
 

 

 

 

Tids- och aktivitetsplan för utveckling Trisam 2.0 
 

 Bakgrund 

 
De statliga aktörerna har identifierat ett behov att utifrån interna direktiv utveckla Trisam för att i högre grad sätta 

individen i centrum samt fortsätta utveckla samverkan efter konsultation i Trisam teamen. 

 

 Syfte 

Att alla parter tillsammans säkrar en samverkan på individnivå utifrån de fyra parternas behov och möjligheter. Syftet med 

tidsplanen är att säkerställa att arbetat går framåt enligt uppdraget och att identifiera aktiviteter och vem som ansvarar för 

respektive aktivitet. 

 

 Slutmål 
 
Det övergripande målet är att individen, genom parternas gemensamma kartläggning får effektiv, snabb och adekvat insats. 

 
- Öka individens delaktighet i rehabiliteringsprocessen 
- Antal initierade ärenden i Trisam är mer jämt fördelat mellan parterna 

- Att konsultationen gör skillnad för individen. Andelen individer med försörjning via socialbidrag/sjukpenning/ 

  a-kassa/aktivitetsstöd har minskat sex månader efter konsultation. 



 

 
 

Aktivitet Syfte Startdatum Beslutspunkter Slutdatum Ansvarig/beslutande Uppföljning 

 
Individens delaktighet 

 
Individens deltagande 
på Trisam mötet 

 
Besluta hur individen 
ska vara delaktig i 
Trisam genom förslag 1 
eller 2 - öka individens 
delaktighet i sin egen 
rehabiliteringsprocess 

 
November 
2020 

 
1, Individen deltar i 
Trisam där en av 
handläggarna från 
remitterande aktör 
även deltar 
2, Ordinarie 
handläggare deltar 
tillsammans med 
individen 
(handläggare i 
Trisam deltar som 
konsultativ) 

 
November 
2020 

 
Ansvarig: Helene 
Tyrén, processledare 

 
Styrgrupp Trisam 
förordar ett förslag för 
beslut i länsledning 
Välfärd 

 
Återrapport till 
Eva Alner 
Liljedahl under v 
48 för 
redovisning och 
beslut till 
länsledning 
Välfärd i slutet 
på november 
2020 

 
Individens delaktighet 

 
Gemensam 
dokumentationsmall 

 
Beslut om gemensam 
dokumentationsmall - 
individen i centrum och 
öka individens 
delaktighet i sin egen 
rehabiliteringsprocess. 
Ett komplement till 
muntlig återkoppling 

 
November 
2020 

 
Ja eller nej till att 
den gemensamma 
checklistan görs om 
till gemensam 
dokumentationsmall 
som skickas till 
individen 

 
November 

2020 

 
Ansvarig: Helene 
Tyrén, processledare 

 
Beslutande: Styrgrupp 
Trisam 

 
Återrapport till 
Eva Alner 
Liljedahl under v 
48 för 
redovisning till 
länsledning 
Välfärd i slutet 
på november 
2020 



 

 
Individens delaktighet 

 
Gemensam 
samtalsguide (inklusive 
frågor om våld och 
heder) 

 
Synpunkter på 
gemensam 
samtalsguide samlas in 
för fortsatt dialog i 
länsledning Välfärd – 
förutsättningar för 
individen till rätt stöd. 

 
November 
2020 

 
Ja eller nej till 
gemensam 
samtalsguide inför 
Trisam. 

 
Klart innan 
årsskiftet 
2020/2021 

 
Synpunkter om 
gemensam 
samtalsguide samlas 
in på 
Mysam/styrgrupp 
Trisam under 
november 

 
Återrapport till 
Eva Alner 
Liljedahl under v 
48 för fortsatt 
dialog och beslut 
i länsledning 
Välfärd i slutet 
på november 
2020 

 
Individens delaktighet 

 
Fler parter erbjuds delta 
i Trisam tex arbetsgivare 

 
Fler parter erbjuds 
delta i Trisam tex 
arbetsgivare - Ge 
arbetsgivare 
förutsättningar att ta 
sitt rehabansvar och ge 
individen 
förutsättningar till 
återgång i arbete 

 
Oktober 2020 

 
Ta fram rutiner kring 
detta och hantering 
av samtycke. 

 
Ja eller nej till att 
flera parter erbjuds 
delta i Trisam och 
beslut om rutiner 
och hantering av 
samtycke 

 
November 
2020 

 
Ansvarig: Helene 
Tyrén, processledare 

 
Ta fram underlag: 
Trisam team och 
Trisam utvecklare 
under v 43 

 

Beslutande: 
Styrgrupp Trisam 

 
Återrapport till 
Eva Alner 
Liljedahl under v 
48 för 
redovisning till 
länsledning 
Välfärd i slutet 
på november 
2020 

 

Rutiner 

 
Flera verksamheter 
inom kommunerna 
erbjuds delta. 

 

Flera verksamheter 
inom kommunerna 
erbjuds delta utöver 
socialtjänsten (IFO) tex 
tex Ame, vård och 
omsorg, integration 
och missbruk- lokala 
rutiner. 

 

November 
2020 

 

Beslut om lokala 
rutiner kring detta 
mellan 
verksamheterna då 
socialtjänstens (IFO) 
handläggare inte har 
behörighet till alla 
verksamheters 
system. 

 

November 
2020 

 

Ansvarig: Helene 
Tyrén, processledare 

 
Beslutande: Mysam 
tillsammans med 
kommunens 
representant i 
styrgrupp Trisam som 
bjuds in till Mysam 

Återrapport till 
Eva Alner 
Liljedahl under v 
48 för 
redovisning till 
länsledning 
Välfärd i slutet 
på november 
2020 
 
 



 

 

 
Rutiner 

 
Vem gör vad i Trisam? 
Sammankallande, 
dokumentation, 
samtalsledare, Lime 
Survey, datorer, 
förberedelse, 
förväntningar 

 
Rutiner för Trisam 
team 

 
Oktober 
2020 

 
Förslag till rutin tas 
fram i Trisam Team 
och beslutas i varje 
lokal styrgrupp 
Trisam. 

 
November 
2020 

Ansvarig: Helene 
Tyrén, processledare 
Trisam 

 
Ta fram underlag: 
Trisam team och 
Trisam utvecklare 
under v 43 

 

Beslutande: Styrgrupp 
Trisam 

 
Återrapport till 
Eva Alner 
Liljedahl under v 
48 för 
redovisning till 
länsledning 
Välfärd i slutet 
på november 
2020 

 
Rutiner 

 
Planering i Trisam ger 
möjlighet till 
försörjningsstöd utan 
aktuellt läkarintyg, 
baserat på IFO´s 
behovsprövning. 

 
Lokala 
överenskommelser för 
hantering av individer 
som uppbär 
försörjningsstöd. 

 
November 
2020 

 
Dialog i styrgrupp 
Trisam, beslut IFO. 

 
Vad ska en 
överenskommelse 
innehålla? 

 
November 
2020 

 
Ansvarig: Helene 
Tyrén, processledare 

 
Beslutande: IFO 

Återrapport till 
Eva Alner 
Liljedahl under v 
48 för 
redovisning till 
länsledning 
Välfärd i slutet 
på november 
2020 

 
Nästa steg 

 
Behov av insats som ett 
nästa steg efter Trisam 
konsultation för de som 
har liten arbetsförmåga 
och inte uppfyller 
kraven för att erhålla 
tex 
rehabiliteringsersättning 
från Försäkringskassan 

 
En insats oberoende av 
vilken typ av 
försörjning individen 
har, ett stöd för Trisam 
team att göra hållbara 
planeringar med 
individen. 

 
November 
2020 

 
Finns det ett intresse 
att utifrån lokala 
behov och 
förutsättningar se 
över en 
individinriktad 
insats? 
Ja eller nej. 
Länsövergripande 
eller lokal modell? 

 
November 
2020 

 
Ansvarig: Helene 
Tyrén, processledare 
tillsammans med SFG 

 
Mysam: Förordar ni 
en 
Länsövergripande 
eller lokal modell? 
utifrån behov och 
förutsättningar 

 
Återrapport till 
Eva Alner 
Liljedahl under v 
48 för fortsatt 
dialog och beslut 
om lokal eller 
länsövergripande 
modell med 
länsledning 
Välfärd i slutet 
på november 
2020 


