Nätverksmöte
En möjlighet för dig

Nätverksmöte
Vad är det?

Hur går det till?

Nätverksmöte som serviceinsats riktar sig till alla som har
en förhoppning om att få stöd
av sitt nätverk i viktiga frågor.
I de fall då du är under 18 år,
behövs ett samtycke från din
vårdnadshavare.

Mötet leds av två oberoende
nätverksledare från nätverkslaget i kommunen.

Alla människor har ett nätverk
runt omkring sig. Nätverket är
de personer som är viktiga för
dig, till exempel familj, släktingar, vänner, arbetskamrater,
lärare och yrkeshjälpare.
När någon har bekymmer blir
ofta flera personer inblandade. Genom att träffas på
ett nätverksmöte kan vi få en
gemensam bild av situationen
och arbeta för att hitta en bra
lösning.
Erfarenheter visar att nätverksmöten leder till att det
blir lättare att hitta lösningar
som håller och som nätverket
kan samarbeta kring.

Nätverksledarnas uppgift är
att hålla i strukturen under
mötet och se till att alla får
komma till tals.

Bråk och tjat
varenda dag... Vad
gör jag?

Hur hjälper jag
mitt barn?
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SIP-möte

När används ett nätverks/
SIP-möte

Nätverkslaget kan också leda
ett SIP möte. Vid ett sådant
möte görs en samordnad individuell plan (SIP), som tydliggör
vad var och en gör och har
ansvar för.

Exempelvis:

Vem kan efterfråga, initiera och
delta?
• Socialtjänst och hälso-sjukvård
• Privata rådgivare och utförare
• Den enskilde
• Närstående
• Personligt ombud, godman
och förvaltare
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Vid en bekymmerfull situation runt en person.
När det privata nätverket
och yrkeshjälpare vill påbörja och/eller förbättra ett
samarbete.
När det är viktigt att de inblandade ”drar åt” samma
håll.
När det finns många olika
åsikter, tankar och idéer.
När det finns oklarheter
kring de inblandades roller
och ansvar.

Målet med mötet är alltid
att situationen ska
förbättras!

Alla som deltar vid ett nätverksmöte har tystnadsplikt/sekretess

Kontakta oss
Hör av dig till oss om du har några tankar eller
funderingar kring om ett nätverksmöte skulle
vara rätt för dig.
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