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Kvartalsrapport Trisam-timmar handläggartid 2022–2023 

 
     Diarienummer                         Signatur 

    SFG 22-5.47                               AKH 
 
    Ankomstdatum                 
    2023-01-13                           
             

 

 
 

1. Allmänna uppgifter 
 

Insatsens namn 

Trisam handläggartid 

Huvudman för insatsen 

Region Gävleborg 
 

Kvartalsrapporten gäller för perioden    

221001-221231 
 

 
 
 
 

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.  
  

 
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? 

Totalt har 880 unika individers ärenden hanteras i Trisam under 2022. De största 
åldersgrupperna är 60 och 70-talister, men inom ramen för finansieringen från utskottet 
psykisk ohälsa så pågår ett arbete för att bättre identifiera unga i behov av samverkan i 
Trisam. 
 
Hälso- och sjukvården är den part som initierar flest ärenden till Trisam, men andelen 
har jämnats ut från 48% 2019 till 34% 2022. 
 
Rehabkoordinatorerna stämmer ofta av med varandra där individen har kontakt med 
flera vårdenheter, i samband med Trisam men även i andra ärenden. De tillfällen när 
rehabkoordinator eller annan personal från specialistvård också deltar i Trisammötet 
registreras i LimeSurvey. För 2021 var det i 19 ärenden och för 2022 var det i 30 
ärenden. 
 
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. 4 av 5 mottagningar 
har nu Trisamteam, efter att Sandvikens mottagning beslutat att starta upp i början av 
2023. 
 

 

 

3. Uppgiftslämnare 
 

Datum Namn 

2023-01-13 Heléne Breed och Camilla Andersson 

 

 
 

2.3 Övrigt  
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