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Fysioterapeuterne
er nu også
virksomhedskonsulenter
PRIVATISERING. Den der har trænet folk
følger dem også ud på en arbejds-plads
AF HENRIK BANG

heba@b-l.dk

ASNÆS: »Vi slipper aldrig nogen uden en konkret plan for
det videre forløb«, fortæller
Kim Hansen, Områdeleder i
Quick Care. Quick Care er et
privat firma, som vandt udbuddet om at udrede de af kommunens indbyggere, som job-centeret henviser pga manglende
arbejdsevne. Quick Care finder så ud af, hvad der er galt
- med hjælp fra læger og andre
eksperter - og i hvor høj grad
borgeren kan arbejde, og hvor
meget de så kan klare.
Den første man møder når
man kommer til Quick Care er
deres fysioterapeuter. I Odsherred kommune foregår det på

Workout Studio i Asnæs, hvor
de to fysser, Troels HartmannLarsen og Louise Müller tager
imod. De gennemgår borgerens historie, problemer, diagnoser og muligheder, og skræddersyr et træningsprogram til
dem, hvor man typisk træner
6-10 timer om ugen. Hvis der
er brug for det får de også psykolog-hjælp, for at hjælpe dem
igennem processen. »50% kommer i arbejde igen, altså tilbage til en arbejds-plads eller tilbage til A-kassen - klar til at
søge job - efter gennemsnitligt
9 uger« fortæller områdeleder
Kim Hansen.
Nu går Quick Care så videre i processen med at aktivere borgerne, og i stedet for
at sende borgerne tilbage i systemet og overlade dem til en

ny person, er det fysserne der
kontakter virksomhederne for
at få borgerne ud i aktivering.
Det kan fx være skånejob eller vikarjob, hvor fyssernes
kompetence er at de kender
borgerens fysiske muligheder
og kan vurdere, hvad der er
af muligheder. »Tidligere blev
folk bare gjort færdige, og så
held og lykke. Men jeg synes
det er spændende at komme
hele vejen rundt om borgeren«,
fortæller Troels, »det giver en
hurtigere og smidigere sagsbehandling, det rykker hurtigere«. Og Louise tillægger: »Vi
kan lave en fysiologisk vurdering udfra en faglig baggrund
om hvad der er fysiologisk forsvarligt«. »Nogle virksomheder har dårlig erfaring, fordi de
har haft borgere som ikke kun-

Kim t.v., Louise og Troels hjælper borgerne tilbage i arbejde igen

ne magte de job de blev sendt
ud i, fordi konsulenterne ikke
vurderede mulighederne realistisk«.
Borgerne bliver spurgt om 5
ting de gerne vil, og »hvor skal
vi forsøge at komme ind?« Det
gælder om at finde ud af, hvor
borgeren har både lyst og muligheder fysisk. »Der er mere
tillid til, og større eget ansvar
for det man selv har været med
til eller har fundet selv« forklarer Troels, »borgerne skal selv
tage ansvar for at lykkes, ellers
er der mange tilbagefald. Borgeren skal inddrages så meget
som muligt, det er mest motiverende hvis folk selv har ønsket sig noget«.

Troels og Louise er i gang
med træningen som virksomheds-konsulenter, og omkring
1. marts starter de med de
borgere som de allerede har
trænet, og som nu er klar til
at prøve på arbejdslivet igen.
»De fleste vil bare tilbage til
deres eget arbejde hurtigst muligt«, fortæller Kim. Men nu
kommer der en blidere omstilling.

FAKTA |
HAR DU BRUG FOR
HJÆLP?
■ Fysioterapeuterne har brug
for kontakt til firmaer og institutioner, som har plads til eller brug for borgere som skal
sluses tilbage på arbejds-markedet.
■ Man kan kontakte Troels på
Quick Care på tlf: 2987 9260.

