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Motion som medicin
Projekt Quick Care
får pulsen op på
borgere på
sygedagpenge resultatet er
gladere borgere,
mere tilgængelig
arbejdskraft og
flere skattekroner
i kommunekasse

Af Knud Lind
knu@herningfolkeblad.dk

Det kommunale tilbud om
»motion som medicin« - Quick
Care - holder åbent tre formiddage om ugen i Herning Styrke- og Motionscenter. Det er
her 52-årige Lisbeth Ibsen - efter et helt liv som sofavælger fandt glæden ved at bevæge
sig.
Resultatet af hendes anstrengelser er, at både hun selv, arbejdsgiveren og kommunekassen nu får fuld valuta af
hende. Fysioterapeut Ulrik
Jespersen har sammen med tre
kolleger drevet Quick Care i
godt et års tid, og resultaterne
er endog meget positive. Omkring 250 sygemeldte borgere
har været gennem et tre måneders førløb - størstedelen af
dem er tilbage på arbejdsmarkedet.
- Vi fører ikke omfattende statistik på resultaterne. Men da
projektet havde løbet i ti uger
blev vi bedt om at evaluere det.
Dengang havde vi afsluttet 22
personer, og 14 af dem var tilbage i job på fuld tid, forklarer
Ulrik Jespersen.

Væk fra dagpenge
Hvis ikke de motions-helbredte borgere selv glæder sig over
resultaterne, så kan man gøre
det på Herning Kommune. En
borger i job yder som bekendt
oftest et større skattebidrag
end en arbejdsløs. Det er da også her Quick Care tager udgangspunkt i sit eksistensgrundlag overfor kommunen,
som udbetaler sygedagpengene til de borgere, Projekt Quick
Care henvender sig til.
- Først og fremmest, synes jeg,
at man skal se det som positivt, at kommunen går ind og

agerer med sådan et projekt
som vores. Men det er klart, at
vi bliver interessante for kommunerne, når vores altoverskyggende formål er at finde
ud af, hvad der kan løfte borgeren i dagpengesystemet, siger Ulrik Jespersen, der understreger, at delvis helbredelse
også er en succes for Quick Care.

I det røde felt
60 mennesker er løbende tilknyttet Quick Care. De kommer fra de fire kommuner Herning, Ikast-Brande, Holstebro
og Vesthimmerland, hvor
Quick Care-personalet møder
dem i lokale træningscentre.
Ulrik Jespersen betegner 52årige Libeth Ibsen - der gik sygemeldt for mén efter en blodprop - som den oplagte borger
i projektet.
- Hun vejer lidt for meget og
har samtidig aldrig trænet sin
krop. Hun er oppe i det røde
felt med risiko for næste blodprop. Samtidig har hun lidt for
meget stress på arbejdet, som
gør motionen endnu mere påkrævet, forklarer Ulrik Jespersen.
Han betragter det som endog
meget vigtigt, at der er et socialt fællesskab mellem deltagerne i Quick Care-projektet.
- Mennesker, vi har at gøre
med, ville normalt ikke kunne
finde ressourcer og overskud
til at komme i et motionscenter. Når de så sidder på en motionscykel - side om side med
én der i starten hostede og hakkede lige så meget i det - så
flytter det noget, når de begynder at snakke sammen. For når
hun eller han kan, så ... , forklarer Ulrik Jespersen.

Fysioterapeut Ulrik Jespersen giver råd og vejledning til deltagerne i Projekt Quick Care. Det har flere gang vist sig, at borgerens problem med
jobbet ligger dybere end en fysisk skavank. Men gennem motion, samvær og samtale finder Ulrik Jespersen og borgeren ind til kernen.
Foto: Henrik Ole Jensen

sen.

Velkommen i en
anderledes
bank

Andet end sygdommen
Fysioterapeuten og kollegerne
udarbejder et personligt træningsprogram til alle deltagerne og taler løbende med dem
om fremskridtene, som gøres.
Denne løbende kontakt mellem træneren og borgeren er
ifølge Ulrik Jespersen afgørende for de resultater som nås.
For ofte viser det sig gennem
samtalerne, at det ikke den
umiddelbare sygdom, der holder borgeren væk fra jobbet.
- Tit er det slet ikke skulderen,
der er problemet. Når vi har
fikset skulderen, så viser det
sig måske, at det i stedet er selve jobbet eller måske chefen,
som borgeren faktisk ikke kan
med. Men så får vi afklaret det,
og borgeren kan derefter sammen med kommunens jobkonsulenter finde et andet job til
vedkommende. Det er under
alle omstændigheder til alles
bedste, forklarer Ulrik Jesper-

I denne måned siger vi velkommen til bankrådgiver Peter Mortensen i Ikast Afdeling. Peter
kommer fra en lignende stilling i et andet lokalt
pengeinstitut. Han er bosat i Ikast og har et
indgående kendskab til byen.
Else Skodborg udnævnes pr. 1. juli 2007 til
erhvervsrådgiver i Jyske Bank i Ikast. Else har
været ansat i banken i 22 år, og har opbygget
et solidt kendskab til rådgivning af erhvervskunder. Hun startede i 1985 i bankens afdeling
på Samsø, og har siden 1989 været ansat i
afdelingen i Ikast.

Den gode historie
Rummelighed på arbejdspladsen er et begreb, som ofte
bliver hevet frem og støvet af til erhvervsarrangementer,
når »fremtidens udfordringer« bliver drøftet.
Med serien »Den gode historie« byder Herning Folkeblad
ind med konkrete eksempler på lokale succeshistorier. Historierne er fundet i samarbejde med Projekt Partnerskab
i Birk, som arbejder for rummelighed og mangfoldighed.
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Else Skodborg
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Få øje på mulighederne
Tingene har det med at ændre sig. Det gælder
sikkert også for dine behov og planer. Derfor
ser vi fremad i vores rådgivning, så du ikke går
glip af de muligheder, der opstår undervejs.
Det gør vi blandt andet med Jyske Total-Service – et møde, hvor vi kommer hele vejen
rundt om din økonomi. Det er derfor, vi kan få
øje på de muligheder, der opstår undervejs.

