
Myndighed & Revurdering
Samtaler, netværk og rettidig revurdering, 52 uger

Samtalerne afholdes iht. LAB §73a. Rettidigt. Samtalerne vil være den røde tråd i forløbet. Her læg-
ges et jobrettet fokus – og praktik etableres. Evt. med henblik på afprøvning til revurdering, hvis dette 
er aktuelt. Praktik vil blive etableret med jobperspektiv. Først sikres, at deltageren er afklaret – og 
jobparat. Såfremt lægelige akter skal indhentes, vil dette blive gjort. I netværket tilbyder vi temadage, 
dels med jobrettede emner som jobsøgning. Herudover temaer omkring sundhed, mentalt overskud 
og styrkelse af selvværd.

Ugentlige samtaler - de lovpligtige. Herudover ugentlige netværks- 
møder med temadage/workshops. Og et skriveværksted oven i hat-
ten.



Oplagte deltagere
• Jobparate borgere, der er visiteret til fleksjob

• Ledige, der har behov for afklaring og brug for hjælp til at  
 komme i job

Knap så oplagte deltagere
• Borgere, der ikke er visiteret til fleksjob

• Borgere med diagnoser, der vurderes farlige for dem selv eller  
 deres omgivelser (særaftale kan indgås)

Hvad er inklusiv
• Samtaler med fast kontaktperson – 1 samtale pr. uge 

• Netværk – med temadage og workshops, 1 dag pr. uge á 3  
 timer

• Etablering af praktik / revurdering

Moduler
• Temadage med jobfokus – tilrettelagt ud fra borgernes  
 aktuelle situation og forudsætninger 

• Temadage med sundhedsfokus – smertehåndtering,  
 ernæring, motion, mentalt overskud

• Temadage med værktøjer til selvudvikling – ACT,  
 Goal Mapping, Syv gode vaner og mange flere

Særligt ved dette forløb
• Myndighed – rådighedsvurdering og dokumentation i OPERA  
 eller Workbase

• Netværk med temadage inklusiv

• Undervisning på kursisterne præmisser – med respekt for evt.  
 skånebehov

• Det forventes, at deltagerne kommer med vidt forskellige  
 forudsætninger – det vil løbende vurderet, om der skal tages  
 særlige hensyn
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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.

Kursisten får
• En afklaring

• Et sted at komme, hvor der føles rart

• En fast kontaktperson

• Ugentlige samtaler

• Identificeret problemerne og hjælp (til selvhjælp) til at løse  
 dem, eksempelvis boligsituation, familiesituation, helbred,  
 sundhed eller økonomi

• Ugentligt netværk med temadage – i emner omkring  
 jobsøgning, sundhed og værktøjer til mentalt overskud

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


