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Invitation til Mestringsforløb i PPclinic 
 
PPclinic har i 2015 i samarbejde med flere jobcentre i Hovedstadsområdet tilbudt et 
Mestringsforløb (Mestring af sygdom og sygemelding) til nysygemeldte sygedagpengemodtagere. 
Mestringsforløbet er et fire ugers gruppeforløb med det formål at understøtte borgerne i et aktivt 
sygdomsforløb og i deres deltagelse i en tidlig, virksomhedsrettet indsats. Vi har fået rigtig gode 
tilbagemeldinger fra de deltagende borgere og kommuner på forløbet, og har derfor besluttet at 
tilbyde forløbet i 2016.  

 
Mestring af sygdom og sygemelding er for borgere, der er sygemeldt, og ved, at de som 
udgangspunkt vil være sygemeldt i mere end 8 uger. I forbindelse med deres sygdomsforløb kan 
det være relevant med en indsats, der ruster borgeren til at håndtere mulige negative effekter af 
længere tids sygemelding, som fx modløshed, følelsen af fastlåsthed, passivitet eller en 
begyndende tendens til isolation. 
 
Mestringforløbet er et supplement til den tidlige virksomhedsrettede indsats. 
 
 

 Målgruppe 
Målgruppen er nysygemeldte kategori 2 borgere samt kategori 2 borgere, der står overfor 
en raskmelding, men mangler det sidste skub til raskmelding eller har brug for støtte i den 
første tid af sin raskmelding.  
 

 Formål 
Formålet med forløbet er at sikre, at borgeren mestrer sin sygemelding bedst muligt - altså 
at borgeren bliver i stand til at handle aktivt med udgangspunkt i sin situation. Derved 
forebygges de potentielle negative konsekvenser, der kan være af længere tids 
sygemelding.  
 

 Metode 
Mestringsforløbet er baseret på Acceptance & Commitment Therapy (ACT). ACT bygger 
på et kognitivt terapeutisk fundament og trækker på elementer fra blandt andet 
Mindfulness. ACT-metoden tilbyder en alternativ måde at forholde sig til de svære 
tanker og følelser, der kan opstå i forbindelse med længere tids sygdom. 
Tilgangen er handlingsorienteret og giver mulighed for at udvikle strategier til at mestre 
udfordringerne i forhold til ens helbred, privat- og arbejdsliv. 
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 Form og indhold 
Mestringsgruppen er en slow-open gruppe, hvilket betyder, at der løbende optages og 
afsluttes deltagere. Forløbet består af en opstartssamtale og fire ugers gruppeforløb. 
Der er undervisning 2 x 3 timer om ugen, og man forventes at deltage i samtlige 
undervisningsgange for at få det optimale udbytte. Hver kursusuge vil have et særligt 
mestringsfokus. Hvad der er første tema, afhænger af, hvornår man starter i forløbet. 
Lige meget hvornår man starter, gennemgår man således samtlige temaer i løbet af de 
fire uger. Mellem undervisningsgangerne vil deltagerne skulle arbejde med konkrete 
øvelser med fokus på mestring af sygdomsforløb, privatliv eller arbejdsliv. 

 

 Underviserne 
Undervisningen varetages af en af PPclincs psykologer.  Vores psykologer har flere års 
erfaring med undervisning af grupper og med de udfordringer, der kan knytte sig til læn-
gerevarende sygemeldingsforløb. 
 

 Henvisning 
Det er enkelt at henvise til forløbet. Du udfylder blot vores henvisningsskema og sender 
det til info@ppclinic.dk. Herefter indkalder vores sekretariat borgeren til en 
opstartssamtale, hvorefter forløbet iværksættes. Du bliver orienteret om datoen for 
opstartssamtalen samt en mulig dato for forløbsstart.   

 

 Afsluttende skrivelse 
Ved afslutning af forløbet modtager henvisende sagsbehandler en kort, afsluttende 
skrivelse. Skrivelse beskriver kort de fire temaer, som borgeren har arbejdet med i forløbet 
samt borgerens deltagelse og eventuelle opmærksomhedspunkter.  

 

 Pris 
Forløbet koster 2.490 kr. per uge.  
Opstartssamtalen afregnes særskilt og koster 1.150 kr. 
 

 Praktisk 
Mestringsforløbet foregår på PPclinic i Gentofte, Ørnegårdsvej 16. Der er nem adgang med 
bil. Linje E kører desuden til Jægersborg Station, hvorfra der er fem minutters gang til 
PPclinic. 

 

 
Du er altid velkommen til at kontakte os for mere information: info@ppclinic.dk, tlf. 3369 09. 
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