
Organisation Mysam och Trisam-styrgrupp 2022

- Mysam grupp i varje kommun
- Mysam är även styrgrupp för förbundsfinansierade insatser (inklusive Trisam)
- Mötestid 1 ½ timme, 4 gånger per år. 
- Information från alla parter skickas ut innan möten, alla är informerade innan mötet. 

Inga informationspunkter på mötet. 
- Koordinator finansierad via samverkansmedel från Samordningsförbund Gävleborg; sammankallar, håller i 

dagordning, mötesordförande, skriver minnesanteckningar. 

Organisationsförändring Mysam och Trisam-styrgrupp 2022

Bakgrund till organisationsförändring

- Arbetsförmedlingen aviserade ett behov att se över strukturen för samverkansgrupper i länet för att klara av 
bemanning. 

Förändring

- För statens representanter innebär det 60 timmar/år, från tidigare 120 timmar/år.

- För kommunrepresentanter innebär det 6 timmar/år - från tidigare 12 timmar/år.

Uppföljning under första halvan av 2023.



Trisam
Utvecklingsinsats Trisam 2.0 avslutas (191001-211231)

Trisam processledare, Trisam utvecklare 2022-2023
- Försäkringskassan 50%, Region Gävleborg 50% processledare. 
- Trisam utvecklare – Rehabkoordinatorernas roll i Trisam samt team 

arbetet.  

Trisam timmar, handläggare 2022-2023
- Alla Samordningsförbundet medlemmar i länet har sökt och beviljats 

samverkansmedel för handläggartid i Trisam (tid i trisamteam*2)

- Socialsekreterare i länets alla kommuner
- Arbetsförmedlare
- Försäkringsutredare
- Rehabkoordinatorer



Trisam processledare, Trisam utvecklare 2022-2023
Syfte
Syftet med att finansiera Trisam utvecklare samt Trisam processledare är att: 

- Upprätthålla kontinuitet i samverkansarbetet Trisam-team

- Alla parter ska kunna fortsätta prioritera Trisam-team-arbetet

- Vara ett stöd utarbetade länsgemensamma metoder och arbetssätt kopplade till Trisam

- Hålla ihop länets alla Trisam- team och styrgrupper

Alla invånare i länets kommuner, med sammansatta behov, ges samma förutsättningar och likvärdigt stöd, till en samordnad kartläggning.

Målgrupp
- Alla handläggare i Trisam teamen samt styrgrupperna.

Mål
- Alla primärvårdsenheter samt Vuxenpsykiatrins öppenvårdsmottagningar har Trisam-team.

- Ökad andel ärenden där fler vårdenheter samverkar och/eller deltar i Trisam - mötet.

- Säkerställa att det finns en god kvalitet i metoden. 



Trisam timmar, handläggare 2022-2023
Syfte
- Upprätthålla kontinuitet i samverkansarbetet Trisam-team

- Alla parter ska kunna fortsätta prioriteter team-arbetet.

- ALLA invånare i länets kommuner, med sammansatta behov, ges samma förutsättningar och likvärdigt stöd, till en samordnad kartläggning. 

Mål
- 800 kvinnor, män, annan

- Delaktighet och medskapande i rehabiliteringsprocessen
- Andel kvinnor, män, annan, som deltar i sitt eget Trisam möte förväntas öka under perioden. 
- Andel kvinnor, män, annan, som känner att de varit delaktiga i den föreslagna planeringen förväntas öka under perioden.

- Kvinnor, män, annan, får realistiska och genomförbara förslag till planering från trisam-teamet. 
- Andel kvinnor, män, annan, som tycker den föreslagna planeringen passar dom och deras behov förväntas öka under perioden. 
- Andel kvinnor, män, annan, som 6 månader efter Trisam-mötet påbörjat den föreslagna planeringen förväntas öka under perioden. 

- Trisam ska leda till en progression mot egen försörjning för de kvinnor, män, andra, vars ärende behandlas. 
Vi förväntar oss att kunna se den progressionen sex månader efter Trisam aktualisering. 

- Andel kvinnor, män, annan, som har försörjning via sjukpenning eller försörjningsstöd har minskat. 
- Andel kvinnor, män, annan, som har försörjning via aktivitetsstöd, a-kassa, CSN eller lön har ökat. 


