
 

 

Information till dig som erbjuds Vård- och 

stödsamordning i Halland 

 

 

 
 

 
 

 

Informationen vänder sig till dig som har behov av och/eller som 

har blivit erbjuden vård- och stödsamordning i Hallands län



 

Du kan bli erbjuden vård- och stödsamordning 

• Om du har schizofreni, schizofreniliknande tillstånd eller annan psykossjukdom 

• Om du har missbruk, beroende eller samsjuklighet  

• Om du har omfattande psykiatriska svårigheter och stort behov av vård, stöd och 

samordning 

 

Det här kan din Vård-och stödsamordnare hjälpa dig med 
 

• Samordna olika aktörer och kontakter så att du får en bättre överblick över din 

livssituation. 

• Få livet fungera bättre när alla drar åt samma håll. 

• Sortera och få struktur på var och hur du ska börja och vad som blir nästa steg, då du 

inte kan göra allt på samma gång 

• Arbetet följer ett visst program, i en viss ordning som det finns forskning på. För att få 

vård- och stödsamordning behövs ditt samtycke 

 

Detta kan du förvänta dig 
 

• Du och din Vård-och stödsamordnare träffas regelbundet för att tillsammans kartlägga 

förutsättningarna för vad som är en bra livskvalitet för dig 

• Utifrån kartläggningen ni gjort bestämmer du dina mål  

• Tillsammans tar ni sedan fram en plan för att nå de mål som du har satt upp. 

• Det är du som bestämmer vilka mål och på vilket sätt målen kan uppnås  

• Du och din Vård-och stödsamordnare bjuder in till ett Resursgruppsmöte med de 

personer du vill ha med och som är viktiga för dig  

• Du bestämmer var ni ska träffas 

• Ni gör upp en dagordning som ni följer och möten pågår cirka en timme eller så länge 

som ni kommer överens om 

• Vid mötet görs en Utvecklingsplan/ Samordnad Individuell Plan (SIP) där det tydligt 

ska framgå:     

VAD som ska göras   

HUR det ska göras 

VEM som ska göra vad  

NÄR det skall vara färdigt 

 

• Din plan utvärderas vid resursgruppsmöte ungefär var tredje månad. Där ni arbetar 

efter din samordnade individuella plan tills du uppfyllt dina mål och känner dig nöjd  

 

Vill du veta mer? 
För mer information, prata med din kontakt eller personal inom Vuxenpsykiatrin eller 

kommunens socialtjänst  

  




