SAMORDNARE

FÖR MER INFORMATION

I samband med att planen skrivs utses en samordnare.
Samordnaren är en person som arbetar inom kommun
eller landsting.
					
Det kan vara någon som du har mycket kontakt med
eller som du känner stort förtroende för. Därför har
du själv möjlighet att föreslå vem som ska vara din
samordnare.
					
Samordnarens uppgift är att se till att du får en samordnad individuell plan och att den följs upp.
					
Samordnaren fungerar som en länk mellan dig och
personal inom berörda vård-, stöd- och omsorgsgivare.

Kontakta din kommun eller din vårdgivare inom
Landstinget i Värmland:

					

					

					

VERKSAMHET
KONTAKTPERSON
TELEFON
E-POST

TILL DIG MED FLERA KONTAKTER
INOM VÅRD, STÖD OCH OMSORG

SAMORDNAD
INDIVIDUELL PLAN

Samtycke

Informationsutbyte mellan
kommun och landsting
gällande din hälsa och behov
sker endast om du har lämnat
ditt samtycke till det.

SAMORDNAD INDIVIDUELL PLAN		

SÅ HÄR GÅR DET TILL

Det finns möjligheter för dig som har behov av insatser
från olika vård-, stöd- och omsorgsgivare att samordna dessa.

Du och personal, exempelvis från kommun eller landsting, kartlägger tillsammans vilka olika vård-, stöd- och
omsorgsgivare som finns runt dig.
				
Personalens uppgift är att sammankalla dessa till ett
samordningsmöte.
				
Mötet kan göras på flera olika sätt och tillsammans
kommer ni fram till vad som passar dig bäst.
				
Det är bra om du inför mötet tänker igenom din nuvarande situation.
• Vilka behov, önskemål och förväntningar har du?
• Hur skulle du vilja att det var?
				
Under mötet diskuterar ni dina behov och vem som
gör vad av vård-, stöd- och omsorgsgivarna. Informationen sparas i en samordnad individuell plan som du
sedan får.

				

Det görs i en samordnad individuell plan. Planen förbättrar samordningen och ger en helhetsbild för dig,
närstående och berörda vård-, stöd- och omsorgsgivare. Samtidigt får du ökat inflytande och delaktighet i
frågor kring din situation.

					

