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1. Välkommen/Dagordning / struktur på mötet 

Catrine hälsade alla välkomna. 

Dagordning godkändes och förgående minnesanteckningar godkändes 

 

2. Trisam 2.0 / Helene Tyrén 

 

Helene Tyrén berättade om de förslag som arbetsgruppen (med 

representanter för alla parter) för Trisam utvecklingen tagit fram och 

Trisam övergripande styrgrupp (Eva Alner Liljedahl, Mohammed 

Chabchoub Af, Tommy Stokka RG, Tina Manson Söderlund som 

representant från kommunerna) tagit ställning till. Förslagen 

presenterades, vissa för beslut i Mysam och vissa för synpunkter för 

sammanställning till länsledning Välfärd. 

 

se bifogad länk 

http://finsamgavleborg.se/media/189850/arbetsgruppens-rapport-trisam-20- 

webb.pdf 

http://www.finsamgavleborg.se/
http://finsamgavleborg.se/media/189850/arbetsgruppens-rapport-trisam-20-
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http://finsamgavleborg.se/media/189853/tids-och-aktivitetsplan-plan-for- 

utveckling-trisam-20.pdf 
 

Därefter beskriver Helene med visat bildspel 

Vad är TRISAM 

En struktur och metod för rehabiliteringssamverkan i Gävleborg för att 

Trisam 2.0, varför och hur 

Öka kunden delaktighet 

Rutiner för TRISAM 

Behov av nästa steg.. 

Se bif bildspel: 

http://finsamgavleborg.se/media/189853/tids-och-aktivitetsplan-plan-for- 

utveckling-trisam-20.pdf 
 

Frågeställning 1 

Partsgemensam samtalsguide vara eller icke vara? 

 

Arbetsgruppen för TRISAM föreslår att vi tillsammans skapar en gemensam 

samtalsguide som alla använder inför en konsultation i Trisam. Inkluderat 

frågor om våld. 

 

Så här svarade MYSAM Ockelbo: 

 

AF/ Anna M K: Om frågorna innehåller våld kan inte AF göra det för 

tillfället då de endast har digitala möten och organisationen anser att man 

bör vara närvarande för att stödja och hänvisa individen rätt. 

I övrigt positivt med en gemensam mall. 

Region Gävleborg / Kicki C: Inte närvarande 

Ockelbo kommun: Sofia: Bra med gemensam guide dock viktigt med 

personlig integritet 

Anders: Bra med en mall. 

Anna-Lena: Håller med övriga. 

Försäkringskassan Catrine (ers Veronica L): positivt med en mall och 

lika frågor. 

 

Svaret redovisas till Länsledning Välfärd 18 december. 

 

 

 

 

Frågeställning 2 

Fler verksamheter i kommunen deltar i Trisam? Lokalt beslut 

http://www.finsamgavleborg.se/
http://finsamgavleborg.se/media/189853/tids-och-aktivitetsplan-plan-for-
http://finsamgavleborg.se/media/189853/tids-och-aktivitetsplan-plan-for-
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Mysam Ockelbo anser att även HL från AME kan vara med i TRISAM även 

HL från socialpsykiatrin kan vara aktuell. 

Anna från AF tog upp ett exempel när det kan bli aktuellt att lyfta ett ärende 

i TRISAM och i dagsläget så finns inte alla enheter med. man kom till 

slutsats att om det är ett ärende från tex. AME kan en handläggare därifrån 

föredra ärendet i TRISAM 

 

Frågeställning 3 

Finns behov av Individinriktad insats efter TRISAM? 

 

Helen beskriver att det finns individer som riskerar att hamna mellan 

stolarna för att de tex inte uppfyller kravet för att erhålla 

rehabiliteringsersättning från försäkringskassan. Finns det ett behov i 

Hofors för dessa individer? 

 

Ja från samtliga i MYSAM Ockelbo. 

Svaret redovisas till Länsledning Välfärd 18 december. 

 

Helene frågar vidare om det bör vara en länsövergripande insats? 

Svårt att svara på direkt. MYSAM anser genomgående att man behöver 

anpassa aktiviteten lokalt utifrån förutsättningar och att det kan se väldigt 

olika ut i Gävleborgs kommuner. 

Kanske en parplymodell? Behöver mer på fötter att svara rent konkret. 

En fråga som kom upp var att man behöver nätverka för att veta hur det ser 

ut i andra kommuner och vad man kan ta lärdom av. 

 

 

3. Våld i nära relation, hur vill MYSAM Ockelbo gå vidare i denna 

fråga? 

Helene informerar oss om NNS (Nationella Nätverket Samordningsförbund) 

och vad gör samordningsförbundet Gävleborg kring denna fråga. Man har 

nationellt gått ut med en enkät till 500 personer med 7 riktade o validerade. 

frågor om våld. 70% har svarat att de någon gång sett eller varit utsatt eller 

utfört för våld 

Hur kan vi parterna stödja varandra lokalt? 

AF/ Anna MK: bygger kompetens och de får endast ställa frågor IRL, kan 

då delta 

Ockelbo kommun Sofia: Arbetar idag redan mycket med frågor gällande 

våld. Finns i Grundutredning. Bra med mall o frågor 

Region Gävleborg inte närvarande 

Försäkringskassan: Har ett regeringsuppdrag att arbeta med dessa frågor och 

är aktuellt. är positiv. 

http://www.finsamgavleborg.se/
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4. Ett Hållbart arbetsliv / Anders Roth 

 

• Samordningsförbundets styrelse har tagit ett beslut om förlängning 

av projektet efter att delrapporten presenterades. 

• Ann-Sofie blir kvar på deltid och i dagsläget arbetar 5 personer med 

olika % sats i projektet. Utifrån de olika behoven. 

• 17 deltagare i projektet 

• 2 st. har avslutats till utbildning. 

• 6 st, på arbetsträning 

• 1 avslutat på eget initiativ. 

• 2 nya 

• 5 st. med studiebesök som aktivitet för närvarande 

• 1 remitterad från TRISAM, kommer troligen inte i projektet. 

• Ersättning som deltagarna uppbär är 10 f-stöd, 1 AE, 1AS, 1 Sjp 1 

med lönebidrag 

Det flyter på trots Pandemin. Anders kommer boka möte med Anna- 

Lena så hon blir mer involverad i Projektet. 

 

 

5. Insatskatalogen 

 

Catrine och Per informerar om att det finns möjlighet att sam- 

Ordningsförbundet kommer ut på APT och informerar. 

Ockelbo kommun har lagt in i insatskatalogen gällande våld i nära 

Relation Bra!! Det är endast 5 kommuner som gjort så. 

 

 

6. Brukarsamverkan/ brukarinflytande 

7. Brukarorganisationer/ brukarinflytande workshop 

Catrine påminner om workshoparna den 8 december, 11 december är 

fulla. 

Den 14 januari och 20 januari finns möjlighet . Om ni inte anmält er så 

kommer Anna Öhman på regionen att bjuda in på nytt. Annars kan ni nå 

Anna via länken: 
anna.ohman@regiongavleborg.se <anna.ohman@regiongavleborg.se> 

http://www.finsamgavleborg.se/
mailto:anna.ohman@regiongavleborg.se
mailto:anna.ohman@regiongavleborg.se


minnesanteckning 

Samordningsförbund Gävleborg 

Slottstorget 1, plan 3, 802 50 Gävle 

Telefon: 072-724 68 56 | Org.nr. 222000-3137 

www.finsamgavleborg.se 

 

 

2020-11-25 

 

Cathrine Hedin Sjöberg, Processledare 

 

 

8. Information från parterna 

Kommunen: 

Anders AME: Verksamheten har gått på skapligt och deltagare har 

varit på kommunens lokaler, igår togs beslut i kommunen att backa lite 

för att förhindra smittspridning. 

Anna-Lena: Ett omtag görs för samtliga äldreboenden uppmanar att 

inte besöka för att förhindra smitta. 

Sofia: Distansarbetsschema, ingen ökning av sjukfrånvaro. Dock kan 

man se en ökning av anmälan våldsärenden och en ökning av parvisa 

samarbetssamtal. 

AF: Så många som möjligt arbetar hemma, endast digitala möten, låg 

sjukfrånvaro ännu. Man kan även se en ökad frustration hos sökanden. 

Handläggarna får hantera en del aggression. 

FK: Denna vecka och framåt ska alla på FK arbeta hemifrån (om det 

är möjligt) Låg sjukfrånvaro. Från 1 nov ska det vara läkarintyg från 

dag 15. 

Samordningsförbund: Arbetar i huvudsak digitalt och följer 

Hälsomyndighetens riktlinjer och rekomendationer. 
 

9. Mysam 2021 

29 januari klockan 13.00-15.00 

 

 

Vid pennan Catrine Hedin Sjöberg, processledare. 

http://www.finsamgavleborg.se/

	1. Välkommen/Dagordning / struktur på mötet
	2. Trisam 2.0 / Helene Tyrén
	Vad är TRISAM
	Frågeställning 1
	Frågeställning 2
	Frågeställning 3
	3. Våld i nära relation, hur vill MYSAM Ockelbo gå vidare i denna fråga?
	5. Insatskatalogen
	6. Brukarsamverkan/ brukarinflytande
	8. Information från parterna Kommunen:
	9. Mysam 2021

