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Eksempler på forløb i Respektrum vedr. Flere i fleksjob i samarbejde med 

Odder Kommune. 

Eksempel 1. 

Vedr. xxxx 

xxxx har siden oktober 2017 været tilknyttet Respektrum. 

xxxx er en 31 årig mand, med gennemgribende asperger og autisme forstyrrelse. 
 
xxxx er vurderet normalt begavet. 

 
xxxx har gennem længere tid modtaget bostøtte, og der er nu kommet mere styr på hans dagligdag og ligeledes 
en bedre rytme, så han ikke kommer til at sove for meget. I perioder har xxxx tendens til depressioner især om 
vinteren, og når han går psykisk ned, kan han sove rigtig meget. 
 
xxxx har gennemført en uddannelse indenfor slagterfaget, men har ikke haft ansættelse indenfor faget. 
 
På baggrund af tidligere praktikforløb er følgende skånehensyn noteret: 
Ikke møde for tidligt, undgå at overforbruge sig selv, max timer pr. uge 20. 
 
 

Forløbet i Respektrum. 
 
Der har i begyndelsen af forløbet været afholdt møder med xxxx og Respektrum,s jobkonsulent, for at afdække 
fremtidige jobmuligheder for xxxx. 
  
Det blev aftalt at man skulle kigge efter en praktikplads inden for det område hvor xxxx havde sin 
uddannelsesmæssige baggrund. 
 
Der blev fundet en praktikplads i Superbrugsen, Malling, hvor xxxx begyndte d. 23/10 2017. 
Praktikken blev aftalt til 3 x3 timer pr. uge. 
Efter endt praktikperiode er xxxx blevet ansat d.1/2 2018 med 3 timer pr. uge med henblik på at komme op på 10 
timer pr. uge inden 1/6 2018. 
 
De 10 timer pr. uge vurderes til at være det antal timer xxxx for nuværende kan arbejde. 
 
Udover samtaler med jobkonsulenten er der også afholdt møder med de behandlere, der er tilknyttet Respektrum 
inden for Bowenterapi og EEG-træning. 
 
EEG-træning blev sammen med xxxx valgt for at arbejde med de udfordringer xxxx har i forbindelse med asperger 
og autismeforstyrrelser samt tendens til depression, hvilket har været en udfordring for xxxx, med hensyn til bl.a. 
stabilt fremmøde. 
 
xxxx har siden december 2017 haft 2 ugentlige sessioner med EEG-træning og opfølgningssamtaler med 
Respektrum,s jobkonsulent. 
 
EEG-træningen og en meget tæt opfølgning af xxxx på praktikstedet/arbejdsstedet har betydet at der kunne 
etableres et fleksjob.  
 
At man i praktikken og begyndelsen af xxxx,s fleksjobansættelse har kunnet arbejde videre med at udvikle xxxx,s 
arbejdsevne igennem bl.a. behandlingstilbuddet har været afgørende for, at forløbet er lykkes. 
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Eksempel 2. 
 
Vedr. xxxx: 
 
xxxx har siden d. 1 februar. 2018 været tilknyttet Respektrum. 
 
xxxx har på baggrund af flere trafikuheld pådraget sig fysiske skader, bl.a. problemer med hovedpine, smerter i 
ryg, koncentrationsbesvær mv. 
 
xxxx har en baggrund indenfor kontorarbejde og har taget kurser indenfor bogføring. 
 
Udgangspunktet i forløbet hos Respektrum for xxxx har været at tage afsæt i de kompetencer hun allerede har 
erhvervet indenfor kontor og bogføringsområdet og prøve at afhjælpe nogle af de fysiske barrierer, der er med til 
at begrænse xxxx,s arbejdsmuligheder. 
 
Der blev fra starten af forløbet sammen med de behandlere der er tilknyttet Respektrum, valgt at bruge 
Bowenterapi, som er målrettet til at afhjælpe smerter i bevægeapparatet og mindske de gener, de fysiske skader 
har pådraget xxxx. 
 
Det har været muligt samtidig med behandling og samtaler med jobkonsulent, internt i Respektrum at etablere en 
mulighed for xxxx for at løse mindre bogføringsopgaver. xxxx har på den måde fået mulighed for at genfinde sine 
kompetencer indenfor området. 
 
xxxx er fra d. 1. april blevet ansat i et privat firma, der løser opgaver indenfor området. 
 
 
Respektrum,s tilbud bygger på de 3 elementer som fremgå af ovennævnte: 
 

1. Konkret hjælp til psykiske og fysiske barrierer, der begrænser arbejdsevnen og dermed muligheden for at 
finde et arbejde. 

2. Samtaler med jobkonsulent med henblik på at afdække de eventuelle jobmuligheder med de jobønsker 
den enkelte borger måtte have. 

3. Udvikle arbejdsevnen igennem praktikforløb/arbejdsforløb. 
 
Der findes ikke en metode til alle borgere. 
 
Nogle skal bruge mange samtaleforløb for at ”genfinde” sine arbejdsevner og troen på at det kan lykkes at komme 
i arbejde igen. 
 
Andre vil gerne modtage hjælp i forhold til de gener man kan have erhvervet i livet af fysisk og psykisk karakter og 
andre igen vil gerne prøve sine arbejdsevner af i praktikforløb/arbejdsforløb. 
 
Nogle vil gerne gøre alle tingene på samme tid som f.eks. ovennævnte. 
 
 
Håber at det kan bruges til at give et indtryk af tilbuddet i Respektrum. 
 
 
Med Venlig Hilsen. 
 
Projektleder for RespektRum 
 
Torben Simonsen 
 

 


