Strategiskt rehabstöd
Vi vill hjälpa organisationer och HR att stötta sina
chefer att bli ägare av sin rehabilitering genom
utbildning och strategisk handledning att sortera i
ärendena, vad är vad?
Genom effektiv och systematisk rehabilitering tar
organistionen inte bara ansvar för sina medarbetare
utan även på en samhällelig nivå där man tillser att
genom tidiga insatser motverka långtidssjukskrivning
och utanförskap.
Starck & Partners strategiska rehabstöd inriktar sig
på att göra din organisation självständig och rusta
organisationens chefer till att självständigt klara
effektiva rehabprocesser. Vi kommer in och utifrån
era behov och önskemål kan vi sätta upp processer
med målet att organisationen självständigt arbetar
systematiskt.
Vi vet att de flesta organisationer har goda verktyg
för rehabilitering, vi bistår till att använda de befintliga vertygen mer effektivt.

Vårt erbjudande:
• Utbildning i kartläggning och rehabilitering
- förhindrande av upprepad korttidsfrånvaro, arbete
med tidiga insatser, hur hanterar man frånvaro som
inte är av medicinksa orsaker?

• HR-handledning - individuellt/grupp - rehabspecialist bistår med hantering och struktur kring
organisationens rehabärenden, vad är vad och
vilken insats ger bäst resultat (exempelvis öppenvården, psykiatrin, företagshälsovården, beroendemottagning, uppföljande samtal) .
• Inventeringsmöten för chefer - Regelbundet
stöd för chefer kring rehabärenden med uppföljning av sjukfrånvaro, kartläggning kring mis�skötsamhet, konflikter, vantrivsel, svåra samtal
mm. Vad är vad och vilken insats ger bäst resultat
(exempelvis öppenvården, psykiatrin, företagshälsovården, beroendemottagning, uppföljande
samtal) .

Våra rehabspecialister

Om oss

Starck & Partner har omfattande erfarenhet av att
bistå organisationer med stöd i rehabiliteringsfrågor.

Starck & Partner har funnits sedan 1997 och levererar tjänster för
att skapa hålllbara och produktiva arbetsplatser där alla kommer
till sin rätt.

Sedan januari 2019 erbjuder Starck & Partner
strategiskt rehabstöd med syfte att minska sjuktalen i
organisationer och att göra rätt insats.

Våra konsulter som arbetar med konflikthanering är samtliga leg.
psykologer eller seniora beteendevetare med specifik kompetens
inom området.

Vi vill hjälpa organisationer och HR att stötta sina
chefer att bli ägare av sin rehabilitering.

Starck & Partner är verksamt över hela landet och har kontor i
Stockholm och i Göteborg

