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Närvarande:  

Helene Tyrén, Processledare SFG  

Anna-Karin Hainsworth, Förbundschef 

SFG 

Anna Magnusson Kroon, Sektionschef 

Arbetsförmedlingen  

Elin Fredriksson, Enhetschef IFO 

Anna Fält Skoglund, Enhetschef 

Försäkringskassan 

Anna-Lena Blomdahl, Vårdenhetschef 

Region Gävleborg 

Förhinder:  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Välkommen 
Helene hälsade välkommen och en presentationsrunda genomfördes då Elin 

Fredriksson var ny i gruppen. 

 

Föregående minnesanteckningar 
- Mål individers upplevelse av Trisam – gemensamt lika arbete. 

Helene gav en återkoppling, styrgruppernas ställningstagande att genomföra 

mätning av målet via NNS indikatorenkät för deltagare gemensamt, 

genomförande via intervjuform där den remitterande aktören tar kontakt 

med individen vars ärende konsulterats under maj och juni 2021. 

Information kommer gå ut till insatsledare för genomförandeunder 

november och december hos respektive part. Samordningsförbundet 

ansvarar för sammanställning och återförs i ett första skede i styrgrupperna 

kvartal 1 2022. 

 

 
Data Trisam - första halvåret 2021 

http://www.finsamgavleborg.se/
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Helene presenterade data från rapporteringsverktyget för januari-juni 2021 

och vi reflekterade tillsammans. Bra underlag inför ansökan om insats i 

nästa steg. 

 

Journalgranskning  
Helene presenterade journalgranskningen som Trisam teamen genomfört, 

huvudsaklig försörjning vid konsultation i Trisam och huvudsaklig 

försörjning 6 månader efter konsultation i Trisam. Vi reflekterade 

tillsammans, bra underlag inför ansökan om insats i nästa steg. 

 

 
Indikatorer 

- Trisam Team 

- Styrgrupp Trisam 
Helene presenterade sammanställningen och vi reflekterade tillsammans, 

hur förhåller vi oss till en relation! till en person kopplad till en aktör eller är 

det aktören oberoende av person? 

 

Anna (Af) förvånad då styrgruppen Trisam är ett sätt att hålla kontakten. 

 

Kvartalsrapport 
- Vad är ni extra stolta över? 
- Påminnelse om avslutskonferens 10 december 

 
Ingen reflektion, återkommer på avslutskonferensen. 

 
Påminnelse, seminarium våld den 1 oktober 
 
Rapporteringsverktyget 
Ingen rapportering har kommit in som avser styrgrupp Ljusdal 

 

Nästa styrgrupp 
2 december 9:30-11 sammanslaget med Ljusdal och Nordanstig. 

 
Övriga frågor 
Inga 

 
Helene Tyrén 

Processledare Trisam 
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