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Lägesrapport TRIS september 2017
Länsstyrgruppen har följt årshjulet under 2017. De årligen återkommande
lokala aktiviteterna som processledaren stödjer, löper också på. Aktiviteter
inom TRIS planeras huvudsakligen på våren för att genomföras under hösten.
Utöver aktiviteter enligt årshjulet har några större diskussioner, händelser och
förändringar skett, vilka beskrivs och kommenteras nedan.

Organisation och styrning
De diskussioner som förts efter att TRIS överenskommelse sades upp har lett till
vissa förändringar som bör snabba på våra beslutsprocesser. Den regionala
samverkansgruppen, RSG, beslutade i juni att överföra processägarskapet till TRIS
Länsstyrgrupp som då får dubbla roller i och med att de även ansvarar för den
länsövergripande styrningen av TRIS. För att gruppen ska ha rätt förutsättningar för
dessa båda uppdrag, ses representationen och mandat över.
Avseende finansiering av processledartjänst samt länsövergripande
utvecklingskostnader, har landstinget beslutat att i avvaktan på att ny modell för
gemensam finansiering blir klar, bära dessa kostnader, dock längst t o m 2018.
Arbetsförmedlingen och landstinget ställer sig positiva till att hitta en modell för
gemensam finansiering. Dialogen med kommunerna har påbörjats.
Försäkringskassan kan idag inte ge besked i frågan.
På lokal nivå har nu en separat styrgrupp för TRIS bildats även i Södra Sörmland. Vi
har därmed slutligen gått från åtta till tre lokala styrgrupper i länet, vilket känns som
en utveckling i helt rätt riktning.

TRIS-processen – det konkreta samverkansarbetet i
individärenden.
Läget i det konkreta samverkansarbetet i och runt TRIS-teamen, har fortsatt här och
där varit lite bekymmersamt med sviktande representation och deltagande i
teamen. Teamen är dock väldigt duktiga på att ta ansvar för det de själva kan
påverka och anordnar teamutvecklingsdagar, för att inom ramen för sitt mandat,
göra det bästa av situationen. Senast nu VC Torshälla som testade ett nytt koncept
och bjöd in både processledaren för TRIS och landstingets processledare för rehaboch sjukskrivningsprocessen, till att delta vid ett TRIS-möte. Därefter fanns tid avsatt
för utvecklingsdiskussioner.
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Att få en inblick den faktiska TRIS-verkligheten och få möjlighet att med teamet
diskutera TRIS och dess roll för de olika professionerna, var roligt, lärorikt och
energivande. Aspekter som lyftes fram var att allas närvaro behövs för att inte
förlänga processer, att läkaren inte skulle kunna ordinera sjukskrivning korrekt utan
denna samverkan med parterna och att det aldrig på förhand går att säga vilken
kompetens som behövs i de ärenden som diskuteras. Sammanfattningsvis är det
allas eller ingens närvaro som gäller för effektivitet och avkastning.

Vikten av att utnyttja TRIS fullt ut
Såväl handläggare som rehabkoordinatorer vittnar om att TRIS den senaste tiden
inte utnyttjas fullt ut av vissa parter. Orsakerna är huvudsakligen
arbetsbelastningen och bristande känndedom om TRIS, vilket gör att individer i
behov av samverkande insatser inte alltid identifieras. Socialtjänsten går emot
strömmen, utvecklar sitt arbete och blir mer medvetna om TRIS och den möjlighet
som det ger. Hur och när TRIS används illustrerar också de olika parternas
lagstadgade skyldigheter och rättigheter gentemot varandra, t ex är TRIS för såväl
Arbetsförmedlingen som socialtjänsten, den enda formella vägen för dialog med
sjukvården. Försäkringskassan däremot har inom ramen för sitt uppdrag helt andra
möjligheter och förutsättningar för att inhämta nödvändig information för en bra
planering tillsammans med individen.

TRIS-möten via telefon och Skype
För att spara tid och öka möjligheten till allas deltagande i TRIS-mötet, är målet att
det ska finnas bra tekniska förutsättningar för TRIS-möten via Skype. Arbetet flyter
inte på som önskat då organisationerna går i olika takt när det gäller val av teknisk
plattform där de olika plattformarna inte kommunicerar tillfredsställande med
varandra. Just nu inväntar vi landstingets införande av teknisk lösning som
”översätter” Skype till videokonferens med god säkerhet och kvalitet.
Utifrån de synpunkter vi fått in från TRIS-teamen, ser vi att Skype och deltagande
via telefon, kan fungera som ett komplement till fysiskt deltagande men inte som
ett fullgott alternativ.

Utveckling arbetssätt och samverkan
Kompetensutveckling inom försäkringsmedicin och samverkan
Kompetensutveckling i försäkringsmedicin både för landstinget och myndigheterna,
är och kommer framöver vara ett område vi satsar extra på i både stora och små
sammanhang. Särskilt uppskattat var det när lokal styrgrupp TRIS i västra länsdelen
bjöd in psykiater Åsa Kadowaki till en föreläsning med budskapet ”Vi borde leva
våra liv istället för att sjukvårda dem”. Åsa kommer tillbaka i höst för att föreläsa för
alla rehabkoordinatorer och sakkunniga läkare i Sörmland. Åsa har också ett
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samarbete med Försäkringskassan inom ramen för kampanjen ”Laget Sverige”, se
film här.
Strängnäs Kommun har tillsammans med Försäkringskassan genomfört en mindre
utbildning i försäkringsmedicin med den direkta effekten att samsynen kring vilka
individer som är i behov av samordning via Försäkringskassan, har utvecklats.

Kontakt med omvärlden
Året började mycket positivt då Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll och
dåvarande hälso- och sjukvårdsminister Gabriel Wikström, besökte Landstinget
Sörmland. Vi fick möjlighet att beskriva TRIS och hur samverkansplattformen
används i arbetet med hela rehab- och sjukskrivningsprocessen och våra ministrar
var imponerade.
Vidare har vi utvecklat kontakten och samarbetet med de två andra län som arbetar
på liknande sätt som Sörmland – Västerbotten och Gävle. Vi träffades vid en
gemensam nätverksträff i slutet av augusti, för erfarenhetsutbyte och diskussion
kring gemensamma frågor, såsom utvärdering.
Vi var ett stort gäng från Sörmland som deltog på årets Finsam-konferens i Malmö.
Många bra föreläsningar och diskussioner som vittnade om att de problem vi stöter
på i Sörmland faktiskt är generella för samverkan; att bibehålla ett individperspektiv
och helhetsperspektiv samtidigt som den egna organisationens enskilda uppdrag
ska hanteras, att vara rädd om den gemensamma plånboken och se hur de egna
besluten påverkar andra parternas resursåtgång och processer. Vi har dock i
Sörmland sannolikt bland de bästa förutsättningarna utifrån en välutbyggd
samverkansstruktur med lokala samverkansgrupper, TRIS-organisationen och den
försäkringsmedicinska kommittén. Nu är det upp till oss att utnyttja dessa
strukturer effektivt.
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