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Styrgrupp Trisam - Samverkan
Fundera och formulera ner varför just du sitter i styrgruppen och varför vi samverkar? Vad kan 
de andra parterna i styrgruppen förvänta sig av dig och vad du förväntar dig av dem? 

• Trisam finns till för att stötta individen (i rehabiliteringsprocessen) och att alla aktörer ska se om det finns 
någon pusselbit de kan bistå med för att individen ska få rätt stöd.

• Trisam som styrgrupp har ansvar att följa hur detta arbete går. Styrgruppen har ansvar att dela med sig av 
information till samarbetspartners om förutsättningarna/verktygen förändras (ex Afs reformering) och 
hur det kan påverka samarbetet/möjligheten till insatser. Styrgruppen har också ansvar att lyfta ”glapp” 
som identifieras och som inte kan hanteras inom ramen för styrgruppen ( ex. insatser som saknas för en 
del individer) till Mysam. Genom Mysam och hjälp av samordningsförbundets parter kan ev projekt 
skapas för att minska glappen. 

• De andra parterna kan förvänta sig att vår myndighet försöker närvara på alla Trisam i så hög grad som 
det är möjligt, en ersättare är utsedd. När bokningen kommer ser vi om ordinarie kan ta mötet, annars 
tar ersättare mötet. Det är dock inte möjligt att vi båda har alla möten inbokade och reserverade ”utifall” 
förhinder skulle uppstå. Om förhinder uppstår senare/närmre eller rent av samma dag, ex pga sjukdom 
försöker ersättare ta, men det är inte alltid möjligt. 

• De kan också förvänta sig att jag är aktiv under mötet, inlyssnande och tar med frågor som jag inte kan 
svara på till egen organisation när så behövs.
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• Jag är hälsocentralernas (Alfta och Edsbyn) representant, på hälsocentralerna har jag ansvar för Trisamteamet och för interna 
arbetet kring Trisam. I det ingår att göra metoden känd och hålla den levande samt att motivera läkare samt annan personal 
att använda Trisam samt även medverka vid möten mm. Vården och hur vi organiserar oss är viktig länk för att få Trisam
effektivt därför sitter jag i styrgruppen, sedan är vården beroende av de andra aktörerna så styrgruppen är viktig för mig.

• Vi samverkar för att individens hälsa ska förbättras. Hälsa är till stor del kopplat till försörjning och delaktighet i samhället 
därför är Trisam och samverkan viktig för att få effekt på de insatser och behandlingar som sätts in från vården. Det behöver gå 
hand i hand med försörjningen och delaktigheten.

• Kännedom om hur det fungerar i Trisam-teamet på resp hälsocentral . 

• Kunskap om hälsa och sjukvård och förutsättningarna för vården att göra sitt bästa i Trisam. 

• Jag har engagemang samt flexibilitet och har individen/individerna i centrum och ser behovet av samverkan och har även viljan
att samverka. 

• Konkreta handlingar utifrån behovet av samverkan.

• Engagemang, flexibilitet och att de har individen/individerna i centrum och ser behovet av samverkan och även har viljan att 
samverka samt att det även visar sig i konkret handling.


