Information till läkare och annan personal inom vården om SAMRE – Samordnad rehabilitering

Din roll är viktig för att patienter ska kunna få rehabilitering!
SAMRE erbjuder sjukskrivna utan sjukpenning
en möjlighet att komma vidare
Samordningsförbundets insats SAMRE innebär att en sjukskriven
person kan erbjudas samordnad rehabilitering, det vill säga flera
myndigheter samverkar kring personen 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?
Ring eller mejla SAMREs projektledare
Elsa Lundqvist, tel. 08-590 970 56
elsa.lundqvist@upplandsvasby.se

SAMRE är en samverkansinsats som syftar till att utveckla ett
gemensamt arbetssätt kring målgruppen sjukskrivna som inte
har sjukpenninggrundande inkomst (SGI).

Din medverkan är en viktig förutsättning
Om din sjukskrivna patient uppbär ekonomiskt bistånd istället för
sjukpenning behöver personen ett medicinskt underlag att lämna
till sin socialsekreterare.

Korta fakta om förbundet

Som sjukskrivande läkare spelar du
här en viktig roll i din patients
rehabilitering. Du bedömer om
sjukdomen ger en nedsatt funktions- och aktivitetsförmåga och tar
även ställning till längden och omfattningen av sjukskrivningen.

Verksamhetsidé: ”Samordningsförbundet
Sollentuna – Upplands Väsby – Sigtuna möjliggör
samverkan mellan myndigheter kring rehabiliterings- och arbetsmarknadsinsatser som ger
personer med behov av samordnat stöd bättre
förutsättningar att öka arbetsförmågan och kunna
försörja sig själva.”

Du skriver det medicinska underlaget och din bedömning är en
viktig utgångspunkt för rehabiliteringen. Den medicinska information som du ger kring din patient
kan hjälpa oss att skapa förutsättningar för en effektiv rehabiliteringsprocess med sikte på att personen ska komma närmare arbete eller studier och få en bättre livskvalitet. Många i målgruppen är föräldrar – att förbättra deras
situation gynnar även barnen.

Vision:
”Våra samverkansinsatser leder till att våra
deltagare kan försörja sig själva och leva ett
självständigt liv.”

.

Det medicinska underlaget spelar en nyckelroll!
Underlaget behöver innehålla en tydlig beskrivning av din patients
begränsningar på grund av sin sjukdom, inte bara för att förstå
varför sjukskrivning är nödvändig. Socialsekreteraren får då också
bättre möjligheter att erbjuda rätt stöd och insatser under sjukskrivningen. De här uppgifterna behöver finnas med i underlaget:
• Diagnos.
• Funktionsnedsättning och aktivitetsbegränsning.
• Aktuell behandling/medicinska insatser.
• Aktuella arbetsuppgifter och prognos.

Förbundet bildades 1 juni 2017 och verkar utifrån
Finsam-lagen; lagen om finansiell samordning
(2003:12).
6 medlemmar:
Arbetsförmedlingen • Försäkringskassan
• Region Stockholm • kommunerna Sollentuna,
Upplands Väsby och Sigtuna.
Finansiering:
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och
Region Stockholm 25 % var, kommunerna
tillsammans 25 %.
Ett av åtta samordningsförbund i länet.

Läs mer om förbundet!
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