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INDLEDNING
Mestringstilbud kan være medvirkende til at understøtte bedring af sygdom og
tilbagevenden til arbejdsmarkedet.
Mestringstilbud foregår sideløbende med behandling i det etablerede behandlingssystem. Alle tilbuddene sigter mod at øge egen handle-kompetence i
forhold til at kunne genindtræde på arbejdsmarkedet.
Er du interesseret i et eller flere af nedenstående mestringstilbud, skal du tale
med din sagsbehandler, som vil vurdere, om det er en mulighed for dig i dit
forløb.
HELBREDSFREMMENDE MESTRINGSTILBUD
MINDFULNESS
De fleste af os er det meste af tiden optaget af den ubvevidste tankestrøm, der
er med til at styre vores følelser og dermed vores humør. Tanker er ikke virkelighed - og vi lærer at observere tankerne frem for at blive opslugt af dem eller
forsøge at skubbe dem væk. Mindfulness meditation er mental træning – på
samme måde som fysisk træning. Træningen forbedrer din evne til at regulere
kroppens stressniveau, og der vil samtidig være en åbning til øget selvindsigt.
Undervisningen vil være en blanding af korte oplæg, guidede meditation, erfaringsudveksling og dialog.
NATURFULNESS
På dette hold mødes vi ved Frederiksberg have. Foran Møstings Hus, Andebakkesti 5, 2000 Frederiksberg. Vi går ca. 3-4 km primært i stilhed. Der vil
undervejs være stop, hvor vi laver øvelser inspireret af bl.a. Qigong, Shinrin Yoku
(skovbad) og mindfulness. Der vil i den sidste del af gåturen være mulighed for
at tale sammen – fx udveksle oplevelser fra dagen – eller blot være i stilhed, hvis
det er at foretrække.
Tidspunkt: Torsdage kl. 10.00 – 11.30

Vi starter præcis kl. 10.00, så kom gerne 5 min før. Tag tøj på til dagen. Vi går
også i regnvejr. Vi starter og slutter samme sted.

g
YOGA
Vi arbejder med fysiske øvelser som styrker og smidiggør muskler og led. Ved
regelmæssig træning opnår du mere energi, glæde og velvære samtidig med
at du øger din hukommelse og koncentrationsevne. Yoga kan dyrkes af alle. Vi
afslutter med en kort liggende afspænding.
KROPSBEVIDSTHED, ÅNDEDRÆT & AFSPÆNDING
Vi arbejder med at blive bedre til at mærke kroppen og herigennem lære egne
ressourcer og begrænsninger at kende. Har du fx en hjernerystelse eller er du
mentalt og/eller fysisk udmattet kan dette tilbud måske være noget for dig. Undervisningen er for alle. Der vil være guidede afspændinger, åndedrætsøvelser
og lettere fysiske øvelser.

HUSK til alle holdene at medbringe, eller have tøj på, du kan bevæge dig i. Kom
gerne 10 minutter før og gør dig klar.
FOKUS PÅ VEJRTRÆKNINGEN
Mange af os trækker ikke vejret optimalt. Særligt når vi er pressede, trækker vi
kun vejret med den øverste del af lungerne.
Når du fx. ånder langsomt ud, aktiverer du det parasympatiske nervesystem,
som er med til at få kroppen til at slappe af.
Vi vil på dette hold træne forskellige åndedrætsteknikker. Vi arbejder bl.a. med
bølgeåndedrættet, vejrhold, langsomme bevidste udåndinger og stræk. Åndedrætstræning kan styrke immunforsvaret, nedbringe inflammation og smerte,
styrke positive følelser samt mindske hovedpine og migræne.

HUSK at medbringe, eller have løstsiddende tøj på, du kan bevæge dig i.
Kom gerne 10 minutter før og gør dig klar.
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MOTIONSTRÆNING
VED FYSIOTERAPEUT
Tlf: 3821 3682
Det er veldokumenteret, at fysisk aktivitet har en god effekt på mange sygdomme - både som forebyggelse og som en del af en behandling.
Vi tilbyder muligheden for at få lagt et individuelt træningsprogram sammen
med en fysioterapeut samt træning i vores motionsrum.

Husk at medbringe, eller have løstsiddende tøj på, du kan bevæge dig i. Kom
gerne 10 minutter før og gør dig klar.
SØVNCOACH
Søvncoach er et individuelt tilrettelagt forløb til dig med fx indsovningsproblemer, for mange opvågninger, dårlig kvalitet i søvnen og forstyrret døgnrytme.
Søvncoachingen vil tage udspring i dine udfordringer og vi iværksætter konkrete tiltag som hjemmearbejde.
Forløbet spænder over 3-4 samtaler.
SMERTEFORSTÅELSE (individuelt forløb)
Har du længerevarende smerter også kaldet kroniske smerter, kan du få en
tid hos vores fysioterapeut, og få indsigt i smertens natur, samt strategier til en
god hverdag med længerevarende smerter. Tilbuddet indeholder teoretisk og
praktisk undervisning i smerteforståelse og tager udgangspunkt i den enkeltes
smerteproblematik.
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MANUVISION
TRÆNING
Tlf: 3821
3682
Træningens formål er at søge smertelindring, genoptræning, holdningskorrektion og forløsning i kroppen både fysisk, psykisk og følelsesmæssigt. Uanset om
du har psykiske eller fysiske udfordringer vil stort set alle kunne deltage, og skulle der være en fysisk skade, som forhindrer deltagelse kan underviseren vejlede
i forhold til dette. Vi træner og strækker ud med konstant fokus på åndedrættet og med inspiration fra traditionel karate.

Husk at medbringe, eller have løstsiddende tøj på, du kan bevæge dig i.
Kom gerne 10 minutter før og gør dig klar.
HJERNERYSTELSESTILBUD

Tilbuddet er specielt sammensat til personer ramt af hjernerystelse og er udviklet af vores mindfulness instruktør og to fysioterapeuter.
Tilbuddet indbefatter en individuel visitationssamtale hvor du og fysioterapeuten sammensætter dit forløb med en eller flere komponenter:
Åndedrætstræning og afspænding, gradueret pulstræning, individuel vejledning. For yderligere information se pjecen ”Tilbud til personer ramt af hjernerystelse”.
BESKÆFTIGELSESFREMMENDE MESTRINGSTILBUD
JOBNET CV FOR SYGEMELDTE
Et tilbud målrettet sygemeldte som skal have oprettet eller opdateret et søgbart CV på Jobnet eller have kvalitetssikret CV. Undervisningen foregår ved
tavlen i en gruppe. Deltagerne skal kunne arbejde selvstændigt med deres CV
efter et kort oplæg.
INDIVIDUEL JOBCOACHING
Coachingen tager udgangspunkt i din situation, og hvad din rådgiver og du ønsker coachingen skal afklare. Fokus er på nutid og din fremtid. Vi arbejder ressource- og handlingsorienteret og målet er, at du bliver mere afklaret i forhold
til beskæftigelse og/eller uddannelse. Det er vores intention at klæde dig på,
så du får kontakt til din motivation, ressourcer, arbejdsrelaterede kompetencer,
grænser, nuværende behov og fokus.

Man kan få 1-2 coachsamtaler.
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INDIVIDUEL
BESKÆFTIGELSESVEJLEDNING
Tlf: 3821
3682
1 time og 15 min, hvor du sammen med en underviser/vejleder kan få vejledning og praktisk støtte til udarbejde/tilrette ansøgning eller CV til din nuværende jobsituation. Du får mest ud af vejledningen, hvis du har forberedt dig ved fx
at finde tidligere ansøgning/CV frem, samt har undersøgt hvilke virksomheder
og hvilke funktioner, du ønsker at rette din henvendelse til. Individuel beskæftigelsesvejledning kan også indeholde vejledning og sparring omkring dine fremtidige beskæftigelsesmuligheder.
Fokus er at forbedre din handlingskompetence og igangsætte målrettet virksomhedskontakt, der resulterer i ordinært job, uddannelse, job med løntilskud
eller virksomhedspraktik.
INDIVIDUEL UDDANNELSESVEJLEDNING
En personlig vejledning og rådgivning i forhold til uddannelsesmuligheder.
TTA MESTRINGSTILBUD TIL SYGEDAGPENGEMODTAGERE
(Kan kun tilmeldes af sygedagpengesagsbehandler, hvis det vurderes at være
relevant for dit forløb).
SUPERVISERET STYRKE- OG KONDITIONSTRÆNING I FITNESS WORLD
Du behøver ikke have nogle erfaringer med at træne for at være med, men
blot et ønske om at få mere energi, velvære og overskud i dagligdagen. Træningen her giver større indblik i egne ressourcer i forhold til styrke- og konditionstræning. Der vil altid være en fysioterapeut til stede til at vejlede dig i forløbet.
Du får ved træningsstart udarbejdet et individuelt tilrettelagt træningsprogram, som typisk vil indeholde opvarmning/konditions-træning, fx på cykel, løbebånd, crosstrainer eller romaskine. Herefter målrettes din træning dit behov
ved fx styrke/stabilitetsøvelser, balance - og bevægelighedstræning. Træning
foregår i Fitness World, Frederiksberg Svømmehal.
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STRESS
Tlf:AF3821

3682

Når vi i en periode af vores liv oplever stress/angstsymptomer eller anden psykisk sårbarhed, giver det ofte kropslig uro, spændinger, ubalance, smerter og
påvirket søvn.
Træningen har til formål at give dig større kropslig indsigt og afhjælpe disse
symptomer.
Vi træner forskellige afspændings- og vejrtrækningsøvelser bl.a. med inspiration fra yoga og meditation. Træningen består af stående og liggende øvelser.
Du behøver ikke have nogle erfaringer med at træne for at være med, blot et
ønske om at få mere energi, velvære og overskud i dagligdagen.

Hav tøj på du kan bevæge dig i og husk en varm trøje.
Max 8 deltagere på holdet.

STRESSCOACHING – et tilbud til dig, som har stresssymptomer.
- Et individuelt forløb med en systematisk tilgang/proces, som er praksisnær og
hvor du skal være en aktiv medspiller.
- Vi informerer om, hvad stress er.
- Vi guider, rådgiver og anvender konkrete redskaber/teknikker f.eks. stressdagbog, vejrtrækningsøvelser, metaforer, værdier, prioriteringer mv.
- Vi arbejder med din ”her og nu tilstand” og ser fremad og ikke bagud.
- Sammen vil vi kigge på, hvilke årsager og omstændigheder, der har medvirket til din nuværende helbredsmæssige situation.
- Vi arbejder med afstresning, motivation, læring, balance og udvikling.
- Der er tale om hjælp til selvhjælp og der er IKKE tale om behandling.
- Stresscoachingen skal være med til at understøtte dit overordnet mål med at
kunne vende tilbage til arbejdsmarkedet
- Stresscoachingforløbet vil typisk strække sig over 1-5 individuelle samtaler
over en periode på max. 7 uge
- Kunne du tænke dig et stresscoachingsforløb –så tal med din sagsbehandler
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STRESSHÅNDTERING
- MESTRING AF PSYKISKSÅRBARHED I FORBINDELTlf: 3821 3682
SE MED TILBAGEVENDEN TIL ARBEJDET
Gruppen er et tilbud til dig med symptomer på stress, angst eller depression.
Stress kan være hovedproblemet, eller stress kan udløse angst eller depression.
Gruppen er for dig, der har brug for støtte til at håndtere symptomer og øve
dig i metoder til at få det bedre og således gøre det muligt at vende tilbage til
arbejdslivet og tilværelsen i det hele taget.
Det er for dig, der er motiveret for at opnå større indsigt i din egen problematik, og som vil kunne profitere af erfaringsudveksling – det vil sige bidrage med
egne oplevelser og lytte til andres.
Du bestemmer selvfølgelig selv, hvor meget du vil fortælle.
Ved en individuel samtale med psykolog, vil det blive vurderet, hvorvidt du kan
profitere af et stresshåndteringsforløb.
Forløbet varer 8 uger. Der vil være gruppeopstart hver 4 uge, og der vil højst
være 8 deltagere i gruppen.
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Tlf: 3821 3682

PRAKTISK INFORMATION

Det er vigtigt, at du meddeler eventuel sygdom og fravær før din
mødetid til receptionen på tlf: 3812 3682
Vores kantine på 2. sal serverer hver dag kl 12 lækker frokost til 15 kr.

HER FINDER DU OS
Finsensvej 86, 2 th
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