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Trisam styrgrupp Gävle 

Datum:  2021-12-17 

Tidpunkt:  8:30-9:30 

Plats:  Skype 

                      
 

Närvarande:  

Dennis Berglund, Enhetschef 

arbetsmarknad och stöd 

Helene Tyrén, Processledare SFG  

Anna-Karin Hainsworth, Förbundschef 

SFG  

Anette Kjellin, Processledare Region 

Gävleborg  

Ingela Vikström, vårdenhetschef Region 

Gävleborg  

Mikael Bergdahl, Enhetschef 

Försäkringskassan  

 

Förhinder:  

Mette Stigbrand, Eira Hälsocentral,  

Helen Björk, vårdenhetschef 

Hälsocentralen City  

 

 

 

 

Birgitta Molinder Kjerstensson, Verksamhetschef Capio 

Anna Magnusson Kroon, Sektionschef Arbetsförmedlingen 

Ewa Berger, Enhetschef daglig verksamhet 

Kurt Hjalmarsson, Rektor IM gymnasiet 

Sandra Edström, Enhetschef boendestöd 

 

Välkommen 
Helene hälsade välkommen och informerade kort om Trisam, 

samordningsförbundet kommer erbjuda informationstillfällen första 

kvartalet om samordningsförbundet, Mysam, Trisam och andra finansierade 

insatser. Hänvisar till hemsidan Samordningsförbund Gävleborg 

(finsamgavleborg.se) för mer information.  

 

Vi körde en presentationsrunda då det var många nya på styrgruppen.  

 

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 

http://www.finsamgavleborg.se/
http://finsamgavleborg.se/
http://finsamgavleborg.se/
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mejl total antal respondenter de varit i kontakt med respektive ej fått kontakt 

med. Hänvisar till att läsa instruktionen som bifogades. Hittills har 52 

enkäter kommit in vilket är lite utifrån 181 potentiella respondenter. 

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

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, tidsåtgång ca 2-4h. 

Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan vill vara med och påverka och 

kommer avvara en medarbetare per myndighet, återkommer med namn. 

Dennis vill gärna ha en medarbetare med och kommer skicka namn på 

medverkande inom kort. Vården håller med tidigare styrgrupper att 

primärvårdens perspektiv är viktigt och vill ha en reko med.  

 

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.  

 

Reflektion efter avslutskonferensen 
Bra presentationer. Kurt deltog och tycker det var en intressant förmiddag, 

lyfte fram vikten av att fråga deltagarna vad de behöver för att komma 

vidare och att ”hemmasittare” inte glöms bort vid tillskapande av insatser.    

Helene informerade att vi alla har en utmaning i att skapa brukarmedverkan 

vid tillskapande av insatser.  

 

Dennis kommer kontakta några andra kommuner för att utbyta erfarenheter 

och lyssna mer på deras upplägg och framgångsfaktorer för att utveckla 

deras koncept kopplat till Trisam, kommer även att tillsätta ytterligare en 

medarbetare som ska arbeta operativt i Trisam teamet. 

 

Rapporteringsverktyget 

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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Två rapporteringar har kommit in. 

En rapportering som handlar om kommunikation, att alla Trisam team 

medarbetare inte får samma information samtidigt. Helene informerade att 

den är återrapporterad till berörd chef och att det finns en utmaning med 

kommunikation och informationsflöde. 

 

En rapportering med förslag på revidering av dokumentationsmallen, en 

översyn av den gemensamma dokumentationsmallen kommer göras med 

synpunkter som kommit in i början av 2022. 
 
Trisam och styrgrupper 2022 - SFG 
Anna-Karin informerade om förändringen från 2022 utifrån 

Arbetsförmedlingens behov av att minska tiden på samverkansmöten. 

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.  

 

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/

