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Hvor er du på vej hen og hvordan?

Din plan

Hvis du kæmper med psyken og har et forbrug af alkohol og/eller stoffer, så har
du måske også kontakt til mange forskellige fagpersoner. Måske er det svært
både for dig og dine hjælpere at få overblik over, hvad der er vigtigst at koncentrere sig om i den nærmeste fremtid.

Den koordinerende indsatsplan giver mulighed for at tage udgangspunkt i dine
ønsker, behov og ressourcer. Derfor er det vigtigt, at du er med til at udarbejde
planen. Det kan du gøre ved at være i dialog med tovholderen på din indsatsplan
og deltage i det fælles møde, hvis du har mulighed for det.

I sådan en situation kan det hjælpe at samles og blive enige om, hvordan I arbejder bedst muligt sammen. En måde at gøre det på er ved at lave en koordinerende indsatsplan. Planen laves på et fælles møde, hvor du, dine hjælpere og måske
en bisidder eller pårørende i fællesskab får skabt overblik. Derefter laver I en kort
liste over dine vigtigste målsætninger i den nærmeste fremtid.

Dine opgaver:
• Give samtykke til, at de involverede parter må udveksle informationer om dine
helbredsmæssige forhold (psykiske, somatiske, misbrug) og andre aktuelle forhold og udarbejde en indsatsplan
• Godkende indsatsplanen

Du kan med fordel overveje:
• Hvilke fagpersoner skal deltage i det fælles møde? Du kan invitere fagpersoner,
du allerede har kontakt til
• Ønsker du pårørende med til mødet?
• Ønsker du en bisidder til mødet?
• Hvad er dine største udfordringer i hverdagen?
• Hvad ønsker du for din nærmeste fremtid? Hvad står øverst på din liste?
• Hvilken hjælp har du brug for til at opfylde dine ønsker? Hvad vil du især gerne
have hjælp til?
• Er der nogle indsatser, som tidligere har hjulpet dig, og som evt. skal prøves igen?
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Tovholder på din koordinerende indsatsplan:
Navn:
Tlf.:

April 2016
Materialet er produceret i samarbejde mellem Region Hovedstadens Psykiatri og Københavns Kommune
– til anvendelse i Region Hovedstadens Psykiatri og kommunerne i hovedstadsregionen.

18709 RegionH Design design@regionh.dk

Du kan læse mere om den koordinerende indsatsplan på
Kompetencecenter for Dobbeltdiagnosers hjemmeside:
www.psykiatri-regionh.dk/kfd

