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Rehabiliteringsteamet
- særlig tværfaglig indsats
Hvis det vi sammen gør i jobcentret ikke får dig i job eller i gang med at uddanne dig,
kan du få tilbudt et møde med kommunens rehabiliteringsteam. Teamet er sammensat
af medarbejdere fra forskellige områder i kommunen. Sammen med dig og din
sagsbehandler vurderer teamet, om du med en særlig indsats kan komme i
arbejde på fuld tid igen. Det kan også være, at rehabiliteringsteamet finder
Afklaring
af dine
frem til, at et fleksjob eller en førtidspension er det bedste for dig.
muligheder
HVEM GÆLDER DET?
Rehabiliteringsteamet kan hjælpe dig, hvis du:
• er ledig og ikke kan komme i job eller uddannelse med den
normale indsats
• er sygemeldt og ikke få forlænget dine sygedagpenge efter
forlængelsesreglerne (se også faktaarket ”jobafklaringsforløb”).
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Før mødet i rehabiliteringsteamet
Før du mødes med teamet, skal du sammen med din sagsbehandler lave en grundig beskrivelse af alt det, du kan i forhold til job og
uddannelse, og hvad du måske mangler, herunder:
• Hvilke erfaringer, ressourcer og ønsker, du har i forhold til job og
uddannelse
• Hvilke arbejdsmæssige og/eller sociale udfordringer, du har i
forhold til job eller uddannelse
• Hvilke personlige ressourcer og netværk, du har
• Hvordan din helbredsmæssige- og hidtidige forsørgelsessituation
ser ud
• Hvilke erfaringer, der er med den hidtidige indsats
Derudover skal din praktiserende læge beskrive dine muligheder
for arbejde/uddannelse.

Under mødet i rehabiliteringsteamet
Under mødet skal du sammen med rehabiliteringsteamet finde frem til, hvordan du kan komme i gang med at arbejde eller
uddanne dig med udgangspunkt i dine styrker. Din sagsbehandler
er med på mødet, og du kan også tage en med, der kender dig
godt. Det kan i enkelte tilfælde være nødvendigt at henvise dig til
yderligere undersøgelse hos Klinisk Funktion, inden teamet kan
komme med sin indstilling.

Efter mødet i rehabiliteringsteamet
Efter mødet kommer rehabiliteringsteamet med en indstilling til,
hvordan du bedst kan komme videre fra din nuværende situation.
Den indeholder en vurdering af din fortsatte evne til at arbejde. Den
kan eventuelt også indeholde en beskrivelse af konkrete forløb og
aktiviteter, der kan hjælpe med at udvikle din arbejdsevne (hvis vi
fx tilbyder dig et ressourceforløb, eller hvis du er indstillet til et
jobafklaringsforløb). På baggrund af rehabiliteringsteamets indstilling, samarbejdet med dig om din plan, og de øvrige oplysninger,
træffer kommunen en afgørelse om din sag, og du modtager et
brev om, hvad der er besluttet.
Afgørelsen kan være:
• Ressourceforløb (se separat faktaark)
Hvis en særlig indsats kan hjælpe dig videre og på sigt i gang med
at arbejde eller uddanne dig, får du tilbud om et ressourceforløb
• Fleksjob (se separat faktaark)
Du får ret til et fleksjob, hvis du har varige og væsentlige begrænsninger i din arbejdsevne. Du skal heller ikke kunne opnå
eller fastholde et arbejde på normale vilkår, og du må ikke have
ret til førtidspension
• Førtidspension (se separat faktaark)
Du kan få førtidspension, hvis din evne til at arbejde er varigt
nedsat til det ubetydelige, og din evne til at arbejde ikke kan
udvikles på grund af dit helbred.
Hvis der ikke er grundlag for hverken ressourceforløb, fleksjob eller
førtidspension kan beslutningen også blive, at du skal tilbage i
jobcentret og arbejde videre med andre tilbud.

SÅDAN GØR DU
Kontakt jobcentret hvis du vil vide mere om rehabiliteringsteamet.
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