Bilaga 3

Ny SIP
Uppföljning

SIP - Samordnad individuell plan

En plan som samlar dina behov, insatser och kontaktpersoner på ett ställe. Vi fyller i och följer upp planen
tillsammans. Du har kvar planen hemma hos dig.
Saknas det plats i dokumentet, skriv i separat dokument eller på löst papper.

Planen tillhör
Namn
XXXXXXXXX

Personnummer
XXXXXXXX

Telefon

Adress
Rävebergsvägen 130

Ort
Angered

Datum, idag skriver vi planen
170928

Kallade och inbjudna
Namn
XXXXX

Funktion/relation/verksamhet
Socialsekreterare

Kontaktuppgifter
XXXX

XXXXX

Frivårdsinspektör

XXXX

XXXXX

KP avd. 369

XXXX

XXXXX

Arbetsterapeut avd. 369

Mikael Agergård

KP- Räveberg

031-3679613

Edita Paljevic

Chef- Räveberg

031-3679612

Deltog

Syftet med mötet – Varför träffas vi idag?
Utforma en handlingsplan utifrån XXXX målsättning om att vara drogfri i 6 mån

Vilka behov finns – Vad är det som inte fungerar eller saknas?
Behov av aktivering hemma och vistas i drogfria miljöer. En rädsla för att misslyckas

Tidigare och pågående åtgärder/insatser/tidigare SIP – Hur fungerar det?
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Vilka är mina synpunkter och önskemål?
Gå på dagvården och bo kvar på Rävebergsvägen

Vilka är närståendes synpunkter och önskemål?

Långsiktig målsättning, vad vill jag uppnå?
Kunna vara drogfri, vara en mor- träffa min son och göra roliga saker med honom (Liseberg). Ha en
sysselsättning på dagarna (träning)
Uppföljning – Hur blev det?

Kortsiktiga mål: Vad vill jag
uppnå på kort sikt?

Insatser/åtgärder: Vad ska vi
göra och när?

Ansvarig: Vem ska göra det?

Bli drogfri och hålla drogfriheten

vardaglig inlämning av toxprov

Genomförs och följs upp ¨på avd.
369

Aktivering: 3 gånger i v. utanför
boendet. Dagligen på boendet

Se över alt. på möjliga sätt att
aktivera sig med stöd, utöver KP
på boendet

Frivården ser över möjligheten till
lekmannaövervakare

Hitta fungerande strategier för
avledning

Arbeta med återfallsprevention

Dagliga, strukturerade samtal med
kp på boendet och avd. 369

Kunna sova en hel natt och på så
vis vara mer utvilad för dagens
aktiviteter

Undersöka möjligheten till en
sömnutredning. Sömnskola.
Kognitiva hjälpmedel

Arbetsterapeut avd. 369

Hitta sätt att uttrycka känslor och
tankar genom dagbok.

Se över kommunikationsalt. som
exempelvis samtalsmatta, korta
anteckningar

Personal på boendet stöttar,
påminner klienten och följer upp
dagboksanteckningar
Arbetsterapeut avd. 369 ser över
kommunikationsalt. hjälpmedel

Annan viktig information
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Uppföljning
Plats
Rävebergsvägen

Datum och tid
171213 kl.09.30

Kallade/inbjudna
Samtliga från SIP 170928

Huvudansvarig för SIP
Namn
Mikael Agergård

Verksamhet
Rävebergsvägen, Stöd och hablitiering/ Social
resursförvaltning

Kontaktuppgifter
mikael.agergard@socialresurs.goteborg.se

Jag godkänner innehållet i planen
Den enskildes namnteckning

Alternativt vårdnadshavare, förvaltare eller
annan företrädare för den enskilde
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