Samordningsförbundet Göteborg Centrum finansieras gemensamt av
Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Västra Götalandsregionen och
Göteborgs Stad. Genom samordning utnyttjas resurserna på ett bättre sätt –
men framförallt ökar det förutsättningarna för många människor att få en
bättre livssituation.
Vad gör En väg in …?
Hos oss får personen träffa ett team med representanter från primärvården,
Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen samt socialtjänsten. Tillsammans har vi
kartläggande samtal vid 1-2 tillfällen där personen får möjlighet att beskriva sin
livssituation utifrån ett helhetsperspektiv. Med utgångspunkt från personens
behov och förutsättningar görs med stöd av teamet en rehabiliteringsplan. Målet är
att hälsan och arbetsförmågan skall förbättras och att arbetslivsinriktade insatser
skall komma igång inom det närmaste året. Teamet tar ställning till vilka
myndigheter och eventuella vårdkontakter som behöver samverka för att målet
skall uppnås. Personen får individuellt stöd i att genomföra planen tills de aktuella
myndigheterna arbetar utifrån den gemensamma planeringen.
Vår målgrupp:
•
•
•
•

bosatta i Centrum, Majorna-Linné eller Örgryte Härlanda.
är i arbetsför ålder
är beredd på att ta aktiv del i rehabiliteringsprocessen för att återfå
arbetsförmågan
har behov av insatser och stöd inom flera livsområden, t.ex. hälsa, arbete,
ekonomi och sociala förhållanden (d.v.s. det finns ett samordningsbehov)

Intresserad?
Du som är handläggare i någon av de samverkande parterna fyller tillsammans
med personen i en intresseanmälan med samtycke till att bryta sekretessen.
Blankett hittar du på www.samverkanvg.se/gbgc/evi
Adress:
Samordningsförbundet Göteborg Centrum
Nordhemsgatan 12
413 27 Göteborg
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Kontakta oss
Samordnare
Elisabeth Johansson
elisabeth.x.johansson@forsakringskassan.se
010-119 66 56

Samverkanskoordinatorer
Carina Andersson
carina.y.andersson@majornalinne.goteborg.se
031-3658395
Lena Rydin
lena.rydin@forsakringskassan.se
010-119 67 35
Liselott Jacobsson
liselott.jacobsson@vgregion.se
076-108 84 63

Så hittar du till Nordhemsgatan 12:
Åker du spårvagn eller buss?
Närmaste hållplats är Järntorget.
Följ Första Långgatan fram till
Nordhemsgatan.
Tag hissen eller trapporna i
uppgång A.
Kör du bil?
Parkering finns i parkeringshuset
mitt emot vår ingång på
Nordhemsgatan 12.
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Välkommen!
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