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Handicapidrættens Videnscenter i Høje Taastrup er et 
bibliotek. Eller det ligner det i hvert fald ved første blik. 
Men Inge Sørensen, der er jobkonsulent på stedet, er alt 
andet end en tør bibliotekar-type – med al respekt for 
bibliotekarer. Hun kalder selv sin tilgang for multiteore-
tisk, men det er bare et fint ord for, at hvert menneske 
er forskellig, skal forstås forskelligt og skal behandles 
forskelligt. Inge Sørensens arbejde handler om, at de 
mennesker hun arbejder med får et aktivt og socialt gi-
vende liv. Det er for mange mennesker ensbetydende 
med et job, men det kan også være frivilligt arbejde eller 
måske i bridgeklubben. Det afgørende er, at interessen 
er til stede.

Det er ikke diagnosen, men måden man 
bliver behandlet på
Inge Sørensen møder en masse mennesker med udfor-
dringer – fysiske som psykiske – men de har alle sam-
men det til fælles, at de rigtigt gerne vil have et job eller 
et på anden måde aktivt liv. Samtidigt er det også de 
mennesker, som det er sværest at finde et job til. „Jeg 
får det, der er problematisk. Hvor folk er gået i stykker“, 
siger Inge Sørensen. Det kan være mennesker med syg-
dom eller handicap. Det kan fx være mennesker med fi-
bromyalgi. Det kan være en stor udfordring, at skulle 
finde et job, når man har en kronisk sygdom, men det er 
som oftest ikke det, der generer folk mest. „Det er ikke 
diagnosen, det er måden jeg bliver behandlet på. Jeg bli-
ver usynlig“, er en sætning hun tit er blevet mødt med 
hos de mennesker hun arbejder med, fortæller Inge Sø-
rensen. Men ofte er afklaringsprocessen, der skal gen-
nemgås også en personlig afklaring. Hvad er det man vil 
og hvad er det man kan. Mange gange handler et aktivt 
liv eller det at komme i job ligeså meget om at bryde ud 

af den sociale isolation, som sygdom og handicap kan 
tvinge en ud i. 

Det job, du skal have eksisterer ikke
„Jeg tænker at lave job er som skræddersyet tøj“, siger 
Inge Sørensen. Hun og Videnscenteret har en meget høj 
succesrate med at få motiveret mennesker fx med kro-
nisk sygdom ind i en mere aktiv tilværelse. Det har de 
på grund af den meget individuelle indgangsvinkel. „Det 
job, du skal have eksisterer ikke. Vi skal opfinde det“, 
siger Inge Sørensen gerne til de mennesker hun arbejder 
med.  Det er en proces, der starter, når de sidder i sto-
len over for hende. Først skal du finde ind til det, du 
gerne vil.  Så begynder Sørensens arbejde med at finde 
arbejdsgivere, der vil hjælpe til. Det kan være, at der er 
jobs, der først skal afprøves og udelukkes inden du fin-
der frem til det rigtige. 

Man kan ikke arbejde i receptionen uden 
tænder
Handicapidrættens Videnscenter arbejder med mange 
forskellige grupper af sygdomsramte og mennesker med 
handicap. Nogle af dem kan være meget lang fra ar-
bejdsmarkedet. Det at være jobkonsulent indebærer 
også, at man skal være ærlig. Inge Sørensen er direkte 
og ligefrem i sin omgang med andre mennesker og det 
gælder også de mennesker, hun hjælper i job. „Alt det, 
der ikke er et handicap, kan vi gøre noget ved“, siger 
hun og det indebærer at sige til folk, hvis de skal gå i 
bad, skal tage rent tøj på eller ændre på deres attitude 
til andre mennesker. Inge Sørensen fortæller, at hun ar-
bejdede med nogle unge mænd i Midtjylland, og en af 
dem manglede flere fortænder. Samtidigt var hans stør-
ste ønske at arbejde som receptionist. „Så må første 
stop være Tandlægehøjskolen“, siger Inge Sørensen med 
et smil på læben. „Man kan ikke arbejde i receptionen 
uden tænder“.

Jeg har et godt tilbud til dig
Den anden del af jobskabelsen foregår i samarbejde med 
arbejdsgiverne. Inge Sørensen udvælger nøje de ar-
bejdsgivere, hun kontakter i samarbejde med de jobsø-
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gende. Hun spørger aldrig om de har 
et job til den jobsøgende, men siger, 
at hun har et tilbud til arbejdsgive-
ren. I mange tilfælde starter det 
som et afklaringsforløb, hvor jobsø-
geren skal be- eller afkræfte med sig 
selv, at det er den rigtige vej. Nogen 
gange leder det til en ansættelse, 
men nogen gange handler det mere 
om, at den jobsøgende skal afklares 
i sin søgen. 

Det er penge at spare på 
en hurtig udredning
Og Inge Sørensen er overbevist om, 
at det kan betale sig for kommuner-
ne at tage en mere individuel tilgang 
til jobskabelse. Man kan ikke komme 
kroniske syge i standard forløb. Det 
er ikke alt, der kan løses med et 
truckcertifikat. „Der er ikke én vej til 
jobbet“, siger Inge Sørensen, der ofte 
oplever, at kommunerne er for fokuse-
ret på faste forløb, der er alt for generel-
le i deres tilgang. Jo hurtigere og mere 
præcist, jobsøgendes interesser og mulig-
heder kan afdækkes, desto hurtigere kan 
man finde et job, som de kan fastholde. Det 
betyder reducerede udgifter til afklarings- og 
ressourceforløb og  mindre ophobning af sager i 
kommunerne. Det betyder mindre pres på men-
nesker med sygdom eller handicap og derved 
mindre udgifter til behandling og en større chance 
for at bevare en større del af deres arbejdsevne.

Vi står på tæer
„Systemet appellerer til den laveste fællesnævner“, siger 
Inge Sørensen. Hvis man går til mennesker med sygdom 
og handicap med lave forventninger, så får man ikke 
særligt gode resultater. Hun forsætter: „Vi står på tæer. 
Vi har et højt ambitionsniveau. Vi appellerer til den høje-
ste fællesnævner“. Ved at gå positivt til mennesker med 
en forventning om, at de kan noget, så kommer resulta-
terne også. Det er også indgangsvinklen til kurset „Job 
og Fibromyalgi“, der udbydes af Dansk Fibromyalgi-For-
ening, men er tilrettelagt af Inge Sørensen. Der er ikke 
noget fastlagt program for kurserne. Det afhænger helt 
af deltagernes behov. „Det eneste de har til fælles er 
overskriften fibromyalgi“, siger Inge Sørensen – både 
møntet på kurserne og deltagerne. Det vigtigteste er, at 
lysten til et aktivt liv er til stede. Det er hele forudsæt-
ningen for, at det kan lade sig gøre at hjælpe mennesker 
i job. „Så bygger vi jobbet op om det“, forklarer Inge 
Sørensen. I det hele taget skal både jobsøgende og 
kommuner have en mere individuel tilgang til jobsøgning 
og jobskabelse. Mulighederne starter med den positive 
indstilling. Hos jobkonsulenten, hos arbejdsgiveren og 
vigtigst af alt hos den jobsøgende. „Indimellem – selvom 
man har smerter – kan man komme til at grine“, siger 
Inge Sørensen. Det er et godt sted at starte.
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Job og Fibromyalgi
Dansk Fibromyalgi-Forening udbyder i samar-
bejde med Handicapidrættens Videnscenter 
kurset „Job og Fibromyalgi“ fire gange i 2016:

Onsdag den 8. juni i Odense
Onsdag den 21. september i Aarhus
Onsdag den 9. november i København

Meld dig til på www.fibromyalgi.dk


