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Kvartalsrapport  
Insats för samverkansmedel  
 

Stöd för kvartalsrapport finner du på  

förbundets hemsida på följande länk här.  

    Diarienummer                         Signatur 
    SFG 21-6.37  
 
    Registreringsdatum                 
                                      
             

 

 
 
 

1. Allmänna uppgifter 
 
 

Insatsens namn 

Trisam 2.0    

Huvudman för insatsen 

Försäkringskassan 
 

Kvartalsrapporten gäller för perioden    

210401 – 210630 
 

 
 
 

2. Aktivitetsrapport - resultat, utfall och nulägesanalys 
 

2.1 Aktiviteter: Beskriv kortfattat vilka aktiviteter som har genomförts och/eller påbörjats. 

Processledaren har: 
Samordnat en revidering av hantering av samtycke utifrån Försäkringskassans 
förändrade hantering att ta in "sitt" samtycke och inte det gemensamma som använts 

 
Kvartalsrapport för insatser skickas via e-post till kontakt@finsamgavleborg.se  

Rapportens syfte är att förmedla information till styrelsen för uppföljning och lärande. 
 
OBS! Vid insatsens slut ska mall för slutrapport användas.  
 
 
Kontakt 

Anna-Karin Hainsworth, förbundschef                    Per Lundgren, verksamhetsutvecklare 

anna-karin.hainsworth@finsamgavleborg.se           per.lundgren@finsamgavleborg.se 

Tfn: 070-084 04 00                    Tfn: 070-320 54 68 

 

 

 

http://www.finsamgavleborg.se/
http://finsamgavleborg.se/media/152037/handledning-till-projektorganisation.pdf
mailto:kontakt@finsamgavleborg.se
mailto:anna-karin.hainsworth@finsamgavleborg.se
mailto:per.lundgren@finsamgavleborg.se
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tidigare. Processledaren har tillsammans med Försäkringskasan informerat om den nya 
hanteringen av samtycke på de lokala rekoträffarna, även mejl med information och gått 
ut till Trisam teamen och styrgupper och styrgrupperna har fått information muntligen 
också. 
 
Genomfört 10 Trisam styrgrupper med bla information om Försäkringskassans 
förändrade hantering av samtycke, reflektioner av workshop "individinriktad insats", 
dialog kring uppföljning av mål i Trisam 2.0 " Insatsen förväntas leda till att målgruppen 
sex månader efter konsultation upplever att de är mer redo att arbeta eller studera" och 
kvartalsrapporterna Trisam 2.0 och en avslutskonferens som planeras månadsskiftet 
november/december 2021. För mer information se minnesanteckning från resp 
styrgrupp som ligger på finsamgavleborg.se.  
 
Regelbunden kontakt med Samordningsförbundet och deltar på månatliga kansli- och 
processmöten.  
 
Regelbundna möten med regionens Trisamutvecklare. 
 
Haft möte med chef och rehabkoordinator på Premicare HC i Bergsjö för fördjupad 
information om Trisam inför uppstart av Trisam team hösten 2021.  
 
Träffat IFO och AMI i Nordanstigs kommun för information och presentation av Trisams 
uppdrag och arbete. Gemensamt gjordes en analys av data för 2020 och vi diskuterade 
framåt hur vi utvecklar arbetet vidare för våra kommuninnevånare 2021 – 2022. 
 
Utifrån impuls via rapporteringsverktyget haft möte med chefer på Capio HC, haft 
presentation av Trisam och hur samverkan kan ske via Trisam med läkare på Capio 
Gävle HC (planerad hösten 2021 på Capio Bomhus HC) samt träffat chefer och 
rehabkoordinatorer för dialog hur Trisam kan användas i deras arbete och vad som 
förväntas av varandra inför, under och efter Trisam. 
 
Deltagit i informationsnätverket våld i nära som Länsstyrelsen anordnar. 
 
Deltagit i workshop som samorndingsförbundet genomfört i syfte att stödja parterna i 
en ansökan om individinriktad insats. 
 
Genomfört informationsträff med Trisam teamen i länet, vid detta tillfälle presenterade 
vården flödet för psykosociala behandlingar, psykoterapier inom primärvård och 
psykiatri och samordningsförbundet visade verktyg som kan underlätta det dagliga 
arbetet när vi behöver stöd i ämnet våld via insatskatalogen och ett utskick gjordes 
utifrån vad länsstyrelsen har för verktyg som kan användas, infogeneratorn, 
valdsfrivardag och stödtelefon. 
 
Träffat Gävle kommuns Mysam och Trisam representanter för att tillsammans gå 
igenom samverkansprocessen i Trisam för att få en större och gemensam förståelse för 
arbetet. 
 

http://www.finsamgavleborg.se/
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Tillsammans med förbundschef haft möte med ny enhetschef i Ljusdal för information 
om samorndingsförbundet, Mysam och Trisam. 
 
Vid två tillfällen deltigit på workshop av indikatorer som anordnades av NNS, Olika 
samordningsförbunde presenterade framgångsfaktorer och varför de fått bra utfall på 
sina enkäter/indikatorer.  
 
Deltagit på Södertäljes webbinarium våld i nära - regeringsuppdraget ökad upptäckt av 
våld. Vad har hänt i projektet! och vad ser vi framåt! 
 
FU Trisam 
Vi har genomfört telefonutredningar för kartläggning i ärenden inför Trisam (i ärenden 
där det inte nyligen är gjort) och genomfört telefonutredningar för att stödja 
försäkringsutredarna i kartläggning med individen och i syfte att finna ärenden till 
Trisam.  
 
Under perioden genomfördes 11 avstämningsmöten/GK, 68 telefonutredningar, 60 
planeringen i ärenden och frågor om våld ställdes till 24 individer. Vi har börjat skicka ut 
Försäkringskassans egna samtycken inför Trisam när vi tar upp ärendet. Om annan part 
lyfter ärendet och det finns ett pågående ärende så tar vi kontakt med personen för att 
inhämta samtycke. Finns ingen pågående ärende hos Försäkringskassan så måste 
personen kontakta Trisam handläggare för att lämna samtycke inför Trisam möte.  
 
På försäkringsinfo med enheten (försäkringsutredare, specialist och chef) varannan 
vecka finns en punkt för Trisam. Under perioden har genomgång av Trisam gjorts med 
stöd av PP bilder så att alla försäkringsutredare får förutsättning att kunna se Trisam 
som stöd. Det ges även löpande information. 
 

 

2.2 Avvikelser från planering (ekonomi, tidsplan, aktiviteter numerära mål etc) samt 
åtgärder:  

Revidering av metodstödet har försenats pga förändrad hantering av ärendelista med 
hänsyn till GDPR och samtycke hos parterna. Är planerad att revideras hösten 2021.  
 
Under perioden har 11 Trisammöten blivit inställda.  De flesta fallen är det för att det 
inte funnits anmälda ärenden men även tillfällen när reko varit sjuk/förhindrad att 
delta.  
 
3 FU Trisam istället för 4 FU Trisam pga FU arbetar som TF enhetschef stor del av 2021. 
Fokus på Trisam mötet, förberedelse inkl förmöte och återkoppling till ordinarie FU och 
individ och ev möte efter Trisam tex avstämningsmöte, GK eller SIP. Att det är 3 FU 
istället för 4 FU och att mer tid behöver läggas på tid inför Trisam med förmöten 
påverkar möjlighet att stödja FU i samordningsuppdraget och stödja i att hitta ärenden 
till Trisam.  
 
Färre ärenden till Trisam kommer från handläggarna, troligen beror det på nytt 
arbetssätt med vyer, jobbar ej helt med ”egna ärenden” och fortsatt hög sjukfrånvaro.   
 

 

http://www.finsamgavleborg.se/


                                                            

  www.finsamgavleborg.se                                           Sida 4(5) 
 

 
 

2.3 Brukarmedverkan: Beskriv hur målgruppen/brukarna involverats och gjorts delaktiga i 
insatsen samt om och hur detta påverkat insatsens genomförande. 

Genom att telefonutredningar är genomförda i alla ärenden innan Trisam (tidigare i 
ärenden eller i anslutning till Trisam) gers individen möjlighet att ge information samt 
påverka sin rehabilitering där Trisam är en struktur och metod som används.  
 
Brukarmedverkan på Trisam möten har ökat och vi upplever detta positivt. 
 
Vi behöver se över hur vi ska mäta individens upplevelse av Trisam för att skapa en 
insats som formas utifrån brukarens perspektiv. Dialog pågår med regionens Trisam 
utvecklare hur vi ska gå vidare med behovet att involvera brukarens perspektiv.   

2.4 Insatsens mål samt delmål: Vilka mål/delmål är uppfyllda? Bedömning om insatsen 
mål/delmål kommer att uppnås?  

Individens ökade delaktighet i insatsen – individens ökade delaktighet skapas genom 
telefonutredningar i alla ärenden som initieras av Försäkringskassan, 
frågeställning/syfte skapas tillsammans med individen inför Trisam när samtycke 
hämtas in och återkoppling och planering sker efter Trisam tillsammans med individ. 
Individen kan delta i Trisam om denne önskar och har förutsättningar.  
Antal initierade ärenden är mer jämt fördelat mellan parterna – 295 ”nya” ärenden 
konsulterades under april-juni 2021. Fördelningen totalt för 2021 är jämnare mot år 
2020 men kvartal 2 är en sämre fördelning. Vårdens andel är högre, 38%. Kommunens 
andel är också högre 31% vilket innebär att både Försäkringskassan 17% och 
Arbetsförmedlingen 14% minskat sin andel mot kvartal 1.  
Andel individer med huvudsaklig försörjning sjukpenning var under perioden april-juni 
28,5%.  
Insatsen förväntas leda till att målgruppen sex månader efter konsultation upplever att 
de är mer redo att arbeta eller studera – Dialog fördes i alla styrgrupper och de är eniga 
att vi ska mäta det gemensamt, fortsatt dialog med regionens Trisam utvecklare är 
planerad till hösten 2021.   
Sex månader efter konsultation har andelen individer har försörjning via 
socialbidrag/sjukpenning/a-kassa/aktivitetsstöd minskat – Journalgranskning 
genomförd under april och maj 2021 för ärenden som konsulterades under oktober och 
november 2020. Den offentliga försörjningen har minskat med 5% för individers vars 
ärende konsulterats i Trisam. Vid konsultation i Trisam hade 89% offentlig försörjning 
(kvinna 92% och man 84%) och 6 månader efter Trisam hade 84% av de granskade 
individerna offentlig försörjning (kvinna 86% och man 81%).  
 
   Offentlig försörjning totalen (andel) 
  Trisam konsultation Sex månader efter Trisam konsultation 
  Totalt Kvinna Man Totalt  Kvinna  Man 
Offentlig försörjning(a-kassa, aktivitetsstöd, försörjningsstld, sjukförsäkring)
 89% 92% 84% 84% 86% 81% 
Ej offentlig försörjning  
                         11% 8% 16% 16% 14% 19% 
Summa 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
   

http://www.finsamgavleborg.se/
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2.5 Sammanfattande bedömning: Vad går bra och mindre bra i arbetet? 
Framgångsfaktorer, systemfel som påverkar utfallet. Hur arbetar ni för att åtgärda eventuella 
problem. 

Fortsatt bra dialoger och en ambition från alla, Trisam styrgrupper och Trisam team att 
fortsätta med strukturen och metoden Trisam. Bra med upparbetade forum att hållaihop 
när förändringar sker hos parterna som berör alla i smaverkan.  
 
En framgångsfaktor är att vi är inarbetade team  och att vi har ett väl fungerande 
samarbete. Vi har respekt för varandras regler och forutsättningar. "Vi har kul på 
jobbet". 
Det har blivit ”krångligare” att samverka då det är svårt med hantering av 
personuppgifter när det inte finns en gemensam plattform för detta som bedöms säker 
av alla parter. 
Rutinen kring samtycken har gjort att mer tid får läggas kring det. Det positiva är att vi 
har kontakt med personen innan i större grad. 
 

 

 

 

2.6 Styrgruppen /Mysam-gruppens analys av utfall för kvartalsrapport: (måluppfyllelse, 
budget, avvikelser, plan för implementering m.m) 

       
 

 

 

 

3. Underskrift  
 

Datum Namn 
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