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Hvad er et rehabiliteringsteam?
Rehabiliteringsteamet er et lovbestemt team, som er sammensat af medlemmer på tværs af Jobcenter,
Handicapafdeling, Familieafdeling, Rusmiddelcenter, Socialpsykiatri og Sundhedsfremme. Teamet er indført
pr. 1.1.2013 og dets opgave er bl.a. at sikre, at de tilbud du som borger modtager er koordineret på tværs
af afdelinger.

Hvad skal et rehabiliteringsteam i forhold til din sag?
Rehabiliteringsteamet skal give indstillinger i sager, som omhandler ressourceforløb, fleksjob og
førtidspension. Der findes informationsark om fleksjob, førtidspension og ressourceforløb som du kan få
udleveret af Jobcentret. Informationsarkene findes også på Jobcentrets hjemmeside.
Jobcentret sikrer - efter rehabiliteringsteamets indstillinger i din sag - at disse indstillinger falder indenfor
lovgivningens rammer. Jobcentret træffer herefter den endelige beslutning i din sag. Jobcentrets
beslutninger vil i praksis stort set altid følge Rehabiliteringsteamets indstillinger.

Hvad sker der forud for behandlingen i rehabiliteringsteamet?
Sammen med en jobcentermedarbejder forbereder du din sag til rehabiliteringsteamet. Der bruges et
forberedelsesskema ved forberedelsen af din sag, hvor bl.a. nedenstående beskrives:
 Dit eget job- eller uddannelsesmål
 Dit eget perspektiv på dit helbred
 Dine tidligere joberfaringer og forsørgelse
 Dine tidligere tilbud fra Jobcentret, familieafdelingen, handicapafdelingen med videre
 Din læges vurdering af dit helbred og dine fremtidige muligheder på arbejdsmarkedet
Jobcentret vil indhente erklæring fra din praktiserende læge i forbindelse med at din sag forelægges
rehabiliteringsteamet. Din praktiserende læge skal udfærdige erklæringen på baggrund af konsultationen.

Hvordan foregår rehabiliteringsteamets møde?
Det er lovpligtigt, at du deltager i rehabiliteringsteamets møde om din sag. Du forelægger selv din sag for
rehabiliteringsteamet med udgangspunkt i den forberedelse, du har haft med jobcentret. Du kan også bede
jobcentermedarbejderen om at fremlægge din sag.
Sammen med jobcentermedarbejderen gennemgår du inden mødet dagsordenen for mødet, og hvad det
er vigtigt at få sagt på mødet. Du har en halv time til at forelægge din sag. Dagsordenen vil typisk være som
følger:

• Velkomst og gensidig præsentation: Kort præsentation af dig selv, rehabiliteringsteamets deltagere og
disses roller.
• Sagen præsenteres: Du og/eller jobcentermedarbejderen præsenterer din sag, herunder dine mål og
delmål for tilbagevenden til arbejdsmarkedet. Undtaget hvis du søger førtidspension.
• Rehabiliteringsteamet udtaler sig: Rehabiliteringsteamets medlemmer udtaler sig hver især om, hvad de
tænker du vil kunne få hjælp til i de forskellige afdelinger (fx handicapafdeling, familieafdeling,
sundhedsfremmeafdeling mv.).
• Rehabiliteringsteamet drøfter hvilken indstilling, der skal afgives, og hvad der skal indgå i
planen. Du er velkommen til at overvære dette sammen med jobcentermedarbejderen og evt. bisidder.
• Rehabiliteringsteamets indstilling: Efter kort tid kommer I ind på mødet igen, og rehabiliteringsteamet
afgiver sine begrundede indstillinger.

Hvad sker der efter behandlingen af din sag i teamet?
Afhængigt af rehabiliteringsteamets indstillinger – og Jobcentrets efterfølgende afgørelse af sagen
– kan der ske følgende:
Hvis du er indstillet til ressourceforløb
Hvis indstillingen er til ressourceforløb får du kort tid efter mødet (pr. e-boks) – en generel og
overordnet indstilling til hvilke indsatser du tilbydes, herunder også mål og delmål for disse indsatser.
Har du ikke en e-boks modtager du indstillingerne med brev. Du modtager også indkaldelse
til møde, der som udgangspunkt foregår senest 14 dage efter din sag er blevet behandlet på
rehabiliteringsteamets møde. På dette møde deltager du og din eventuelle bisidder,
jobcentermedarbejderen, din nye koordinerende sagsbehandler og evt. mentor/kontaktperson.
Formålet med mødet er, at din sag videregives til din nye koordinerende sagsbehandler – og at din plan for
ressourceforløbet bliver mere konkret.
Se mere i folderen ”Ressourceforløb” på Jobcentrets hjemmeside eller få den Jobcentrets Jobbutik.
Hvis du er indstillet til fleksjob
Hvis rehabiliteringsteamet indstiller til fleksjob modtager du hurtigst muligt Jobcentrets og kommunens
endelige afgørelse.
Hvis du er indstillet til førtidspension
Du modtager efter rehabiliteringsteamets indstilling hurtigst muligt (senest efter 12 uger) kommunens
afgørelse om, at der er rejst sag om førtidspension. Sagen indstilles til kommunens
pensionsudvalg, som har kompetencen til at træffe afgørelse om afslag eller tilkendelse af førtidspension.
Sagen vil typisk blive behandlet på førstkommende møde i pensionsudvalget, der træffer afgørelse om
afslag eller bevilling af førtidspension.
Hvis sagen bliver tilbagevist
Sagen kan også blive tilbagevist til sagsbehandling, som du kender den. Hvis rehabiliteringsteamet har
ønsket supplerende information, eksempelvis i form af speciallægeerklæringer eller lignende,
genfremsættes sagen når informationen er tilvejebragt.
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