VI SKA GÖRA EN KORT FILM OCH
SÖKER DIG SOM VILL DELA MED
DIG AV DINA ERFARENHETER AV
SIP OCH DELAKTIGHET
Varför söker vi dig?
I projektet ”Förbättrad SIP för personer med psykisk ohälsa” arbetar vi för
att stärka samverkan mellan kommun och region och förbättra SIP för den
enskilde personen. Som en aktivitet inom projektet kommer vi under
hösten 2021 ha workshop för medarbetare inom kommun och region med
temat ”den enskildes delaktighet i SIP”.
Som en del av workshopen kommer vi visa en film om SIP och delaktighet.
Till denna film vill vi samla in erfarenheter från personer som haft en SIP,
personligen eller som närstående. Det är viktigt att de professionella får
höra och ta del av den enskildes röst!

____

Vill du dela
erfarenheter om SIP
för att förbättra
framtidens SIPmöten?
____

Intervjuer sker
löpande fram till den
14 juni
____

Frågor vi önskar få svar på
v Vad är din erfarenhet av SIP?
v Varför är SIP viktigt?
v Vad är delaktighet för dig?
v När känner du dig delaktig i SIP?
v Om du inte känt dig delaktig, vad kunde de professionella gjort

Som tack för din
medverkan får du
välja ett presentkort
från Västerås City
eller gogift.se

annorlunda för att du skulle bli delaktig?
v Vad är viktigt för att skapa delaktighet i SIP? Kan du ge exempel?

____

Telefonintervju, digitalt möte eller skriftliga svar
Vi söker dig som vill dela med dig av dina erfarenheter till oss. Vi ber dig
inte ställa upp personligen i filmen utan dina erfarenheter kommer
återberättas av aktörer. Vi önskar göra en intervju över telefon eller via
digitalt möte på Teams. Du kan även besvara frågorna skriftligt.

Kontakt
För att boka intervjutid eller om du har frågor, kontakta Linda Garpentjärn
på 021-481 83 07 eller linda.garpentjarn@regionvastmanland.se
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