CSU-Arbejdsliv

- Vi afklarer din arbejdsevne

CSU-Arbejdsliv

Hvad er CSU-Arbejdsliv
I CSU-Arbejdsliv vil vi kunne støtte dig i at udvikle, afklare og
afdække din arbejdsevne. Du får tilknyttet en konsulent arbejdsrehabilitering, som støtter og vejleder dig i at udvikle og afklare dine
ressourcer og begrænsninger i forhold til mulighederne for tilbagevenden til arbejdsmarkedet under hensyntagen til dit øvrige liv.
CSU-Arbejdsliv tilbyder arbejdsrehabilitering og afklaring af arbejdsevne for dig med følger efter erhvervet hjerneskade, hjernerystelse, psykiske og neurologiske lidelser, stressbelastninger eller en
belastet livssituation.

Indhold i forløb
Hvert forløb i CSU-Arbejdsliv tilrettelægges individuelt i samarbejde med dig. Et forløb vil ofte indeholde praktik som bruges til at
afklare dine muligheder for tilbagevenden til arbejdsmarkedet.
Forløbet indeholder samtaler og observationer hvor formålet er,
sammen med dig at finde en god balance mellem dit arbejds-,
familie- og fritidsliv.
Forløbet afsluttes med en fyldestgørende funktions-beskrivelse.
Den indgår som et vigtigt dokument i den samlede afgørelse af dit
fremtidige forsørgelsesgrundlag.
Vi deltager sammen med dig ved mødet i rehabiliteringsteamet
samt ved lægebesøg i det omfang du ønsker det.

Forløb i CSU-Arbejdsliv kan indeholde:
•

Individuelle samtaler som et gennemgående element før, under og efter praktik.

•

Fokus i forløbet er at skabe og opretholde en balance mellem
arbejds- og fritidsliv.

•

Hvor ofte der er kontakt med CSU-Arbejdsliv, planlægges individuelt efter behov.

•

Praktikpladsen søges i samarbejde med dig.

•

Praktikforløb, eller tilbagevenden på nuværende arbejdsplads,
er typisk et forløb på 13 uger.

•

Sagsakter fra andre fagpersoner inddrages når det vurderes
relevant.

•

Dialog og kontakt med sagsbehandler samt deltagelse i møder
sker efter aftale med dig.

•

Dialog og samtaler med pårørende sker efter aftale med dig.

•

Deltagelse i samtaler/undersøgelser/møder med andre fagpersoner sker efter aftale med dig.

•

Udarbejdelse af afsluttende funktionsbeskrivelse til brug for
rehabiliteringsteamet.

•

Ved behov har vi kontakt med dig frem til mødet i rehabiliteringsteamet, hvor vi også deltager.
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