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Indsatser på RCA 
Til borgere i ressourceforløb og jobafklaringsforløb tilbyder RCA forskellige ressourceudviklende indsatser.  

Indsatserne har forskellige formål og kan bruges i forskellige faser af ressourceforløbet og 

jobafklaringsforløbet: 

1. Indsatser, som skal forberede borgeren til deltagelse i uddannelses- eller beskæftigelsesrettet 

tilbud – enten på RCA eller andet sted 

2. Uddannelses- eller beskæftigelsesrettet tilbud på RCA 

3. Indsatser, som skal støtte borgeren ved overgange / udslusning fra RCA. 

Fælles for alle indsatserne er, at der arbejdes med borgerens overordnede beskæftigelses- eller 

uddannelsesmål.  

For borgere i ressourceforløb, der er under 30 år og uden en erhvervskompetencegivende uddannelse vil 

fokus være uddannelse, mens der for andre borgere i ressourceforløb vil kunne være fokus både på 

uddannelse og arbejde. 

For borgere i jobafklaringsforløb vil fokus være hurtigst muligt at bringe personen tilbage til 

arbejdsmarkedet og et liv, hvor personen kan forsøge sig selv og sin familie. Målet kan således både være 

uddannelse og arbejde for denne gruppe. 

Indsatserne nr. 1-8 kan kombineres ud fra borgerens behov. Der er tale om fleksible indsatser med 

individuel varighed, som under hele forløbet kan ændres og sammensættes på forskellig vis. 

Derudover tilbydes 15 ugers udviklings- og afklaringsforløb (indsats nr. 9) til borgere i ressourceforløb og 

jobafklaringsforløb.  

Alle indsatserne kan tilbydes parallelt med andre indsatser i ressourceforløbet og jobafklaringsforløbet, 

f.eks. behandling.  

Mødetid, timeantal, periode m.m. fastsættes individuelt. Der kan tages vidtgående skånehensyn. 
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Henvisning 
Ved henvisningen skal RCA have adgang til følgende dokumenter: 

 Rehabiliteringsplanens forberedende del inkl. lægeattest 

 Rehabiliteringsteamets indstilling 

 Beskrivelse af formål og arbejdspunkter, f.eks. i Rehabiliteringsplanens indsatsdel, Min Plan 

Henvisningsskema  

 Relevante lægeakter 

Særligt ved henvisning fra Jobcenter Aalborg 

Hvis dokumenterne forefindes i Workbase, trækker RCA oplysningerne derfra.  

Hvis ikke, skal dokumenterne sendes til RCA i forbindelse med henvisningen. 

 

Opfølgning 
RCA udarbejder opfølgningsnotater hver 8. uge samt ved afslutning af tilbuddet. Der veksles mellem korte 

og lange opfølgningsnotater. 

Der afholdes opstarts- og afslutningsmøder med rådgiver efter individuel vurdering.  

RCA er ansvarlig for opfølgning/henvendelse til rådgiver, såfremt der sker væsentlige ændringer i det 

aftalte forløb.  

 

Pris 
Prisen afhænger af intensiteten i det aftalte forløb. I forbindelse med henvisning eller aftale om opstart og 

ved ændring af indsatser, fastsættes prisen til én af følgende takstgrupper: 

Takstgruppe 1 Takstgruppe 2 Takstgruppe 3 Takstgruppe 4 

Kr. 810,-/uge Kr. 1.620,-/uge Kr. 2.430,-/uge Kr. 3.240,-/uge 

 

Prisen for mentorstøtte er kr. 400,- pr. ATA time. 

Pris for 15 ugers udviklings- og afklaringsforløb er kr. 3.400,- pr. uge.  

Kontakt 
 Faglig koordinator Anja Kristensen, tlf. 31 99 30 04 

 

 Teamleder Mette Skaarup Jakobsen, tlf. 31 99 30 03 
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Beskrivelse af indsatserne 

 

1. Mentorstøtte 
Tilbuddets indhold: 
Mentorordningen indebærer, at borgeren får individuel støtte. Mentoren sætter ind med relevante tiltag, der 
matcher den enkelte borgers sociale, helbredsmæssige og faglige situation. Mentorens primære fokus er, at der 
sker en udvikling mod et nærmere fastsat mål. 
 
Formålet kan være: 

1. At borgeren bliver klar til at komme i tilbud, uddannelse eller beskæftigelse 
2. At borgeren fastholdes i iværksat tilbud, uddannelse eller beskæftigelse. 

 
Mentorens opgaver kan eksempelvis være: 

 At være personlig vejleder og støtte 

 At være en motiverende partner 

 Hjælpe i kontakten med offentlige instanser – kommune, læge, sygehus m.m. 

 Støtte i forbindelse med opstart på uddannelse, arbejdsplads eller beskæftigelsesfremmende tilbud 

 Støtte til at opnå struktur i hverdagen 

 Støtte til at komme op om morgenen 

 Støtte i forhold til bolig og økonomi 

 Støtte til at opbygge og vedligeholde netværk 

 Støtte til at igangsætte eller fastholde behandlingsforløb 

 Bustræning med henblik på fremmøde i tilbud, uddannelse eller arbejde 
 
Støtten kan gives på RCA, i eget hjem, i det offentlige rum, på tilbudssted, uddannelsesinstitution eller 
arbejdsplads. 
 
Når der er tale om mentor på uddannelsesinstitution eller arbejdsplads skal mentorens opgaver ligge ud over de 
opgaver, som man kan forvente, at et uddannelsessted eller en arbejdsgiver sædvanligvis varetager. 
 
Mentorstøtten kan ydes af både en socialfaglig eller en værkstedsfaglig medarbejder. Matchet aftales individuelt. 
 
Indsats i form af mentorstøtte kan gives både som forberedelse til at deltage i tilbud på RCA, sideløbende med 
tilbud på RCA og ved overgang/udslusning fra RCA (fase 1, 2 og 3). 
 

Målgruppe: 
Borgere som har brug for en særlig støtte i forbindelse med – eller med henblik på – deltagelse i tilbud og 
aktiviteter. 
 

Mål, delmål eller progressionsparametre, f.eks.: 
At støtte, motivere og vejlede således, at borgeren får skabt den stabilitet i sit hverdagsliv, der er nødvendig for at 
kunne indgå i og fastholde uddannelse, arbejde eller tilbud. 
 

Lovgrundlag: 
LAB § 31 b 

Ugentligt timeantal: 
Individuelt 

Varighed: 
Individuelt, bevilling kan højst gives for 6 måneder ad gangen. 

Pris: 
Kr. 400,- pr. time (ATA) 
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2. Socialfaglig indsats 
Tilbuddets indhold: 
Indsatsen består af et individuelt samtaleforløb med socialfaglig medarbejder på RCA.  
 
Der arbejdes ud fra en ressource- og udviklingsorienteret tilgang og tilbydes bl.a. andet motivationsarbejde, 
vejledning, coaching og karriereafklaring. 
 
Samtalernes overordnede formål er at motivere til udvikling, herunder til at indgå i relevante indsatser anbefalet af 
Rehabiliteringsteamet enten på RCA eller andet sted.  
 
Opgaverne aftales i forhold til den enkelte borger med udgangspunkt i borgerens indsatsplan. 
Eksempler på opgaver kan være: 

 Personlig vejledning og støtte 

 Motivationsarbejde 

 Hjælpe i kontakten med andre offentlige instanser 

 Støtte til at opnå struktur i hverdagen 

 Støtte til at komme op om morgenen 

 Støtte til mødestabilitet 

 Støtte til at påbegynde og/eller fastholde behandlingsforløb eller andre indsatser under ressourceforløb 
og jobafklaringsforløb 

 Vejledning og inspiration til fremtidig uddannelse eller arbejde 

 Karrierevejledning, f.eks. Jobspor, Typeindikatortest, udarbejdelse af kompetencekort, undervisning i brug 
af Jobnet m.m. 

 
Indsatsen kan ydes gennem alle faser; som forberedelse til tilbud, sideløbende med en anden indsats på RCA og 
som led i overgang til andet tilbud (fase 1, som del af fase 2 og fase 3). 
 
Socialfaglig indsats foregår på RCA. 
 

Målgruppe: 
Borgere som har brug for særlig socialfaglig støtte med henblik på at kunne indgå i relevante indsatser under 
ressourceforløb og jobafklaringsforløb. 
 

Mål, delmål eller progressionsparametre, f.eks.: 
At borgeren påbegynder de indsatser, som er anbefalet fra Rehabiliteringsteamet og fastholdes i disse. 
At borgeren fastholdes i udvikling undervejs i ressourceforløb og jobafklaringsforløb. 
 

Lovgrundlag: 
LAB § 32.1.2 

Ugentligt timeantal: 
Individuelt 

Varighed: 
Individuelt 

Pris: 
Prisen afhænger af intensiteten i det samlede tilbud. 
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3. Værkstedsindsats 
Tilbuddets indhold: 
Tilbuddet omfatter deltagelse i produktion i montageafdeling, håndværkerafdeling, kantine eller IT- & 
Medieafdeling. 
 
RCA producerer varer til et bredt udsnit af virksomheder på det ordinære arbejdsmarked. Det betyder, at der stilles 
krav til borgerens indsats, men kravene stilles altid under hensyn til de skånehensyn, den enkelte har. 
 
Gennem løsning af forskellige arbejdsopgaver i produktionen i en eller flere af afdelingerne kan borgeren afprøve 
og udvikle sine faglige, praktiske og personlige kompetencer i forhold til arbejdsmarkedet. 
 
Tilbuddet er individuelt tilpasset den enkeltes ønsker, evner, helbred, arbejdstid og arbejdstempo. 
 
Indsatsen ydes som fase 2. 
 

Målgruppe: 
Borgere med komplekse problemstillinger, der på nuværende tidspunkt ikke er klar til et uddannelses- eller 
virksomhedsrettet forløb på grund af vanskeligheder af social karakter.  Der sættes i værkstedsaktiviteterne særligt 
fokus på at træne borgerens sociale færdigheder ved at indgå i sociale sammenhænge og forskellige 
samarbejdsformer. 
 
Borgere med komplekse problemstillinger, der på nuværende tidspunkt har behov for et tilbud, hvor de får indhold 
og struktur i hverdagen med et fællesskab blandt arbejdskolleger. Der sættes i værkstedsaktiviteterne særligt fokus 
på løsning af de praktiske arbejdsopgaver, som udføres som underleverandør til et bredt udsnit af dansk industri. 
Tilbuddet kan med fordel kombineres med behandlingsforløb, hvorigennem borgeren opnår stabilitet og udvikling, 
således at vedkommende bliver klar til en mere uddannelses- eller virksomhedsrettet indsats. 
 
Borgere der har brug for udvikling af uddannelses- eller arbejdsmarkedsparathed. 
  

Mål, delmål eller progressionsparametre, f.eks.: 

 At skabe indhold og struktur i borgerens tilværelse 

 At indgå i sociale relationer og dermed undgå isolation 

 At øge borgerens livskvalitet i dagligdagen 

 At styrke evnen til at samarbejde med andre i en arbejdsrelation 

 At opnå øgede faglige og praktiske kvalifikationer 

 At styrke borgerens selvtillid og tro på en fremtid på arbejdsmarkedet 

 At borgeren bliver mødestabil 

 At borgeren lærer virksomhedskultur og sociale normer 

 At borgeren opnår kendskab til arbejdsmarkedet, arbejdspladskultur og arbejdsidentitet 

 At borgeren udvikler job- og uddannelsesønsker og -muligheder 
 

Lovgrundlag: 
LAB § 32.1.2 

Ugentligt timeantal: 
Individuelt 

Varighed: 
Individuelt 

Pris: 
Prisen afhænger af intensiteten i det samlede tilbud. 
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4. Virksomhedspraktik 
Tilbuddets indhold: 
Etablering af og opfølgning på virksomhedspraktik på privat eller offentlig arbejdsplads. 
 
Den intensive virksomhedskonsulentindsats ydes af socialfaglig eller værkstedsfaglig medarbejder. Matchet 
foretages individuelt. Der vil blive foretaget hyppige opfølgninger med både borger og på arbejdspladsen efter 
behov. 
 
Indsatsen ydes som fase 3 eller som en kombination under fase 2. 
 

Målgruppe: 
Borgere der er klar til et virksomhedsrettet tilbud. 
 

Mål, delmål eller progressionsparametre, f.eks.: 
At udvikle eller optræne borgerens faglige, praktiske og sociale kompetencer med henblik på uddannelse, ordinær 
eller støttet beskæftigelse. 
 
Delmål: 

 At udvikle borgeren i forhold til job- og uddannelsesønsker og muligheder inden for branchen 

 At opbygge en arbejdsidentitet i mødet med arbejdspladsens krav, muligheder og forventninger 

 At borgeren opnår øgede faglige kvalifikationer 

 At styrke borgerens fremtidige tilknytning til arbejdsmarkedet 

 At arbejde med fysiske eller psykiske problemstillinger i forhold til arbejdsmarkedets krav 
 

Lovgrundlag: 
LAB § 42 

Ugentligt timeantal: 
Individuelt 

Varighed: 
Individuelt 

Pris: 
Prisen afhænger af intensiteten i det samlede tilbud. 

 

  



 
 

10 
 

 

5. Forberedende Voksen Undervisning (FVU) 
Tilbuddets indhold: 
Forberedende voksenundervisning (FVU) går ud på at forbedre og supplere deltagernes grundlæggende 
færdigheder i læsning, stavning og skriftlig fremstilling samt talforståelse, regning og basale matematiske begreber. 
 
Inden opstart bliver alle deltagere testet i dansk og matematik for at vurdere det faglige niveau, hvis en sådan test 
ikke tidligere er foretaget. 
 
FVU består af to fag: Dansk og matematik. Der vil blive undervist i eksempelvis at læse fra aviser og blade, skrive e-
mails og bruge matematikken i hverdagen. Undervisningen foregår på små hold og henter emner fra dagligdagen. 
 
Indsatsen ydes som fase 2 og i kombination under fase 3. 
 

Målgruppe: 
Borgere, der har behov for at blive bedre til at læse, skrive og regne. 
 

Mål, delmål eller progressionsparametre, f.eks.: 

 At forbedre og supplere borgerens grundlæggende færdigheder i dansk og matematik med henblik på 
videre uddannelse og job 

 At styrke voksnes forudsætninger for aktiv medvirken i alle sider af samfundslivet. 
 

Lovgrundlag: 
Lov om forberedende voksenundervisningen / LAB § 32.1.1 

Ugentligt timeantal: 
Dansk: 3 timer om ugen 
Matematik: 3 timer om ugen 

Varighed: 
Individuelt 

Pris: 
Prisen afhænger af intensiteten i det samlede tilbud. 
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6. Ordblindeundervisning (OBU) 
Tilbuddets indhold: 
Ordblindeundervisning er særligt tilrettelagt for at afhjælpe eller begrænse deltagernes læse- og 
skrivevanskeligheder. I undervisningen udvikler deltageren sine funktionelle læse-, skrive- og stavefærdigheder og 
lærer at benytte kompenserende strategier og metoder – såsom it-hjælpemidler. 
 
Undervisningen foregår typisk på meget små hold og bliver tilrettelagt ud fra den enkeltes behov. 
 
Forud for undervisningen foretages en test med henblik på at vurdere, om ordblindeundervisning er det rette 
tilbud, hvis en sådan test ikke tidligere er foretaget. 
 
Indsatsen ydes som fase 2 og i kombination under fase 3. 
 

Målgruppe: 
Borgere med behov for ordblindeundervisning. 
 

Mål, delmål eller progressionsparametre, f.eks.: 

 At udvikle funktionelle læse-, skrive- og stavefærdigheder samt hjælpemidler med henblik på at videre 
uddannelse eller job 

 At styrke borgerens forudsætninger for aktiv medvirken i alle sider af samfundslivet 
 

Lovgrundlag: 
Lov om forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne / LAB § 32.1.2. 

Ugentligt timeantal: 
3 timer om ugen 

Varighed: 
Individuelt 

Pris: 
Prisen afhænger af intensiteten i det samlede tilbud. 
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7. Fysioterapeutisk indsats 
Tilbuddets indhold: 
Fysioterapien på RCA tilbyder forskellige indsatser, som kan indgå i ressourceforløb. Der arbejdes ud fra en  
bio-/psyko-/social-forståelsesramme. 
 
Formålet med indsatserne kan både være at afhjælpe fysiske og psykiske vanskeligheder under inddragelse af 
borgerens personlige, sociale og omgivelsesmæssige forhold. Indsatserne kan også målrettes bestemte lidelser, 
f.eks. funktionelle lidelser, problemer i bevægeapparat, KOL, stress, smertetilstande, angst og andre psykiske 
lidelser. 
 

 Superviseret fysisk træning 

 Superviseret gradueret optræning* 

 Træning i kropsbevidsthed 

 Mindfulness 

 Afprøvning og indlæring af afspændingsmetoder 

 Sygdomsindsigt og mestring af egen sygdom 

 Smerteforståelse og håndtering af smerter 

 Livsstilsændringer (kost, rygning, alkohol, motion m.v.) 

 Ergonomi og vurdering af behov for hjælpemidler 
 
* gradueret optræning er en metode specielt anvendt i forbindelse med langvarige smerteproblematikker og 
funktionelle lidelser 

 
Indsatsen kan ydes i fase 1, 2 og 3 og kun i kombination med andre indsatser på RCA. 
 

Målgruppe: 
Borgere som kan profitere af fysioterapeutisk indsats i forbindelse med – eller med henblik på – deltagelse i tilbud. 
 
Borgere, hvor en fysioterapeutisk intervention, vurderes at ville skabe udviklingsmulighed frem mod stabil 
tilknytning til uddannelsesinstitution eller arbejdsmarked. 
 

Mål, delmål eller progressionsparametre, f.eks.: 

 At forbedre borgerens funktionsniveau mest muligt. 

 At forbedre borgerens psykiske trivsel og mentale overskud 

 At styrke evnen til at blive bevidst om og reagere hensigtsmæssigt på kroppens signaler 

 At borgeren bliver i stand til at håndtere udfordringer med henblik på at forkorte vejen tilbage til 
uddannelse eller arbejde 

 Støtte til deltagelse i fysisk aktivitet eller sundhedsfremmende tiltag udenfor RCA 
 

Lovgrundlag: 
LAB § 32.1.2 

Ugentligt timeantal: 
Individuelt 

Varighed: 
Individuelt 

Pris: 
Prisen afhænger af intensiteten i det samlede tilbud. 
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8. Beskæftigelsesrettede støttende samtaler med psykolog 
Tilbuddets indhold: 
Indsatsen består af individuelt samtaleforløb med RCAs psykolog. 
 
Samtalernes overordnede formål er at støtte borgeren i at indgå i relevante indsatser på RCA eller i forbindelse 
med overgang fra RCA til andet tilbud, uddannelse eller arbejde. Fokus for samtalerne er personens tilknytning til 
uddannelse eller arbejdsmarkedet. Der arbejdes med personens aktuelle problemstillinger i relation til at håndtere 
uddannelses- og arbejdsmæssige krav, ligesom samtalerne vil inkludere psykoedukation for at øge borgerens 
selvindsigt og forståelse af egen situation og handlemuligheder. Der tilbydes motiverende og coachende samtaler.  
 
Regelret psykologbehandling tilbydes ikke af RCAs psykolog, men skal finde sted ved privatpraktiserende psykolog, i 
psykiatrien m.v. Hvis der gennem de støttende samtaler med psykolog fra RCA, konstateres behov for dette, 
kontaktes koordinerende sagsbehandler. 
  
Indsatsen kan ydes gennem alle faser; som forberedelse til tilbud, sideløbende med en anden indsats på RCA og 
som led i overgang til andet tilbud (som en del af fase 1, som del af fase 2 og fase 3). 
 

Målgruppe: 
Borgere som i et udviklingsperspektiv kan profitere af støttende samtaler med psykolog i forbindelse med – eller 
med henblik på – deltagelse i tilbud, uddannelse eller arbejde. 
 

Mål, delmål eller progressionsparametre, f.eks.: 

 At forebygge stress 

 At forbedre borgerens funktionsniveau  

 At forbedre borgerens psykiske trivsel  

 At styrke evnen til at blive bevidst om og reagere på kroppens signaler 

 At opnå bedre selvindsigt 

 At opnå øget overskud til at håndtere udfordringer med henblik på at forkorte vejen tilbage til uddannelse 
eller arbejde 

 

Lovgrundlag: 
LAB § 32.1.2 

Ugentligt timeantal: 
Individuelt 

Varighed: 
Individuelt 

Pris: 
Prisen afhænger af intensiteten i det samlede tilbud. 
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Eksempel på forløb for borger med angstproblematik 

Som tidligere nævnt kan indsatserne tilrettelægges og kombineres individuelt ud fra borgerens behov. For 

en borger, som på grund af angst, har vanskeligheder med at indgå i sociale, uddannelses- og 

beskæftigelsesmæssige sammenhænge kunne indsatsen sammensættes således: 

Formål 

Formålet med indsatsen er, at borgeren får værktøjer til at kunne håndtere angst, således at borgeren kan 

påbegynde uddannelse eller arbejde. 

Der er aftalt følgende delmål for indsatsen: 

 Ændre uhensigtsmæssig adfærd 

 Lære nye måder at håndtere sig selv og sine behov på 

 Opnå bedre selvværd og øget selvindsigt 

 Skabe struktur i borgerens tilværelse 

 Øge borgerens livskvalitet i hverdagen 

 Udvikling af uddannelses- og arbejdsmarkedsparathed 

Indsatser 

For at motivere borgeren til fremmøde på RCA og bustræne med henblik på at kunne dette, starter 

indsatsen med mentorstøtte fra RCA, som i starten primært foregår i borgeren hjem og det offentlige rum. 

Her arbejdes med delmålene at ændre uhensigtsmæssig adfærd og skabe struktur i borgerens tilværelse. 

(fase 1) 

Når borgeren er blevet klar til at fremmøde på RCA, startes borgeren op i fysioterapeutisk indsats. Gennem 

træning, mindfulness og afspændingsterapi arbejdes der med delmålene at lære nye måder at håndtere sig 

selv og sine behov på og opnå bedre selvværd og øget selvindsigt. 

Sideløbende med den fysioterapeutiske indsats deltager borgeren i socialfaglig vejledning, hvor der 

arbejdes videre med arbejdspunkterne fra mentorstøtten. Mentorstøtten er stoppet, idet borgeren nu 

formår af fremmøde på RCA. Der arbejdes desuden med psykoedukation og at opnå værktøjer til 

håndtering af angst (fase 2).  

På længere sigt opstart i værkstedsindsats kombineret med socialfaglig indsats (fase 2) og efterfølgende 

virksomhedspraktik (fase 3) med henblik på udvikling af uddannelses- og arbejdsmarkedsparathed. 

 

  

Fase 1

1. Mentorstøtte

Fase 2

7. Fysioterapeutisk indsats

2. Socialfaglig vejledning

3. Værkstedsindsats

Fase 3

4. 
Virksomhedspraktik
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9. 15 ugers udviklings- og afklaringsforløb 
Tilbuddets indhold: 
Borgeren er tilknyttet en socialfaglig kontaktperson. Kontaktpersonen afholder vejlednings- og udviklingssamtaler 
med borgeren og har ansvaret for den overordnede koordinering af forløbet. Den socialfaglige kontaktperson er 
ligeledes ansvarlig for at dokumentere forløbet og for løbende og relevant kontakt til jobcenterrådgiver. 
 
Borgeren tilknyttes ligeledes en værkstedsfaglig kontaktperson. Denne har til opgave at lede og fordele arbejdet på 
det konkrete værksted og agerer således arbejdsgiver. Værkstedskontaktpersonen afholder desuden vejlednings- 
og opsamlingssamtaler med borgeren og den socialfaglige kontaktperson.  
 
Borgeren indgår i den daglige produktion i en eller flere af RCAs afdelinger: Montageafdeling, håndværkerafdeling, 
kantine eller IT- & Medieafdeling. Inden for den aftalte mødetid vil borgeren deltage i den daglige produktion, i 
ugentlige ”personalemøder” i afdelingen (samlinger) og i fælles pauser. Der vil således ske erfaringsopbygning både 
ift. den konkrete deltagelse i en produktion samt i samvær og samarbejde med kollegaer på arbejdspladsen. 
Arbejdet på værkstedet tilrettelægges individuelt i forhold til borgerens indsatsplan og problematikker. Der kan 
tages de nødvendige skånehensyn. 
 
Under forløbene vil det være muligt at oprette eksterne virksomhedspraktikker for de borgere, hvor dette vurderes 
relevant. Initiativ hertil kan både tages af jobcenterrådgiver og/eller af RCA medarbejdere, men vil altid ske efter 
fælles aftale mellem borger, rådgiver og RCA. 
 
Alle borgere modtager ergonomisk vejledning under deres deltagelse på værkstederne.  
 
Fysioterapeutisk træning – herunder træning i varmtvandsbassin - tilbydes til de borgere, for hvem dette vurderes 
relevant af RCAs fysioterapeuter. 
 
Ligeledes er det muligt at tilbyde den enkelte borger støttende samtaler ved RCAs psykolog. Samtalerne er 
arbejdsmarkedsrettede støttende samtaler, som har til formål at støtte op omkring de udviklingsprocesser 
borgeren er i gang med under forløbet. 
 

Målgruppe: 
Borgere som af helbredsmæssige (fysiske og/eller psykiske) eller sociale årsager befinder sig uden for 
arbejdsmarkedet og for hvem der vurderes et behov for en udviklende og afklarende indsats.  
 

Mål, delmål eller progressionsparametre, f.eks.: 
Det overordnede formål med forløbene er udvikling af borgerens funktionsevne frem mod en hel eller delvis 
tilbagevenden til arbejdsmarkedet. Forløbene afsluttes alle med et afslutningsnotat over forløbets indhold og 
resultat, herunder vurderinger af ressourcer og udviklingsmuligheder i forhold til arbejdsmarkedet for den enkelte 
borger. 
 
Delmål: 

 Udvikling af faglige og praktiske kompetencer 

 At opnå et større kendskab til arbejdsmarkedet, arbejdspladskultur og arbejdsidentitet 

 At styrke evnen til at samarbejde med andre i en arbejdsrelation 

 At styrke borgerens selvtillid og tro på en fremtid på arbejdsmarkedet 

 At hjælpe borgeren til at foretage et kvalificeret job- eller uddannelsesvalg 

 Motivationsarbejde 

 Støtte til mødestabilitet 

 Støtte til at påbegynde og/eller fastholde behandlingsforløb eller andre indsatser under ressourceforløb 
og jobafklaringsforløb 
 

Lovgrundlag: 
LAB § 32.1.2 

Ugentligt timeantal: 
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Individuelt 

Varighed: 
Forløbene fastsættes som udgangspunkt til 15 uger, men kan forlænges eller forkortes efter individuel aftale både 
ved henvisning eller under forløbet. Perioden skal fremgå af indsatsdelen. 

Pris: 
Kr. 3.400,- pr. uge 

 


