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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 

Snabbare väg in för patienten 

Mer hållbara planeringar – alla parter tänker lika 

Samverkan mellan parter 

Bra uttryck för samverkan 

Hjälpa personen rätt i rehabiliteringsprocessen 

Stöd att hitta vägar till rehabilitering för indviden 

Tillsammans stödja individen 
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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. 

 

Delrapporterna för Trisam gicks igenom övergripande. 

 

Söderhamn hade inte skickat in sin delrapport så Veronica gjorde en kort 

beskrivning. Hanna Zettersten är ordinarie handläggare i Trisam från 

kommunen, inklusive psykiatrin som startar den 28 augusti. 

 

Det finns en utmaning och ett stort behov av en strukturerad individinriktad 

insats för individer som inte faller inom ramen för ordinarie verksamhet 

idag, tex GK. 

 

Charlotta informerade att Arbetsförmedlingen har ökade möjligheter att 

kunna prova individers förmåga till arbete och aktivitet via INAB 

(introduktion till arbete). Det finns inget krav på redan fastställd förmåga på 

10 timmer per vecka (25% av SGI) för att vara berättigad till INAB utan 

insatsen syftar till att klargöra förmåga hos individen. Kravet är att 

individen ska vara inskriven på Arbetsförmedlingen, det finns inget krav på 

att individen måste varit inskriven en viss tid utan ser Trisam teamet 

behovet av insats INAB kan individen skriva in sig via Arbetsförmedlingens 

hemsida. INAB genomförs av externa aktörer. Detta togs emot positivt av 

styrgruppen och Trisam teamet och ger förutsättningar för Trisam teamet att 

ta fram förslag på hållbara planeringar för individen. 

 

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  

 

http://www.finsamgavleborg.se/
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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.  

 

Anette informerade att hon som rehabiliteringskoordinatorer ställer frågor 

om våld till de flesta individer hon möter. Hon jobbar även utifrån Audit 

och Dotid för att upptäcka missbruk. Anette framhäver en önskan att alla i 

Trisam teamet får utbildning i Audit och Dudit för att lika som våld bidra 

till ökad upptäckt av missbruk. Helene ger information att frågan angående 

utbildning i Audit och Dutid har lyfts vidare till Trisam utvecklare inom 

regionen. 

 

Veronica informerade att det pågår att arbete inom familjecentralen att få till 

en struktur kring ämnet våld och vilket stöd det finns behov av. Insatsen om 

våld till individer ges av IFO vuxen och individer tas emot via 

vuxenmottagningen.   

 

IFO jobbar i samverkan med stickans mansjour i Gävle som verkar för både 

män som utsätts för våld och för män som utsätter andra för våld. 

 

Hanna ser positivt på en gemensam struktur för att ställa frågor om våld och 

att använda ”7 validerade frågor om våld”.  

 

Styrgruppen är positiv till gemensamt arbeta kring ökad upptäck av våld 

men ser att det finns ett behov av utbildningsinsats för att trygga 

medarbetare och chefer i att jobba med att ställa frågor om våld. Alla är 

eniga att det behöver finnas lokala kontaktpersoner i varje kommun och 

frågan vi ställer oss är om Trisam teamet kan vara en ingång. 

 

Dialog med Trisam teamet – det operativa arbetet i Trisam 
Upplevelsen är att det är att bra samarbete i Trisam teamet. Det är svårt med 

ärenden på Lindens HC, ca 36 sjukskrivna och 3000 listade patienter. På 

Din Hälsocentral Söderhamn är det ca 96 sjukskrivna patienter och ca 7000 

listade patienter. Hälsoval Ljusne och E-Hälsan har planerad start hösten 

2020, dagar och tider ej fastslagen än. Psykiatrin startar 28 augusti. Positivt 

att få med psykiatrin och då kommer vi närmare beroende centrum i 

samverkan uppgav Anette. Rehabiliteringskoordinator Camilla Andersson 

har informerat att psykiatrin kan bjuda in annan profession från  

http://www.finsamgavleborg.se/
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beroendecentrum om det behovet samt frågeställning som rör 

beroendecentrum finns med i aktualisering av ärende. Det finns ett behov att 

få med Flykting traumaenheten i samverkan och Trisam, Helene tar behovet 

vidare till Trisam utvecklare för regionen. Det framhävdes att det finns ett 

behov av ”snabbspår” för individer i Trisam som har behov av tex 

kartläggning av förmåga och arbetsträning. De svårigheter som finns idag är 

att individen ska varit inskriven på Arbetsförmedlingen i 14 månader för att 

ta del av insatser. Det som framkommit under dagens möte är INAB, där är 

det möjligt för individer att delta utan att varit inskriven i 14 månader på Af, 

kravet är att individen ska vara inskriven.  

 

Ett pågående arbete mellan kommunen och Arbetsförmedlingen är en 

gemensam genomlysning av unga individer, försörjningsstöds enheten tar 

fram underlag för gemensam genomlysning och analys av behov av stöd för 

dessa individer. Trisam kan vara ett nästa steg för gemensam planering. 

 

Anna-Karin önskade sammanställning, analys och fakta av genomlysningen 

när den är klar. Veronica informerade att det rör ca 20-30 individer mellan 

18-25 år. 

 

Avslutningscirkel – Upplevelse av mötet, innehåll/det digitala mötet 
Bra, ny information (INAB) 

Fått veta mer - INAB och våld 

Uppskattar engagemanget – att ni delar med er av kunskap och erfarenheter. 

Ser positivt inför hösten 

Bra med operativa i styrgruppen 

Ser positivt inför hösten med fler vårdenheter 

 

 

 

Helene Tyrén 

Processledare 
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