Rehabiliterende

arbejdsevneafklaringer

CSU-Arbejdsliv er til for borgere og jobcentre
CSU-Arbejdsliv tilbyder rehabiliterende arbejdsevneafklaringsforløb for borgere
med følger efter erhvervet hjerneskade, hjernerystelse (PCS), psykiske og neurologiske lidelser, stressbelastninger eller sociale vilkår, som er udenfor eller på vej
tilbage til arbejdsmarkedet.
Forløbene afsluttes med en ’funktionsbeskrivelse’, som er en grundig tværfaglig
analyse af borgerens deltagelsesbetingelser i og på tværs af arbejds-, familie- og
fritidsliv. Med afsæt i relevante faglige og subjektive perspektiver analyserer funktionsbeskrivelsen borgerens aktuelle arbejdsevne og potentielle udbytte af yderligere behandlings- og udviklingstiltag.
Forløbene har en pædagogisk dimension, idet de omfatter en løbende fælles udforskning af borgerens deltagelsesbetingelser, som implicerer muligheden for udviklende og kvalificerende erfaringer.

Forløbenes varighed
Varigheden af forløbene varierer fra borger til borger. Hvis én praktikperiode
på 13 uger udgør et tilstrækkeligt grundlag for afklaringen, kan perioden fra
henvisning til aflevering af funktionsbeskrivelse forventes at vare 4-5 måneder.

En kompetent samarbejdspartner
”Jeg bruger CSU-Arbejdsliv som en god samarbejdspartner, når jeg har en borger, som
har udfordringer efter hjerneskade eller borgere med meget svære psykiske udfordringer. Jeg oplever, at borgeren bliver taget i hånden og støttet igennem forløbet meget
kompetent og med stor faglighed.
Der bliver taget hensyn samtidig med, at der bliver udfordret, hvor det giver mening.
Som sagsbehandler i jobcenteret oplever jeg kompetente medarbejdere, som kan give
god faglig sparring – både i en konkret sag med en borger men også generelt ift. de
problemstillinger, der kan opleves.
Konsulenterne, som jeg møder, er gode til at give tilbagemeldinger på forløb samt er
gode til at være objektive i deres vurderinger.
De rapporter jeg modtager fra CSU-Arbejdsliv er saglige og forholder sig til de faktuelle
oplysninger ift. borgerens forløb. Der er god dialog med konsulenterne omkring, hvad
jeg som sagsbehandler har brug for, og hvad de kan levere.”
Sagsbehandler fra samarbejdende jobcenter

Tryghed, tillid og involvering
”Jeg har følt mig tryg og har haft fuld tillid til forløbets gang. Jeg har været involveret
i alle beslutninger og har følt mig mødt.”
Mikael Jørgensen, borger

CSU-Arbejdsliv holder til på Rosenkildevej 88B, 4200 Slagelse
Kontakt os på tlf. 58 57 57 60 eller e-mail csu-slagelse@slagelse.dk
csu.slagelse.dk

