
Et håndholdt tilbud, hvor borgerne får fagligt kompetent følgeskab til at gå fra kaos til udredning 
og afklaring. Og støtte til at kunne gebærde sig i sundhedssystemet. Vi sikrer afklaring, der ændrer 
borgerens retning og viser vej til en tættere tilknytning til arbejdsmarkedet.  

Håndholdt følgeskab 
fra udredning til afklaring
Psykoedukation og ACT 



Et håndholdt tilbud, hvor borgerne får fagligt kompetent 
følgeskab til at gå fra kaos til udredning og afklaring. Og 
støtte til at kunne gebærde sig i sundhedssystemet. Vi 
sikrer afklaring, der ændrer borgerens retning og viser 
vej til en tættere tilknytning til arbejdsmarkedet. 

 
 
Mere om kurset
Det gælder om at få iværksat det rigtige behandlingstilbud for 
den enkelte borger, kombinere indsatser og plukke det helt 
rigtige fra eksisterende, relevante sundhedstilbud. Forløbet 
giver også støtte til adfærds- og symptomafdækning. Vi møder 
borgeren med nærvær, empati, struktur og forudsigelighed. 
Faktorer, vi af erfaring ved er afgørende for, at den enkelte 
opnår større handlekompetence. 

 

Hvem kan deltage?
• Aktivitetsparate borgere, sygemeldte med komplekse pro- 
 blemstillinger og borgere i ressourceforløb 

• Borgere med personlige, sociale eller funktionsmæssige  
 barrierer

 

Hvad er inklusiv
• Temadage 2 gange ugentlig – tilrettelagt ud fra borgernes  
 aktuelle situation og forudsætninger

• Eksponeringsøvelser

• Etablering af praktik og evt. løntilskud

• Socialfaglig rapport med fokus på progression, funktionsni- 
 veau og yderligere udviklingsmuligheder

• Individuelle forandringssamtaler med fast jobcoach

 

Moduler i undervisningen
• Opmærksomhedstræning – mindfulness vil indgå

• Følelsesregulering – hvad skal der til for ikke at blive styret  
 uhensigtsmæssigt af sine følelser? 

• Relationsfærdigheder - lære at lægge strategier, der giver os  
 de resultater, vi ønsker

• Krisefærdighedstræning - lære at udholde vanskeligheder,  
 tanker og uro 

Psykoedukation og ACT 
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Integro A/S er en landsdækkende kursus- og rådgivningsvirksomhed. Vi har specialiseret os i at få menneskeligt potentiale til at gå op i en højere enhed med 
erhvervslivets skiftende behov og udfordringer. Vores overordnede mål er at skabe arbejdsLIVSglæde. Siden 1994 har vi samarbejdet med kommuner og virksom-
heder inden for et bredt spektrum af målgrupper og brancher med høje jobeffekter til følge. Til glæde for borgerne og til gavn for samfundet.

Varighed
• Op til 26 uger 

• Mulighed for holdundervisning 
 

Særligt ved dette forløb
• Fast jobcoach med solid viden og mange års erfaring fra  
 psykiatrien

• Stort kendskab til behandlingssystemet kombineret med  
 overblik over symptomer

• Individuelle hensyn – løbende vurdering og justering af be- 
 hov for indsats udover samtalerne

• Jobmæssigt fokus

Rehabilitering der gør job til 
en del af behandlingen

JobHab er Integros helhedstænkende rehabilite-
ringskoncept. Det tager udgangspunkt i at jobbet 
er en afgørende ”game changing” faktor, når det 
drejer sig om rehabilitering. Derfor er energien og 
fokus i JobHab samlet om netop dette. At hjælpe 
borgeren med at finde et fleksjob, der passer til de 
ressourcer, som er til rådighed her og nu. 

Få vores konceptbrochure om JobHab, hvis du vil 
vide mere om rehabiliteringsforløb med jobbet som 
game changer. Kontakt os eller hent brochuren på 
www.integro.dk

JobHab


