Uppdragsbeskrivningar
- de samverkande parternas uppdrag i TRIS
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Till läsaren
I TRIS ingår Landstinget Sörmland, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och kommunerna
(socialtjänsten) i länet. I detta dokument återfinns de fyra parternas respektive uppdrag i
TRIS. Av naturliga skäl skiljer sig inte parternas ansvar i det direkta TRIS-arbetet åt i någon
större omfattning, varför uppdragsbeskrivningarna också överensstämmer väl. Inledningsvis
till varje uppdragsbeskrivning sammanfattas den del av parternas övergripande uppdrag,
som har extra relevans för TRIS. En schematisk bild av TRIS-processen återfinns också i
dokumentet för att ge uppdragsbeskrivningarna ett sammanhang. Vidare finns
förtydliganden gällande begrepp och definitioner.
Uppdragsbeskrivningarna och processmodellen revideras i takt med förändrade
förutsättningar och den fortsatta utvecklingen av TRIS. Den senaste versionen av detta
dokument återfinns på TRIS hemsida, www.trissormland.se i dokumentbanken.
Länsgruppen för TRIS, 2012-08-31
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Begrepp och definitioner
TRIS-team finns på samtliga vårdcentraler i länet och vissa kliniker. TRIS-arbetet och TRISteamens sammansättning är dock på vissa kliniker mindre omfattande. Vi ser att
samverkansbehovet varierar utifrån klinikers målgrupp/patientgrupp till följd av diagnos,
funktionsnedsättning och prognos. Målet är att rigga TRIS-organisationen i relevant
omfattning och möta upp de behov som finns på ett effektivt sätt. Kompletta TRIS-team med
representanter från alla parter som deltar på alla TRIS-möten, tillsätts därför inte alltid direkt
eller per automatik på klinik, trots att rehabkoordinator och sakkunnig läkare utsetts. För
vårdcentraler, såväl landstingsdrivna som privata, gäller dock alltid att kompletta TRIS-team
ska finnas, enligt definition nedan.

Representant i TRIS-team
Namngiven person hos Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och socialtjänsten som ingår i
ett komplett TRIS-team på klinik eller vårdcentral och som arbetar enligt beslutad
uppdragsbeskrivning.
Kontaktperson i TRIS
Namngiven person hos Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och socialtjänsten som
arbetar mot specifik klinik och fungerar som väg in för rehabkoordinator/vårdpersonal och
övriga samverkande parter. Kontaktpersonen är behjälplig vid generella frågor och är
förmedlande länk mellan samverkande parter och ordinarie handläggare i den egna
organisationen.
Komplett TRIS-team
TRIS-team med utsedda representanter från alla i TRIS ingående parter som deltar på TRISmöten och arbetar utifrån sina respektive uppdragsbeskrivningar. Kompletta TRIS-team
finns på samtliga vårdcentraler och många av våra kliniker.
Miniminivå för TRIS-arbetet på klinik vid resurstillsättning
För klinik som har rehabkoordinator utsedd gäller alltid som minimum att kontaktpersoner
finns utsedda från samtliga myndigheter. Kontaktpersonerna har det enklare uppdraget
enligt ovan.
Styrning
Styrningen för TRIS gäller för såväl kompletta TRIS-team som de enklare teamen (TRIS-light).
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TRIS-processen
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Vården
Vården ska verka för en väl fungerande sjukskrivningsprocess som präglas av tidiga och
aktiva åtgärder så att fler personer återfår arbetsförmågan och ges förutsättningar att
återgå i arbete.
Vårdens huvuduppgift är att medicinskt förebygga, utreda, behandla och följa upp
sjukdomar och skador samt erbjuda relevanta rehabiliteringsinsatser. Vården ska utformas
och genomföras i samråd med patienten. En effektiv rehabilitering förutsätter att de olika
åtgärder som sätts in, samordnas och inriktas mot samma mål. Detta sker både genom
intern samverkan inom vården och tillsammans med andra aktörer såsom arbetsgivare,
Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och kommunernas socialtjänst.
I vårdens uppdrag i TRIS innefattas att:

















Aktivt arbeta för individens delaktighet i sin egen rehabiliteringsprocess.
Arbeta för att göra TRIS känt som arbetssätt i den egna organisationen och bevaka
att det finns interna rutiner för TRIS-arbetet på den egna vårdenheten.
Utse en rehabkoordinator och sakkunnig läkare på vårdenheten.
Ha god kännedom om hälso- och sjukvårdslagen och evidensbaserad behandling och
rehabiliteringsinsatser.
Ansvara för att det finns gemensamma rutiner för TRIS-teamets arbete.
Inför TRIS-mötet ha inhämtat samtycke från individen, aktualiserat individen på
vårdplaneringsmötet samt påbörjat Plan för rehabilitering vid sjukskrivning/
förebyggande sjukskrivning.
Inför TRIS-mötet, i god tid och med en tydlig frågeställning, anmäla individens ärende
till rehabkoordinatorn.
Inför TRIS-mötet samla in relevant information om individen från befintliga underlag.
Ha en kontinuerlig närvaro på TRIS-mötet och inför planerad frånvaro ordna
ersättare till TRIS-mötet.
Ansvara för att ha en rehabkoordinator eller annan utsedd person som leder,
dokumenterar och sammanfattar TRIS-mötet.
Utifrån yrkesspecifik kompetens ha en konsultativ roll gentemot de övriga parterna i
TRIS-teamet.
I TRIS-teamet informera om förändringar och nyheter kring regler och arbetssätt
inom vården.
Lyfta utvecklingsområden i TRIS-teamet på den egna vårdenheten och vid behov till
den lokala styrgruppen.
Delta på TRIS-dagar som anordnas av den lokala styrgruppen och vid behov
medverka i arbetsgrupper inom TRIS.
Verka för goda relationer med de samverkande parterna.
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Försäkringskassan
Försäkringskassan ska verka för en väl fungerande sjukskrivningsprocess som präglas av
tidiga och aktiva åtgärder så att fler personer återfår arbetsförmågan och ges
förutsättningar att återgå i arbete.
Försäkringskassans uppdrag i sjukskrivningsprocessen är tudelat. Den ena delen består i att
bedöma rätten till ersättning och den andra delen utgörs av samordningsuppdraget.
Försäkringskassans samordningsuppdrag omfattar alla individer, oberoende av ersättning,
vars arbetsförmåga är nedsatt till följd av sjukdom. Detta innebär att Försäkringskassan ska
utreda individens rehabiliteringsbehov och samordna de insatser från arbetsgivare, hälsooch sjukvården, Arbetsförmedlingen, socialtjänsten och andra myndigheter, som behövs för
att individen ska kunna återgå i arbete eller kunna söka arbete. Försäkringskassan ska verka
för att dessa, var och en inom sitt verksamhetsområde, vidtar de åtgärder som behövs för en
effektiv rehabilitering för individen. En effektiv rehabilitering förutsätter att olika åtgärder
som sätts in samordnas och inriktas mot samma mål. Samordningen ska alltid planeras och
genomföras tillsammans med individen.

I uppdraget som Försäkringskassans representant i TRIS-teamet innefattas att:













Aktivt arbeta för individens delaktighet i sin egen rehabiliteringsprocess.
Arbeta för att göra TRIS känt som arbetssätt i den egna organisationen och bevaka
att det finns interna rutiner för TRIS-arbetet.
Ha god kännedom om sjukförsäkringen samt Försäkringskassans verktyg och
utredningsmetoder.
Inför TRIS-mötet inhämta samtycke från individen och i god tid och med en tydlig
frågeställning, anmäla individens ärende till rehabkoordinatorn.
Inför TRIS-mötet samla in relevant information om individen från befintliga underlag
samt efter TRIS-mötet återrapportera information till ordinarie handläggare.
Ha en kontinuerlig närvaro på TRIS-mötet och inför planerad frånvaro ordna
ersättare till TRIS-mötet.
Utifrån sin yrkesspecifika kompetens ha en konsultativ roll gentemot de övriga
parterna i TRIS-teamet.
I TRIS-teamet informera om förändringar och nyheter kring regler och arbetssätt
inom Försäkringskassan.
Lyfta utvecklingsområden i TRIS-teamet på den egna vårdenheten och vid behov till
den lokala styrgruppen.
Delta på TRIS-dagar som anordnas av den lokala styrgruppen samt delta vid interna
TRIS-dagar på Försäkringskassan.
Vid behov medverka i arbetsgrupper inom TRIS.
Verka för goda relationer med de samverkande parterna.
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Arbetsförmedlingen
Inom rehabiliteringsområdet är Arbetsförmedlingens uppdrag att bedriva arbetslivsinriktad
rehabilitering i form av vägledande, utredande, rehabiliterande eller arbetsförberedande
insatser. Insatserna ska vara individanpassade och leda till att den arbetssökande ska kunna
finna, få, behålla eller återgå till en anställning. Målgrupperna är de individer som har
nedsatt arbetsförmåga på grund av medicinska skäl eller riskerar en sådan nedsättning och
därför kan ha behov av samordnade insatser för att komma i arbete.

I uppdraget som Arbetsförmedlingens representant i TRIS-teamet innefattas att:














Aktivt arbeta för individens delaktighet i sin egen rehabiliteringsprocess.
Arbeta för att göra TRIS känt som arbetssätt i den egna organisationen och bevaka
att det finns interna rutiner för TRIS-arbetet.
Ha god kännedom om Arbetsförmedlingens tjänster, metoder, insatser och program.
Utifrån sin yrkesspecifika kompetens inom rehabiliteringsområdet, ha en konsultativ
roll gentemot kollegor i den egna organisationen.
Inför TRIS-mötet inhämta samtycke från individen och i god tid och med en tydlig
frågeställning, anmäla individens ärende till rehabkoordinatorn.
Inför TRIS-mötet samla in relevant information om individen från befintliga underlag
samt efter TRIS-mötet återrapportera information till ordinarie handläggare.
Ha en kontinuerlig närvaro på TRIS-mötet och inför planerad frånvaro ordna
ersättare till TRIS-mötet.
Utifrån sin yrkesspecifika kompetens ha en konsultativ roll gentemot de övriga
parterna i TRIS-teamet.
I TRIS-teamet informera om förändringar och nyheter kring regler och arbetssätt
inom Arbetsförmedlingen.
Lyfta utvecklingsområden i TRIS-teamet på den egna vårdenheten och vid behov till
den lokala styrgruppen.
Delta på TRIS-dagar som anordnas av den lokala styrgruppen samt delta vid interna
TRIS-dagar på Arbetsförmedlingen.
Vid behov medverka i arbetsgrupper inom TRIS.
Verka för goda relationer med de samverkande parterna.
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Socialtjänsten
Enligt socialtjänstlagen har kommunen det yttersta ansvaret för att de som vistas i
kommunen får det stöd och den hjälp de behöver. Detta ansvar innebär dock ingen
inskränkning i det ansvar som vilar på andra huvudmän.
Socialtjänsten ska främja ekonomisk och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och
aktivt deltagande i samhällslivet. Verksamheten ska bygga på respekt för människornas
självbestämmanderätt och integritet. Socialtjänstlagen reglerar både kommunens
skyldigheter och den enskildes rätt till bistånd för sin försörjning (försörjningsstöd) och för sin
livsföring i övrigt. Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda
på annat sätt har rätt till bistånd. Genom biståndet ska den enskilde ges en skälig
levnadsnivå och det ska utformas så att det ger individen större möjligheter att leva ett
självständigt liv. Socialtjänsten ska också arbeta för att individen ska bli självförsörjande via
arbete, studier eller andra ersättningar. Innan bistånd utgår ska alla andra möjligheter till
ersättningar vara uttömda.
I uppdraget som socialtjänstens representant i TRIS-teamet innefattas att:















Aktivt arbeta för individens delaktighet i sin egen rehabiliteringsprocess.
Arbeta för att göra TRIS känt som arbetssätt i den egna organisationen och bevaka
att det finns interna rutiner för TRIS-arbetet.
Ha god kännedom om kommunens verksamheter/insatser inom socialtjänsten, vård
och omsorg samt arbetsmarknadsenheten eller motsvarande.
Utifrån sin kompetens lotsa individen till rätt instans och rätt ersättning.
Utifrån sin yrkesspecifika kompetens inom rehabiliteringsområdet, ha en konsultativ
roll gentemot kollegor i den egna organisationen.
Inför TRIS-mötet inhämta samtycke från individen och i god tid och med en tydlig
frågeställning, anmäla individens ärende till rehabkoordinatorn.
Inför TRIS-mötet samla in relevant information om individen från befintliga underlag
samt efter TRIS-mötet återrapportera information till ordinarie handläggare.
Ha en kontinuerlig närvaro på TRIS-mötet och inför planerad frånvaro ordna
ersättare till TRIS-mötet.
Utifrån sin yrkesspecifika kompetens ha en konsultativ roll gentemot de övriga
parterna i TRIS-teamet.
I TRIS-teamet informera om förändringar och nyheter kring regler och arbetssätt
inom Socialtjänsten.
Lyfta utvecklingsområden i TRIS-teamet på den egna vårdenheten och vid behov till
den lokala styrgruppen.
Delta på TRIS-dagar som anordnas av den lokala styrgruppen samt de
länsövergripande nätverksträffarna som anordnas av TRIS länsgrupp.
Vid behov medverka i arbetsgrupper inom TRIS.
Verka för goda relationer med de samverkande parterna.
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