Arbetsplatsnära funktionsbedömning
Vi erbjuder arbetsgivaren stöd i att bedöma aktivitetsförmåga hos medarbetare som genomförs av arbetsterapeut. Bedömningen ger en helhetsbild av medarbetarens
problem, resurser och behov av åtgärder och är ett
viktigt bidrag till en eventuell rehabiliteringsplan. Ju tidigare en arbetsterapeutisk utredning sätts in i en rehabiliteringsprocess finns det möjlighet för den sjukskrivne att
återgå till arbetslivet.

Mål med insatsen är att hindra medarbetare från att
falla ur arbetslivet i sjukskrivning och tillse hur medarbetaren kan fortsätta arbeta på hel- eller deltid inom
nuvarande eller annat yrke/arbetsplats. Genom insatsen, Arbetsplatsnära funktionsbedömning, bedöms
följande aspekter:
•Bedömning av funktion utifrån för tjänstens specifika
arbetsuppgifter

Processen:
6-veckors process med Starck & Partner som neutral part
som kartlägger och bedömer medarbetarens uppfattning
om arbetslivet samt genomför kvalitetssäkrad kartläggning av förmågan genom observation samt arbetsterapeutiska test.

•Matchning mellan medarbetaren och arbetsplatsen
utifrån aktivitetsförmåga
•Rapport med bedömning av möjligheter till ändring/modifiering av arbetsuppgifter i befintligt yrke/
befintlig arbetsplats. Kan användas som underlag till
FK.

GAP-MODELL
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FUNKTIONSBEDÖMNING
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ARBETSGIVARENS KRAV

GAP-tätning: Observation för att fånga
möjliga åtgärder och tillrättaläggning
för medarbetaren i befintligt arbete
(fortsatt AWP-testning)
Eventuellt prövning i annan
verksamhet
Uppföljning och utvärdering
Kartläggning:
Arbetsuppgifter, möjligheter och
förhållanden på arbetsplatsen
Testning, WRI-S, AWP

MEDARBETARENS FÖRUTSÄTTNINGAR
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Bedömning och sammanställning av
resultat:
Sammanställning av information och
rekommendation framåt
Utvärdering av arbetsförmåga och
arbetsmöjligheter
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Avslut
Rapport om resultat
Rekommendationer framåt

_____________________________________________
Nöjd medarbetare och nöjd chef
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Insatsen i korthet
Bestämd insats av arbetsterapeut – informationsmöte, kartläggande samtal; WEIS/WRI, observation i
real arbetssituation; AWP, bedömning och sammanställning av resultat, slutrapport.

Inledande samtal: Roll och målsättning med
insats, kartläggning av tjänstekrav, nuläge och
möjligheter.

Om oss
Starck & Partner har funnits sedan 1997 och levererar tjänster för
att skapa hålllbara och produktiva arbetsplatser där alla kommer
till sin rätt.
Starck & Partner har flera fastanställda leg arbetsterapeuter med lång erfarenhet av bedömning av arbetsförmåga samt samverkan med både AF och FK.

