
Beskæftigelsesrettet forløb  

for sygedagpengemodtagere og 

jobafklaringsborgere 

 



 

 

www.quickcare.dk 

Hvad er Quick Care?  

Quick Care er et tilbud til dig, som af 

fysiske, psykiske og/eller sociale 

årsager står uden for arbejdsmarke-

det og modtager sygedagpenge 

eller er tilkendt et jobafklaringsfor-

løb.  

 

Fokus på beskæftigelse  

Formålet er, at du gennem et indivi-

duelt tilrettelagt forløb hurtigst mu-

ligt genvinder sin arbejdsdygtighed 

og støttes på din vej tilbage til ar-

bejdsmarkedet.   

 

Vi har stor erfaring med at tilrette-

lægge individuelle forløb, der tager 

højde for lige netop din situation.  

 

Fast kontaktperson 

Du henvises til forløbet af din sags-

behandler i jobcentret. Derefter vil 

din kontaktperson hos Quick Care 

telefonisk indkalde dig til en op-

startssamtale.  

 

Din kontaktperson vil koordinere al 

indsats i forløbet, og I vil have en 

løbende tæt kontakt. Dette sikrer, at 

forløbet går den rigtige vej og altid 

matcher dine ressourcer. 

 

Den første dag 

Den første dag begynder med en 

individuel opstartssamtale med din 

kontaktperson. I samtalen spørges 

ind til bl.a.  

• Fysiske/psykiske/sociale ressour-

cer  

• Aktuel/tidligere beskæftigelse  

• Målsætninger og motivation 

• Evt. skånehensyn   

• Evt. øvrige behandlingstiltag i 

sundhedssystemet 
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Forløbets indhold 

Hvert forløb er unikt og tager ud-

gangspunkt i din aktuelle situation, 

dine ressourcer og barrierer.  

Forløbet  omfatter en virksomheds-

rettet indsats, der tilpasses din ar-

bejdsmæssige situation (i ansættel-

sesforhold, ledig, selvstændig) og kan 

bestå af f.eks.  

• Beskæftigelsesrettede coachende 

samtaler 

• Virksomhedspraktik 

• Fastholdelsestiltag  

 

 

Derudover er der mulighed for at 

deltage i beskæftigelsesrettede 

workshops og netværksgrupper samt 

et eller flere af følgende under-

støttende sundhedsfaglige indsatser:  

• Jobfunktionsrettet fysioterapeu-

tisk intervention  

• Psykoedukation  

• Mindfulness/afspænding   

• Smertehåndtering. 

 

Mødested og tid  

Samtaler og undervisning foregår  

i Quick Cares lokaler på H.P. Christen-

sensvej 1, 1.sal, 3000 Helsingør. 

Indgang  ved Helsingør Dagblad. 

 

Træning foregår i SATS,  

Rønnebær Allé 110,  

3000 Helsingør. 

 

Dine konkrete mødetider aftales 

individuelt med din kontaktperson i 

opstartssamtalen. 

 

Mødepligt 

Der er mødepligt og Quick Care har 

ikke myndighed til at bevilge dig en 

fridag.  
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 Afbud 

Ved egen sygdom skal du melde afbud til din kontaktperson eller på helsingo-

er@quickcare.falck.dk. Der kan lægges en besked mellem kl. 8.00 og 12.30 med 

afbudsgrund. Husk at oplyse fornavn og efternavn. 

 

Kontaktoplysninger 

Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte os på mail  

helsingoer@quickcare.falck.dk  eller ring til os. 

Du kan finde kontaktoplysninger på vores hjemmeside under kontakter, afdeling 

Helsingør. 

 

Transport  

Undervisning og samtaler:  

• Bil: Parkering foran bygningen.  

• Offentlig transport: Bus 353 og 802. Afstanden er under 300 meter. 

 

Træning:  

• Bil: Fri parkering foran træningscentret.  

• Offentlig transport: Bus/tog til Helsingør station. Tag bus 801A (afgang hvert 

10. el. 15. min.) til stoppested: Kongevejen (Rønnebær Allé). Turen tager blot 

5 min.  

Hvem er Quick Care? 
Quick Care er en privat konsulentvirksomhed, der har specialiseret sig i beskæftigelsesrettet 

afklaring og opkvalificering. Vi har 10 års erfaring med at hjælpe borgere tættere på eller 
tilbage til arbejde. Vi samarbejder med mere end 50 danske kommuner og mere end 75.000 


