Citat från tidigare
deltagare i Move On:

Kontakt

” Att komma till Move On är som arbetsträning för mig, att
strukturera dagen, passa tider, åka kollektivt och ta mig ut från
lägenheten.”

Ervina Mujnovic, Projektledare

” Nu känner jag att det händer något och det känns bra.”
” Jag upplever för första gången att någon förstår min
situation och lyssnar på mig.”

Telefon: 010-119 60 86
E-post: ervina.mujnovic@forsakringskassan.se
www.finsamgoteborg.se

Projekt
Move On
Stöd tillbaka till arbetslivet för dig som
är sjukskriven och har en arbetsgivare.

Skanna här:

Besöks-och postadress
Projekt Move On
Gustav Dalénsgata 34
417 24 Göteborg

Samverkan mellan:

WWW.FINSAMGOTEBORG.SE

Välkommen till projekt
Move On
Är du sjukskriven, har en arbetsgivare och
har haft sjukpenning från Försäkringskassan
i cirka 180 dagar? Behöver du förstärkt stöd
för att återgå till arbetslivet? Då kan Move On
vara rätt projekt för dig!

Vad är Move On?
I Move On arbetar olika professioner tillsammans.
Teamet består av case manager, arbetsterapeut och
hälsoutvecklare som tillsammans med dig tar fram en
planering för hur du ska öka din arbetsförmåga och
stärka din hälsa. All planering utgår från dig och dina
förutsättningar. Vi samverkar också med vårdcentraler
på Hisingen, din arbetsgivare och Försäkringskassan för
att möjliggöra en hållbar återgång till arbetslivet.

Vi finns för dig som:
• Har en anställning och har varit hel eller deltidssjukskriven i cirka 180 dagar eller längre

• Är mellan 18-64 år och har psykisk och/eller
fysisk ohälsa som utgör hinder att arbeta

• Saknar en tydlig planering för återgång till arbete
• Behöver förstärkt stöd för nå eller närma dig
arbete eller studier

Exempel på aktiviteter som vi
erbjuder dig:

• Kartläggning för att komma tillrätta

med grundorsak till din sjukskrivning.

• Hälsostärkande samtal och aktiviteter
utifrån ditt behov och dina intressen.

• Ta fram strategier och anpassningar
som underlättar din återgång till
arbetslivet.

Hur går det till?
Om Move On erbjuder det stöd du behöver kan du
be din handläggare på Försäkringskassan eller en
rehabkoordinator på din vårdcentral kontakta oss.
Det går även bra att kontakta oss direkt om det känns
enklare för dig. När vi fått information om din anmälan
kommer vi boka in ett möte med dig för att prata mer
om det stöd du behöver.
Vi anpassar vårt stöd utifrån dina behov och erbjuder
en nära och regelbunden uppföljning under den tid du
träffar oss. Du får stöd under sex månader som längst
och vi arbetar utifrån målsättningen att du ska återgå
i arbete hos din arbetsgivare eller påbörja en omställningsprocess till ny sysselsättning eller studier.

