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Kvartalsrapport Trisam-timmar handläggartid 2022–2023 

 
     Diarienummer                         Signatur 

    SFG 22-5.25                              AKH  
 
    Registreringsdatum                 
    2022-08-22                             
             

 

 
 

1. Allmänna uppgifter 
 

Insatsens namn 

Trisam handläggartid 

Huvudman för insatsen 

Region Gävleborg 
 

Kvartalsrapporten gäller för perioden    

220401 - 220630 
 

 
 

2. Rapport 
 

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

Metoden kvalitetssäkras och utvecklas genom nätverket för rehabkoordinatorer och att 
chefer deltar i Mysam. 
 
I samarbete med länets olika kommuner utvecklar Regionen ett nytt arbetssätt kring 
personer med försörjningsstöd som är begränsad i sin förmåga att arbeta. Fokus ligger 

 
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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2.2 Beskriv om ni har uppmärksammat några utmaningar/framgångsfaktorer? 

Rehabkoordinatorerna har en nyckelfunktion i samverkansarbetet för sjukskrivna 
individer och specifikt inom Trisam. Nätverket för rehabkoordinatorer underlättar 
spridning av information om samverkan och Trisam både inom nätverket men också 
vidare till hälsocentraler och specialistvård som har rehabkoordinatorer knutna till sig. 
 
I linje med ”god och nära vård” så är Trisam ett verktyg för att samordna de olika 
vårdkontakterna för individer i behov av rehabilitering. Det sker genom att 
rehabkoordinatorerna samverkar mellan vårdenheterna när det finns behov för de 
individer som initieras i Trisam. Representanter främst från specialistvård deltar i 
Trisammöte på hälsocentralen, där man gör en gemensam planering tillsammans med 
berörda myndigheter. 
 
Regionpolitiken har i verksamhetsplan lyft fram Trisam som ett arbetssätt i samverkan 
kring individer i behov av rehabilitering mot arbete. För att förankra det i berörda 
verksamheter finns det behov att genomföra ett mer konkret arbete för att 
implementera och förankra Trisam på ledningsnivå. 
 
Vuxenpsykiatrins öppenvårdsmottagningar är viktiga samverkansparter i Trisam. 
Speciellt för individer som har behov av flera myndighets- och vårdkontakter. Parterna 
uttrycker behov av Trisamteam vid samtliga mottagningar i länet.  
 

 

 

3. Uppgiftslämnare 
 

Datum Namn 

220819 Heléne Breed och Camilla Andersson 

 

 
 

på att undvika passiva sjukskrivningar och istället samarbeta för en aktiv planering med 
individen. Trisam är en viktigt del i arbetssättet för att genomföra planeringarna, när det 
krävs att fler parter samarbetar. 
 
 

2.3 Övrigt  
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