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VELKOMMEN TIL
REHABILITERINGSTEAMET

HVORFOR SKAL DU TIL MØDE?
Du er inviteret til møde i Rehabiliteringsteamet, så vi kan undersøge dine
muligheder for at komme ind på arbjedsmarkedet, hvad enten i almindeligt job
eller i støttet beskæftigelse. Formålet med mødet er, at Rehabiliteringsteamet
kommer med forslag til, hvordan du kan komme i job eller uddannelse.
Hvem deltager i mødet?
Du og din sagsbehandler deltager i mødet sammen med:
•
•
•
•
•
•

En medarbejdere fra Københavns Jobcenter
En læge (sundhedskoordinator) fra Region Hovedstaden
En medarbejder fra Sundhedsforvaltningen
En medarbejder fra Socialforvaltningen
En medarbejder fra Børne- og Ungeforvaltningen, hvis du er under 25 år
En tolk, hvis du ikke taler dansk

Du er velkommen til at tage en bisidder med til mødet. En bisidder kan f.eks.
være en ven, et familiemedlem eller en repræsentant fra din fagforening.
Hvis du har en partsrepræsentant, inviteres vedkommende automatisk til mødet.
Sundhedskoordinatoren er en læge, som har kendskab til sundhedsvæsenet og
behandling. Sundhedskoordinatoren kan kontakte din læge.

Rehabiliteringsteamet stiller spørgsmål til din sag. Du kan også stille spørgsmål
til teamet. Teamet vil tale med dig om konkrete muligheder for støtte til at
opnå uddannelse eller job. Rehabiliteringsteamet kan indstille til (dvs. anbefale):
•
•
•
•

Fleksjob
Ressourceforløb
Førtidspension
Eller anden indsats

Du får på mødet besked om, hvad Rehabiliteringsteamet indstiller til.

HVAD SKER DER EFTER MØDET
Du får et brev med teamets indstilling. Du kan komme med bemærkninger til
indstillingen. Først herefter træffes afgørelsen.
Hvem træffer afgørelsen
Det er Jobcentret, som på baggrund af indstillingen og dine bemærkninger
træffer afgørelse om fleksjob, ressourceforløb eller anden indsats. Det er
Socialcenter København, der afgører om du er berettiget til førtidspension.
Beslutningen tages ud fra Rehabiliteringsteamets indstilling, dine kommentarer
og de øvrige oplysninger om dig.

Du har indflydelse
Mødet tager udgangspunkt i den forberedende plan, som viser din situation i
forhold til:
• Uddannelse og arbejde
• Sociale forhold
• Tilbud fra kommunen
• Helbred (din egen læges vurdering vil indgå i beskrivelsen)
Du får inden mødet de samme oplysninger som rehabiliteringsteamet.

Trin for trin:
Hvad sker der, når
du har søgt om
ressourceforløb,
fleksjob eller
førtidspension.

Du får vejledning af din sagsbehandler
Du udarbejder en rehabiliteringsplan sammen med
din sagsbehandler
Din sagsbehandler indhenter relevante oplysninger

Hvordan foregår mødet

Du bliver inviteret til møde med Rehabiliteringsteamet

Mødet varer op til 45 minutter. Mødet begynder med en præsentation. Her har
du og din sagsbehandler mulighed for kort at fortælle om din situation.

Du får alle oplysninger inden mødet i Rehabiliteringsteamet
Rehabiliteringsteamet udarbejder en indstilling,
som du kan komme med kommentarer til

