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VARFÖR URKRAFT?
På Urkraft har vi 25 års erfarenhet av att ta tillvara männi-
skors potential och hitta vägar tillbaka till arbetslivet. De 
erfarenheterna använder vi oss av i vår arbetslivsinriktade 
rehabilitering. Där ska den sjukskrivne så snart som möjligt 
återgå till sitt arbete på ett i längden hållbart sätt.

Vi anpassar varje rehabiliteringsuppdrag utifrån personens 
och företagets specifika behov. Därifrån arbetar vi med ett 
helhetsperspektiv där vi sätter tillfrisknande och utveckling i 
förgrunden. Det är viktigt att den sjukskrivne får stöd med 
att ta tillvara på sina egna förmågor liksom möjligheter att ta 
del av samhällets resurser. 

VI HAR STOR ERFARENHET ATT ARBETA MED:
￭ Upprepade sjukskrivningsperioder

￭ Diffus smärtproblematik

￭ Utmattningsdepression

￭ Psykisk ohälsa

￭ Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

￭ Missbruk

￭ Varje individ en personlig handledare.

￭ Arbetsgivaren kontinuerlig uppföljning.

￭ Rehabiliteringen en tydlig anpassning efter
 varje individs behov.

￭ Varje individ tillgång till Urkrafts breda
 kontaktnät för att hitta de bästa lösningarna.

￭ Alltid förslag på tydliga och konkreta 
 insatser.

￭ Alla deltagare möjlighet till både personliga
 möten och möten i grupp.

￭ Alla deltagare möjlighet att gå på Intressanta
 föreläsningar.

Möte med arbetsgivaren där 
bakgrund och uppdrag 
beskrivs.

1
Ett enskilt möte med 
den anställde för att 
kartlägga olika 
möjligheter att nå 
framgång.

2
Återkoppling till 
arbetsgivare för 
beslut om 
fortsättning.

3

Enskilda 
möten med 
den anställde 
för att 
kartlägga 
behov.

4

Alla inblandade deltar vid 
ett avstämningsmöte där 
förslag på konkreta 
insatser presenteras.

5
Handledaren på Urkraft 
samordnar rehabilite-
ringsprocessen och 
eventuella möten med 
myndigheter samt hälso- 
och sjukvård.

6
Handledaren ser till att 
rehabiliteringen 
fortsätter enligt plan 
eller ifall nya insatser 
behövs.

7

DIALOGEN &
PROCESSEN

Så här kan
det se ut...


