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Kvartalsrapport Trisam-timmar handläggartid 2022–2023 

 
     Diarienummer                         Signatur 

    SFG 22-5.37                                  AKH                              
 
    Ankomstdatum                 
    2022-10-20                             
             

 

 
 

1. Allmänna uppgifter 
 

Insatsens namn 

Trisam-timmar handläggare 2022-2023 

Huvudman för insatsen 

Nordanstigs kommun 
 

Kvartalsrapporten gäller för perioden    

220701 - 220930 
 

 
 

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? 
 

Under perioden har två möten genomförts enligt planering. Det är hittills endast 
Hälsingeläkarnas Hälsocentral i Harmånger i vår kommun som erbjuder ett TRISAM-team för 
sina patienter. Varje möte planerades till 2 timmar, Mötena genomfördes med följande 

 
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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timmar; juli: 0, augusti: 3 då mötet omfattade 1.5 timme och vi hade två handläggare på 
plats, september: 2. Mötena föregicks av ett kortare förmöte för planering av inrapporterade 
ärenden.  

 

 

 

 

  

2.3 Beskriv om ni har uppmärksammat några utmaningar/framgångsfaktorer? 

Kunskapen behöver hållas levande för att få till en bra process för våra 
kommuninnevånare.  Då vi har endast en av två privata Hälsocentraler som erbjuder 
TRISAM kommer vi ofta inte vidare med de som kan behöva insatsen. Likväl som psykiatrin 
saknas då många behöver stöd av den aktören för sin rehabilitering. 
 

 

 

 

3. Uppgiftslämnare 
 

Datum Namn 

221020 Bente Sandström, enhetschef 

 

 
 

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

Vi har deltagit på TRISAM-team Norra Hälsingland eller enskilt i Nordanstig vid tre 
tillfällen. Det ena tillfället om utveckling av användandet av läkarintyg, det andra om 
utvärdering/dialog och det sista i Hudiksvall fysiskt på plats på sjukhuset. 
 
Samverkan har skett med styrgruppen under perioden. 

2.4 Övrigt  

Vi saknar fortfarande TRISAM team vid Premicares hälsocentral i Bergsjö. Det skulle spela 
en stor roll för vårt arbete med rehabiliteringsinsatser och skapar en ojämlik vård och rätt 
stöd för våra kommuninnevånare.  
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