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ARBEJDSRETTET PSYKOLOGISK SAMTALERÆKKE  

 
Hvad er arbejdsrettet psykologisk samtalerække? 
En arbejdsrettet psykologisk samtalerække er for dig, der kan have gavn af gennem samtale at få arbejdet med 
små barrierer, der kan være en hindring for at kunne indtræde på arbejdsmarkedet. Formålet er ligeledes at se 
på dit aktuelle handlemønster for at hjælpe dig med at få nye mestringsstrategier. Samtalerne kan med fordel 
forløbe sideløbende med anden aktivitet (delvis opstart i arbejde, praktik eller lign.), således du kan trykprøve 
det, du arbejde med i fællesskab med psykologen. 

 
Hvad sker der forud for samtalen? 
Det er din rådgiver på jobcentret, som henviser til en psykologisk samtalerække. Når Quick Care har modtaget 
visitationen, kontakter en af vores en af vore psykologer din rådgiver med en dato og et tidspunkt for 
samtalerne. Du indkaldes af din sagsbehandler fra jobcenteret. 

 
Hvordan foregår det? 
Du skal møde i Quick Care til tre samtaler. Samtalerne er af ca. en times varighed. Alt efter hvad formålet med 
samtalerne er, samt ønsket fra din rådgiver på jobcenteret, placeres samtalerne med alt fra 1-3 ugers mellem- 
rum. Grunden herfor en bl.a., at du skal have mulighed for at nå at arbejde med dine nye mestringsstrategier og 
afprøve nye handlemønstre fra gang til gang. Såfremt psykologen vurderer behov for det, kan der laves forskellige 
tests, der skal være med til at belyse dit aktuelle psykiske funktionsniveau. 

 
Hvad sker der bagefter? 
På baggrund af samtalerne, udarbejder psykologen et dokument, der sendes til din sagsbehandler. Der laves en 
kort beskrivelse af samtalernes indhold samt hvad I gennem forløbet har valgt at arbejde med. Dokumentet il 
ligeledes indeholde en beskrivelse af, hvorvidt I er nået i mål med det, I har aftalt at arbejde med. Der peges på, 
hvordan du med fordel kan fortsætte arbejdet med dig selv efterfølgende for at vende tilbage til arbejdsmarkedet 
på bedste mulige vis. 

 
Mødepligt 

Når du henvises til samtalerække hos Quick Care, er der mødepligt. Såfremt du er forhindret, skal afbud finde sted 
senest kl. 08.00 på dagen for samtalen. Afbud skal ske til pågældende psykolog. 

 
Kontaktoplysninger 

Anne Kaastrup 

Psykolog 

Tlf. 29 87 65 50

 

 

Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte os . 
 

Mødested 

De psykologiske samtaler finder sted i Quick Cares lokaler Lille Kolstrup 20, 6200 Aabenraa 
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