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Remitterad till Coachingteamet 
 
 
Ort…………………………………………………………….. Av ”En dörr in” den ………….../……........ –  ……………. 
 
Namn…………………………………………………………......................................Pers.nr……………………………………… 
 
Telefonnr………………………………………………………………………………………....................................................... 
 
Adress………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Remitterad av…………………………………….……………………. Försäkrad via…………………................................... 
 
Nuvarande typ av försörjning………………………………………………………………….............................................. 
 

Aktuell hos:        □ Vårdcentral  □ Psykiatrin              □ Socialtjänst 

 

     □ AF  □ FK              □ ………………………………………………… 

 
Ev namn på kontakter…………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Orsak/problematik………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Uppdrag/syfte………………………………………………………………………………….................................................. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Bedöms det finnas potentiell arbetsförmåga på sikt?      □ Ja      □ Nej     □ Oklart 

 
Kommentarer…………………………………………………………………………………................................................... 
 
.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
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Vad har tidigare gjorts av ordinarie myndigheter - innan remittering till Coachingteamet? 
 
………………………………………………………………………………………....................................................................... 
 
………………………………………………………………………………………………….............................................................. 
 
………………………………………………………………………………………………….............................................................. 
 

Finns läkarutlåtanden och/eller utredningar för personen?           □ Ja      □ Nej      

 
Om ja, vilka?……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Finns SIP?           □ Ja      □ Nej      

 
Annan kort historik/övriga upplysningar av vikt för Coachingteamet (t ex tidigare missbruk, 
kriminalitet, våldsbenägenhet, sociala problem el dyl)? Kom ihåg att inte remittera personer som ni 
själva inte skulle träffa ensamma!  
 
 
………………………………………………………………………………………………….............................................................. 
 
………………………………………………………………………………………………….............................................................. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
 

 

Har du fyllt i remissen korrekt? Stäm av mot manualen på nästa sida!   
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Manual 
för 

Remiss till Coachingteamet 
 
 

 Fyll i om det är ”En dörr in” i Malung-Sälen eller Vansbro som skrivit remissen, samt 
datum för möte då detta gjorts. 

 
 Fyll i individens personuppgifter. 

 
 Vilken myndighet är det som remitterar personen (vem är det som står för 

försörjningen)?  Vilken huvudman står för deltagarens försäkring vid deltagande i 
Coachingteamet (och räcker befintlig försäkring till)? 

 
 Vilken typ av försörjning har personen, är det sjukersättning, försörjningsstöd… ? 

 
 För att en person ska vara aktuell för Coachingteamets verksamhet krävs att han/hon 

är aktuell hos minst två av huvudmännen, kryssa därför i vilka av dem personen är 
aktuell hos vid tiden för remisskrivandet. Skriv också ev kontaktperson/-er. 

 
 Vilken orsak/problematik ligger bakom att personen remitteras till Coachingteamet? 

 
 Vilket är uppdraget/syftet med att personen remitteras till Coachingteamet? 

Förutom att personen ska nå egen försörjning/börja studera, finns det något annat 
uppdrag eller syfte med remitteringen? 

 
 Vilka åtgärder har tidigare vidtagits av de berörda parterna? Beskriv vad ni tidigare 

gjort för att hjälpa och/eller utreda personen.  
 

 Finns läkarutlåtanden och/eller utredningar (t ex från hab, psykiatrin, vårdcentral, 
APU fr Arbetsförmedlingen el dyl) som är av vikt för Coachingteamet att ta del av?  
 

 Finns SIP?  
 

 Finns det något annat viktigt Coachingteamet har nytta av att veta när det gäller 
personen (t ex tidigare missbruk, kriminalitet, våldsbenägenhet, sociala problem el 
dyl)? Kom ihåg att coacherna i Coachingteamet ofta träffar deltagare ensamma och 
att det inte finns samma säkerhetssystem som hos ordinarie myndigheter!  
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Återremitterad/avslutad 
 
Datum…………/………… 
 
Insatsen i Coachingteamet är avslutad då:  

 personen uppnått egen försörjning genom: 
 

 CSN    

 Förvärvsarbete  

 Förvärvsarbete med lönebidrag 
 

 personen fått sjukersättning 
 

 personens behov inte kan tillgodoses genom Coachingteamet 
 

 personen har remitterats till annan instans………………………………………………………………………. 
 

 personen själv inte medverkat till förändring av sin situation 
 

 personen själv begärt det 
 

 annan orsak till avslut………………………………………………………………………………………………………. 
 

Kort sammanfattning om åtgärder via Coachingteamet  

………………………………………………………………………………………………….............................................................. 
 
………………………………………………………………………………………………….............................................................. 
 
………………………………………………………………………………………………….............................................................. 

 
Annat av vikt …………………………………………………………………………………........................................... 
 
………………………………………………………………………………………………….............................................................. 

 
………………………………………………………………………………………………….............................................................. 

 

Kontaktperson i Coachingteamet har varit …………………………………………………………………………….  

 
Inskrivningstiden i Coachingteamet har varit fr o m……………. t o m…………… 
 
d v s…………….. år och……………….. månader. 
 


