Rehabomställning/Rehaboutplacement
I de fall där individer på grund av sjukdom och
ohälsa inte kan vara kvar i sin anställning erbjuder
vi rehabomställning.
Starck & Partners rehabomställning är ett särskilt anpassat omställningsprogram, med ett multidisciplinärt team,
som ger unika möjligheter och nya förutsättningar.
Rehabomställning riktar till medarbetare med ohälsoproblematik där samtliga rehabiliteringsmöjligheter inom
nuvarande verksamhet är uttömda.
Starck & Partners långa erfarenhet av rehabomsätllning
har stärkt vår tes att individer som uppvisat ohälsa i en
kontext, faktiskt kan få möjlighet att bli friska i ett nytt
sammanhang. Att få rätt person på rätt plats, det vinner
både organisationen och medarbetaren på.
Starck & Partner har genom åren varit med i olika forskningssammanhang kring begreppet ”inlåsning i arbetslivet” och vet att så många som var femte person riskerar
ohälsa på grund av att arbetsplats och/eller yrke inte
passar för personen.

Upplägg:
Individen kommer till vårt multidisciplinära team med både
leg arbetsterapeut, socionom, beteendevetare och leg
psykolog som resurser för att finna rätt lösning. Kartläggning görs av personens målsättning, resurser, styrkor,
hinder och behov av stöd.
Stödet är mer omfattande än vid annan omställning så
som koordinerande med andra instanser; ex. Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Individen lyfts regelbundet på teammöten för att anpassa insaten för bästa
resultat.
Vid behov kan bedömning av arbetsförmåga utföras med
olika kognitiva tester samt arbetsterapeutiska tester som
genomförs i aktivitet.
Inom programmet kan det ges möjlighet till arbetsträning
samt till rehabkoordinering med stöd i framtagning av
underlag för att udnerlätta rehabiliteringsprocessen.
Starck & Partner arbetar holistisk och ut ett hälsoperspektiv. Därför får alla deltagare i våra karriärväxlingsprogram
tillgång till träning på Friskis & Svettis. Detta har visat sig
skapa goda förutsättningar för ett hållbart arbetsliv framåt.

Om oss
Starck & Partner har funnits sedan 1997 och levererar tjänster för att
skapa hålllbara och produktiva arbetsplatser där alla kommer till sin
rätt.
Vårt rehabteam är ett unikt sätt att ta sin an omställningsfrågor vid
ohälsa. Med våra värdeord MOD, ETIK, RESULTAT arbetar vi för att
alla ska finna en plats på arbetsmarknaden.

Starck & Partner är verksamt över hela landet och har kontor
i Stockholm och i Göteborg.
Ett unikt verktyg som vi har vid olika omställningsprocesser
är Arbetsgivarringen som ger möjligheter för personen att
gå på studiebesök och även praktisera i annat yrke och/
eller företagskultur. I Arbetsgivarringen ingår idag ca 70
organisationer.

