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Kvartalsrapport Trisam-timmar handläggartid 2022–2023 

 
     Diarienummer                         Signatur 

    SFG22-5.40 

  
 

    Ankomstdatum                 
                                      
             

 

 

 

1. Allmänna uppgifter 
 

Insatsens namn 

Trisam 2.0 

Huvudman för insatsen 

Sandvikens kommun 
 

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.) 

En gång i månaden träffas enhetens Rehabgrupp där representanterna för Trisam-
mötena, en gruppledare samt uppdragstagaren/enhetens bitr. enhetschef ingår. Mötet 
syftar till att säkerställa att enheten arbetar utifrån den interna rutin för Trisam som 
finns, samt identifiera om det finns nya utvecklingsfrågor avseende Trisam som behöver 

 
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? 

Trisam-konferensen ses som en framgångsfaktor. Nu när Trisamteamen ses i digitala 
möten känns det än mer viktigt att ha ett annat forum där vi får träffas personligen och 
utbyta erfarenheter, tankar, utvecklingsidéer etc. En mycket uppskattad dag, som 
främjar fortsatta samverkan. 
 

 

 

3. Uppgiftslämnare 
 

Datum Namn 

2022-12-12 Maria Hagström 

 

 
 

implementeras i verksamheten. Rehabgruppen arbetar utöver Trisam även med andra 
rehabfrågor inom enheten. 
 
Trisam finns med som stående punkt på APT (som genomförs en gång per månad) med 
syfte att socialsekreterarna/handläggarna delges aktuell information om Trisam samt 
föra en dialog i olika frågor som rör Trisam. På så vis hålls Trisam levande. 
 
En information/genomgång om Trisam har hållits för arbetsgruppen med syfte att 
påminna om Trisam och dess arbetsflöde, men även ta in tankar om utvecklingsområden 
etc.  
 
221207 träffade Rehabgruppen Öppenvårdspsykiatriska mottagningen i Sandvikens nya 
rehabkoordinator, Filipa Correia Persson, för att inför kommande Trisamstart 
presentera oss för varandra och prata samverkan. Det var ett positivt möte, mycket 

givande att ses och dela erfarenheter och perspektiv inför fortsatt samverkan.  

 

221013 deltog hela Rehabgruppen på Trisam-konferensen i Gävle. 

 

Trisamrepresentanterna har deltagit på Trisam-teamen enligt följande;  

Sandviken Södra Din hälsocentral: 221007, 221021, 221104, 221118, 221202 och 
221216. 
Sandviken Norra Din hälsocentral: 221003, 221017, 221031, 221114, 221128 och 
221212. 
Storvik Din hälsocentral: 221005, 221102 och 221130. Möte 221228 blev inställt.  
Hedesunda Färnebo Din hälsocentral: 221006, 221103 och 221201. 
Falck Hälsopartner hälsocentral: 221014, 221028, 221111, 221125 och 221206. 

2.3 Övrigt  

- 
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