Case beskrivelser – Odder Kommune 2

Introduktion
Rummelig imidt arbejder for at få midtjyske borgere på kanten af arbejdsmarkedet
tilbage i job. Selvom dette er vores overordnede mål, kan de indsatser og aktiviteter,
der er udviklet under Rummelig imidt, ligeledes føre andre positive effekter med sig
end blot beskæftigelse.
Nedenstående case-beskrivelses skabelon er udfærdiget med henblik på at indfange
og beskrive diversiteten i de resultater, jeres projekt har opnået for forskellige
borgere. I bedes derfor udfylde fire stk. skabeloner for fire forskellige borgere, der har
været en del af jeres projekt. Her er det meningen, at I skal finde fire så forskellige
case-personer som muligt, hvorfor det ikke nødvendigvis bør være fire borgere, som
har opnået beskæftigelse efter projektdeltagelse.
Case-beskrivelserne skal bidrage til den fortælling og de resultater, der ligger uden for
de officielle måltal og skal ligeledes bidrage til forståelse af, at initiativer og indsatser
kan have forskellige effekter på forskellige borgere af forskellige årsager. Casebeskrivelserne skal forsøge at belyse, hvordan og hvorfor projektdeltagelsen havde
positive effekter for nogle borgere og hvorfor andre borgere muligvis havde
udfordringer, der medførte, at projektdeltagelsen havde mindre positive resultater.
Skemaet udfyldes så konkret og fyldestgørende som muligt, og alle case-personer
holdes anonymt, hvorfor disse ikke bør angives ved navn.
/Rummelig imidt

BESKRIVELSE AF CASE-PERSON X
Baggrund
Borgeren er en kvinde på 51 år.
Hun har siden d. 1. februar. 2018 været tilknyttet Respektrum.
Borgeren har på baggrund af flere trafikuheld pådraget sig en række fysiske skader, bl.a. problemer
med hovedpine, smerter i ryg, koncentrationsbesvær mv.
Hun er uddannet kontorassistent, og har taget supplerende/opdaterende kurser indenfor bl.a.
bogføring.
BESKRIVELSE AF AKTIVITETERNE I PROJEKTET
Samtaleforløb/ afklaring af jobmuligheder
Der er afholdt en del samtaler med borgeren fra starten af forløbet. Udgangspunktet i RespektRum
for hende har været at tage afsæt i de kompetencer, hun allerede har erhvervet indenfor kontor og
bogføringsområdet. Hun vil gerne tilbage til sit fag som kontorassistent. Samtidig har målet været at
prøve at afhjælpe nogle af de fysiske barrierer, der er med til at begrænse hendes arbejdsmuligheder.
Behandling
Der blev fra starten af forløbet, sammen med de behandlere, der er tilknyttet Respektrum, valgt at
bruge Bowtech, som er målrettet til at afhjælpe smerter i bevægelsesapparatet og mindske de gener
og fysiske skader, borgeren har pådraget sig.
Praktik og fleksjobansættelse
Det har været muligt, samtidig med behandling og samtaler med jobkonsulent, internt i Respektrum
at etablere en mulighed for borgeren for at løse mindre bogføringsopgaver.
Borgeren er således fra d. 1. april blevet ansat i et privat firma, der løser opgaver indenfor hendes
arbejdsområde.
Borgeren får stadig efter ansættelsen Bowtech-behandling.
BESKRIVELSE AF RESULTATER - KORTSIGTET
Borgeren har fået en fleksjobansættelse, der har givet hende mulighed for at genfinde og anvende
sine kompetencer i det fagområde, hun er uddannet i.

BESKRIVELSE AF UDFORDRINER/SUCCESKRITERIER
Borgeren er udfordret i forhold til sin hukommelse og det at kunne holde sin koncentration i
længere tid af gangen på grund af følgevirkninger fra trafikuheld.
Succeskriteriet vil være at der på begge områder kan opnås en bedring, da borgerens valg af
arbejdsområde indenfor bogføring kan vise sig at blive for vanskelig og for stressende med de
barriere, borgeren i øjeblikket har.

BESKRIVELSE AF RESULTATER - LANGSIGTET

