


Trisam 2.0



I Söderhamns kommun har vi Trisamteam
på 4 st hälsocentraler samt på psykiatrin. 

I dagsläget är kommunens resterande 2 
hälsocentraler vilade i Trisam.

Kommunens representanter kommer från 
Försörjningsenheten och består av en 
ansvarig socialsekreterare samt 2-3 
socialsekreterare som börjat introducerats i 
Trisam.
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Inledning



Kommer ni att uppnå de mål ni angav i ansökan om 
samverkansmedel? 

• Fler individer ges möjlighet till fungerande planering i syfte att rehabiliteras mot arbete 

eller andra former för egen försörjning. 

• Utveckla det interna arbetet i kommunen

• Individen har en ökad delaktighet i sin egen rehabiliteringsprocess. 

• Utveckla samarbetet mellan kommunerna och övriga parter i Trisam

• Individen får rätt insats i rätt tid, av rätt aktör och till rätt kostnad. 

• På lång sikt når individen fortare en egen försörjning och kan leva ett självständigt liv 

utan att uppbära försörjningsstöd. 

• Insatsen förväntas leda till att målgruppen som har försörjningsstöd har minskat ett år 

efter konsultationen.

• Insatsen förväntas leda till att målgruppen sex månader efter konsultation upplever att 

de är mer redo att arbeta eller studera. 
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Vilka mål uppnår ni inte, varför? 
• Samverkan har förstärks externt mer än internt. Trisam

sprids och intresse finns men sedan tar det stopp.

• Vi har svårt att nå målet med snabb rehabilitering i de 
ärenden som blir bromsade av kötider hos övriga 
parter.

• Saknad av rätt insats efter Trisam teamets 
rekommendation.

• 1 år efter konsultation i Trisam kan vi se en förflyttning  i 
vart individen har planering men flera har fortfarande 
behov av ekonomiskt stöd i form av försörjningsstöd. 
Positivt då personerna som kommunen lyfter står 
väldigt långt från arbetsmarknaden och har haft 
avstannade rehabiliteringsprocesser.

• Vi har ännu inte sett vad Trisam gör på lång sikt.

• 6 månader efter har vi ingen information om 
personerna är mer redo för arbete eller studier.
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Vilka pågående insatser fanns efter 12 

månader?



• Ett viktigt resultat för oss har varit att få 
långtidssjukskrivna vidare till egen 
försörjning då det är vårt huvuduppdrag 
som enhet.

• En etablerad samverkan då vi innan 
saknat detta och sett goda resultat där 
det funnits.

• Att vi ser att personen rör sig framåt och 
inte fastnar i sin rehabiliteringsprocess.
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Vilka resultat är 
viktigast för er?



• De blir sedda

• Hjälp att få klarhet i vad som händer i 
deras rehabiliteringsprocess

• Starta rehabiliterande åtgärder

• Påbörja insatser och få en meningsfullhet 
och en väg framåt

• Individen har fått möjlighet till 
helhetshjälp från försörjningsenheten i 
och med Trisam, inte bara ekonomisk 
hjälp.
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Vad har Trisam 2.0 inneburit för klienten/kunden/brukare? 



• Snabba vägar

• Alltid någon att vända sig till hos 
respektive partner

• Större förståelse för varandras 
möjligheter, begränsningar och 
frustrationer

• Samverkan i mindre format med endast 
berörd part. 

-Ex när planering efter team blir 
samverkan mellan vård och Socialtjänst.
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Vad har Trisam 2.0 inneburit för ert 
samverkansarbete?



• Ett enklare sätt att arbeta med långtidssjukskrivna och ge 
dem en riktig chans att komma ur bidragsberoendet

• Ett forum att få klarhet i komplicerade ärende 

• Spridit information om vad Försörjningsenheten kan göra 
respektive inte göra

• Ett mycket god samverkan med psykiatrin  som länge varit 
efterfrågad

• Inspiration att utveckla steget efter Trisam som vi upptäckt 
saknats i vår kommun

• Kompetensutveckling för personalen- nya frågeställningar 
som breddat vårt sätt att tänka och resonera 

• Motivation till att söka projekt RESAN
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Vad har Trisam 2.0 inneburit 
för er organisation? 




