
Vi udreder og genoptræner 
alle typer smerte- og  
stress-relaterede problemer. 

Vi hjælper dig til:

> At tackle smerter på en ny måde

> At se dine stærke sider

> At få mere overskud i hverdagen  
til træning, fritid og arbejde

– Vi har mange års erfaring i behandling af smerter
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U
VI  TILBYDER: 
Monofaglig vurdering og anbefaling

Tværfaglig screening og beskrivelse

13 ugers UTURN-forløb 

Individuelle psykologforløb
Psykolog-samtalepakke:  
• Traumer, stress, depres sion 
• Udredningspakke

Socialfaglig rådgivning
Beskæftigelsesrettet coachingforløb  
á 6 konsultationer 

ACT-lifecoaching 

Mindfulnessforløb  

Kontaktpersoner
> Smertesekretær

> Psykolog Magnolia Sommer

> Socialrådgiver Susanne Kaufmann

> Fysioterapeut Torben Eriksen

Kontakt os på 

info@fysiodanmarkhorsens.dk 

eller tlf. 7564 0701

Rehabiliteringskonceptet 
er baseret på udredning af 
årsagssammenhænge,  
individualitet, personlig 
udvikling, målsætninger, 
coaching og teambuilding.

U TURN er en fokuseret indsats til dig der er  

udenfor arbejdsmarkedet. Konceptet har 

fokus på tværfaglig undersøgelse og optræ-

ning. At have smerter igennem længere tid, 

er en kompleks situation. 

Derfor skal du igennem en undersøgelse 

og samtale med fysioterapeut, psykolog og 

socialrådgiver – alle med kompetence  

i Biopsykosocial smertebehandling.  

Herunder indhold:

1. Vi undersøger dig ud fra nyeste viden om 
smerter, psykologi og træning

2. Vi har erfarne behandlere

3. Giver dig mulighed for smertelindring, træ
ning samt uddannelse i smertehåndtering

4. Vi bruger delvis naturen og træningscenter 
til genoptræning

5. Tilknytter dig én fast kontaktperson 

Tilbuddet fastlægges efter undersø
gelsen, men er typisk én af følgende:

1. Simple mekaniske problemer tildeles  
primært fysioterapi

2. Psykologisk problemstilling tildeles konsulta
tion hos psykolog, coach eller socialrådgiver

3. Komplekse situationer tilbydes enten  
6 ugers eller 13 ugers tværfagligt forløb

Kommunal
henvisning 

Tæt dialog med 
sagsbehandler og 
erhvervskonsulent 

Ressourceafklaring
arbejdsmarkedscoaching  

af socialrådgiver.

Fysioterapeutisk 
modul 

med fysioedukation, 
anatomi, fysiologi, 

smertelæring, pacing, 
afspænding, 

anti-stress-øvelser. 

Individuelle konsultationer! 
Både hos fysioterapeut, psykolog 
og socialrådgiver hvor vi arbejder 
med smertelindring og forskellige 

koncepter. 

Træningsmodul 
med træningslære, 

individuel plan,  
hold-træning,  

”find DIN sport” og  
”glæde ved træning”. 

Lægeforedrag vedr.: 
Motivation Livskvalitet  

i fritid og arbejdsliv!  
Hvad er medicinens rolle  

i et smerte- og 
arbejdsmarkedsperspektiv. 

Psykologisk 
smertemodul 

med psykoeducation, 
tankekontrol, 

arbejdsressource 
optimering, mindfulness.

Team building 
gruppebaseret f.eks.  
i naturen, sæt et mål, 

få tydeliggjort  
dine ressourcer.  

U TURN 
H O R S E N S

Individuel 
screening/udredning
Fastsættelse af målsætning, 

test af funktion og livskvalitet, 
(kommune, borger  

og behandlere)!



Tværfaglige møder er vigtige, 
for at vi kan hjælpe dig bedst 
muligt!

Vi inspirerer dig med  
under visning i smerte for-
stå else, læring om hjernens 
funktion, gruppeopgaver,  
fysisk træning, mental  
træning, personlige udfor-
dringer og meget mere.

Vi har fokus på livs kvalitet, 
motivation, arbejdsevne,  
personlige mål og udbytte  
af forløbet!

Succesoplevelser er vigtige, for 
at opbygge tillid til egne evner.

Tæt samarbejde med sags-
behandler.
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