Skickas till: Samordningsförbundet Älv & Kust, Bilgatan 20, 442 40 Kungälv

GENOMLYSNING - som ett konsultativt stöd
Genomlysning som ett konsultativt stöd innebär att en handläggare kan skicka frågeställningar till Samverkansteamet och dess
handläggarteam för stöd i komplexa ärenden. Den remitterande handläggaren är med på en genomlysning och träffar ett helt team som
kan stötta med kunskap och erfarenhet för att fokusera på möjligheter och stöd i fortsatt arbete för handläggaren i sitt arbete.
Handläggaren har också möjlighet att be sin organisations representant att ta med frågeställningar ifall man inte själv kan närvara. Det är
alltid remitterande handläggare som ansvarar för att återkoppla till individen efter genomlysningen!
Namn

Personnummer

Utdelningsadress, postnummer och postort

Telefon
Mobil

Remitterande myndighet/instans, handläggare (adress, telefon & e-post)

Vilken frågeställning behöver du hjälp med, har du någon specifik fråga eller information du behöver från någon av våra
samverkansparter?

Samtycke/ Medgivande om sekretesslättnad:
Jag är informerad om och samtycker till att sekretessen bryts mellan samverkande parter i Samordningsförbundets Samverkansteam; dvs
Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, min/mina vårdgivare (både offentlig och privat primärvård samt psykiatrisk
öppenvårds mottagning), samt Socialtjänst och andra enheter/avdelningar inom min boendekommun som sinsemellan får utbyta och
diskutera uppgifter om mig utan hinder av sekretess trots min frånvaro. Samtycket omfattar endast uppgifter som är nödvändiga för att
kunna samarbeta i ärendet och för handläggaren att få svar på sin frågeställning. Efter genomlysningen vet jag om att remitterande
handläggare ansvarar för att återkoppla till mig om vad som sades på genomlysningen. Detta samtycke gäller enbart för det tillfälle som
genomlysningen sker, jag kan när som helst återkalla samtycket och efter genomlysningen är jag medveten om att alla uppgifter om mig
makuleras hos Samordningsförbundet.

UNDERSKRIFT AV DELTAGARE FÖR GENOMLYSNINGEN:
Datum:

Namn:

Telefon:

Skickas till: Samordningsförbundet Älv & Kust, Bilgatan 20, 442 40 Kungälv

GENOMLYSNING SOM ETT KONSULTATIVT STÖD FRÅN SAMVERKANSTEAMET
Samverkansteamet arbetar med personer som har en komplex problematik och som kräver
myndighetsgemensam samverkan.
Förutom att våra samverkansparter kan remittera in deltagare till teamet kan vi också erbjuda
Genomlysningar som ett konsultativt stöd till kollegor inom våra myndigheter i frågeställningar
rörande komplexa individärenden där flera samverkansparter är involverade. Samverkansteamet har
ett handläggarteam i varje kommun som består av erfarna handläggare/personal från alla
samverkande parter och tillsammans har detta handläggarteam både bred och lång erfarenhet av
komplexa sjuk- och rehabärenden.
Du som arbetar hos någon av parterna Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, primär- och
specialistvård samt i någon av våra fem kommuner kan skicka ett ärende för Genomlysning och
konsultativt stöd där du behöver hjälp och stöd att komma vidare i din handläggning. Du kommer
antingen och föredrar ditt ärende själv hos oss vilket alltid är lättast, men du kan också be din
organisations representant i vårt handläggarteam om hjälp med detta. Vår målsättning är att erbjuda
ett forum med högt i tak som på ett prestigelöst sätt kan erbjuda:





Stöd i komplexa individärenden för att komma vidare i din handläggning där du också sparar
tid genom att träffa flera parter vid ett och samma tillfälle
Samlad helhetsbild och samlad information
Förhindra rundgång i systemen, kortare ledtider
Möjlighet att belysa en problematik på flera nivåer och öka din egen kunskap på området

Vårt team går gemensamt igenom relevant information som finns hos alla berörda parter kring
individen och ger en bedömning av möjliga vägar till fortsatt handläggning/insatser eller aktiviteter.
Du använder blanketten och samtycket på vår hemsida www.sofvg.se som heter Genomlysning som
konsultativt stöd och skickar den till oss efter att individen skrivit under samtycket.
Efter genomlysningen ansvarar du för att återkoppla till individen om genomlysningen!
Vid frågor kontakta någon i Samverkansteamet:

Steffen Radl 010-486 87 82 eller steffen.radl@arbetsformedlingen.se
Lisbeth Falk 010-119 62 07 eller lisbeth.falk@forsakringskassan.se
Katja Bårman Nyqvist 031-97 63 96 eller katja.barmannyqvist@ockero.se
Helen Samuelsson 0700-82 51 06 eller helen.b.samuelsson@vgregion.se

