Samspelet är ett finansiellt samordningsförbund där
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan
Landstinget och kommunerna Karlstad, Hammarö,
Grums och Kristinehamn är samverkande parter
Samspelet är en egen juridisk person, ledd av en vald styrelse,
vilken avgör hur förbundets resurser ska användas.
(Lag 2003:1210 om finansiell samordning)

Kontaktuppgifter
Projektledare:
Kristin Sundgren

kristin.sundgren@hammaro.se
054- 51 53 41

Rätt insats från
Rätt instans vid
Rätt tidpunkt med
Rätt ersättning

Tillsammans gör vi skillnad
TRIS
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Vad är TRIS?

TRIS står för Tidig Rehabilitering i Samverkan.
TRIS är ett projekt inom Samspelet där kommunernas socialtjänster,
Landstinget, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen
är samarbetspartners.
TRIS är ingen rehabiliteringsinsats utan en gemensam struktur för
samverkan inom rehabiliteringsområdet.
TRIS finns till för dig som behöver samordning av insatser.
TRIS ger snabba kontaktvägar och förkortar handläggningstider

Sekretess och Samtycke

För att kunna hjälpa dig behöver vi gemensam information om dig och
din situation. Därför behöver vi ett skriftligt samtycke från dig om vi
ska få lämna nödvändiga uppgifter mellan oss. Såna uppgifter är
annars skyddade av sekretess.
Nödvändiga uppgifter är bland annat:
- hälsotillstånd
- arbetsförhållanden
- tidigare rehabiliteringsinsatser
- sociala och ekonomiska förhållanden
- tidigare utredningar
- expertutlåtanden tex medicinska

Vad gör TRIS-teamet?

Samtycket gäller från den dag du undertecknar blanketten och under
den tid du är md i TRIS, dock maximalt ett år.
Du kan när du vill återta undertecknat samtycke.

TRIS-teamet möts regelbundet på TRIS-möten.
Syftet med mötet är att utifrån din frågeställning, situation
och ditt mål kartlägga vilka möjligheter och insatser som finns.

Återkoppling och planering

TRIS-teamet består av handläggare från de fyra parterna
under leding av en projektledare.

Hur kommer jag till TRIS?

Du ska vara i behov av samordnad rehabilitering från våra parter.
Du kan komma till TRIS genom din handläggare hos någon av
myndigheterna eller vården
Du kan också söka själv till TRIS genom att kontakta projektledaren

Efter TRIS-mötet får du återkoppling från din handläggare eller
behandlare.
Tillsammans gör ni en planering för din fortsatta rehabilitering.
Planeringen görs ofta med hjälp ev ett SAMSIP-möte
(Samspelets samordnande individuella plan) där du deltar med
berörda parter.
Mer information om TRIS finns på
www.samspelet.se/strukturellainsatser/TRIS_Hammaro_Grums
Mer information om SAMSIP finns på www.samspelet.se/SAMSIP

