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Kvartalsrapport Trisam-timmar handläggartid 2022–2023 

 
     Diarienummer                         Signatur 

    SFG 22-5.5  
 
    Registreringsdatum                 
                                      
             

 

 

1. Allmänna uppgifter 
 

Insatsens namn 

Trisam 

Huvudman för insatsen 

Söderhamns kommun 
 

Kvartalsrapporten gäller för perioden    

220101 - 220331 
 

 
 

2. Rapport 
 

2.1 a. Hur många Trisam-möten har genomförts det senaste kvartalet?  
 
b. Hur många timmar var den sammanlagda planerade mötestiden för perioden? 
 
c. Hur många timmar har ni deltagit i möten under perioden? 

a. 16 team, 17 förmöten 
b. 35h i team, 5h förmöten 
c. 40h 

 

 
Kvartalsrapport för insatser skickas via e-post till kontakt@finsamgavleborg.se  

Rapportens syfte är att förmedla information till styrelsen för uppföljning och lärande. 
 
OBS! Vid insatsens slut ska mall för slutrapport användas.  
 
 
Kontakt 

Anna-Karin Hainsworth, förbundschef                    Per Lundgren, verksamhetsutvecklare 

anna-karin.hainsworth@finsamgavleborg.se           per.lundgren@finsamgavleborg.se 

Tfn: 070-084 04 00                    Tfn: 070-320 54 68 
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2.3 Beskriv om ni har uppmärksammat några utmaningar/framgångsfaktorer? 

Utmaningar har varit några läkare som deltagit i teamen- detta är lyft med 
trisamutvecklare.  
Framgångsfaktorer fortsätter att vara att vi är väl inarbetade team. Vi har även valt i 
komplicerade fall att bjuda in andra vårdinstanser och/eller ex biståndshandläggare LSS 
vilket varit mycket lyckat.   
 

 

 

 

3. Uppgiftslämnare 
 

Datum Namn 

220331 Hanna Zettersten 

 

 
 

2.2 Hur har ni arbetet med Trisam under det senaste kvartalet? (t.ex. internt, externt, 
processen, kvalitet, information etc.) 

Internt har vi under det här kvartalet arbetat mest med att sprida delaktigheten i 
trisamteamen till fler rehabhandläggare för att minska sårbarheten med att det endast 
är en handläggare på samtliga team. Det kommer fortsatt vara en ansvarig som i första 
hand går men det ska inte bli någon skillnad för teamen i stort om det behöver vara en 
backup vid något tillfälle. Vi har tagit kontakt med trisamutvecklarna för en 
informationsstund i samverkansforumet DUA, detta för att sprida hur vi kan använda 
oss av Trisam för våra yngre som finns inom KAA.   
 

2.4 Övrigt  
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