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Trisam styrgrupp Nordanstig 

Datum:  2021-09-16 

Tidpunkt:  8:30-9:30 

Plats:  Skype 

                      
 

Närvarande:  

Bente Sandström, Enhetschef AMI och 

försörjningsstöd 

Helene Tyrén, Processledare SFG 

Anna-Karin Hainsworth, Förbundschef 

SFG 

Kristina Ersson, Enhetschef Vuxenstöd 

och funktionshinder 

Anna Fält Skoglund, Enhetschef 

Försäkringskassan 

 

 

 

Förhinder:  

Peter Vallin, Rehabiliteringskoordinator 

Harmånger HC 

Anna Magnusson Kroon, Sektionschef 

Arbetsförmedlingen  

 

 

 

 

 

 

 

 

Välkommen 
Helene hälsade välkommen och Bente och Kristina gick igenom 

kommunens nya organisation. 

 

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 

Helene presenterade data från rapporteringsverktyget för januari-juni 2021 

och vi reflekterade tillsammans. Behov av att få fler individer i insats. Bente 

http://www.finsamgavleborg.se/
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uppgav att det blir haltande för kommunen när Bergsjö Hc saknas i Trisam, 

svårighet att hitta former för samverkan för individer som är listade där. 

 

Journalgranskning  
Helene presenterade journalgranskningen som Trisam teamen genomfört, 

huvudsaklig försörjning vid konsultation i Trisam och huvudsaklig 

försörjning 6 månader efter konsultation i Trisam.  

 
Indikatorer 

- Trisam Team 
- Styrgrupp Trisam 

Helene presenterade sammanställningen och vi reflekterade tillsammans. 

 

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 Nordanstig. 

 

Nästa styrgrupp 
2 december 9:30-11 sammanslaget med Ljusdal och Nordanstig. 
 
Övriga frågor 
Bente uppgav att det är ett stort bekymmer hos kommunen att läkare 

sjukskriver i stor omfattning och då mestadels helt. Vi diskuterade 

kommunens förutsättningar att bedöma läkarintyg för att få försörjningsstöd 

och Bente km fram att det är kunskapsbrist i försäkringsmedicin, Helene 

informerade att Försäkringskassan kan komma och ha en dialog kring 

läkarintyg, försäkringsmedicinska beslutsstödet och bedömningar. 

 

Bente informerade att nuvarande medarbetare i Trisam ska sluta och att inga 

nya är tillsatta ännu. 

 

 
Helene Tyrén 

Processledare Trisam 

 

 

http://www.finsamgavleborg.se/
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