Fitness var medicin for Marianne
■ Alt håb var ude for
Marianne Bay Hansen efter to diskusprolapser. Men hårdt slid
i et ﬁtnesscenter har
fået hende tilbage på
arbejdsmarkedet

Assens: 2. juni sagde det pludselig bang, og Marianne Bay
Hansen fik et hold i ryggen.
Det var begyndelsen til et
sygdomsforløb, som heldigvis er endt lykkeligt, og i dag
er Marianne Bay Hansen tilbage på fuld tid som social- og
sundhedshjælper i bofællesskabet på Skelvej i Assens.
Det skyldes ikke mindst,
at hun fik tilbudt fysioterapi,
mens hun var på sygedagpenge.
Det var ikke så meget andet,
der hjalp. En kiropraktor opgav hende hurtigt, og lægen
henviste hende til en neurolog, så hun kunne få foretaget
en mere dybdegående undersøgelse af, hvad der var i vejen
med hende.
- Min arm var totalt følelsesløs. Jeg kunne ikke mærke
noget som helst, siger Marianne Bay Hansen.
Det var neurologen, som i
midten af juni konstaterede,
at årsagen til hendes smerter
var, at hun havde to diskusprolapser i nakken.

Ville ikke give op
Det var også en neurolog,
som i slutningen af august
sagde følgende til Marianne
Bay Hansen:
- Du må finde noget andet
at lave, for ellers ender du i en
kørestol.
Men Marianne Bay Hansen var ikke villig til at give op
uden kamp.
- Som 44-årig var jeg ikke
klar til at være færdig på arbejdsmarkedet, fortæller hun
i dag.
For egne penge gik hun i
gang med fysioterapi i Assens sideløbende med varmtvandstræning i svømmehallen i Glamsbjerg, men også
Assens Kommune hjalp hende på rette vej.
Er nu raskmeldt
Efter seks-syv uger på sygedagpenge blev hun indkaldt
til en samtale på Jobcentret i
Glamsbjerg, og her blev hun
foreslået et træningsforløb
hos fysioterapeuterne Quick
Care, som havde indledt et
samarbejde med kommunen
på sygedagpengeområdet.
Quick Care holder til i Fitness World i Assens, hvor Marianne Bay Hansen begyndte

■ Marianne Bay Hansen
kommer fortsat hos Fitness
World i Assens. Det var her,
at hun blev rask efter to diskusprolapser i nakken. Via
jobcentret blev hun tilknyttet
fysioterapi hos kommunens
nye samarbejdspartner på sygedagepengeområdet Quick
Care.
14. oktober.
Der blev lavet et individuelt forløb for hende med træning tre gange om ugen, og
det skulle få hende på ret køl
igen.
Kort tid efter kom hun på
delvis sygemelding, og siden
midten af november har hun
arbejdet på fuld tid.
Glad for at være tilbage
- Det har været så fantastisk.
Jeg er bare så lykkelig over,
at jeg er kommet tilbage på
arbejdsmarkedet. Det troede
jeg ikke, jeg ville komme efter
den besked fra neurologen,

Frit fald

Privat samarbejde

i antallet af sygedagpengesager

Siden efteråret 2006 har ant
let af folk på sygedagepenge
været stigende.
For at komme problemet til
livs blev der søgt efter en privat
aktør.
Målet var at reducere antallet
af nye og eksisterende sager og
afkorte varigheden af sygdomsforløbene.
Økonomien er ni millioner kroner, som den private aktør poster i projektet over tre år.
Den private aktør får kun penge, hvis der opnås en besparelse
på sager over 52 uger.
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■ Antallet af sygedagepengesager på en varighed mellem 5
og 52 uger er faldet i Assens Kommune, efter blandt andet at
Falck Jobservice er blevet hyret til at hjælpe kommunen.

fortæller Marianne Bay Hansen.
Hun sætter pris på hjælpen
fra Quick Care, som gav hende det ekstra, der skulle til, for
at hun kunne blive helt rask.
Fortsætter med at træne
- De har formået hele tiden
at motivere mig, og det gik
ikke en dag, uden de spurgte,
hvordan jeg havde det, fortæller hun.

Selvom

Marianne

Bay

Hansen er stoppet på sygedagepenge, kommer hun fortsat
i Fitness World.
- Inderst inde ved man jo
godt, at man skal træne sin
krop. Jeg er jo ikke som en
20-årig, der kan nøjes med at
ligge på sofaen, siger Marianne Bay Hansen med et smil
under en pause fra træningsmaskinerne.
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Besparelse på
3,5 mio. kroner
Marianne Bay Hansen er et
eksempel på, at det går fremad
for Assens Kommune med at
få nedbragt antallet af sygedagepengesager. Falck Jobservice
blev i maj hyret af Assens Kommune netop med det formål,
og den foreløbige konklusion
er, at missionen er lykkedes.
Ifølge Falck Jobservice er
der blevet sparet 3,5 millioner kroner siden 1. juni, hvor
samarbejdet begyndte.
Halvdelen er kommet staten til gode, mens Assens
Kommune har sparet den anden del set i forhold til samme
periode sidste år. Antallet af
sager er ifølge Falck Jobservice og kommunen faldet på
grund af flere årsager. Samarbejdet har udviklet medarbej-

derne, så sagsbehandlingen
er blevet ændret.
- Det har ikke kun udviklet
os fagligt, men også organisatorisk, siger Dorthe Dahlstrup, der er arbejdsmarkedschef i Assens Kommune.
Blandt andet er der opstået
en bedre samarbejde mellem
ydelsesafdelingen og jobcentret, så sagerne kommer hurtigere frem til jobcentret, som
så kan sætte hurtigere ind
over for borgerne.
- Jeg synes, vi er kommet
godt i gang, og jeg håber, at
vi kan fortsætte den positive
udvikling, siger Dorthe Dahlstrup.
Af Henrik Skovrider
hesk@fyens.dk

