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Tidpunkt:  13-14 
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Närvarande:  

Sofia Lindstrand, Bitr enhetschef IFO  

Helene Tyrén, Processledare SFG  

Per Lundgren, Verksamhetsutvecklare 

SFG  

Cathrine Hedin Sjöberg, 

Samverkansansvarig 

Försäkringskassan (ersatte tf enhetschef 

Christer Stockhaus) 

Camilla Andersson, Trisam utvecklare 

Region Gävleborg (punkt, dialog, hur 

fungerar samverkan lokalt) 
 

Anna Magnusson Kroon, Sektionschef 

Arbetsförmedlingen  

Helene Breed, Trisam utvecklare region 

Gävleborg 

Förhinder:  

Christina Ceder, Vårdenhetschef  

 

 

 

 

 

 

Välkommen 
Helene hälsade välkommen och en kort presentationsrunda genomfördes. 

 

Föregående minnesanteckningar 
Helene informerade om kunskapsdialog för chefer och medarbetare i Trisam 

samt Workshop kring frågeställningar den 23 mars för Gästrikland kl 8-12 

och den 29 mars för Hälsingland kl 12:30-16:30. 

 

GDPR – säkrameddelande/säker epost 
Helene informerade om hanteringen av personuppgifter kring ärendelistan 

inför Trisam mötet, Välfärd Gävle och Region Gävleborg har bedömt att det 

inte är i enlighet med GDPR. Detta eftersom det finns risk att 

personuppgifter röjs. Inför mötet har alla parter fått information om detta 

med frågan, hur ställer sig ni övriga kommuner, Försäkringskassan och 

Arbetsförmedlingen er till detta och den hantering vi använder idag.  

 

Region Gävleborg har beslutat att de kommer använda funktionen säkra 

meddelanden där mottagaren autentiserar sig via bank-id eller SITHS-kort,  

http://www.finsamgavleborg.se/
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fler möjligheter finns som de kan se över. Det finns i dagsläget inte någon 

lösning för alla parter att läsa säkra meddelande från regionen eller hur 

kommunikationen kring personuppgifter ska ske. Respektive parts IT-

avdelning har fått till sig frågan och jobbar för att säkerställa att de har en 

hantering som är i enlighet med GDPR och dialog förs med Region 

Gävleborg för att hitta en lösning att kunna kommunicera personuppgifter 

mellan varandra.   

 

Trisam utvecklarna informerade att respektive Trisam team har hittat en 

alternativ lösning för att hantera ärendelistan inför Trisam, de flesta Trisam 

team har bokat förmöten via skype (FK bjuder in) där de delger varandra 

individer aktuella i Trisam och frågeställning till Trisam. Upplevelsen är att 

det tar mer tid men att det underlättar förberedelsearbetet till Trisam när 

handläggarna pratar med varandra inför Trisam mötet, kan räta ut en del 

frågetecken.  

 

Sofia (IFO) frågade om skype är säker, Helene informerade att 

Försäkringskassans skype anses säker om de bjuder in till möte. Anna (Af) 

informerade att deras skype ej är säker utan en förutsättning för att prata om 

individer i mötet är att Försäkringskassan bjuder in till möte via skype.  

 

Sofia (IFO) informerade att de har möjlighet att läsa säkra meddelande via 

både bank-id och SITHS-kort (för de som har det). Säker epost är på gång 

våren 2021. 

 

Rapporteringsverktyget 
Ingen rapportering har kommit in till styrgruppen. Helene informerade om 

verktyget och att det ligger på hemsidan.   

 

Data Trisam 
Helene presenterade data för 2020, både för Gävleborg och för Ockelbo.  

 

Kommunen i Ockelbo är den aktör som remitterat högst andel ärenden. 

Sofia (IFO) informerade att de är få medarbetare på enheten och det är 

enkelt för dem att komma ihåg och använda Trisam, ett verktyg som ger 

stöd. 

 

Dialog i gruppen fördes hur projektet ”ett hållbart arbetsliv” påverkat 

frågeställning till Trisam och åtgärdsförslag i Trisam, i jämförelse med 

Gävleborg en hög andel i kategorin aktivitet/sysselsättning och gruppen 

tycker det är logiskt då de har tillgång till projektet och kul att projektet ger 

möjligheter för individer med behov av stöd. 

 

   

http://www.finsamgavleborg.se/


 

 Minnesanteckning Trisam  
 

 2021-03-15 

 

Helene Tyrén, processledare 

 

Samordningsförbund Gävleborg 

Slottstorget 1, plan 3, 802 50 Gävle   

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

www.finsamgavleborg.se    

 

 

Medarbetarnas tid i Trisam 
Helene visade sammanställningen av medarbetarnas tid i Trisam 

(finansierade via finsammedel) och informerade att det kan vara underlag 

för dialog med medarbetarna för att se vad de lägger sin tid på.  

 

Delrapporter Trisam 2.0 
Per presenterade delar ur respektive delrapport (nr 3) som kommit in och en 

sammanställning av utmaningar som Samordningsförbundet sett att parterna 

lyft fram. Delrapport saknas från Ockelbo kommun, Sofia (IFO) 

informerade att de ska gå igenom den inom kort och sända in den. Helene 

informerade att alla delrapporter som är inskickad ligger på hemsidan, under 

Trisam – Trisam 2.0. 

 

Per frågade hur kommunen tänker kring målet ”ett år efter konsultation har 

andel som har försörjningsstöd minskat”. Sofia (IFO) tar med sig frågan till 

enheten.  Helene visade bild på sammanställning av journalgranskningen för 

individer med försörjningsstöd 12 månader efter Trisam, samma individer 

som journalgranskandes 6 månader efter Trisam. De som skickat in 

underlag 12 månader efter Trisam är kommunerna, Bollnäs, Sandviken, 

Gävle och Ockelbo. 

 

 

http://www.finsamgavleborg.se/


 

 Minnesanteckning Trisam  
 

 2021-03-15 

 

Helene Tyrén, processledare 

 

Samordningsförbund Gävleborg 

Slottstorget 1, plan 3, 802 50 Gävle   

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

www.finsamgavleborg.se    

 
Dialog, hur fungerar samverkan lokalt – Trisam utvecklarna 
inbjuden till dialog 
Helene och Camilla (Trisam utvecklare) presenterade en påverkansanalys 

där fokus är god och nära vård och vår gemensamma patient. De har gjort en 

kartläggning/genomlysning av hur Trisam och samverkan fungerar genom 

att träffat rehabiliteringskoordinatorer (regelbundna nätverksträffar), läkare 

och chefsläkare inom regionen och privata aktörer. Deras kartläggning visar  

att det finns en stark viljeinriktning att arbeta med Trisam som modell för 

samverkan, man ser en vinst att samverka i team och är nöjda med 

samarbetet i Trisam teamen. Det finns en oro överlag att Trisam bli för stort 

och krångligt, är nöjda med det snabba och effektiva arbetssättet och där det 

är enkelt att aktualisera ärenden till Trisam.  

 

De informerade att det pågår en samverkan mellan Sandviken rehab och 

Trisam team inom primärvården, patienter som har pågående behandling 

inom Sandviken rehab och är i behov av samverkan kan remitteras till 

Trisam team inom primärvården dit Sandviken rehab bjuds in. 

 

Lokalt i Ockelbo tycker man att Trisam fungerar bra, tycker det är bra med 

projektet ”ett hållbart arbetsliv” och att det finns en insats att koppla på efter 

Trisam för individen.  

 

Övriga frågor 
Ett Hållbart arbetsliv 

Anna (Af) ser positivt till lokala projekt, framförallt så kallad 

förrehabilitering för att rusta individen till arbetslivsinriktad rehabilitering. 

Gruppen diskuterade skillnaden på aktivitetsförmåga och arbetsförmåga 

utifrån det uppdrag som Arbetsförmedlingen har och deras externa aktörer 

kommer ha och påtalar vikten av lokala projekt som ”ett hållbart arbetsliv” 

för att rusta individen till insatser inom den ordinarie verksamheten. 

 

Gruppen förde dialog om vikten av att vara ödmjuk inför varandra i 

samverkan, i Trisam teamen och att kommande kunskapsdialog skapar 

förutsättningar för detta och för samverkan. 

 

 

 
Helene Tyrén 

Processledare Trisam 
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