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Trisam styrgrupp Hudiksvall 

Datum:  2020-11-02 

Tidpunkt:  10-11 

Plats:   Skype 

                      
Närvarande: Anna Fält Skoglund (FK), Helene Tyrén och Per Lundgren 

SFG var de enda deltagarna så mötet ställdes in. Helena Hägg (Arbetsliv 

och Försörjning) hade skickat in skriftliga synpunkter till mötet som 

presenteras nedan. 

 

Förhinder: Stefan Norin (AF), Helena Bikoff (Region Gävleborg), Lena 

Olsson (Varvet HC), Roger Östlund (Region Gävleborg), Maria Ström 

Frisergård (Arbetsliv och Försörjning). 

 

Anna och Stefan har deltagit i annan styrgrupp och förmedlat synpunkter i 

utveckling Trisam 2.0. Anna (FK) se minnesanteckning från styrgrupp 

Nordanstig och Stefan (Af) se minnesanteckning styrgrupp Ljusdal. 

 

Trisam 2.0 - utveckling 
Individens deltagande på Trisam mötet 

Helena (Arbetsliv och Försörjning) Ska individens delaktighet öka anser jag 

att individen själv borde få bestämma om den vill ha ordinarie handläggare 

med eller om det går bra med Trisam-representanten. Generellt anser jag att 

individen inte bör delta vid Trisam-träffar då det blir en helt annan typ av 

möte med individen närvarande. Sådana möten är också viktiga men kan ske 

i andra sammanhang.  Jag tycker att vi ska värna om den effektivitet vi 

uppnår vid Trisam-träffar såsom de sker i nuläget. Digitala möten är 

dessutom ännu mer tidseffektiva. 

 

Gemensam dokumentationsmall 

Helena (Arbetsliv och Försörjning) Detta vore hjälpsamt tycker jag, så 

jobbar man med SIP-dokument också! 

 

Fler parter deltar i Trisam 

Helena (Arbetsliv och Försörjning) Om detta är något vi beslutar om kan ett 

sätt kan vara att tillsammans med individen kartlägga vilka 

personer/funktioner som är viktiga för individen och sedan låta denna välja  

 

http://www.finsamgavleborg.se/
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vilka den vill bjuda med (Likt Nätverksarbete)  

 

 

Lokala överenskommelser för hantering av individer som uppbär 

försörjningsstöd      

Helena (Arbetsliv och Försörjning) Detta förslag ser vi (TL Helena Hägg 

och EC Anki Jonsson) som ett mycket bra alternativ till att förhålla sig till 

läkarintyg som oftast inte leder individen framåt i sin rehabilitering, utan 

snarare bidrar till passivitet och bidragsberoende.  

 

Alla parter som inte deltog på styrgruppsmötet har fått möjlighet att skicka 

in skriftliga synpunkter på utveckling Trisam 2.0. 

 

Rapporteringsverktyget 
En rapportering gällande samtycke som kommit in från 

samordningsförbundet, Anna-Karin Hainsworth har meddelat att ett flertal 

samtyckes blanketter har kommit in till Samordningsförbundets kansli 

istället för till handläggare. Svårigheter uppstår att hantera dessa då 

individerna delar sina personuppgifter till samordningsförbudets personal 

som inte har tillåtelse att hantera personuppgifter och kansliet inte vet vem 

som ska handha samtycket för vidare hantering inför Trisam team. Förslag 

från Anna-Karin att resp part bifogar frankerat och adresserat kuvert och om 

detta ej är möjligt bifoga ett försättsblad med information vart samtycket 

ska sändas i retur. 

 

Journalgranskning och utfall indikatorenkät - individ och 
medarbetare i Trisam team 
Finns att läsa på webben. 

http://www.finsamgavleborg.se/trisam/dokumentbank.aspx 

 

 

Helene Tyrén 

Processledare 
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