
Stödinsatser
Socialpsykiatriska avdelningen

Anhörigstöd
Inom den socialpsykiatriska verksamheten kan man få stöd som
anhörig. Det finns möjlighet till stödsamtal med personal eller
att delta i gruppaktiviteter.

Vart kan man vända sig?
Om du vill ha mer information om våra insatser kan du ringa
Kontaktcenter och be att få tala med en biståndsbedömare
socialpsykiatri alternativt en sjuksköterska socialpsykiatri. Du
når Kontaktcenter på telefonnummer 0500-49 80 00. Du kan även
skicka e-post till social-namnden@skovde.se alternativt
använda dig av e-tjänsterna som du finner under sektor
socialtjänst på www.skovde.se.

Om du är anhörig kan du ringa Kontaktcenter och be att få prata
med verksamhetspedagog inom socialpsykiatrin eller skicka e-
post till anhorigsocialpsykiatri@skovde.se.

Kontakt Skövde kommun
Telefon dagtid (07.30-16.30): 0500 - 49 80 00
E-post: skovdekommun@skovde.se
Postadress: Skövde kommun, 541 83 Skövde
Besöksadress: Mariestadsvägen 101
Webbplats: skovde.se



Stöd vi erbjuder

Case Manager och R-ACT
Boendestödsbeslutet kan utföras av Case Manager (CM). De
arbetar tillsammans med dig som får insatsen beviljad utifrån en
strukturerad metod, R-ACT. CM samordnar och utvärderar vård-
och stödinsatser.

Bostad med särskild service
Du kan beviljas bostad med särskild service om du har varaktiga
och omfattande behov av tillsyn och stöd. Du bor då i en
lägenhet med närhet till personal. Det är dina mål och behov
som styr hur omfattande stödet blir.

Korttidsbostad
Korttidsbostad innebär att du under en kortare period bor i en
lägenhet med närhet till personal. Anledningen kan vara att du
behöver återhämta dig och/eller få dina behov kartlagda.

Vi vänder oss till dig över 18 år som på grund av psykisk
funktionsnedsättning har behov av stöd för att din tillvaro ska
fungera på ett bra sätt. Syftet med stödet är att du ska bli så
självständig som möjligt utifrån dina förutsättningar. De insatser
vi kan erbjuda är:

Boendestöd
 Exempel på när/till vad man kan behöva boendestöd:

- som råd och stöd i vardagssituationer
- för att komma igång med att sköta hemmet eller skapa
  fungerande rutiner
- att komma hemifrån för att inte isolera sig
- träna på sociala situationer
- komma igång med meningsfulla aktiviteter
- hålla kontakt med vård och myndigheter
- som stöd i att hantera läkemedel


