
 

Vårt mål är att människor ska växa. Vi tror på kraften i det goda mötet, helhetssyn och respekt. Genom aktiva, utmanande och stödjande 

insatser gör vi skillnad för människor - fysiskt, psykiskt, existentiellt och socialt. Vi skapar behovsanpassade lösningar nära våra kunder. Hög 

professionell kompetens kombineras med starkt personligt engagemang. Vi gör det för att vi vill, inte för att vi måste eller med krav på höga 

vinster. Bräcke Diakoni är den tredje vägens alternativ inom vård och omsorg. 

 

Aktiviteter Personligt ombud  2014          

Aktivitet Syfte Frekvens Innehåll      
Boendestöd Lundby: 
-Boendestöd för personer 
med psykiska 
funktionsnedsättningar 
-Lundby motivationsteam 
-Resursteamet 

Informationsutbyte 1 gång Ömsesidigt informationsutbyte om aktuellt 
läge och förändringar inom respektive 
verksamhet. Diskuterar förbättringsområden 
för målgruppen. 

     

Huldas hus, mötesplats för 
bostadslösa kvinnor i 
Göteborg 

Uppsökande arbete 9 gånger Att vara tillgängliga för de besökande 
kvinnorna genom att svara på frågor, 
hänvisa, ge information. Det har även lett till 
nya kontakter med uppdragsgivare. 

     

Aktivitetshus Hisingen  Uppsökande arbete och 
informationsutbyte 

9 gånger Att informera besökare om vår verksamhet, 
hänvisa, att finnas tillgängliga och svara på 
frågor. Det har även lett till nya kontakter 
med uppdragsgivare. 

     

Göteborgsfontänen Uppsökande arbete och 
informationsutbyte 

9 gånger Att vara tillgängliga för medlemmarna genom 
att svara på frågor, hänvisa, ge information. 
Det har även lett till nya kontakter med 
uppdragsgivare. 

     

RSMH-Näckrosen Informationsutbyte, inväntar 
svar från representant för 
RSMH 

1 gång Utveckla samarbete.      

Medborgarkontoret, Lundby 
Bibliotek 

Informationsutbyte 2 gånger Uppdatering av information om 
Medborgarkontorets serviceutbud. 

     

Hälsodisken Hisingen Informationsutbyte 1 gång Uppdatering av information om Hälsodiskens 
serviceutbud. 

     

Brukarstödcentrum, 
Dalheimers hus 

Erfarenhets- och 
informationsutbyte 

2 gånger Ömsesidigt informationsutbyte om aktuellt 
läge och förändringar inom respektive 
verksamhet. Diskuterar förbättringsområden 
för målgruppen. 

     



Kontaktcenter på 
Ekelundsgatan 1 

Informationsutbyte 1 gång Uppdatering av information om 
Kontaktcenters serviceutbud.  

     

Diakoner Informationsutbyte 1 gång Ömsesidigt informationsutbyte om aktuellt 
läge och förändringar inom respektive 
verksamhet. Diskuterar förbättringsområden 
för målgruppen.      

Kuratorer Beroendeenheten 
VG 

Informationsutbyte 1 gång Ömsesidigt informationsutbyte om aktuellt 
läge och förändringar inom respektive 
verksamhet. Diskuterar förbättringsområden 
för målgruppen.      

Budget och skuldrådgivning 
 

Informationsutbyte 2 gånger Ömsesidigt informationsutbyte om aktuellt 
läge och förändringar inom respektive 
verksamhet. Diskuterar förbättringsområden 
för målgruppen.      

Kyrkans nätverk psykiatri Informationsutbyte 2 gånger Ömsesidigt informationsutbyte om aktuellt 
läge och förändringar inom respektive 
verksamhet. Diskuterar förbättringsområden 
för målgruppen.      

Öppet hus – PO Norra 
Ågatan 10 

Verksamhets information 3 gånger Verksamhets information 

     

Ansvarig för 
Medborgarkontoret 
Ekelundsgatan 1 

Informationsutbyte 1 gång Ömsesidigt informationsutbyte om aktuellt 
läge och förändringar inom respektive 
verksamhet. Diskuterar förbättringsområden 
för målgruppen.      

Resursteamet Norra 
Hisingen 

Informationsutbyte 1 gång Ömsesidigt informationsutbyte om aktuellt 
läge och förändringar inom respektive 
verksamhet. Diskuterar förbättringsområden 
för målgruppen.      

Funktionshinder 
handläggarna Norra 
Hisingen 

Informationsutbyte 1 gång Ömsesidigt informationsutbyte om aktuellt 
läge och förändringar inom respektive 
verksamhet. Diskuterar förbättringsområden 
för målgruppen.      

RSMH Näckrosen 
Politiker från HSN11 

Informationsmöte 1 gång Information 

     

Referensgruppsmöte 
Aktivitetshus Hisingen 

Informationsutbyte 2 gånger Ömsesidigt informationsutbyte om aktuellt 
läge och förändringar inom respektive 
verksamhet. Diskuterar förbättringsområden 
för målgruppen.      

Aktivitetshus Gunnareds 
gård 

Uppsökande arbete och 
informationsutbyte 

10 gånger Att informera besökare om vår verksamhet, 
hänvisa, att finnas tillgängliga och svara på 
frågor. Har genererat nya uppdragsgivare.      

Samverkansgrupp Nordost Informationsutbyte 4 gånger Ömsesidigt informationsutbyte 

     



Boendestöd Angered Information 1 gång Information/samverkan 

     

Mötesplats Lövgärdet Uppsökande arbete och 
informationsutbyte 

3 gånger Att vara tillgängliga för medlemmarna genom 
att svara på frågor, hänvisa, ge information. 
Det har även lett till nya kontakter med 
uppdragsgivare.      

Medborgarkontoret, 
Hammarkullen 
 

Informationsutbyte 1 gång Uppdatering av information om 
Medborgarkontorets serviceutbud. 

     

Aktivitetshus Nordost 
Sekelhuset 

Uppsökande arbete och 
informationsutbyte 

2 gånger Att informera besökare om vår verksamhet, 
hänvisa, att finnas tillgängliga och svara på 
frågor. Det har även lett till nya kontakter 
med uppdragsgivare.      

Ergon Informationsutbyte 1 gång Ömsesidigt informationsutbyte 

     

AF Samverkan Informationsutbyte 1 gång Information/samverkan 

     

Hammarkulle träffen Informationsutbyte 2 gånger Ömsesidigt informationsutbyte 

     

Caritas Information 2 gång Ömsesidigt informationsutbyte 

     

Brukardialogen Informationsutbyte 1 gång Omsesidigt informationsutbyte 

     

Dialogmöte kring 
brukarinflytande NSPHiG 

Informationsutbyte 1 gång Omsesidigt informationsutbyte 

     

Referensgrupp Personlig 
koordinator 

Informationsutbyte 1 gång Omsesidigt informationsutbyte 

     

Boendesekreterare Informationsutbyte 1 gång Omsesidigt informationsutbyte 

     

Samordningsförbundet, 
En Väg In 

Möte 1 gång Klargöra gränser oss emellan och se om vi 
gemensamt kan arbeta med systembrister.  

     

Medborgarkontoret 
Västra Frölunda 
 

Uppsökande arbete och 
informationsutbyte 

3 gånger Tillgängliga för besökare till 
Medborgarkontoret.  
Information i utskick      

Referensgruppsmöte 
Aktivitetshuset Centrum 

Erfarenhets- och 
informationsutbyte 

4 gånger Ömsesidigt informationsutbyte om aktuellt 
läge och förändringar inom respektive 
verksamhet. Diskuterar förbättringsområden 
för målgruppen.      



Boendestöd (grp. 1) 
Majorna/Linné 

Erfarenhets- och 
informationsutbyte 

1 gång Ömsesidigt informationsutbyte om aktuellt 
läge och förändringar inom respektive 
verksamhet. Diskuterar förbättringsområden 
för målgruppen.      

Funktionshinderhandläggare, 
SDF Centrum. 

Erfarenhets- och 
informationsutbyte 

1 gång Omsesidigt informationsutbyte 

     

Överförmyndarförvaltningen Informationsutbyte 1 gång Gemensamt möte med Brukarstödcentrum 

     

ESF-den långa vägen, 
Gyllenkroken 

Informationsutbyte. 
Styrgruppsmöte. 

3 gånger Informationsutbyte inför förstudie till eventuell 
projektansökan 

     

Handläggare 
funktionshinder, ekonomi, 
rehabilitering, Västra 
Göteborg. 

Erfarenhets- och 
informationsutbyte 

1 gång Omsesidigt informationsutbyte. Frågestund. 

     

”Din rätt i vården” på 
Nordstan. 

Informationsutbyte 1 gång Informationsutbyte med VG-regionen, 1177, 
Försäkringskassan, och patientnämnden 

     

Stadsdelarnas 
Boendesekreterare, 
Göteborg, Fastighetskontoret 

Information 1 gång Information/samverkan 

     

Vuxengymnasiet, Studium 
Majorna,(studenter; 
boendestöd, personlig 
assistent mm) 

Information 
 

1 gång Information, föreläsning 

     

AR-steget, arbetslivsinriktad 
rehabilitering som drivs av 
Samordningsförbundet 
Centrum 

Information 1 gång Information, föreläsning 
 

     

Aktivitetshus Centrum Uppsökande arbete och 
informationsutbyte 

9 gånger Att informera besökare om vår verksamhet, 
hänvisa, att finnas tillgängliga och svara på 
frågor. Det har även lett till nya kontakter 
med uppdragsgivare.      

Attention Informationsutbyte/samverkan 2 gånger Ömsesidigt informationsutbyte. Samverkan 
kring frågor om behov och systembrister. 

     

Diakoner i Väster 
 

Erfarenhets- och 
informationsutbyte 

1 gång Omsesidigt informationsutbyte  

     

Hälsotekets informations-
hörna Frölunda Kulturhus 

Uppsökande arbete och 
informationsutbyte  
 

9 gånger Att informera besökare om vår verksamhet, 
hänvisa, att finnas tillgängliga och svara på 
frågor.      

Hälsotekets Nätverksträffar     Erfarenhets- och 
informationsutbyte 

2 gånger Möta andra professionella som bemannar 
informationshörnan, och planera olika 
aktiviteter i Hälsotekets regi.      



 


