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Hvad er Quick Care? 

Quick Care er et tilbud til dig, som af 

fysiske eller psykiske årsager står uden 

for arbejdsmarkedet . 

 

Afklaring af dine muligheder 

Ideen med Quick Care er, at du gen-
nem et forløb med fysisk træning og 
individuelle samtaler får afklaret dine 
muligheder i forhold til arbejdsmarke-
det.  
 
Forløbet skal øge dine ressourcer og 
ruste dig til at vende tilbage til ar-
bejdsmarkedet. Forløbet varetages af 
en fysioterapeut eller vores psykomo-
toriske terapeut. 
 
Fokus på arbejdsmarkedet 

Det er målsætningen, at du hurtigst 
muligt kan raskmeldes til arbejde. 

Hele forløbet har fokus på, at du beva-
rer en  
tilknytning til arbejdsmarkedet. Hvis 
det er relevant, kontakter vi sammen 
med dig din  
arbejdsgiver for at fastlægge  
en plan for din vej tilbage til arbejde. 
 
Den første dag 

Du henvises til forløbet af din sagsbe-
handler på Jobcenter Helsingør. Den 
første dag  
begynder med en opstartssamtale 
sammen med fysioterapeuten eller 
den psykomotoriske terapeut. Her 
fastlægges dit personlige program. 
Indholdet tilpasses og sammensættes, 
så det matcher din konkrete situation. 
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Forløbets indhold 

Forløbets længde aftales med din 

sagsbehandler og vurderes løbende af 

QC konsulenten. Forløbet kan indehol-

de: 

• Individuelt tilrettelagt    fysisk 

træning. 

• Afspænding på hold. 

• Individuelle samtaler. 

• Coaching om arbejdsmarkedet. 

• Vejledning om stress og depres-

sion. 

• Vejledning om kost & livsstil, 

ergonomi, smertehåndtering , 

arbejdspladsindretning mv. 

 

Du instrueres ved opstart i øvelser 

tilpasset din situation. Efterfølgende 

foregår deltagelsen som selvtræning. 

Du vil igennem hele forløbet have tæt 

kontakt med konsulenten fra Quick 

Care således træningen er supervise-

ret og kan tilpasses løbende. Dette 

sikrer, at forløbet går den rigtige vej og 

altid matcher dit niveau. 

 

I samarbejde med dig kan  

fysioterapeuten kontakte din læge 

eller andre sundhedsaktører og hjælpe 

med at ’oversætte’ de forskellige 

sundhedsfaglige udtalelser og lægeer-

klæringer, hvis der er behov for dette - 

så spørg endelig. 

 

Ved forløbets afslutning udarbejdes en 

fysioterapeutisk redegørelse, der syn-

liggør dine ressourcer og muligheder i 

forhold til arbejdsmarkedet. 
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Mødetid 

Forløbet foregår i tidsrummet fra kl. 9.00 til 12.30 mandag, onsdag og fredag. 

Din konkrete mødetid aftales individuelt med din kontaktperson i træningen 

ved opstartssamtalen. 

 

Træningssted 

Forløbet finder sted i SATS, Rønnebær Allé 110, 3000 Helsingør. 

 

Afbud 

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

helsingoer@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 via mail  

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

Du kan finde kontaktoplysninger på vores hjemmeside under  

kontakter, afdeling Helsingør. 

 

Transport 

Træning: 

• Bil: Fri parkering foran træningscentret. 

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

hver 10. el. 15. min.) til stoppestedet Kongevejen (Rønnebær Allé). Tu-

ren 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 


