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Verksamheter och enheter som Initiativ och kallelser till Samordnad individuell plan kan sändas till i IT-stödet Prator. 

 

 

  

Primärvård 

 Ängsgårdens vårdcentral 
Ärenden:  Se förklaringsruta 

 VC Surahammar  

FÖRKLARING 

 Habiliteringscentrum  
Ärenden:  Pågående relevant kontakt  

o Habilitering Fagersta 

 

Hit sänder kommunen (även landstinget vid behov) 
o initiativ och kallelse då det finns en på-

gående relevant kontakt med specialist-
vården t.ex. psykiatrin eller habiliteringen 

 initiativ och kallelse i övriga fall och vid 
frågetecken då det alltid är den enskildes 
vårdcentral som har grundansvaret.  

Hit sänder landstinget (även kommunen vid behov) 
 Initiativ och kallelse då det finns en pågående 

relevant kontakt med socialtjänsten  t.ex. 
försörjningsstöd,  hemsjukvård eller 
boendestöd  

 initiativ då den enskilde ej har pågående 
kontakt eller vid andra frågetecken  

 

Surahammars kommun 

 Surahammar IFO 

Ärenden: barnavårdsärenden, missbruk, 
ekonomi/försörjningsstöd, flykting, ensam-
kommandebarn.  

 Surahammar IFO Barn 

 Surahammar IFO Ekonomi 

 Surahammar Flykting 

 Surahammar IFO Vuxen/Missbruk 

 Surahammar Vård och omsorg  

Ärende: hemtjänstmatdistribution, 
trygghetslarm, korttidsplats, särskilt boende, 
kommunal Hälso- och sjukvård, LSS-
personkretstillhörighet. 

 Surahammar Dynabacken 
 Surahammar Källbobacken 
 Surahammar Hemsjukvården 
 Surahammar Lilla Källbo 
 Surahammar Magneten 
 Surahammar Norrängen 
 Surahammar Ordinärt Boende Äldre 
 Surahammar Ordinärt Boende LSS 
 Surahammar Solbacken 
 Surahammar Stora Källbo 
 Surahammar Städet 
 Surahammar Vallbacken 
 Surahammar Österängen 

 Vuxenpsykiatri 
Ärenden: Pågående relevant kontakt 18 år och 
äldre 

o VUP Allmänpsykiatriska mottagningen 1 
V-ås  Födda dag 1-10 

o VUP Allmänpsykiatriska mottagningen 2 
V-ås  Födda dag 11-20 

o VUP Allmänpsykiatriska mottagningen 1 
V-ås  Födda dag 21-31 

o VUP psykosmottagning Väster, V-ås 
o VUP Psykosmottagning Öster, V-ås 

 

Ej klara enheter 

 Barn och ungdomspsykiatri 
Ärenden:  Pågående relevant kontakt 0-17 år 

o BUP mottagning Fagersta (fr 1/3) 

 Länsgemensamma 
specialistmottagningar 
Se särskilt dokument: länsgemensamma 
specialistmottagningar Västerås 
 

Kommunala verksamheter Specialistmottagningar 

Hit sänder kommunen 
o initiativ och kallelse då det finns en på-gående relevant kontakt med specialist-vården t.ex. psykiatrin eller 

habiliteringen 
 initiativ och kallelse i övriga fall och vid frågetecken då det alltid är den enskildes vårdcentral som har grundansvaret.  
Hit sänder landstinget 
 initiativ och kallelser då det åligger den eller de nämnder som ansvarar för beslut om bistånd enligt socialtjänstlagen.  

 initiativ vid frågetecken  
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