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REMISS till Naturbaserad rehabilitering, Rävlanda trädgårdar 
 

Namn 

 

 

Personnummer 

Utdelningsadress 

 

 

Postnummer och postort 

Telefon hem/mobil e-post 

 

 

Ansvarig handläggare Handläggarens kontaktuppgifter 

 

 

 

Försörjning, markera den försörjning som du har i dagsläget 
 

A kassa           Försörjningsstöd         Sjukpenning         Sjukersättning         Aktivitetsersättning    

 

Annan försörjning:_____________________  

 

Sjukskriven from: _____________________                           Arbetslös sedan:  ______________________ 

 

Omfattning (inkl. ev tidigare period med liknande problematik): _________________ 

 

 

Eventuell diagnos 
 

Har du någon diagnos som vi behöver känna till? 

 

Ev behandlande läkare (namn och kontaktuppgifter): 

 

 

 

Mål för deltagande i Naturbaserad rehabilitering, Rävlanda trädgårdar 
 

Vad tycker du att du behöver förändra för att din vardag ska fungera bättre för dig, och för att du så småningom 

ska kunna komma tillbaka till arbete?  

 

 

Vad hoppas och önskar du att tolv veckor i Rävlanda trädgårdar ska leda till för dig?  

 

 

Övrigt (fortsätt gärna på baksidan)  

 

 

 

https://www.harryda.se/
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SAMTYCKE TILL INFORMATIONSUTBYTE 

 
Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig under tiden som du deltar i någon insats finansierad av 

samordningsförbundet Insjöriket, så som namn, kontaktuppgifter och uppgifter som rör ditt deltagande i insatsen. 

Syftet med en sådan behandling är för att kunna stötta dig i din arbetslivsinriktade rehabilitering.  

 

Vi har fått dina uppgifter från någon av de myndigheter som ingår i samordningsförbundet Insjöriket 

(Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Västra Götalandsregionen eller någon av kommunerna Mölndal, 

Partille, Härryda Lerum, Alingsås.). I vissa fall är det anhörig eller närstående till dig som lämnat uppgifter. Du 

kan även själv vara uppgiftslämnare. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av 

personuppgifter. Dina uppgifter kommer att sparas under den tid som du är aktuell för insats inom 

samordningsförbundet Insjöriket. 

 

De personuppgifter vi behandlar om dig delas med de överenskomna parter (Arbetsförmedlingen, 

Försäkringskassan, kommun och Västra Götalandsregionen) som kan vara aktuella för att stötta dig i din 

arbetslivsinriktade rehabilitering. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt 

att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför 

EU. 

 

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, 

överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen eller raderar dina uppgifter. Om du har klagomål på 

vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.  

 

 

Jag samtycker till att Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommun och Västra Götalandsregionen 

samverkar kring mina behov. Jag medger därför att representanter för dessa organisationer får utbyta 

information om mig och ta del av dokument och journalhandlingar utan hinder av sekretess. 

 

Samtycket gäller endast information som behövs för att de samverkande myndigheterna/aktörerna ska kunna 

hjälpa mig i min arbetslivsinriktade rehabilitering. Samtycket gäller under tiden jag är aktuell hos en 

verksamhet finanseirad av Samordningsförbundet Insjöriket.  

 

Jag kan när som helst återkalla detta samtycke. Det innebär att ytterligare uppgifter om mig därefter inte får 

behandlas. Uppgifter som redan samlats in får dock behandlas, men alltså inte kompletteras eller uppdateras. 

 

 
Detta samtycke gäller under den tid jag deltar i Naturbaserad rehabilitering, Rävlanda trädgårdar. 

Namnteckning:  Namnförtydligande:  Datum: 

 

  

https://www.harryda.se/

