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For at deltage, skal man:
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Bo i Guldborgsund eller Lolland Kommune.
Være over 18 og under 70 år.
Have en eller flere af følgende:
•
Fysiske helbredsproblemer
•
Psykisk sygdom og/eller misbrug.
•
Sociale udfordringer.
•
Hyppige indlæggelser/genindlæggelser.
Have hyppige akutte indlæggelser, hyppige eller
forskellige kontakter, på tværs af social- og sundhedsvæsenet (eller forvente at få det).
Borgeren skal acceptere, at der bliver formidlet
kontakt.
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Er dement (eller har tilsvarende kognitive problemer), har cancer eller er terminalt syg.
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Se www.regionsjaelland.dk/minvej, skriv til
minvej@regionsjaelland.dk, eller ring på telefon:
25 18 03 41.
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”Jeg har tænkt på, at Sammen om min vej måske er
noget for dig. Det er et tilbud, hvor du kan få en
person, der sammen med dig, finder frem til, hvordan du bedst kan få hjælp og støtte ud fra dine
behov og ønsker.”
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min vej. (Ved behov: ”Skal jeg gennemgå den med
dig?)”
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”Hvis du er interesseret, kan jeg hjælpe dig med at
få kontakt til Sammen om min vej. Så kommer der
en fra teamet og taler med dig om dine forventninger. De kan også fortælle dig mere om, hvad det vil
sige at deltage.”
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