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Gunilla Byänge, 
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Sofia Rudman Palm, 

Rehabiliteringskoordinator Region 

Gävleborg 

Anna-Lena Larsson, Arbetsförmedlingen 

 

Annika Linzie, Försäkringskassan 

Rebecca Hedman, Ovanåkers kommun 

Lina Karlsson, Ovanåkers kommun 

 

Förhinder:  

Kristina Billmark, Vårdenhetschef 

Region Gävleborg 

Peter Olsson, Enhetschef Aleris HC 

Magnus Sundeborn, Bitr enhetschef 

öppenvårdspsykiatrin  

 

 

 

 

 

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 
Samverkan med individen 

Forum för samverkan 

Stöd för återgång i arbete för individen 

Fokus på individen 

Sammanhållande information inför planering med individen 

Information och stöd i planeringar med individen 

Bättre hälsa och jämlik vård 

Strukturell insats som når många individer 

 

 

 

http://www.finsamgavleborg.se/
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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. Gunilla förstärkte behovet 

av en individinriktad insats för individer som inte faller inom ramen för 

insatser som idag finns inom respektive verksamhet. 

 

Delrapporterna för Trisam gicks igenom övergripande. Ovanåkers 

delrapport hade inte kommit in vid styrgruppens möte men kommer finnas 

att läsa på finsamgavleborg.se. Marie informerade att de har utsett en 

handläggare som kommer arbeta med alla Trisam team, Lina Karlsson. De 

har tagit fram nya rutiner och rustar för kommande journalgranskningar. 

 

Sofia informerade att hon arbetar 50% som Trisam utvecklare i länet och att 

en ersättare för henne som rehabiliteringskoordinator kommer under hösten 

2020. 

 

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.  

 

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. Sofia berättade om regionens handlingsplan och at det finns en 

våldsstrateg som behöver jobba med frågan länsövergripande.  

 

http://www.finsamgavleborg.se/
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Helene informerade att Trisam utvecklare Helene Breed tagit frågan vidare 

hur rehabiliteringskoordinatorerna ska kunna jobba med ökad upptäckt av 

våld. Marie informerade att de har rutiner idag som de bevakar och att ställa 

frågor om våld är på agenda hos dem, ser inte det möjligt att använda ”7 

validerade frågor” utan de kommer hålla fast vid FREDA. 

 

Styrgruppen 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.  

 

Projekt unga med psykisk ohälsa – Sofia Rudman Palm 
Sofia berättade om projektet, hur de arbetat med levnadsvanor med unga 

vuxna i tvärprofessionella team under 10 veckor. Individerna lyftes i Trisam 

innan projektet startade vilket upplevdes positivt vad gäller hållbar struktur 

och fokus under dessa 10 veckor. Alla individer som deltog i projektet har 

kommit igång med något och är ett steg närmare arbetsmarknaden. Ett nytt 

projekt kommer starta hösten 2020 och ambitionen är då att alla individer 

ska lyftas i Trisam inför projektet och innan avslut för gemensam planering 

med individen. 

 
Dialog med Trisam teamet 
Verktyg för rapportering mellan Trisam team och Trisam styrgrupp - bifogas 

minnesanteckningarna (finns även på finsamgavleborg.se). 

 

Helene presenterade en rapportering som kommit in gällande Trisam team 

på Edsbyn Hälsocentral. Planering i Trisam december 2019 var att individen 

behövde fortsatt vårdplanering innan gemensam kartläggning var aktuellt, 

januari 2020 meddelades Trisam teamet att individen inte hade rätt till 

sjukpenning och att arbetsförmågan inte var nedsatt med minst ¼. Resultat 

blev att planering som gjordes i Trisam inte kunde fullföljas. Anna Fält 

Skoglund FK informerade att rätten till är en central del i handläggningen 

och att Försäkringskassan arbetar med rättssäkerheten i varje ärende.  

 

Gunilla lyfte att det är svårt att få samordning kring individer med 

Försäkringskassan, 3 fall under maj månad. Helene ber i dessa fall om 

kontakt med chef på Försäkringskassan för dialog kring respektive individ 

och ärende. 

 

Data Trisam 2020 
Presentation hanns inte med utan styrgruppen får gå igenom bilderna och 

återkomma vid frågor.  

 

 

 

http://www.finsamgavleborg.se/
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Övriga frågor 
Inga. 

 

Indikatormätning i Trisam team och Trisam styrgrupp planeras hösten 2020, 

mer information kommer. 

 

Nästa styrgrupp planeras november 2020 

 

 
Vid minnesanteckningarna  

Helene Tyrén  

Processledare 

 

 

http://www.finsamgavleborg.se/

