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Trisam styrgrupp Ovanåker 
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Tidpunkt:  13-14 

Plats:  Skype 

                      
 

Närvarande:  

Helene Tyrén, Processledare SFG  

Per Lundgren, Verksamhetsutvecklare 

SFG  

Sofia Rudman Palm, 

Rehabiliteringskoordinator Region 

Gävleborg 

Stefan Jonsson, Arbetsmarknadschef  

Kristina Billmark, vårdenhetschef 

Region Gävleborg 

Anna Magnusson Kroon, Sektionschef 

Arbetsförmedlingen  

Anna Fält Skoglund, enhetschef 

Försäkringskassan 

Förhinder:  

Petra Ferm, Vårdenhetschef 

Öppenvårdspsykiatrin 

Gunilla Byänge 

rehabiliteringskoordinator Aleris 

HC/Peter Peter Olsson enhetschef 

Sandra Westberg, Enhetschef IFO 8:30-9 

 

 

 

 

 

 

 

Välkommen 
Helene hälsade välkommen. 

 

Föregående minnesanteckningar 
Helene informerade om pågående mätning av målet - individers upplevelse 

av Trisam som pågår via intervjuer av Trisam medarbetare. Ett medskick, 

att medarbetarna efter avslutat genomförande ska meddela Per Lundgren via 

mejl total antal respondenter de varit i kontakt med respektive ej fått kontakt 

med. Hänvisar till att läsa instruktionen som bifogades. Hittills har 39 

enkäter kommit in vilket är lite utifrån 181 potentiella respondenter. 

 

Anna (Af) tycker det fungerat ganska bra med genomförandet, över 

förväntan.  

 
Återkoppling från Workshop med Trisam Teamen 
Helene gav återkoppling från workshopen och betonade vikten av att ta med 

http://www.finsamgavleborg.se/
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de kloka synpunkter, tankar och idéer som Trisam medarbetarna har in i 

arbetet 2022, materialet finns att ta del av här: Workshop 4 oktober 2021 

(finsamgavleborg.se). Metodstödet ska revideras utifrån utveckling Trisam 

2.0 och frågan ställdes om styrgruppen har medarbetare de vill avvara till 

arbetet med revideringen. Revidering kommer ske efter årsskiftet och 

beräknas vara klart under februari 2022. Arbetsförmedlingen och 

Försäkringskassan vill vara med och påverka och kommer avvara en 

medarbetare per myndighet, återkommer med namn. Sofia och Kristina vill 

att minst en rehabiliteringskoordinator från primärvården finns med, 

Trisamutvecklarna är långt ifrån primärvården och tappar det perspektivet. 

 

Per trycker också på att det är viktigt att ta tillvara medarbetarnas 

synpunkter. 

 

Sofia lyfte att det är viktigt att få in en mätpunkt kring måendet hos 

individer vars ärende konsulterats i Trisam, berättar om EQ5D 

skattningsskala som vården använder. Dialogen är viktig med de vi r till för. 

 

Anna (FK) informerade att Försäkringskassan arbetar för ökat stöd till 

individen, fler möten och arbeta mer i samordningen. Stödet kommer ges till 

de som behöver och utifrån behov, digitalt för de som klarar av det.  

 

Helene informerade en utmaning som vi har är att arbeta mer med 

brukarmedverkan, särskilt viktigt vid planering och tillskapande av insatser i 

nästa steg. 

 

Samtycke – återkoppling från insatsledarna 
Helene informerade att ett mejl gått ut till insatsledarna, alla behöver se  

hur samtycke hanteras vid samverkan och då inte enbart Trisam. Syftet är 

att undersöka om det ska vara som det är idag, ett samtycke som gäller för 

tre och inte alla fyra parter eller om det finns ett samtycke hos varje 

aktör/myndighet som kan användas i samverkan via Trisam också. Det finns 

ett behov av att översätta samtycke till fler språk och innan det görs behöver 

vi landa i en gemensam hantering av samtycke så det inte behöver revideras 

flera gånger per år, utifrån parternas jurister tittat på det. Regionen och 

Arbetsförmedlingen önskar att arbetat med samtycke tas med till 2022 då 

det är ett krävande arbete som behöver göras internt.  

 

Frågor inför avslutskonferensen 
Inga.  

 

Ett hållbart arbetsliv 

http://www.finsamgavleborg.se/
http://www.finsamgavleborg.se/media/204278/workshop-4-oktober-2021.pdf
http://www.finsamgavleborg.se/media/204278/workshop-4-oktober-2021.pdf
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Det rullar på, ett fåtal individer som aktualiserats som en kommit på första 

mötet. Fyller platserna och några går vidare i ordinarie jobb. Arbetar med att 

hitta fler platser externt. Största lyftet för insatsen är att Dagmara sitter på 

på Trisam mötet och stödjer i aktualiseringen av potentiella deltagare till 

insatsen.  

 

Trisam och styrgrupper 2022 - SFG 
Per informerade om förändringen från 2022 utifrån Arbetsförmedlingens 

behov av att minska tiden på samverkansmöten. Tiden minskas från Mysam 

8 timmar per år och Styrgrupp Trisam 4 timar per år till totalt 6 timmar per 

år. Styrgrupp Trisam tas bort och Mysam blir styrgrupp för Trisam och 

andra förbundsfinansierade insatser, information från parterna kommer 

skickas ut per mejl innan möte så ingen information kommer ges på Mysam 

utan det kommer i skrift. 

 

Styrelsen har fattat beslut för insats Trisam, processledare och Trisam 

utvecklare samt för Trisam timmar för medarbetarna. Beslut är även fattat 

för Resan som Mysam Söderhamn sökt medel för. 

 

Helene informerade att hon kommer avsluta sitt uppdrag som processledare 

för Trisam efter årsskiftet och arbeta heltid som samverkansansvarig på 

Försäkringskassan. Angelica Gabrielsson tillsammans med region 

Gävleborg kommer ta över processledardelen. 

 

 
Övriga frågor 
Inga. 
 

 

 
Helene Tyrén 

Processledare Trisam 

 

 

 

http://www.finsamgavleborg.se/

