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MESTRINGSFORLØB 

 
Hvem er dette tilbud tiltænkt? 

Mestringsforløbet er et tilbud til borgere på sygedagpenge, jobafklaringsforløb, ressourceforløb og borgere uden 

ydelse. Du kan deltage uanset hvorvidt dit fravær fra arbejdsmarkedet skyldes fysiske eller psykiske barrierer. 

 

Afklaring af dine muligheder 

Formålet med mestringsforløbet hos Quick Care er at give dig redskaber til bedre at kunne mestre din sygdom ift. 

beskæftigelse. Forløbet skal hjælpe dig tættere på beskæftigelse ved at opnå redskaber til bedre at kunne navigere i 

dét at være syg og samtidig kunne indgå på arbejdsmarkedet. Vores konsulenter (forløbet varetages af psykolog, 

fysioterapeut og virksomhedskonsulent) har stor erfaring i at arbejde med komplekse problemstillinger. Fokus er på 

dine behov, og vi arbejder målrettet mod at få dig tættere på beskæftigelse. 

 

Indkald og varighed 

Inden opstart af Mestringsforløb modtager du et indkald til holdet i din e-boks. Her står informationer omkring dato 

samt adresse for, hvor du skal møde første dag. Mestringsforløbet er et 3-ugers forløb, hvor der er undervisning to 

dage ugentligt af to timers varighed. Dermed er der 6 undervisningsgange i alt. 

 

Forløbets indhold 

Mestringsforløbet varetages af et tværfagligt team bestående af virksomhedskonsulent, fysioterapeut og psykolog. 

Undervisningen består af følgende seks moduler: 

 

 Varig beskæftigelse 

o At opnå konkrete funktionelle strategier ift. beskæftigelse. Forståelse for sygdom og funktionsniveau. Match 

mellem forudsætninger og arbejdsvilkår. 

 Finde/fastholde fodfæste i beskæftigelse 

o Kompetenceafdækning, jobsøgning samt udvidelse af geografisk såvel som fagligt beskæftigelsesperspektiv. 

 Mestringsstrategier I og II 

o Konkrete strategier til at mestre nedsat funktionsniveau og beskæftigelse. Sammenhæng mellem fysiologi, 

tanker, følelser og adfærd. Konkrete værktøjer til håndtering af symptomer. Smertehåndteringsteknikker 

 Det lokale erhvervsliv og aktivering af netværk 

o Kortlægning og aktivering af netværk samt muligheder for udvidelse af heraf 

 Sundhed og livsstil 

o Forudsætninger for at mestre nedsat funktionsniveau i forhold til beskæftigelse. Pacing, energiforvaltning 

 

Alle elementer i undervisningen har et beskæftigelsesrettet fokus og mål. Undervisningen er evidens- og erfarings-

baseret og foregår i respekt for den enkeltes situation og muligheder. Der veksles mellem oplæg, dialog, gruppear-

bejde, individuelt arbejde og præsentationer. Desuden byder hver undervisningsgang på et udvalgt af konkrete øvel-

ser/opgaver/værktøjer, som du kan arbejde videre med på egen hånd.  

 

 

Efter endt mestringsforløb udarbejder konsulenterne en kort skriftlig tilbagemelding til din sagsbehandler omkring din 

forståelse for din egen situation og muligheder, mestringsstrategier samt fremtidige anbefalinger ift. beskæftigelse. 
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Mødested og tidspunkt 

Undervisningen finder sted i Quick Cares lokaler Lille Kolstrup 20, 6200 Aabenraa 

 

Undervisningen foregår: 

Mandag  kl. 10.00 – 12.00  

Onsdag  kl. 10.00 – 12.00 

 

Mødepligt 

Der er mødepligt og Quick Care har ikke myndighed til at bevillige dig en fridag. Såfremt du skal fritages for delta-

gelse, skal det aftales med din sagsbehandler og efterfølgende meddeles til underviserne. Underviserne skal orien-

teres ved hver fraværsdag. 

 

Kontaktoplysninger 

Susanne Thorsen-Vammen tlf. 29 31 06 96 

Virksomhedskonsulent   virk.stv@quickcare.dk 

 

 

Sandra Sonasson   29 39 15 69 

Erhvervspsykolog   psykolog.sso@quickcare.dk 

 

 

Simon Olesen   29 11 44 88 

Fysioterapeut   sol@quickcare.dk 

 

 

 

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Susanne, Sandra eller Simon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Hvem er Quick Care? 

Quick Care er en privat konsulentvirksomhed specialiseret i beskæftigelsesrettet afklaring og opkvalificering. Vi har mange 

års erfaring med at hjælpe borgere tættere på eller tilbage til arbejde og samarbejder med en stor del af de danske kom-

muner. Vi arbejder med alle målgrupper (borgertyper) og er specialiseret i at bygge bro mellem sundhed og beskæftigelse. 

 

Quick Care skaber muligheder 

Quick Care gør en forskel 

Quick Care yder kvalitet 
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