2019-09-19

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 djup 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 är att föredra 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 vad vi diskuterade!
Vid frågor kontakta någon i Samverkansteamet:
Jenny Melin 010-488 81 64 eller jenny.melin@arbetsformedlingen.se
Steffen Radl 010-486 87 82 eller steffen.radl@arbetsformedlingen.se
Katarina Broander 031-3658229 eller katarina.broander@majornalinne.goteborg.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
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