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Minnesanteckning MYSAM Gävle 

Datum:  18 november 2020  

Tidpunkt:  14.30-16.30 

Plats:  Digitalt möte Skype   

                      
Närvarande:                                                                            

Anna Magnusson Kroon, 

Arbetsförmedlingen 

Anna-Karin Hainsworth, 

Samordningsförbundet 

Jenny Jonsson, enhetschef 

Försäkringskassan FVV 

Ingela Söderlund Myndighetskontoret 

Gävle kommun 

Marie Halilovic Stöd och behandling 

Gävle kommun  

Ann-Helen Dahlqvist Aktivitet och 

sysselsättning Gävle kommun 

 

och samverkansansvarig FK 

Josefine Wennelin, Gävle kommun 

Styrning och stöd 

Stina Törnlund (ers Malin O och Göran 

G Gävlekommun) 

Anne Kulle Och Anne Jäder, Elevhälsan 

Gävle kommun  

Åsa Larsson Reko HC City 

Pia Eriksson Region (ers. Eva Söderhäll) 

Anette Kjellin Regionen  

Cathrine Hedin Sjöberg, Processledare 

MYSAM 

Helene Tyrén Processledare TRISAM 

 

 
1. Välkommen struktur på mötet och Dagordning 

 

Catrine hälsade alla välkomna på vårt digitala möte 

och informerade om strukturen/ runda bordet för mötet. 

 

Dagordning godkändes. 

 

2. Minnesanteckning 

  

Vi gick igenom föregående minnesanteckning för uppdatering inget att 

tillägga. 

 

3. 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 

http://www.finsamgavleborg.se/
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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://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 Gävle: 

 

AF/ Anna M K: Positivt med en gemensam mall. 

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.  

Region Gävleborg / Anette K: Fråga om våld är en het fråga inom vården 

och den bör ju vara utredd innan man tas upp på TRISAM. 

Pia E: Instämmer med Anette  

HC City Åsa L: Instämmer med Anette K. 

Gävle kommun: Ann-Helen D: Bra med gemensam guide 

Ingela S: Instämmer, Josefina W: Bra inget missas då. Stina T: Frågor om 

våld bör ju inte enbart användas vid TRISAM utan vid vanlig utredning i 

http://www.finsamgavleborg.se/
http://finsamgavleborg.se/media/189850/arbetsgruppens-rapport-trisam-20-webb.pdf
http://finsamgavleborg.se/media/189850/arbetsgruppens-rapport-trisam-20-webb.pdf
http://finsamgavleborg.se/media/189853/tids-och-aktivitetsplan-plan-for-utveckling-trisam-20.pdf
http://finsamgavleborg.se/media/189853/tids-och-aktivitetsplan-plan-for-utveckling-trisam-20.pdf
http://finsamgavleborg.se/media/189853/tids-och-aktivitetsplan-plan-for-utveckling-trisam-20.pdf
http://finsamgavleborg.se/media/189853/tids-och-aktivitetsplan-plan-for-utveckling-trisam-20.pdf
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ordinarie verksamhet, viktigt att man då också kan stödja och hjälpa 

individen vidare. 

Marie H: Bra med en gemensam samtalsguide dock bör frågor om våld vara 

gjort innan. 

Försäkringskassan Jenny J: positivt med en mall och lika frågor. 

 

Gemensamt är alla positiva med en gemensam samtalsguide men gällande 

frågor om våld så bör det vara gjort i ordinarie verksamhet innan 

aktualisering för TRISAM. 

 

Svaret redovisas till Länsledning Välfärd 18 december. 

 

 

Frågeställning 2 

Fler verksamheter i kommunen deltar i Trisam? Lokalt beslut 

 

MYSAM Gävle får information av Stina T att detta består av två delar dels 

så har HL på försörjningsstöd som är TRISAM HL möjlighet att få tillgång i 

systemen och kan ta kontakt med andra HL. 

Den andra delen är att man kommer slå ihop AME och försörjningsstöd till 

en enhet. 

Dock det viktiga är att andra relevanta kan vara med och föredra ärendet i 

TRISAM. 

Skriftliga rutiner finna mellan andra verksamheter i Kommunen.    

 

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 de flesta i MYSAM Gävle. 

Svaret redovisas till Länsledning Välfärd 18 december. 

 

Helene frågar vidare om det bör vara en länsövergripande insats? 

Svårt att svara på direkt. MYSAM Gävle anser att det ändå kan behövas 

formas utifrån lokala behov 

Kanske en paraply-modell? Eller en metod?  

 

 

 

http://www.finsamgavleborg.se/
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4. Våld i nära relation, hur vill MYSAM Gävle 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? Kan TRISAM teamen vara en 

gemensam plattform 

Detta kommer tas upp vidare på MYSAM möte i januari. 

 

 

 

5. Arbetsgruppen MYSAM Gävle / Anna-Karin H  

 

Vid tidigare mötet beslutades att en arbetsgrupp tillsätts gällande 

individer med psykisk ohälsa som hamnar mellan stolarna mellan oss 

myndigheter. Gruppen har nu träffats och vi får ta del av det förslag som 

arbetsgruppen lämnat: 

 

 Arbetsgrupp 

MYSAM Gävle.docx
 

 

      Dubbelklicka på grå delen 

 

      Frågan blir nu hur detta förhåller sig till en individinriktad insats efter  

      TRISAM. Frågan går runt bland deltagarna: 

       Man ansåg att man bör beskriva skillnaderna i de båda aktiviteterna. 

       Flera positiva till båda aktiviteterna och ”köra” dem samtidigt 

       Anna-Karin H kommer kalla till nytt möte med arbetsgruppen i  

       December om det är möjligt.  

   

 

6. Hälsofrämjande Etablering / Josefine W 

 

Josefine informerar att EU projektet önskar genom att genomföra en 

lärande konferens under 2021 för att ta tillvara de goda kunskaper 

man tillgodogjort sig under projekttiden. 

Planeringen startar under januari 2021 och inbjudan kommer 

därefter skickas ut. Parterna i MYSAM ställer sig positiva till detta.  

 

 

 

http://www.finsamgavleborg.se/
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7. Brukarsamverkan/ Workshop 

 

Catrine informerar att Anna Öhman som är inflytandesamordnare på 

Region Gävleborg har bjudit in till workshop 5 och 11 december. 

Man går nu ut med extra datum i januari den 14 januari och 20 januari 

om någon fler önskar delta. 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> 

 

8. Insatskatalogen / Anna-Karin 

      Anna-Karin informerar om att man från samordningsförbundet kommer  

      Att ge chefinformation den 26/11 kl.- 14.00 digitalt om Insatskatalogen 

      och samordningsförbundet så anmäl er till Anna-Karin om ni önskar 

      delta. 

      Samordningsförbundet kommer gärna på APT och berättar om 

      Insatskatalogen.  

      Det är bara att höra sig till Per eller Anna-Karin. 

      På samordningsförbundet arbetar Ekonom Lina Bjarnolf och hon  

      Ansvarar för Insatskatalogens uppdatering. 

      Vad det beträffar våld så ligger Gävle kommuns kontaktuppgifter, vart  

      Man vänder sig vid behov i Insatskatalogen, Bra! det är endast 4 av 

      länets kommuner som gör det.  

 

9. Övrigt 

      Frågor från Göran Herdin är omfattande så MYSAM mötet beslutar 

      Om ett extra möte. Catrine H S inbjuder till detta. 

       Förslag är den 17/12 kl. 10.00-12.00.   

 

                  

Nästa MYSAM Möte Digitalt 28 januari kl. 14.15-16.15 

 

 

Vid pennan  

 

Catrine Hedin Sjöberg 

Processledare. 

http://www.finsamgavleborg.se/
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