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Trisam styrgrupp Hofors 

Datum:  2021-09-08 

Tidpunkt:  13-14 

Plats:  Skype 

                      
 

Närvarande:  

Helene Tyrén, Processledare SFG  

Per Lundgren, Verksamhetsutvecklare  

SFG  

Anna Magnusson Kroon, Sektionschef 

Arbetsförmedlingen  

Christer Stockhaus, Tf enhetschef  

Försäkringskassan  

Eva Källström, Vårdenhetschef 

Olof Wallin, enhetschef AMI 

Förhinder:  

Emma Lundin, Enhetschef IFO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Välkommen 
Helene hälsade välkommen och en presentationsrunda genomfördes då Eva 

Källström är ny vårdenhets chef i Hofors. Dagordningen godkändes. Helen 

skickar ut förslag på tider för information om samordningsförbundet, 

Mysam och Trisam till nya chefer i samverkan via samordningsförbundet. 

 

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.  

 

 
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, önskemål att bryta ut Hofors, Ockelbo och Ovanåker som har 

insats ett hållbart arbetsliv. 

 
Indikatorer 

- Trisam Team 
- Styrgrupp Trisam 

Helene presenterade sammanställningen och vi reflekterade tillsammans, 

baslinjemätningen visar en positiv utveckling. Förvånat resultat på 

strukturell samverkan, kan bero på stor omsättning på deltagare i grupperna 

vilket kan försvåra en relation och det upplevs svårare att bygga relationer 

digitalt. Gruppen instämmer ej med resultatet, tycker strukturen fungerar 

bra. Per tycker det är låg svarsfrekvens utifrån att det var en digital enkät. 

 

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

 
Olof upplever att Trisam metoden fungerar bättre sedan insats ett hållbart 

arbetsliv startades och samarbetet med de olika aktörerna fungerar väldigt 

bra. 

 

Anna uppgav att det är roligt att arbeta i en kommun som har så många 

alternativ till insatser, tex ett hållbart arbetsliv och grön rehab. Det blir 

verkstad för indviderna och vi kan se resultat. 

 

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

 

Nästa styrgrupp 
8 december kl 13-14, sammanslaget med Ockelbo för att utbyta 

erfarenheter. 

 

 

http://www.finsamgavleborg.se/
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Ett hållbart arbetsliv 
Arbetet har kommit igång på ett bra sätt, samarbetar med grön rehab som 

också kommer ingå i följeforskningen. Det finns platser både inom den egna 

kommunala verksamheterna men även hos privata aktörer 
 
Övriga frågor 
Helene frågade Anna om autentiseringen för gemensam kartläggning där 

vården ska delta fungerar, Anna informerade att det inte fungerar enligt 

hennes arbetsförmedlare. 

 
Helene Tyrén 

Processledare Trisam 

 

 

 

http://www.finsamgavleborg.se/

