Kort om Samrehab – Samordnad rehabilitering
Samrehab erbjuder sjukskrivna utan sjukpenning
en möjlighet att komma vidare
Samordningsförbundets projekt Samrehab innebär att även sjukskrivna
utan sjukpenning, som saknar sjukpenninggrundande inkomst, kan
erbjudas samordnad rehabilitering, det vill säga flera myndigheter samverkar kring varje person för att bästa möjliga stöd ska kunna ges.
Erfarenheten har visat att det ofta behövs stöd från fler myndigheter än
en för att rehabiliteringen ska leda framåt.

Vill du veta mer om Samrehab?
Ring eller mejla Samrehabs projektledare
Maria Kinhamer
Tel. 010-116 36 26 eller 072-725 58 22
maria.kinhamer@forsakringskassan.se

Samtidigt som personer ur målgruppen får stöd ska nya arbetssätt prövas
och utvecklas som sedan kan leva kvar i ordinarie verksamheter.

Varför startades Samrehab?
En kartläggning från april 2018 visar att det finns sammanlagt 142
personer i Haninge, cirka 100-110 i Nynäshamn och 78 i Tyresö som är
sjukskrivna utan sjukpenning och som får ekonomiskt bistånd.
Varken Försäkringskassan eller socialtjänsten har kunnat arbeta aktivt
med just denna målgrupp, som därför inte fått tillgång till samordnad
rehabilitering på samma sätt som sjukskrivna med sjukpenning.

Socialsekreterare ansvarar för planeringen
Utifrån kartläggningen kommer Samrehab till en början att fokusera på
gruppen unga vuxna, 18-25 år. I Haninge består den av 17 personer, i
Nynäshamn 7 och i Tyresö 19.
Dessa personer ska få en planering som leder till rätt stöd och möjlighet
att delta i lämpliga rehabiliteringsinsatser. Här är Resursrådet/En väg in
för det mesta inkopplat. Vårdens medverkan är särskilt viktig i Samrehab,
då de medicinska underlagen har stor betydelse för planeringen av
stödinsatserna.

Mål för projektet
• En myndighetsgemensam metod för samverkan kring målgruppen
utvecklas i respektive kommun, utifrån lokala förutsättningar. Denna ska
sedan förankras och implementeras som en del av ordinarie verksamhet.
• Samrehab ska leda till att fler som idag är sjukskrivna utan sjukpenning
får möjlighet till rehabilitering för att sedan kunna försörja sig själva,
genom arbete eller studier, eller ha närmat sig arbetsmarknaden.

Projektperiod, samverkanspartners och budget
Samrehab startade den 1/4 2018 och pågår till den 31/3 2019. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Stockholms läns landsting samt
kommunerna Haninge, Nynäshamn och Tyresö samverkar i projektet.
Den totala projektbudgeten är 1,9 mkr.

Kontaktpersoner i kommunerna
Följande socialsekreterare kan du vända
dig till i respektive kommun:
• Haninge

Sara Uskali, 08-606 72 34
sara.uskali@haninge.se
• Nynäshamn

Camilla Jansson, 08-520 681 08
camilla.jansson@nynashamn.se
• Tyresö

Grace Namazzi Andersson, 08-578 292 45
grace.namazzi.andersson@tyreso.se
Samordningsförbundet Östra Södertörn
Förbundet möjliggör samordnade
rehabiliteringsinsatser för att förhindra eller
förkorta sjukskrivningar och arbetslöshet.
Förbundet ägs och finansieras gemensamt
av Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan,
Stockholms läns landsting samt kommunerna Haninge, Nynäshamn och Tyresö.

Läs mer om förbundet!
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