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Regeringsuppdrag – ökad upptäckt av våld 
 
Vi såg att samordningsförbundet som håller ihop samverkan via tex 
samverkansstrukturen, Mysam och styrgrupp för Trisam (metod för 
samverkan på individnivå) hade möjlighet via samverkande arenor att sprida 
kunskap, bidra till lärande och koppla samman verksamheter som arbetar i 
kedjan om våld. SFG kan via dessa arenor möjliggöra för samverkan i 
ämnet och regeringsuppdraget. 
 
SFG startade med att presentera regeringsuppdraget, uppdrag om ökad 
upptäckt av våld och det pilotprojekt som SFG deltar i tillsammans med 
NNS. Utifrån detta uppdrag beslutade Försäkringskassan tillsammans med 
processledare att försäkringsutredare för Trisam skulle ställa ”7 validerade 
frågor om våld” till alla som de har kontakt med innan ärendet konsukteras i 
Trisam.  
 
Hösten 2020 genomfördes två tillfällen att lära mer om varför vi ska ställa 
frågor om våld och hur man gör rent praktiskt! Detta i samverkan med 
Länsstyrelsen Gävleborg och Linn Moser Hällen. Rekommenderade att 
innan tillfällena att gå den webbaserade introduktionskursen om mäns våld 
mot kvinnor och våld i nära relationer som NCK tagit fram. 
 
Hösten 2021 genomfördes ett seminarium i samverkan mellan 
Samordningsförbund Gävleborg och Länsstyrelsen Gävleborg. Ett 
seminarium med lokala verksamheter som arbetar i kedjan med våld i nära 
relationer i syfte att möjliggöra kompetenshöjning i ämnet. Vi fick möta 
representanter/personal från socialtjänsten, polis, kvinnojour, barnmorske- 
och ungdomsmottagning med syfta att veta mer om, Vad händer i kedjan?  
Vem gör vad? och Hur kan bästa samverkan ske? Innan seminariet 
rekommenderade vi att genomföra den bas- och metodutbildning som 
samordningsförbunden i Östergötland tagit fram tillsmannas med NNS.  
 
Resultatet, parterna har blivit uppmärksammad på vikten av att ställa frågor 
om våld, inte bara på indikation utan till alla. FKs försäkringsutredare ställer  
”7 validerade frågor om våld” till merparten av FKs ärenden/individer som 
ska konsulteras i Trisam ”en struktur och metod för rehabsamverkan i 
Gävleborg”. Sandvikens kommun ställder ”7 validerade frågor om våld” i 
samband med kartläggning inför Trisam. 
 
Resultatet, för individen – Trygghet i att vi bryr oss och gör inte skillnad på 
individen, vem vi ställer vilka frågor till. Alla ges samma förutsättningar 
och möjligheter inför samverkan.  
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För våra samverkanspartners – kunskap och arenor till kunskapsutbyte och 
erfarenheter samt kontaktytor för stöd i att lotsa individen vidare, till stöd 
och information. 
 
För vårt samhälle – alla myndigheter/parter är med och bidrar att skapa 
kunskap, stödja varandra och skapa arenor där individen får möjlighet att 
svara och informera om erfarenheter av våld oberoende av part/myndighet. 
 
Helene Tyrén 
Processledare Trisam 
Samordningsförbund Gävleborg 
 
 


