PSYKOLOGISK VURDERING
Hvad er arbejdsrettet psykologisk vurdering?
En psykologisk vurdering er med til at afdække dit psykiske funktionsniveau. Det har til formål at give dig de bedste
forudsætninger for at kunne indtræde på arbejdsmarkedet eller starte i uddannelse. Der sættes fokus på dine
ressourcer og barriere ift. at kunne varetage forskellige funktioner i en arbejdsmæssig henseende, samt hvordan
du bedst lærer nyt.
Hvad sker der forud for samtalen?
Det er din sagsbehandler på jobcentret, som henviser til en udvidet undersøgelse hos os. Når Quick Care har
modtaget visitationen, kontakter en af vores psykologer din sagsbehandler med datoer og et tidspunkt for samtalerne. Du indkaldes af din rådgiver via. e-boks.
Hvordan foregår det?
Du skal møde i Quick Care to gange i forbindelse med testningen. Under hvert fremmøde, skal du forvente at
være ved psykologen i 2 timer. Under den første samtale, bliver du spurgt ind til tidligere arbejdsmæssige forhold, sociale relationer og der dannes et billede af, hvilke tidligere forhold der kan have haft positiv/negativ
indvirkning på dig. Der laves afdækning af anamnese og dit kognitive funktionsniveau belyses.
Hvad sker der bagefter?
På baggrund af samtalen og den psykologiske testning, udarbejder psykologen en statusrapport, der sendes til
din sagsbehandler. Ud fra de resultater testen og samtalen har givet, dannes der et billede af dine ressourcer
og kompetencer, barrierer, udviklingspunkter og eventuelt skånehensyn. På denne måde bliver dit psykiske
funktionsniveau belyst og kan bruges i en arbejdsmæssig henseende. Det er med til at sikre at indtrædelse/genindtrædelse på arbejdsmarkedet vil ske med de bedste forudsætninger.
Mødepligt
Når du henvises til undersøgelse hos Quick Care, er der mødepligt. Såfremt du er forhindret, skal afbud finde sted
senest kl. 08.00 på dagen for testningen. Afbud skal ske til pågældende psykolog.

Kontaktoplysninger
Find kontaktoplysninger på: https://www.quickcare.dk/find-kontaktperson/aa/aabenraa/
Mail:

aabenraa@quickcare.falck.dk

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