
Kontakta oss

Charlotte Capelius
Charlotte.capelius@centrum.goteborg.se
031-365 75 84, 0736-65 75 99

Kristin Rinaldo
Kristin.rinaldo@arbetsformedlingen.se
010-487 3 001

Johan Engkvist
Johan.engkvist@forsakringskassan.se
010-119 61 22

Jonathan Bergagård
Jonathan.bergagard@arbetsformedlingen.se
010-486 85 40
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Du hittar oss i samma hus som 
Närhälsan, Skärgårdsgatan 4, 
plan 2, – ring på klockan!

Så hittar du till oss
Spårvagn 
Spårvagn 3 eller 9 till Kaptensgatan. Följ Karl 
Johansgatan cirka 250 meter i riktning från 
centrum och ta höger in på Såggatan. Ta gång-
tunneln och gå rakt fram mot första stora röda 
tegelbyggnaden. 

Bil 
Från Oscarsleden tar du av vid Fiskhamnsmotet 
och följer Fiskhamnsgatan i riktning mot Älvs-
borgsbron cirka 500 meter. Sväng vänster in på 
Skärgårdsgatan.

Parkering i parkeringshuset Trålen och handikapp- 
anpassade platser finns på Skärgårdsgatan till 
vänster om entrén.

Cykel 
Ta cykelbanan utmed Oscarsleden längs hamnen 
i riktning mot Majorna. Sväng sedan av mot 
Skärgårdsgatan.

DISA+
Arbetsrehabilitering  
mot arbete eller studier
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Intresserad?
• Om du har aktivitetsersättning från Försäkrings- 

kassan pratar du med din handläggare som i 
sin tur bokar ett bedömningssamtal på DISA+.

• Har du kontakt med Arbetsförmedlingen, 
Socialtjänsten eller vården meddelar du din 
kontaktperson att du är intresserad av DISA+. 
Tillsammans skickar ni en remiss. Vi tar  
kontakt med inremittent för att boka ett  
bedömningssamtal.  

• Du har även möjlighet att skicka en egenremiss. 
När vi har fått in remissen kommer vi kontakta 
dig för ett bedömningssamtal där vi tillsammans 
kommer fram till om DISA+ är rätt verksamhet 
för dig. 

Mer information om DISA+ hittar du också på 
samverkanvg.se/gbgc/disa

Vi finns för dig dig som:
• Kan och vill delta aktivt i arbetslivsinriktad 

rehabilitering. 

• Är mellan 18 och 29 år.

• Bor i någon av stadsdelarna Majorna-Linné, 
Centrum eller Örgryte-Härlanda.

• Har en etablerad kontakt med sjukvården  
(om det behövs).

• Vill arbeta eller studera och därmed få en  
förändring i vardagen.

• Behöver stöd för att närma dig praktik, arbete 
eller studier.

• Inte har ett aktivt missbruk.

DISA+
DISA + vänder sig till dig som på grund 
av psykisk ohälsa eller psykiatrisk funk-
tionsnedsättning behöver ett samordnat 
individuellt stöd för att närma dig arbete 
eller studier.

Tillsammans gör vi en plan för hur du 
skall stärka din arbetsförmåga.

Ambitionen är att du inom ett år ska  
ha kommit igång i praktik, studier  
eller arbete.

Vi samverkar med de som är viktiga 
kring dig, till exempel vårdgivare,  
socialtjänsten, Arbetsförmedlingen,  
Försäkringskassan samt med ditt  
privata nätverk.

Samordningsförbundet Göteborg Centrum finansieras 
gemensamt av Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, 
Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad. Genom 
samordning utnyttjas resurserna på ett bättre sätt – 
men framförallt ökar det förutsättningarna för många 
människor att få en bättre livssituation.


