 

Nästa styrgrupp planeras november 2020 

 

 

Avslutningscirkel – Upplevelse av mötet, innehåll/det digitala mötet 
Kul med utveckling av Trisam 2.0 

Positiv till att vi jobbar vidare med tema våld 

När rehabiliteringskoordinator är på plats, fortsätta Trisam med kontinutet 

Våld i nära relationer, viktiga frågor som vi behöver samverka kring 

Trisam utvecklas hela tiden och i varje styrgrupp görs utveckling 

Kompetens att nyttja och sprida 

 

 

 
Vid minnesanteckningarna  

Helene Tyrén  

Processledare 

 

 

http://www.finsamgavleborg.se/

