Känner du någon som drabbats av
psykisk ohälsa eller har en psykisk
funktionsnedsättning?
Har du en familjemedlem, släkting eller vän som du brukar hjälpa eller stötta i vardagen?
Ibland kan det vara svårt och ensamt att vara anhörig. Därför vill vi på kommunens
anhörigstöd nå ut med information om att vi finns och kan vara ett stöd för dig.
Vi har gjort en enkel enkät för att få reda på vilket stöd anhöriga önskar. Du kan vara
anonym. Men lämna gärna dina kontaktuppgifter om du vill bli kontaktad av oss eller få
inbjudan till våra aktiviteter.

Vill du svara på frågorna så finns olika alternativ:
•

Fyll i formuläret, vik och tejpa ihop så att adressen till kommunen syns.
Inget porto behövs.

•

Kontakta oss om du vill ha formulär hemskickat.

•

Fyll i formuläret på webben, www.ovanaker.se/anhorigstod
eller ladda ner, skriva ut och posta det.

•

Länk finns också på vår facebooksida:
anhorigstodet.ovanakers.kommun

Med vänliga hälsningar
Anhörigstödet i Ovanåkers kommun
Gyllengården, Gyllenvägen 26
828 33 Edsbyn
Telefon: 0271-571 01
E-post: anhorigstodet@ovanaker.se

Utdelningsadress

Besöksadress

Telefon

Telefax

E-post

Webb

828 80 Edsbyn

Långgatan 24

0271-570 00

0271- 573 74

kommun@ovanaker.se

www.ovanaker.se

Anhörigstödet i Ovanåkers kommun vill gärna veta vilket stöd som anhöriga till personer med
någon form av psykisk ohälsa skulle vilja ha. Vi hoppas genom enkäten få in önskemål och
förslag om olika stödinsatser.
Jag som svarar är:
Barn
Partner
Förälder
Syskon
Annan anhörig

Vad skulle du vilja ha för stöd eller vad tror du andra anhöriga skulle vilja ha?
Vilken tid skulle passa bäst? Du kan markera flera alternativ
Dagtid

Kvällstid

Information/ Kunskap
Enskilt stöd
Stöd i grupp
Annat, skriv gärna på raden
nedan

_____________________________________________________________________

Har du något stöd idag som anhörig?
Ja
Nej

Om ja, vilket?
______________________________________________________________________

Utdelningsadress

Besöksadress

Telefon

Telefax

E-post

Webb

828 80 Edsbyn

Långgatan 24

0271-570 00

0271- 573 74

kommun@ovanaker.se

www.ovanaker.se

Har du andra önskemål eller synpunkter?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Jag vill få inbjudan till kommande aktiviteter
Jag vill att ni kontaktar mig
Namn:_________________________________________________________________
Adress:________________________________________________________________
E-post:________________________________________________________________
Tel:___________________________________________________________________
Tack för ditt svar!
Anhörigstödet
Ovanåkers kommun
Tfn 0271-571 01
anhorigstod@ovanaker.se

Information om personuppgiftsbehandling
Anhörigstödet i Ovanåkers kommun behandlar dina personuppgifter i enlighet med den nya dataskyddsförordningen GDPR med stöd av socialtjänstlagen 5 kap, 10§. Anhörigstödet har bara serviceinsatser vilket innebär att
din kontakt med oss alltid är frivillig. Om du av någon orsak inte vill lämna personuppgifter så går det bra att vara
anonym.
De personuppgifter som vi behandlar är namn, adress, telefonnummer och e-postadress. Dina personuppgifter
behandlas enbart för att kunna hantera det ärende du vänt dig till oss med. Uppgifterna raderas när din kontakt
med oss har upphört.
Personuppgifterna kommer inte att föras över till tredje land.
Du har rätt att kontakta oss för att få information om vilka uppgifter som behandlas om dig eller för att begära
rättelse, överföring, radering eller begränsning av dina personuppgifter. För information, kontakta Ovanåkers
kommun, e-post kommun@ovanaker.se eller tfn 0271-570 00 (vx). Om du tycker att vi behandlar dina
personuppgifter på ett felaktigt sätt kontakta i första hand vårt dataskyddsombud via e-post,
dataskyddsombud@kfsh.se. Anser du fortfarande att dina personuppgifter behandlas på ett felaktigt sätt, kontakta
tillsynsmyndigheten Datainspektionen.
Om du har lämnat samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter har du när som helst rätt att återkalla ditt
samtycke till behandlingen. Ett återkallande påverkar inte lagligheten av behandlingen innan samtycket
återkallades. Kontakta i så fall den verksamhet som du gett ditt samtycke till.

Utdelningsadress

Besöksadress

Telefon

Telefax

E-post
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828 80 Edsbyn

Långgatan 24
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0271- 573 74

kommun@ovanaker.se

www.ovanaker.se

TEJPA
HÄR

Ovanåkers kommun
SVARSPOST
Socialförvaltningen
Anhörigsamordnaren
828 80 EDSBYN

TEJPA
HÄR

Frankeras ej.
Mottagaren
betalar
portot.

