
 

 
Intresseanmälan Ayande 

 
 

Ayande vänder sig till dig som är mellan 18 och 64 år med psykisk ohälsa 
 

• Jag är motiverad till att börja arbeta eller studera och är beredd att börja  

arbetsträna inom 3 månader 

• Jag behöver stöd för att påbörja eller närma mig arbete/studier 

• Jag är drogfri/har inget aktivt beroende 

• Försörjande myndighet är införstådd med önskat deltagande på Ayande 

 

Namn: Personnummer: 

Adress: Postnummer och postort: 

Mobilnummer: E-post: 

 

Samtycke för informationsutbyte  
Jag är informerad om och samtycker till att sekretessen bryts mellan de samverkande parterna* . Det betyder 

att Ayande får inhämta och utbyta nödvändig information om mig från dessa parter. Syftet är att underlätta 

kartläggningen och att samordna den arbetslivsinriktade rehabiliteringen. Det skriftliga samtycket, den 

eventuella information som inhämtas från de samverkande parterna samt teamets arbetsanteckningar 

sparas i ett låsbart skåp på enheten. Endast teamets personal har tillgång till handlingarna. När vi avslutat 

kontakten och slutdokumentationen har skickats till de samverkande parterna, upphör samtycket att gälla 

och all befintlig information om dig makuleras. Du kan när som helst ta tillbaka ditt samtyckte varefter ditt 

deltagande i Ayande avslutas och dina handlingar makuleras. 
*) Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, socialtjänsten, primärvården och psykiatrin.  

 

Underskrift:________________________________________________________________________________ 

Namnförtydligande:__________________________________Datum:_________________________________ 

 

 

 

 

 

Intresseanmälan skickas till 
Ayande 
Samordningsförbundet Göteborg 
Järnbrotts Prästväg 2 
421 47 Västra Frölunda 
 
Mer information och kontaktuppgifter finns på 
www.finsamgoteborg.se 

http://www.finsamgoteborg.se/


 

 Frågor inför informationssamtal på Ayande 

 

Aktuell försörjning: 

Försörjningsstöd    Aktivitetsstöd    Aktivitetsersättning    Sjukpenning    Sjukersättning   

Annat  I så fall, vilken_____________________________________ 
Ev kontaktperson, tel och e-post primärvården/specialistvården (namn och roll): 

Ev kontaktperson, tel och e-post socialtjänsten: 

Om du har boendestöd; kontaktperson, tel och e-post:  

Ev kontaktperson Försäkringskassan, tel och e-post:  

Är du inskriven på Arbetsförmedlingen? 

Ja  Nej   

Övrigt:  

 

 

Har du/personen en pågående anställning? I så fall, i vilken omfattning 

 

Vad gör dig/er intresserad av Ayande? Vilka förväntningar har du/ni? 

 

 

 

Vad har du/personen för tidigare erfarenheter av studier, praktik och arbete? 

 

 

 

 

 



 

 Frågor inför informationssamtal på Ayande 

 

 

Jag som intresseanmäler är: 

 

 

 

 

 

Vad behöver vi på Ayande veta om din/personens psykiska och fysiska hälsa? 

 

 

 

 

 

 

Hur är din/personens förmåga att åka kollektivt? Hur brukar du/personen transportera dig? 

 

 

Finns det något/några hinder i att kommunicera via telefon, sms och e-post? 

 

 

Namn Myndighet 

Telefon E-post 


