Rehabilitering och samordning
En människa som tappat tron på sig själv och sin förmåga behöver rehabilitering. Arbetslivsinriktad rehabilitering syftar till att en person ska återfå sin arbetsförmåga.
Målet är att individen skall utöka sina möjligheter och
hitta ett hållbart sätt för återgång till arbetslivet.
För ett lyckat resultat behövs tid, helhetssyn, kontinuitet
och inflytande. Tidigt insatta rehabiliteringsåtgärder är
grunden för en lyckad rehabilitering.
Rehabiliteringen måste vara sammanhållen och behovsanpassad. Personens totala situation måste beaktas,
oavsett vilken sorts rehabilitering det handlar om. Därtill
är det viktigt att det finns en kontinuitet i åtgärderna och
att personen själv har inflytande över sin egen situation
genom hela processen.

Vårt arbetssätt

Vi arbetar i multidisciplinärt team med personalkonsult,
leg arbetsterapeut, socionom, beteendevetare och leg
psykolog för att ge individen det stöd den behöver.
Under hela processen är konsulten på Starck & Partner
samordnare för kontakterna med det övriga rehabiliteringsnätverket; Försäkringskassan, sjukvården och
arbetsgivaren.
Insatsen avslutas med en handlingsplan framåt för
individen samt förslag på eventuella vidare insatser.

Vi behovsanpassar varje rehabiliteringsuppdrag utifrån
medarbetarens och arbetsgivarens specifika förutsättningar.
Varje uppdrag startar med en kartläggning av resurser,
styrkor, utbildning, arbetslivserfarenhet, arbetshinder
samt tidigare åtgärder. Därpå följer en vägledningsperiod där studiebesök samt arbetsträning är moment som
ofta ingår.

Multidisciplinärt team

Om oss

Starck & Partner arbetar med multidisciplinära team
med personalkonsult, leg arbetsterapeut, socionom,
beteendevetare och leg psykolog för att ge individ
och organisation det stöd som krävs för att åstadkomma optimala resultat

Starck & Partner har funnits sedan 1997 och levererar tjänster för
att skapa hålllbara och produktiva arbetsplatser där alla kommer
till sin rätt. Starck & Partner är verksamt över hela landet och har
kontor i Stockholm och i Göteborg.
Ett unikt verktyg vi har vid olika omställningsprocesser är vår
Arbetsgivarring som ger möjligheter för individer att gå på studiebesök och även praktisera i annat yrke och/eller företagskultur. I
Arbetsgivarringen ingår idag ca 70 organisationer.

