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Finn Christensen fra Aabenraa er en af de sygedagpengemodtagere, der er tilknyttet Quick Care. Han motionerer tre gange om ugen hos Fitness World. Områdeleder Christian Hansen
Foto: Claus Thorsted
fra Quick Care er i gang med at få afdelingen i Aabenraa op at stå.

De syge borgere får eget kontor
HURTIGT: Et motionscenter og nogle specialister skal medvirke til at få de syge videre i systemet. 992 af kommunens borgere var
sygemeldt midt i marts.
Af Bente Staugaard
Tlf. 7211 4009, bst@jv.dk

AABENRAA: Hver måned har et
sted mellem 250 og 280 nye borgere i Aabenraa været sygemeldt
så længe, at de kommer på sygedagpenge.
Mange af dem kommer til at
hænge fast i systemet længe, fordi, det tager tid at udrede, hvad de
fejler, hvad de kan overkomme af
arbejde og hvordan fremtidsudsigterne ser ud. Derfor har kommunens jobcenter oprettet en ny
enhed, der skal få de sygemeldtes
situation afklaret så hurtigt som
muligt.
Det er firmaet Quick Care, der
har fået opgaven overdraget, og
den skal løses fra nyindrettede lokaler i Sct. Nicolai Gade i Aabenraa.
Adressen ligger i nærheden af
Fitness World, hvor mange af de
sygemeldte kommer til afklaring
og genoptræning. Jobcenteret har
givet den nye enhed det alt andet
end mundrette navn, Helbredsafklarende RessourceCenter.
– Vi prøver nu at yde en sammenhængende indsats, så vi parallelt får afklaret både den psykiske og fysiske arbejdsevne og får
gang i en eventuel genoptræning,
siger Helle Hockerup, der er afdelingsleder i Jobcentret.
Til det nye center tilknyttes bå-

de speciallæger og fysioterapeuter.
– Erfaringen viser, at jo længere
man går sygemeldt, jo større er risikoen for at ryge ud af arbejdsmarkedet, så de sygemeldte har så
at sige tiden imod dem.
– Vores mål er ikke at presse de
sygemeldte tilbage til arbejdet.
Bagefter siger de som regel, at, der
var godt de kom i gang. Men vi
spørger altid lægen først. Vi sender ikke nogen ud og arbejde, som
ikke er i stand til det, understreger
Helle Hockerup.
– Faktisk er det jo lovgivningen,
der jagter borgerne, siger Jan Toft
Jensen (S), der er formand for
kommunens arbejdsmarkedsudvalg.
– Efter 52 uger er det slut med at
få sygedagpenge. Hvis vi så bare
sagde »det er synd for dig« og lod
folk sidde, så lod vi dem jo for alvor i stikken, mener han.

»

Michael Hansen Fogt
fra Felsted er sygemeldt med en muskellidelse. Han er
glad for, at han kan
holde sig i gang med
fitness, indtil det bliver afklaret, hvordan
han kan fortsætte på
arbejdsmarkedet.
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■ En statusopgørelse midt i
marts viste, at Aabenraa Kommune havde 992 sygedagpengemodtagere, heraf havde 445
kropsrelaterede lidelser og 318
havde psykiske problemer. Her
til kommer 35 med livstruende
lidelser og 194 med mere diffuse
lidelser.

26 KOMMUNER

Vores mål er ikke at presse
de sygemeldte tilbage til arbejdet. Bagefter siger de
som regel, at, der var godt
de kom i gang.
Helle Hockerup, Jobcentret

■ Quick Care løser opgaver for
26 kommuner og har cirka 80
ansatte,
I Aabenraa er fire fysioterapeuter,
en virksomhedskonsulent, en
psykolog og to læger tilknyttet
Quick Care

