
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

U TURN 
H O R S E N S



FORLØBET INDEHOLDER: 
• Screening hos fysioterapeut, jobcoach og 

psykolog

• Undervisning i smerteteori, psykologi, 
træning, håndtering af belastning, accept og 
nyorientering, træning, sundhed, motivation 
og meget mere

• Fysisk træning

• Individuelle konsultationer hos fysio
terapeut, psykolog og jobcoach

• Afsluttende trepartsmøde

• Beskrivelse af skånehensyn og fremtidige 
anbefalinger

• En tæt kommunikation med din sags
behandler

Henvisninger sker via din sagsbehandler.

Kontaktpersoner
> Fysioterapeut Torben Eriksen

> Sekretær Caroline Kørup Pedersen

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

• Med fysiske og/eller psykologiske  
udfordringer. 

VI HAR ET TEAM AF  
ERFARNE BEHANDLERE, 
SOM HJÆLPER DIG TIL  
FØLGENDE:
• Optimeret smertehåndtering

• Forståelse for smertens fysiologi og  
indvirkning på dit system

• Forståelse for belastningsfaktorer både  
fysiske og mentale

• Afklaring af dine muligheder på arbejds
markedet, herunder at se dine egne 
ressourcer samt at sætte mål for dig selv

• At kunne se fremad ud fra dine ressourcer og 
kompetencer



U
Kommunal
henvisning 

Tæt dialog med 
sagsbehandler 

og virksomheds -
konsulent 

Ressourceafklaring
arbejdsmarkedscoaching  

af jobcoach

Fysioterapeutisk 
modul 

med fysioedukation, 
anatomi, fysiologi, 

smertelæring, pacing, 
afspænding og 

antistressøvelser

Individuelle konsultationer 
Både hos fysioterapeut, psykolog 
og jobcoach hvor vi arbejder med 

smertelindring og forskellige 
koncepter

Træningsmodul 
med træningslære, 

individuel plan,  
holdtræning,  

”find DIN sport” og  
”glæde ved træning”

Psykologisk 
smertemodul 

med psykoeducation, 
tankekontrol, 

arbejdsressourcer, 
optimering og mindfulness

Team building 
gruppebaseret f.eks. 

sætte mål og få tydeliggjort  
dine ressourcer 

U TURN 
H O R S E N S

Individuel 
screening/udredning

Fastsættelse af mål for 
arbejdsmarkedet



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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Tanja

Caroline

Torben

David Sallie

– Vi har mange års erfaring i behandling af smerter

U TURN 
H O R S E N S


