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Informationsblad Case Management 
Till dig som blir inbjuden, uppringd eller på olika sätt kontaktad av en Case Manager 

 

Case Management, eller vård- och stödsamordning, går ut på att samla alla nödvändiga resurser som 
är till hjälp för att lösa den enskilde personens problem för att kunna ge ett samlat, samtidigt stöd 
från olika parter. Case Managern har tillsammans med klienten själv ansvar för all samverkan på 
individnivå. 

Case Managern kan vara anställd inom region eller kommun. Personen har, förutom sin 
yrkesprofession, gått en kurs i Case Management på högskola.   

Case Managern arbetar med personer med omfattande psykiatrisk problematik, ofta samsjuklighet 
med missbruk eller psykosomatisk sjukdom. Blir du kontaktad av en Case Manager kan du utgå ifrån 
att personen det gäller har stora svårigheter och behov av samordnat stöd från olika huvudmän. 

Inledningsvis gör Case Managern och klienten en kartläggning av behov och resurser samt en 
nätverkskarta. Sedan bjuds aktuella personer in till ett resursgruppsmöte där fokus ligger på 
klientens mål. Resursgruppsmötet är den klientens eget möte och ett tillfälle där den Samordnade 
Individuella Planen (SIP) alltid görs. På mötet fastställs även en krisplan, där medlemmarna i 
resursgruppen får kännedom om klientens tidiga varningstecken på återinsjuknande.  

Vad kan du förvänta dig som resursperson och vad är din uppgift? 

• Blir du inbjuden till ett resursgruppsmöte är det viktigt att du infinner dig. Du är utsedd av 
klienten. Ofta sker mötena i klientens hem eller på någon annan plats som personen har valt 
ut.  Om du bedömer att det finns någon annan i din närhet som är bättre lämpad än du själv 
att närvara, informera då Case Managern om det.  

• Du får på förhand information om de mål som ska diskuteras på kommande 
resursgruppsmöte. 

• Du kan om du vill be om en kopia på det samtycke om att sekretessen upphör, som Case 
Managern gjort med klienten inför att du blivit kontaktad. 

• Blir du kontaktad av en Case Manager, ta tillfället i akt och ta del av kartläggningsmaterialet 
som finns. Case Managern arbetar med olika bedömningsinstrument och dokument (som 
CAN, QLS 100, GAF-skattning, Nätverkskarta och SIP), som fungerar lika bra i psykiatri som 
socialtjänst.  

• Du får ofta som resursperson kunskap om klientens tidiga varningstecken och kan komma att 
få en uppgift i ett akut läge. 

• Se Case Managern som ett stöd i att få en helhetsbild av klienten och någon som kan 
koordinera och följa upp alla insatser på individnivå. Det gör det lättare för dig att planera 
utifrån ditt ansvarsområde. 


