
 

April - 08 

Remitterad till Finsam 
 

Ort (Ludvika/Smedjebacken): ………………………………Beredningsgr. den: ………/ …… -…….. 
 

Namn: ……………………………………………… Pers. nr:  ………………………………….. 

Telefonnr: ……………..……………………………………………………………………….…… 

Adress: ……………………………………………………………………………………...……… 

Remitterad av (myndighet): ……………………………………………………………………... 

Nuvarande typ av försörjning: ………………………………………………………….………. 

Aktuell hos:    Vårdcentral           Psykiatrin         Socialtjänst    Af 

      Fk                 !   ……………………………………………………………. 

Ev, namn på kontakter: .................................................................................................................... 

 

Orsak/problematik:  …………………………………………………………………………...….. 

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

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

 

Tidigare vidtagna åtgärder från berörda parter………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

Är det känt eller finns det risk för att personen kan bli hotfull?  JA  NEJ 

Finns tidigare missbruk?  JA  NEJ Vad? ………………………Tid sedan avslut …………. 

Finns misstanke om pågående missbruk?  JA  NEJ Vad ? ………………………………….. 

Finns kriminalitet bakåt eller nu?  JA  NEJ Vad? ……………………………………………. 

 

Annan kort historik av vikt för Finsam : …….…………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

 



 

April - 08 

Återremitterad/avslutad 
 

Datum: ………/ ……… - …….   
 
 

Insatsen vid Finsam är avslutad då personen uppnått egen försörjning  

 CSN  Förvärvsarbete  Sjukersättning 

Avslutad då personens behov inte kan tillgodoses genom Finsam 

Har remitterats till annan instans: ……………………………………………….. 

 Avslutad då personen själv inte medverkat till förändring av sin situation 

Avslutat på egen begäran. 

 Annan orsak: ………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Kort sammanfattning om åtgärder genom Finsam: …………………………………….. 

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

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

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

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

 

Annat: ……………………………………………………………………………………….... 

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

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

 

 

Kontaktperson på Finsam har varit: ………………………………………………………... 

 

Inskrivningsperioden i Finsam har varit: ……………….. - ………………………  

dvs, ……... år  och  ..…….. månader. 
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