
Hansen fik et hold i ryggen.
Det var begyndelsen til et

sygdomsforløb, som heldig-
vis er endt lykkeligt, og i dag
er Marianne Bay Hansen til-
bage på fuld tid som social- og
sundhedshjælper i bofælles-
skabet på Skelvej i Assens.

Det skyldes ikke mindst,
at hun fi k tilbudt fysioterapi,
mens hun var på sygedag-
penge.

Det var ikke så meget andet,
der hjalp. En kiropraktor op-
gav hende hurtigt, og lægen
henviste hende til en neuro-
log, så hun kunne få foretaget
en mere dybdegående under-
søgelse af, hvad der var i vejen
med hende.

- Min arm var totalt følel-
sesløs. Jeg kunne ikke mærke
noget som helst, siger Mari-
anne Bay Hansen.

Det var neurologen, som i
midten af juni konstaterede,
at årsagen til hendes smerter
var, at hun havde to diskus-
prolapser i nakken.

Ville ikke give op
Det var også en neurolog,
som i slutningen af august
sagde følgende til Marianne
Bay Hansen:

- Du må fi nde noget andet
at lave, for ellers ender du i en
kørestol.

Men Marianne Bay Han-
sen var ikke villig til at give op
uden kamp.

- Som 44-årig var jeg ikke
klar til at være færdig på ar-
bejdsmarkedet, fortæller hun
i dag.

For egne penge gik hun i
gang med fysioterapi i As-
sens sideløbende med varmt-
vandstræning i svømmehal-
len i Glamsbjerg, men også
Assens Kommune hjalp hen-
de på rette vej.

Er nu raskmeldt
Efter seks-syv uger på syge-
dagpenge 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

14. oktober.
Der blev lavet et individu-

elt forløb for hende med træ-
ning 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,

fortæller Marianne Bay Han-
sen.

Hun sætter pris på hjælpen
fra Quick Care, som gav hen-
de 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, for-
tæller hun.

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 Mari-
anne Bay Hansen med et smil
under en pause fra trænings-
maskinerne.

Fitness var medicin   
Alt håb var ude for

Marianne Bay Han-
sen efter to diskuspro-
lapser. Men hårdt slid
i et fi tnesscenter har
fået hende tilbage på
arbejdsmarkedet
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Marianne Bay Hansen
kommer fortsat hos Fitness
World i Assens. Det var her,
at hun blev rask efter to dis-
kusprolapser i nakken. Via
jobcentret blev hun tilknyttet
fysioterapi hos kommunens
nye samarbejdspartner på sy-
gedagepengeområdet Quick
Care.

■

  Assens: 2. juni sagde det plud-
selig bang, og Marianne Bay
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vi kan fortsætte den positive
godt i gang, og jeg håber, at

- Jeg synes, vi er kommet
over for borgerne.
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