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Avslutskonferens Trisam 2.0
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Mål med insatsen

• Det övergripande målet är att individen, genom parternas gemensamma 

kartläggning får effektiv, snabb och adekvat insats.

• Individens ökade delaktighet i insatsen

• Andel remitterade ärenden till Trisam är mer jämt fördelat mellan parterna

• Insatsen förväntas leda till att målgruppen sex månader efter konsultation 

upplever att de är mer redo att arbeta eller studera.

• Sex månader efter konsultation har andelen individer har försörjning via 

socialbidrag/sjukpenning/a-kassa/aktivitetsstöd minskat
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Individens ökade delaktighet i insatsen

• Stödja individen att se sin möjlighet och ta tillvara sina rättigheter samt 

fullgöra sina skyldigheter enligt reglerna för socialförsäkringen så att 

rätt individ får rätt ersättning i rätt tid. 

• Aktivt arbete har gjorts genom att kartläggningssamtal är genomförd 

med individen inför Trisam, även frågor om våld har ställts och då har 

vi använd "7 validerade frågor om våld" där samverkan skett via 

projekt i NNS.

• Vi bjuder in den försäkrade att delta på Trisam mötet. 
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Andel remitterade ärenden till Trisam är mer 
jämt fördelat mellan parterna

• 2019 var andelen remitterade individer från 

Försäkringskassan 12%

• 2020 2019 var andelen remitterade individer från 

Försäkringskassan 17%

• Första delen av 2021 var andelen remitterade individer 

från Försäkringskassan 19%
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Insatsen förväntas leda till att målgruppen 
sex månader efter konsultation upplever att 
de är mer redo att arbeta eller studera.

• Det pågår en undersökning kring detta just nu
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Sex månader efter konsultation har andelen 
individer har försörjning via socialbidrag 
/sjukpenning/a-kassa/aktivitetsstöd minskat

• Den offentliga försörjningen har minskat med 2% och ersättningen 

från sjukförsäkringen har minskat med 5%. 

• Av de som försäkringskassan har remitterat har den offentliga 

försörjning minskat med 23%.
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Vilka resultat är viktigast för oss? 

• Uppnå eller förbättra förmågan till förvärvsarbete
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Vad har Trisam 2.0 inneburit för individen? 

• Fått det stöd hen behöver och det finns en planering som påbörjas 

efter Trisam, blir en trygghet för individen. De vet vad som förväntas 

av dem, klargör saker som varit otydligt för individen 

• Bättre förutsättningar till rätt planering, i och med att 

Försäkringskassan tar in eget samtycken. Vi ringer och pratar med 

individen innan Trisam, även de individer som andra parter remitterar 

till Trisam. Vi får möjlighet att utreda förutsättningarna för individen 

utifrån frågeställningen och individen får möjlighet att ställa sin frågor, 

vi gör en planering tillsammans



Sid 9

Vad har Trisam 2.0 inneburit för er 
organisation? 

• Möjliggjort samverkan i ärenden som inte är aktuella på 

Försäkringskassan

• Ett stöd för handläggarna, en planering och driv i ärendena, de får 

stöd med telefonutredningar, skapa planeringar tillsammans med 

individen, avstämningsmöten och gemensam kartläggning 

• Stöd att identifiera ärende till Trisam och möjliggjort samverkan

• Implementerat Trisam som metod på enheterna



Sid 10

Vad har Trisam 2.0 inneburit för ert 
samverkansarbete? 

• Stödja Trisam teamet utifrån sitt kunskapsområde gällande individens 

mål/syfte/frågeställning oavsett om det finns ett sjukförsäkringsärende 

eller ej 

• Ha mycket god kunskap om Försäkringskassans förmåner, regelverk 

och uppdrag och förmedlat detta i Trisam teamet. 

• Skapat nya och lätta kontaktvägar.

• Aktivt deltagande i Trisam team och tillsammans med processledare 

haft utbildning i försäkringsmedicin med handläggare inom 

socialtjänsten/försörjningsstöd för ökad kunskap om DFA kedja. 


