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sager, som har været gennemgået i jobcentre. Casene har til
formål at beskrive nogle typiske forløb hvor screeningsredskabet
er anvendt, samt en række andre konkrete virksomhedsrettede
tilgange. Der er fokus på redskaber og metoder i forhold til sygemeldte med:
1. længerevarende eller gentagen stress
2. flere depressioner
3. personlighedsforstyrrelser
4. psykoser
5. diffuse smerter/træthedssyndrom/fibromyalgi
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Indledning:
Projektets ide
Projektets idé har været at udvikle redskaber, der kunne hjælpe
med til at bringe personer med psykiske funktionsnedsættelser,
som er sygemeldte tilbage til arbejdsmarkedet. Redskaberne
er rettet mod såvel sagsbehandlerne i jobcentrene samt mod
de virksomheder, der kunne have en interesse i at ansætte en
person med en psykisk funktionsnedsættelse. Med redskaberne
er det hensigten at få en hurtigere og mere systematisk indsigt
i hvilke kompetencer og potentialer den sygemeldt måtte have
samt hvilke støtteforanstaltninger, der kan etableres i virksom
hederne.

Hovedmål med projektet:

1. Udredning/afklaring

-Indledning
Baggrund for projektet
Målgruppen for projektet
Et screeningsværktøj til gennemgang,
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sygedagpengesager
Grafisk visning af Sygemeldt med
psykisk funktionsnedsættelse
– et screeningsværktøj
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I perioden fra marts 2008 til og med september 2009 gennemfører Institut for Serviceudvikling projektet ”Sygemeldt med
psykisk funktionsnedsættelse - Redskabspaletten til fastholdelse
på arbejdsmarkedet”. Projektet er støttet af Arbejdsmarkedsstyrelsen (AMS), Handicappuljen.
Projektet afvikles i et tæt samarbejde med en række jobcentre
rundt om i landet.
Der er blandt psykiske syge med funktionsnedsættelser store
uudnyttede ressourcer og potentialer – både i forhold til at
vende tilbage til arbejdsmarkedet og i forhold til at begå sig på
arbejdsmarkedet. Gruppen af psykiske syge med funktionsnedsættelser har diffuse problemer og udfordringer i forhold til at
begå sig med en psykisk funktionsnedsættelse blive fastholdt og
komme tilbage til arbejdsmarkedet ved en sygemelding. Projektet
arbejder ud fra en hypotese om at ved i højere grad at screene og
mobilisere den psykisk syges kompetencer vil flere personer med
psykiske funktionsnedsættelser kunne vende tilbage - og på langt
sigt – fastholdes på arbejdsmarkedet.

• at skabe overblik over de kompetencer og muligheder, der kan
spores hos personer med psykiske funktionsnedsættelser som
er i sygedagpengesystemet, og som må antages at have en
(rest) arbejdsevne.
• at bringe relevante redskaber og metoder i spil, som kan
anvendes af de kommunale jobcentre ift. at integrere og
fastholde personer med psykisk funktionsnedsættelse på
arbejdsmarkedet.
• at skabe grundlag for at drøfte holdninger, snitflader og gråzo
ner på området til gavn for rådgivere, jobkonsulenter (jobcen
trene), virksomheder og naturligvis for personer med psykiske
funktionsnedsættelser.

Redskabspaletten er udviklet som en del af projektet.
Paletten har til formål at assistere og inspirere sagsbehandlerne i
landets jobcentre i at integrere og fastholde personer med psykiske funktionsnedsættelser på arbejdsmarkedet.
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Baggrund for projektet:
Paletten er udviklet i et 3-delt forløb:
• På baggrund af eksisterende projekter, undersøgelser og
litteratur.
• På baggrund af person profiler fra de 500 gennemgåede
sager af personer med psykiske funktionsnedsættelser.
• På baggrund af de deltagende jobcentres egne erfaringer
med projekter, forløb mm.
Redskabspaletten er udviklet som et vejledende værktøj,
der med sine redskaber og metoder forhåbentlig kan inspirere til at skabe det mest hensigtsmæssige forløb for den
sygemeldte borger med en psykisk funktionsnedsættelse.
Redskaberne der præsenteres er ikke udtømmende for området. De er derimod vurderet at være de mest anvendelige i
hovedparten af de sager, hvor den sygemeldte borger har én
eller flere psykiske funktionsnedsættelser.
Palettens redskaber nævnes kronologisk i forhold til forløbet – dog
kan flere af forløbene være overlappende i tid. Det er selvsagt ikke
alle redskaberne, der bør og kan bringes i spil i enhver sag.
De redskaber og metoder, der vurderes at være så generelle
(jf. punkt 1), at de kan anvendes i alle sygedagpengesager
har rod i, at det i projektforløbet har vist sig, at der er store
forskelle i sagsbehandlingen i det enkelte jobcenter. Ved
at indføre overordnede eller generelle redskaber gives den
enkelte sagsbehandler en ”rettesnor” i sagsbehandlingen.
De 5 sygdomskategorier, som redskabspaletten beskriver
mere specifikt, er inspireret af de typer af sygdomme, der
dominerer i gennemgangen af 500 sygedagpengesager.
Der er naturligvis variationer indenfor hver sygdomskategori, men de har en række fællestræk, der gør det muligt
at påpege generelle tendenser for hver sygdomskategori.
Afhængigt af den enkelte sag afgøres det af sagsbehandleren, hvilke specifikke redskaber og metoder, der er relevante
at bringe i spil i forløbet.
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Jobcentrene oplever en eksplosiv vækst på sygedagpengeområdet ift. sygedagpengeforløb. Disse har de senere år
været støt stigende. Dette fremgår bl.a. i figur 1.
Figur 1. Sygedagpengeforløb over 26 uger. Antal, tilgang
og afgang samt andele.

Hele landet

Antal sygedagpengeforløb
over 26 uger

Tilgang af sygedagpengeforløb
over 26 uger

Afgang af sygedagpengeforløb
over 26 uger

2004

71.358

44.450

46.131

2005

71.656

45.902

46.237

2006

75.492

49.575

46.984

2007

85.538

56.092

49.636

2008

91.775

55.132

57.163

2009

89.579

54.324

56.643

Kilde: KMD’s sygedagpengeregister
Anm.: Antal sygedagpengeforløb over 26 uger omfatter alle forløb i perioden
med over 26 ugers varighed. Tilgang af sygedagpengeforløb over 26 uger
omfatter forløb, der i perioden opnår en varighed på over 26 uger. Afgang af
sygedagpengeforløb over 26 uger omfatter forløb af over 26 ugers varighed,
som afsluttes i den valgte periode. Et forløb (over 26 uger) betragtes som
afsluttet, hvis personen ikke modtager sygedagpenge den efterfølgende dag.

Forskning i sygefravær har indtil for nylig fokuseret mest på
sygefravær på grund af fysiske helbredsproblemer, typisk
muskel- og skeletbesvær. Det er først i 1990erne, at der er
kommet fokus på sygefravær som følge af mentale helbredsproblemer. Mentale helbredsproblemer ledsages ofte af
reduktioner i funktions- og arbejdsevne.

Nedsat arbejdsevne kan komme til udtryk i tre former:
nedsat produktivitet i arbejdet, sygefravær eller tidlig tilba
getrækning fra arbejdsmarkedet. Sådanne følgevirkninger
har enorme samfundsmæssige og personlige omkostninger.

Figur 2. Samfundsmæssige omkostninger som følge af
sygefravær. Sygedagpenge. Offentlige udgifter.

Hele landet

Kommunale udgifter,
løbende priser (kr.)

Kommunale udgifter,
faste priser (kr.)

Statslige udgifter, lø
bende priser (kr.)

Statslige udgifter, faste
priser (kr.)

Offentlige udgifter,
løbende priser (kr.)

Offentlige udgifter, faste
priser (kr.)

2004

5.414.559.655

6.346.236.310

6.000.456.237

7.032.947.400

11.415.015.892

13.379.183.709

2005

5.339.729.509

6.135.813.953

6.117.542.304

7.029.588.552

11.457.271.813

13.165.402.505

2006

5.738.377.177

6.464.602.764

6.544.627.790

7.372.889.164

12.283.004.967

13.837.491.928

2007

6.911.047.771

7.603.204.845

7.113.112.556

7.825.506.876

14.024.160.327

15.428.711.720

2008

7.459.035.800

7.974.805.749

6.989.011.334

7.472.280.500

14.448.047.134

15.447.086.249

2009

7.617.935.504

7.899.799.117

7.126.998.756

7.390.697.710

14.744.934.260

15.290.496.828

Kilde: KMD’s sygedagpengeregister
Anm.: Kommunale udgifter i løbende priser viser udgiftsudviklingen fra år til
år uden at tage højde for, at en del af udgiftsudviklingen skyldes satsregulering. Kommunale udgifter i faste priser viser udgiftsudviklingen fra år til år
renset for de udgiftsstigninger, der alene skyldes den årlige løbende satsregulering. Pr. 1. juni 2008 er arbejdsgiverperioden øget fra 15-21 dage. Dette vil
isoleret set medføre færre og kortere sygedagpengeforløb. Pga. efterregistreringer vil specielt den seneste måned der findes data for blive øget ved næste
opdatering. Der er tale om udgifter til forsørgelse af sygedagpengemodtagere.
Udgifterne vedrører forløb på sygedagpenge inden for den valgte periode,
dvs. at det er forløbets faktiske placering og ikke konteringstidspunktet, der
bestemmer periodiseringen af udgiften.

I redskabspaletten omtales mentale helbredsproblemer som
psykiske funktionsnedsættelser. Dette defineres nærmere i
det efterfølgende afsnit omkring målgruppen for projektet.

Psykiske funktionsnedsættelser – udvikling
over tid

De psykiske funktionsnedsættelser har typisk udviklet sig over
tid, hvor personen har gjort alt, hvad vedkommende magtede
for selv at klare sig igennem. Når personen endelig sygemelder
sig, vil der ofte være tale om en kapitulation, hvor vedkommende oplever sig fastlåst i sin situation og føler sig magtesløs.
Perspektiverne er svære at se for personen.
Det stiller nogle anderledes krav til den sagsbehandler, som
skal følge op på sygemeldingen, end hvis der er tale om en

mere ”regulær” somatisk sygdom med en mere klar prognose. Jobcentrene er famlende overfor de tilgange og redskaber,
der med fordel kan bringes i anvendelse overfor disse personer. Mange personer i disse grupper har èn eller flere psykiske
funktionsnedsættelser. Både ledere og rådgivere/sagsbehandlere udtrykker behov for at få indspark til at tænke nyt
overfor personer med psykiske funktionsnedsættelser.
Personer med psykiske funktionsnedsættelser befinder sig
ofte i en gråzone i forhold til at få den rette støtte til enten
at blive (varigt) integreret eller fastholdt på arbejdsmarke
det. Det gælder både i forhold til at anvende effektive og
individualiserede redskaber i kontakten med personen, en
hurtig indsats overfor arbejdspladsen ved sygemelding, og i
forhold til at støtte og hjælpe på vej ind i virksomheder.
Sidstnævnte er en kombineret indsats overfor virksom
heden i nøje samarbejde med personen med psykiske
funktionsnedsættelser. Dette gælder også ved den løbende
opfølgning, hvor der med fordel kan anvendes forskellige
værktøjer og tilgange.
Både virksomheder og kommunale sagsbehandlere giver
udtryk for, at når en medarbejder/borger er sygemeldt af psy
kiske årsager, giver det anledning til særlige problematikker.

Baggrunden for dette projekter er således, jf. ovennævnte,
et eksplicit behov for at turde tænke og handle anderledes i forhold til at få handicappede personer med psykiske
funktionsnedsættelser ind på arbejdsmarkedet. Personer
der ofte befinder sige i en sygdomsmæssig gråzone. Der er
behov for at sammentænke en række redskaber, som bl.a.
anvendes i forhold til at lave kompetenceafklaring, visitereog lave opfølgning i sygedagpengeforløb samt ikke mindst
anvende i den konkret virksomhedskontakt og i de forløb,
som etableres.
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Målgruppen for projektet:
Målgruppen i projektet er primært personer med en psykisk
funktionsnedsættelse i sygedagpengesystemet, der så og
sige befinder sig i en gråzone i forhold til at blive udredt/
diagnosticeret, fastholdt og integreret på arbejdsmarkedet.
Gråzonen består derfor i at målgruppen endnu ikke har været igennem en udredning, eller det er vanskeligt at stille en
præcis diagnose, hvor der er identificeret en psykisk funktionsnedsættelse, og der er bl.a. af den grund ikke etableret
mulige støtteordninger overfor personen. Støtteordninger
henviser her til både virksomheden og konkret overfor personen med en psykisk funktionsnedsættelse. Udredning og
evt. diagnose er dermed ikke igangsat eller færdiggjort.

med langvarige eller varige psykiske lidelser-/funktionsnedsættelser. Ofte vil denne gruppe endvidere være i medicinsk
behandling, som ydermere kan vanskeliggøre egnede tiltag
overfor personen.
Fælles for personer med psykisk/psykosocial lidelse er, at
de – i vekslende omfang – vil være generet af, at de sammenlignet med før:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Har mindre energi
Bliver hurtigere trætte
Skal hvile mere og oftere
Har øget søvnbehov
Sover dårligt
Har forringet koncentrationsevne
Har forringet hukommelse
Er langsommere til tingene
Er mere støjfølsomme
Lettere mister overblikket
Har lavere stresstærskel, bliver hurtigere irritable
Bliver oftere/mere urolige eller angste
Er oftere/mere triste
Har nedsat selvtillid/selvfølelse
Har sværere ved at omgås andre
Har indskrænket fritidsaktiviteterne og det sociale liv
betydeligt.

Uanfægtet diagnose oplever sagsbehandlere og jobkon
sulenter det vanskeligt at integrere og fastholde personer
med psykiske funktionsnedsættelser på arbejdsmarkedet.

Primær målgruppe i projektet:

Gruppen af sygemeldte med psykiske funktionsnedsættelser spænder over personer med stress, angst, depression og
til egentlige personlighedsforstyrrelser. Jobcentrene oplever,
at det er vanskeligt at drøfte, tilrettelægge og iværksætte
egnede beskæftigelsestilbud og optræning for sygemeldte

• Lidelser veksler meget i intensitet, er ofte ikke diagnosticeret som værende kroniske
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Målgruppen blandt personer med psykiske funktionsnedsættelser er personer med følgende karakteristika:
• Komplekse problemstillinger ift. at begå sig socialt

• Sygemeldes ofte
• Meget varierende ansættelsesforhold og forløb

Fælles for målgruppen er, at der er tale om psykiske lidelse,
som varierer i styrke og intensitet, og at dette har stor
betydning for deres arbejdsevne.
Målgruppen er både personer som har dokumentation
for psykisk handicap og personer som ikke nødvendigvis
(endnu) har dokumenteret deres psykiske handicap.

Sekundær målgruppe i projektet:
Den sekundære målgruppe i projektet er sagsbehandlere,
kommunale lægefaglige konsulenter, jobkonsulenter og ikke
mindst en række virksomheder, der bl.a. har vurderet og
afprøvet en række redskaber. I projektet har der været fokus
på at skabe relevante læringscirkler mellem målgrupperne.
Dette med udgangspunkt i en række konkrete redskaber.
Facts, som projektet arbejder ud fra:
• Ca. 20 % af sygefravær har psykiske årsager – jobcentrene oplever at de psykiske årsager er væsentligt højere.
Det vurderes at der skønsmæssigt er mellem 12 og 27% af
den voksne befolkning, som har mindst en mental lidelse
inden for en periode på ét år.
• Ved komplicerede psykiske lidelser får borgeren ofte et
nyt arbejde ved endt sygdomsperiode, frem for at vende
tilbage til nuværende arbejdsplads. Der vil ofte være en
forøget risiko i sager, hvor det er nødvendigt at finde ny
beskæftigelse.
• Dobbelt så mange kvinder som mænd får f.eks. depressioner. Depressioner viser sig i stadig højere grad også blandt
yngre og midaldrende, hvor det tidligere har været blandt
ældre. De fleste depressioner vender tilbage – op til 75 %
inden for en 10-års periode. Jo flere depressioner, desto
større risiko for en kronisk udvikling, og for at behandlingen ikke virker.
• Det er almindeligt at have flere angstlidelser (f.eks. socialfobi, hypokondri, panikangst) samtidig med at man har
andre psykiske lidelser, f.eks. depression.

Et screeningsværktøj til gennemgang, overblik og strukturering af sygedagpengesager
Institut for Serviceudvikling (ISU) har i projektforløbet gen
nemgået 500 sygedagpengesager i 4 forskellige jobcentre.
Dette med henblik på at se om der i gruppen af sygemeldte
med psykiske funktionsnedsættelser kan beskrives en
række best practice eksempler på hvorledes forskellige pro
blemstillinger kan håndteres – til gavn for den sygemeldte
og i forhold til at skabe øget overblik over hvad der kende
tegner sygemeldte med psykiske funktionsnedsættelser.
For at skabe struktur og overskuelighed i gennemgangen
af sagerne, har ISU udviklet et screeningsværktøj.
Via registreringen af de 500 sygedagpengesager i scree
ningsværktøjet, er der opbygget en database med mange
værdifulde oplysninger omkring sygemeldte med psykiske
funktionsnedsættelser. Derudover har sagsgennemgangen
i hvert af de deltagende jobcentre givet et godt indblik
i arbejdsgange, rutiner samt styrker og svagheder i de
forskellige sygedagpengeafdelinger. Dette har tjent dels
som inspiration til opbyggelsen af redskabspaletten dels
som mulighed for at tage en dialog med jobcentrene om,
hvad der fungerer i sagsbehandlingen, og i forhold til hvilke
områder, der kan strammes op.

De deltagende jobcentre har med baggrund i data og
oplysninger i screeningsværktøjet hver især fået en todelt
tilbagemelding på deres gennemgåede sygedagpengesager.
For det første er der givet et statistisk overblik over syge
dagpengesagernes demografiske træk (borgernes alder,
køn, nationalitet, civilstand). Derudover er der registeret
omfanget af:

Desuden, og ikke mindst, er der foretaget en tilbagemel
ding på borgerens forskellige kompetencer og psykiske
diagnoser. Generelt kan det nævnes omkring diagnoserne,
at i en stor procentdel af sagerne, har det vist sig, at
borgerne har mere end én psykisk diagnose – enten som er
diagnosticeret, eller som der fra praktiserende læge eller
speciallæges side er mistanke eller formodning om.

• Antallet af sager, hvor en ressourceprofil er lavet (samt i
hvor mange den vurderes at være utilsvarende)

For det andet har jobcentrene fået en tilbagemelding på
hver af de gennemgåede sager. Denne viser de registrerede
punkter i forhold til borgeren samt indeholder en anbefa
ling ud fra det gennemgåede materiale.
Anbefalingerne i de enkelte sager varierer naturligvis
efter, hvordan sagen er belyst, og hvad indholdet er i den.
Undervejs i arbejdet med registreringen og anbefalingerne
i de enkelte sygedagpengesager har det i mange tilfælde
fungeret som en sparring eller en vurdering for sagsbehand
leren, at der var andre øjne, der vurderede en bestemt sag
ud fra det foreliggende. Denne øvelse var i mange tilfælde
givende, da det blev tydeliggjort, i hvor stor grad det har
betydning for sagens vurdering, at det skriftlige materiale
er opdateret, og at der hele sørges for, at alle samtaler,
lægepapirer, vurderinger og andet materiale journaliseres.

• Sagernes gennemsnitlige varighed samt indenfor hvilke
uge-intervaller sagerne ligger
• I hvor mange sager, borgeren har gentagne sygemeldinger
• I hvor mange sager, der er registreret en somatisk lidelse
i bevægeapparatet
• Hvor mange borgere, der har et misbrug
• Borgernes uddannelsesniveau
• Borgernes erhvervserfaring
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Grafisk visning af Sygemeldt med psykisk funktionsnedsættelse – et screeningsværktøj
Forklaring af screeningsværktøjet – herunder
arbejdet med kompetencer og WHOs ICD-10
diagnoseliste
Screeningsværktøjet er udviklet med det formål for øje, at
der forholdsvis hurtigt ved anvendelse af dette, vil kunne
skabes et overblik over en given sygedagpengesag. Derfor
er værktøjet rimelig simpelt og ikke specielt tidskrævende
at anvende.
Screeningsværktøjet er bygget betydeligt op omkring
borgerens kompetencer og potentialer. Disse er vurderet
på en skala fra 1-3, og kan samlet eller hver for sig give en
indikation af borgerens (udviklings)muligheder, potentielle
erhvervs- eller uddannelsesretninger samt eventuelle
begrænsninger. Screenningsværktøjet kan som grundmodel til almen anvendelse fås ved henendelse til reception@
serviceudvikling.dk
Det er meget bevist, at en stor del af screeningsværktøjet fokuser på borgerens kompetencer og potentialer.
Begrundelsen for dette er at skabe et samtaleforum og en
motiverende stemning, der fordrer til at tænke i udviklingsmuligheder for borgeren i stedet for begrænsninger.
Ud over at skabe overblik over borgerens sygedagpengesag,
borgerens situation og kompetencer, kan screeningsværktøjet anvendes i situationer, hvor sagsbehandleren har behov
for faglig sparring fra enten en kollega eller faglig koordinator. Det kan i denne forbindelse enten tjene som en oversigt
over sagen eller som et værktøj, kollegaen anvender til
vurdere sagen med.

10
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Screeningsværktøjet som dialogværktøj
Screeningsværktøjet har nogle fordele og anvendelsesmuligheder i dagligdagen for sagsbehandlerne i jobcentrenes
sygedagpengeafdelinger.
For det første, kan screeningen af borgerens sag give sags
behandleren et overblik over sagens omfang, fokuspunkter
samt ikke mindst et overblik over borgerens kompetencer
eller mangel på samme. Netop overblikket over borgerens
kompetencer kan være ganske relevant, da dette i en vis
grad kan være en hjælp eller guide i forhold til borgerens
fremtidige aktiviteter.

For det andet, kan screeningsværktøjet tjene som et
dialogværktøj. Her tænkes der på, at arbejdet med at
gennemgå de forskellige punkter i screeningen kan foregå
delvist som led i en opfølgningssamtale med borgeren.
Hermed får sagsbehandleren mulighed for at komme syste
matisk rundt om flere relevante områder sammen med bor
geren end man nødvendigvis ellers vil gøre. Derudover kan
borgeren i reflekteringen over eksempelvis kompetencerne
selv opdage eller genfinde områder, som vedkommende har
sans for eller som har interesse. Således kan arbejdet med
screeningen gøre såvel sagsbehandler såvel som borger
”klogere” på borgerens situation, muligheder og eventuelle
begrænsninger.
Mange af disse punkter vil også komme frem i arbejdet
med en ressourceprofil for borgeren. Det er dog erfaringen,
at ressourceprofilen i mange jobcentre ikke bliver anvendt
løbende som et dialogredskab.
Screeningsredskabet er også relevant at anvende når
jobcentret vil have et samlet nuanceret, både kvalitativt og
kvantitativt, overblik over borgere med psykiske funktions
nedsættelsers ståsted og muligheder.

Borgerens
demografiske træk og
indledende oplysninger
(navn, alder, køn, nationali
tet, civilstand, antal (hjem
meboende) børn, livskriser,
årsag til sygemelding,
beskæftigelsespotentiale
på kort og lang sigt, uger
på sygedagpenge samt
oplysning om gentagne
sygemeldinger)

Anbefaling

(en anbefaling af det fremtidige
forløb for borgeren ud fra de gen
nemgåede oplysninger)

11

Sagens omfang og aktiviteter

2

(antal og længde af arbejdsprøvninger,
opsamling fra ressourceprofilen
samt perspektiver for borgeren
umiddelbart)

1
Borgerens uddannelsesog erhvervskompetencer

Borgerens egne ønsker

(borgerens egne ønsker ift. fremtiden
samt en vurdering af, hvorvidt disse er
realistiske eller ej)

3

10

(uddannelsesniveau, uddannelsesart,
arbejdserfaring, primære arbejdsområde
og seneste arbejdsområde)

Opsamling

(opsamling af oplysningerne ift.
diagnose, prognose, sociale for
hold, misbrug og skånehensyn)

Det hele menneske

9
Psykiske lidelser

(psykisk lidelse med diagnose efter WHO’s
ICD-10 diagnoseliste samt oplysninger om
hvorvidt borgeren er udredt og af hvem)

8

4
5

7

(IT, matematik/talforståelse,
forståelse for arbejdstilrette
læggelse)

Borgerens personlige
kompetencer

(selvstændighed, samarbejdsevne, sociale fær
digheder, stabilitet, koncentration, personlig
fremtræden, fleksibilitet, initiativ, omstillings
parathed, mobilitet)

Fysiske lidelser

(lidelse i bevægeapparatet,
diffus smerte eller træthed,
hjerte/kar lidelse, ånde
drætslidelse, kræft)

Borgerens almene
kompetencer

6

Borgerens
kommunikative kompetencer

(forstå/lytte dansk, tale dansk, læse dansk,
skrive dansk, indgå i samtaler)
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Generelle sagsbehandlingsredskaber:
Dialog med borgere med psykiske funktionsnedsættelser –
redskaber og metoder

Dette i forhold til at målrette indsatser overfor personer med psykiske funktionsnedsættelser, der måtte være sygemeldte.

Mange forhold at tage hensyn til
Mange borgere med psykiske funktionsnedsættelser er i et afklaringsforløb, hvor de modtager sideløbende behandling. Det kan
være samtaleterapi, medicinsk behandling eller begge dele. Der
kan også være sociale eller økonomiske problemer, som man må
tage hånd om undervejs i forløbet, for at borgeren kan vende tilbage til arbejdsmarkedet. For nogle borgere virker det uoverskueligt at skulle starte i arbejde, hvis de har andre problemer, men
det viser sig ofte, at det ikke forværrer de andre problemer at få
en tilknytning til en arbejdsplads og et sted at høre til.
Problemerne forsvinder ikke, men mange borgere oplever arbejdspladsen som et fristed fra bekymringer om sygdommen og
fremtiden, og føler at de udfylder en funktion. Som rådgiver er
det derfor vigtigt at have fokus på, om borgeren er i behandling
for sin sygdom, og om behandlingen virker.

2. Generelle
sagsbehandlingsredskaber

• Generelle sagsbehandlingsredskaber
• Nyttige metodiske tilgange overfor
sygemeldte borgere med psykiske
funktionsnedsættelser
• Udredningsredskaber
• Afklaringsredskaber
• VURDERINGSNØGLE
– virksomhedsrettet opfølgning på
bløde kvalifikationer
• Foranstaltninger
• Når en borger med psykiske
funktionsnedsættelser skal fastholdes
eller integreres på arbejdsmarkedet
• Psykiske diagnoser

Som sagsbehandler og jobkonsulent er det en stor fordel at kende
til den sygemeldte borgers sygdom eller psykiske sårbarhed.
Kendskab til de forskellige psykiske sygdomme og deres betydning for et arbejdsliv forbedrer forudsætningen for at forstå
borgeren. Gennem dialog med borgeren kan man afdække ressourcer, støttebehov, skånehensyn og begrænsninger i forhold til
at varetage en konkret jobfunktion.

11-29
11

14
15
16
17
20
23
29

Screnningsmodellen er som nævnt bygget op som en dialogmodel,
hvor der spørges ind til de forskellige forhold omkring borgerens
sygdom, tilknytning til arbejdsmarkedet, kompetencer, drømme og
ønsker til et arbejdsliv. Knyttes dette sammen med konkrete sagsbehandlende metoder kan der dels tegnes meget systematiske beskrivelser af borgeren dels iværksættes konkrete virksomhedsrettede indsatser. I dette afsnit beskrives en række af disse tilgange,
som deltagende jobcentre i projektet har peget på er udbytterige.

Der kan være mange forhold, der påvirker, hvorvidt en medarbejder
med psykiske funktionsnedsættelser sygemelder sig og i hvor lang
en periode. Sandsynligvis har både faktorer i arbejdsmiljøet og individuelle faktorer betydning. På det personlige plan kan psykosociale
og individuelle faktorer såsom motivation påvirke, hvor svært det
er at komme tilbage til arbejde. Det har ofte stor betydning, hvilken
hjælp og støtte medarbejderen får til at vende tilbage til arbejde, og
om der tages hånd om det nedsatte funktionsniveau, som mange
sygemeldte med psykiske funktionsnedsættelser oplever.
Der er mange forhold, der spiller ind i forhold til, om en indsats –
også kaldet intervention - effektivt kan forbedre en medarbejders
sygefravær og arbejdsfastholdelse. Effekten af interventioner
kan derfor ikke anskues ud fra en ensidig årsag-effekt-model.
Derimod må det betragtes som en dynamisk proces, der påvirkes
af individuelle og arbejdsrelaterede faktorer samt den kontekst,
individet indgår i. Dette behandles mere specifikt i afsnit 3.

SYGEMELDTE MED PSYKISKE FUNKTIONSNEDSÆTTELSER

·

ISU 2010

13

At skabe forandring
Ofte er der i sygedagpengesager, der er af langvarig
karakter situationer, hvor der er behov for forandring hos
borgeren, for at der kan ske en udvikling i sygeforløbet
eller i borgerens fremtidige beskæftigelse. Dette kunne
eksempelvis være, når borgeren skal overbevises om det
fornuftige i en arbejdsprøvning, eller i situationer hvor borgeren skal hjælpes på vej, i forhold til beskæftigelse i en ny
branche eller jobfunktion.
I en samtale hvor perspektivet er, at borgeren skal foretage
forandring, er det således vigtigt at sørge for, at borgeren er
motiveret for denne forandring. Dette er ikke nødvendigvis
tilfældet, hvorfor sagsbehandleren må arbejde for at gøde
jorden for forandringen.

14
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Parallel indsats
Jo længere tid man har været sygemeldt fra et job eller
helt ude af arbejdsmarkedet, jo større indsats skal der
som regel til for at man kan vende tilbage til arbejdsmar
kedet. Erfaringer viser, at selv en meget lille tilknytning til
arbejdspladsen under sygdom har stor betydning for den
fremtidige tilknytning til arbejdsmarkedet.

Det korrekte spørgsmål er ikke “hvorfor er
denne person ikke motiveret?” Men snarere
“Hvad er denne person motiveret til?”

Sygdom og arbejde
Det bryder med den udbredte opfattelse af, at man ikke
kan gå på arbejde, når man er syg. Nogle mennesker har
brug for at være helt væk fra arbejdspladsen i nogen tid,
men for mange psykisk sårbare mennesker er arbejde på
nedsat tid eller forflytning til et andet arbejdsområde en
god løsning.

• Borgerens opfattelse af betydningen af ændringer bygger på diskrepans: inden diskrepans, ingen motivation.
Diskrepansen består som regel mellem status quo og et
ønskværdigt mål; mellem det der sker nu, og det man
gerne vil opnå – målet.

Samarbejde
Den parallelle indsats, hvor man forsøger at få den psykisk
sårbare i job samtidig med at vedkommende er i behand
ling, forudsætter et godt samarbejde mellem de involvere
de parter, herunder de psykisk sårbare, en eventuel arbejds
plads, egen læge, sagsbehandler og evt. en fagforening.
Hurtigst muligt i gang
For mange psykisk syge og sårbare mennesker kan for
lange forløb med afklaring og intern praktik virke demoti
verende og fratage dem troen på, at de kan klare ”et rigtigt
job”. Derfor er det vigtigt, at den ledige starter i praktik så
hurtigt som muligt.

• Det er borgeren, der skal formulere argumenterne for
forandring
• Udvikling af diskrepans

• Udfordringen er først at intensiver og derefter at afklare
ambivalensen ved at forstærke diskrepansen mellem den
aktuelle virkelighed og den ønskede fremtid.
Kilde: Motivationssamtalen af William R. Miller & Stephen Rollnick 2004

Forandring fremmes ved at man kommunikerer på en måde
der fremkalder personens egne grunde til og fordele ved
forandring. Forandringsudsagn kan falde i en af disse fire
kategorier:
1. Ulemper ved status quo
2. Fordele ved forandring
3. Optimisme over for forandring
4. Hensigt om forandring

Den motiverende samtale overfor borgere med
psykiske funktionsnedsættelse
Principperne i den motiverende samtale kan med fordel
anvendes overfor borgere med psykiske funktionsnedsættelser. Nedenfor er der givet en kort indføring i nogle principper i den motiverendesamtale. Principperne kan anvendes
i situationer, hvor der er behov for forandring for borgeren
eller for borgerens situation. Afsnittet er inspireret af ”Motivationssamtalen af William R. Miller & Stephen Rollnick,
2004”.
Den motiverende samtale tager udgangspunkt i en systemisk tankegang, der overordnet vil sige, at man tænker i
helheder, relationer og sammenhænge i forhold til udelukkende at arbejde med borgeren. Derudover er dialogen det
væsentligste redskab til udvikling og forandring.
Det er vigtigt, at sagsbehandleren inden hele forløbet formår
at opbygge en god relation til borgeren. Sagsbehandleren skal
agere personligt i sin kontakt og fremtoning til borgeren –
uden dog at blive privat. Borgeren skal have opfattelsen af,
at det er en person der bekymrer sig for borgerens situation,
og at det ikke er en samtale med ”systemet”, Jobcentret,
forvaltningen eller andre upersonlige instanser.

Der er 4 overordnede principper i motivationssamtalen:
1. Udtryk empati
Ved at vise borgeren accept og forståelse for hans/hen
des situation uden at dømme, kritisere eller bebrejde
fremmes muligheden for forandring.
2. Tydeliggør uoverensstemmelsen
Forandringen motiveres af, at borgeren selv opfatter
uoverensstemmelsen mellem den nuværende situa
tion/adfærd og væsentlige personlige mål og værdier.
Sagsbehandleren kan hjælpe til at tydeliggøre dette, men
det bør så vidt muligt være borgeren, der i sidste ende
formulerer egne argumenter for forandring.
3. Gå med modstanden
Som nævnt i punkt nr. 2, er mest hensigtsmæssigt, at
det er borgeren selv, der formulerer svar og løsninger.
Derfor kan det være en fordel at undgå, at argumentere
for forandring, hvis borgeren ikke umiddelbart er indstil
let på dette. Derimod bør sagsbehandleren forholde sig
anderledes og forsøge at få borgeren til selv at indse de
positive aspekter ved forandringen.
4. Understøt borgerens mestringsforventning
Når borgeren har formuleret de mulige forandringer, bør
han/hun støttes i troen på dette. Sagsbehandlerens tro
på borgerens evne til forandring bliver til en selvopfyl
dende profeti.
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Selve motivationssamtalen kan opdeles i 3
faser, der læner sig op af de ovenstående 4
principper:

10 gode råd til samtale med borgere med psykiske funktionsnedsættelser

Fase 1.
Opbygge motivation for forandring:
For at opbygge motivation for forandring kan der fra
sagsbehandlerens side anvendes nogle forskellige meto
der i samtalen. Dette indebærer blandt andet brugen af
åbne spørgsmål, reflekterende lytning, bekræftelse af
borgeren samt opsummering.
Derudover kan sagsbehandleren hjælpe frembringelsen af
forandringsudsagn hos borgeren på vej ved eksempelvis
at gøre opmærksom på ulemper ved status quo, fordelene
ved forandringen, minde om hensigten eller det langsigtede
mål med forandringen samt have en optimisme og tro på
borgerens mulighed for forandring.
Har borgeren modstand mod forandringen, der ofte viser
sig ved indsigelser, benægtelse, afbrydelse af sagsbe
handlers argumentation, er det vigtigt at sagsbehand
leren formår at skifte fokus i samtalen og vinkle udsagn
mod forandringen, således at borgeren igen ser fordelene
ved forandringen.
Fase 2.
Underbygge tro på forandring:
For at målet om forandring skal lykkes, må sagsbehand
leren styrke og understøtte denne. Konkret kan dette
foregå ved sammen med borgeren at gennemgå tidligere
processer, og se på borgerens styrker og støttepersoner. I
denne fase er oplysninger og råd fra sagsbehandleren vig
tige, men det er stadig vigtigt, at borgeren selv er primus
motor på ønsket om forandring, og at sagsbehandleren
ikke overtager forandringsprojektet.

16
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Fase 3.
Underbygge beslutning om forandring:
Når borgeren begynder at vise tegn på, at lysten og pa
ratheden er til stede for forandring, er det sagsbehandle
rens opgave at understøtte dette. Tegnene hos borgeren
kan være mindsket modstand og mindre diskussion,
beslutsomhed og egne ændrede fremtidsforestillinger.
Sagsbehandleren kan hjælpe borgeren undervejs ved,
at assistere med konkrete mål og delmål for forløbet.
I denne sammenhæng kan den andetsteds skitserede
jobplan med fordel anvendes, da den giver borgeren et
overskueligt indblik i den overordnede plan. Det er såle
des vigtigt, at borgeren er med til at lægge den konkrete
plan, og dermed har ejerskab for at forandringen iværk
sættes og lykkes.

1. Vær forberedt
Det er vigtigt at have klare skriftlige mål for samtalen.
2. Vær opmærksom
Udvikler samtalen sig anderledes end forventet? Brug
evt. timeout og halvvejsstatus.
3. Sæt grænser
Vær bevidst om dine egne grænser – og vær tydelig
omkring dem.
4. Du er den professionelle
Du skal styre samtalen fra start til slut.
5. Overvej udfordringer
Hvad kunne blive en barriere i samtalen, og hvordan
undgås den?
6. Vær rummelig
Giv plads til både frustration og følelsesmæssige reaktioner.
7. Vær direkte
Hvordan formidler jeg bedst og kortest budskabet? Pak
ikke tingene ind.
8. Vær ikke bange for at gentage dig selv
Hellere en gang for meget end en gang for lidt.
9. Vær autentisk
Du kan godt være både rummelig, konfronterende og lyttende på én gang. Bare du er oprigtig og troværdig.
10.Afslut samtalen
Opsummér samtalens mål, hovedpunkter og aftaler.
Kilde: PsykiatriFondens Erhvervspsykiatriske Center

Se også “Samtaleguide – til samtaler med borgere, der
har en psykisk sygdom, til Jobcentre”. Vidensnetværket
Handicap og Beskæftigelse http://www.vidensnetvaerket.
dk/inspiration/psykiske-sygdomme-1/samtaleguide-tiljobcentrene/1485_samtaleguide.pdf
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Nyttige metodiske tilgange overfor sygemeldte borgere med psykiske funktionsnedsættelser
dagpengesager og vurderer derefter, hvorvidt sagen skal
kategoriseres som 1, 2 eller 3. Med denne tilgang sker der en
mere ensartet første-kategorisering af sygedagpengesager
i jobcentret.
Baggrunden for oprettelsen af visitationsteam er, at der
sagsbehandlerne imellem, ofte er store forskelle i forhold til
kategoriseringen af sygedagpengemodtagerne, og dette har
en konsekvens for opfølgningen af sagerne (tidsfristerne).

Brug af ”Guide til visitation og opfølgning i
sygedagpengesager”
Guiden (http://sdpguide.ams.dk/) bidrager med information og opmærksomhedspunkter, der kan vejlede og
inspirere sagsbehandleren ved de faglige vurderinger, i alle
sygedagpengesagens faser. Visitationsguiden anvendes i
dialogen på tværs af jobcentre, virksomheder, praktiserende
læger, borgere mv.. Guiden er et elektronisk redskab, med
mulighed for at gemme eller printe materialet til sagsmappen eller til yderligere inspiration. Guiden kan anvendes som
opslagsværk til, at hente viden og inspiration om sygdomme, aktiviteter, aktører, opfølgningsforløb mv..

20/30 ugers aktiv handleplan

Sygedagepengeteam

Der er i flere jobcentre gode erfaringer med, at lægge en
fast opfølgning/handleplan ind i sagsbehandlingen. Dette
sker efter en nærmere bestemt tid på sygedagpenge, - det
kunne f.eks. være efter 20 eller 30 uger. Risikoen for, at
sagen skal forlænges ud over 52 uger, formindskes ved at
”tvinge” sagsbehandleren – eventuelt i samarbejde med en
faglig koordinator – til at gennemgå sagen med henblik på
at overveje nye tiltag.

I jobcentret oprettes et visitationsteam, der eksempelvis én
eller to gange ugentligt, sætter sig sammen og gennemgår
alle nye sygedagpengesager. Teamet får alle nye syge-

Placeres denne opfølgning af sygedagpengesagen efter
20 eller 30 uger, er der stadig mulighed for at få udredt og
afklaret borgeren, hvis dette er nødvendigt. Derudover er

18
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det muligt gennem brug af 20/30 ugers aktiv handleplan,
at der kan iværksættes en afprøvning, virksomhedspraktik
eller lignende inden borgeren når de 52 uger.

Klare aftaler
Det er vigtigt i alle sager, der omfatter psykiske funktionsnedsættelser, at der eksisterer klare, specifikke entydige
aftaler. Disse skal være på plads i starten af hvert forløb/tiltag, således, at der overfor den sygemeldte skabes tryghed,
og mulighed for forventningsafstemning.
Gennem etablering af klare aftaler for forløbet; klarhed
omkring, hvem der gør hvad og overholdelse af tidsfrister og
aftaler, er der større mulighed for, at skabe en tæt og god
kontakt til borgeren.

Samarbejde med praktiserende læger
På grundlag af samarbejde med kommunens praktiserende
læger er der opnået gode resultater i sygedagpengesager.
Samarbejdet kunne bestå af ét eller flere af nedenstående
punkter:
• Årlige eller halvårlige møder, hvor samarbejdet diskute
res og finpudses.
• Udarbejdelse af pjece til de praktiserende læger, der
informerer om jobcentrets funktioner, opgaver og krav i
forhold sygemeldte borgere.
Heriblandt information om, hvordan de praktiserende
læger kan bruge jobcentret, og hvad jobcentret har brug
for fra lægerne, f.eks. i forbindelse med indhentning af
generel helbredsattest.
• Informationsbesøg hos praktiserende læger med ud
gangspunkt i ovenstående.

Udredningsredskaber
Psykologtest og psykiatrisk undersøgelse
I en grundig udredning af borgerens kompetencer og muligheder, vil der – for persongrupper, der har en psykiatrisk
diagnose eller mistænkes for at have det – være behov for,
at indhente en (ny) speciellægeerklæring eller psykologudtalelse. Disse behov i udredningen omfatter status fra
behandlende psykolog eller psykiater, og muligheden for at
rekvirere en speciellægeerklæring.
Det videre forløb for borgeren afhænger af, hvad borgeren
har af kompetencer og muligheder. Derudover må sagsbehandleren være opmærksom på de eventuelle begrænsninger, der er betinget af borgerens psykiatriske diagnose.
Med en udredning fra psykiater eller psykolog, vil sagsbehandlerens arbejde med sammensætningen af et borgerrettet forløb, der tager højde for skånehensyn, udviklingsmuligheder mm., blive mærkbart lettere.
Arbejdsprøvninger eller virksomhedspraktikker kan, på
dette grundlag, matche borgerens reelle muligheder og
begrænsninger. Herigennem gives de bedste rammer for, at
borgeren får det optimale ud af afprøvningen, og det forhindres, at der oprettes forløb som viser sig formålsløse.
I de fleste af disse sager, vil det derfor være hensigtsmæssigt, at indhente en vurdering fra psykolog eller psykiater.

Ressourceprofil som dialogværktøj
Det anbefales, at anvende ressourceprofilen aktivt fra
sygedagpengesagens start, af følgende årsager:
• Ressourceprofilen sikrer behandling af samtlige aspekter
i borgerens situation, og involverer fra start den sygemeldte aktivt.
• Ressourceprofilen giver bedre overskuelighed ved overlevering af sagen til ny sagsbehandler.

• Dynamisk og løbende arbejde med ressourceprofilen letter arbejdsgangen ved ophør af sygedagpenge, indstilling
til førtidspension, fleksjob eller anden ydelse. Her er tale
om ydelser, hvor der foreligger en arbejdsevnevurdering,
som indbefatter, at der ér udarbejdet en ressourceprofil.
Med ovenstående in mente, benyttes ressourceprofilen,
som et dialogredskab i forhold til borgeren. Borgeren vil
her – inspireret af empowerment-tankegangen – være en
medbestemmende del af sagsforløbet, og der skabes basis
for borgerens ejerskab i beslutningerne.
Grundprincipperne i empowerment-tilgangen i denne
situation er, at:
• medinddragelse skaber medindflydelse
• medindflydelse skaber engagement
• engagement skaber medejerskab
• medejerskab skaber motivation

Gennem inddragelse af borgeren i arbejdet med ressourceprofilen, sikres et solidt belæg for at vurdere, hvilke af de
12 elementer i ressourceprofilen, det er relevant at arbejde
videre med.
I arbejdet med beskrivelsen og vurderingen af de enkelte
elementer i ressourceprofilen, skal der indgå tre punkter:
• Borgerens faktiske ressourcer, der kan anvendes i forhold
til arbejdsmarkedet.
• Mulighederne for yderligere udvikling af borgerens ressourcer i forhold til arbejdsmarkedet.
• Mulighederne for at reducere eller fjerne de barrierer, der
kan gøre det vanskeligt for borgeren, at anvende eller
udvikle sine ressourcer i forhold til arbejdsmarkedet.
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Under arbejdet med ressourceprofilen – i samspillet med
borgeren og i sagsbehandlernes eget arbejde med profilen
– har det stor betydning, at tankegangen i sygedagpengeoplægget følges; det handler om at se mulighederne og
ikke begrænsningerne hos borgeren. For så vidt fokus ikke
lægges her, kan det imidlertid vise sig formålstjenligt at beskrive begrænsningerne. Udviklingen for borgeren sker, når
(udviklings)mulighederne og potentialet for udvikling bliver
det bærende fokus i sagsarbejdet.
Vurderingen af arbejdsevnen kan ikke foretages uafhængigt
arbejdsmarkedet, men skal sammenholde en borgers ressourcer, udviklingsmuligheder og barrierer med de jobfunktioner, der er på arbejdsmarkedet.

potentialer hos en borger, frem for begrænsninger eller
mangler. Dermed går PAS-testen godt i tråd med screeningsmodellen, der netop sætter fokus på kompetencerne
hos borgeren.
PAS-testen udføres konkret af en uddannet PAS-konsulent, der tester borgeren via øvelser, praktiske opgaver,
iagttagelser, samtaler mv.. Herved afdækkes borgerens
forudsætninger for at lære, samtidig med, at borgerens
nuværende kompetencer og potentialer testes. Resultatet
af PAS-testen gives som en skriftlig tilbagemelding.

PAS-test

Målet er, at resultatet af PAS-testen skal kunne anvendes
i den samlede udredning af borgeren, med henblik på en
realistisk handleplan, og åbne op for iværksættelse af foranstaltninger til gennemførelse af handleplanen.

Formålet med at anvende PAS-test (Pædagogisk Analyse
System) i udredningen af sygemeldte borgere med psykiske
funktionsnedsættelser er, at lokalisere kompetencer og

PAS-test anvendes i dag i flere jobcentre som udredningsredskab overfor især unge mellem 18 og 25 år der har mere
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komplekse problemer. Derudover er den meget velegnet til,
at give et billede af kompetencerne og potentialerne hos
borgere, der har koncentrationsbesvær, dårlig hukommelse,
opmærksomhedsproblemer og lignende. Derved udmærker
PAS-testen sig overfor gruppen af personer, der har – eller
mistænkes for at have – en psykisk funktionsnedsættelse.
PAS-testen suppleres mange steder med en ”Serviceplan”
og en såkaldt ”Vurderingsnøgle” Serviceplanen er et koordinerende redskab i forhold til at beskrive hvad personen kan,
hvad kan personen med støtte/hjælp, hvad kan personen
ikke. Hvilke kortsigtet og langsigtet mål er der i forhold til
at indgå (gradvist) på arbejdsmarkedet? Vurderingsnøglen
beskrives nærmere i det nedenstående.

Afklaringsredskaber
Jobplan
En jobplan er det redskab, der angiver beskæftigelsesmål og
en beskæftigelsesindsats for borgeren. Der er, i Beskæftigelsesindsatsloven, krav om udfærdigelse af jobplan, når en
dagpengemodtager skal i tilbud på mere end 4 uger.

Cpr. nr.:

Jobplanen kan være opbygget på flere forskellige måder.
Nedenfor bringes et eksempel på en jobplan, der omfatter
de væsentligste områder:

Derudover bør der ligeledes følges op på indgåede aftaler,
opf yldelse af delmålene samt borgerens egne oplevelser af
hele forløbet.

Det er naturligvis vigtigt, at jobplanen hele tiden er opdateret og i overensstemmelse med de aftaler, der er indgået
mellem borgeren og jobcentret.

Arbejdsprøvning

Navn:

Beskæftigelsesmål, beskæftigelsesønsker:

Arbejdsprøvning er et vigtigt redskab i de fleste sygedagpengesager – især i de sager, der strækker sig over længere
tid. Arbejdsprøvning er ligeledes et vigtigt redskab i sager,
hvor borgerens sygdom eller funktionsnedsættelse, kræver
en vurdering af, hvilke arbejdsfunktioner der fremover vil
kunne bestrides.
Ydermere er arbejdsprøvning et godt redskab til opkvalificering af borgeren.

Tilbud jfr. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kap. 10 – 12, der kan bidrage til opfyldelse af målet:
Periode

Tilbuddets art

Ansvarlig for tilmelding til tilbud

• Jobcentret sikres, at der fremover ligger en dokumentati
on af afklaringen, og hvad borgeren er afprøvet i forhold
til. Dette er en væsentlig information at have skriftligt
på sagen, således, at sagen ved sagsbehandlerskifte kan
overdrages på en forsvarlig måde.

Formulering af evt. delmål:
Periode

Tilbuddets art

Ansvarlig for tilmelding til tilbud

Evt. sideløbende aktiviteter til stabilisering og forbedring af fysiske og sociale forhold:
Periode

For at en arbejdsprøvning har størst mulig værdi i det senere sagsforløb, er det vigtigt, at der foreligger én skriftlig
tilbagemelding i tilknytning til afprøvningen. Dette er
vigtigt af flere årsager:

Tilbuddets art

Ansvarlig for tilmelding til tilbud

• Den skriftlige tilbagemelding tjener, som dokumentation
for borgerens muligheder og begrænsninger til brug ved
eksempelvis rejsning af sag om førtidspension.
• En skriftlig tilbagemelding sikrer (eller en skabelon for
tilbagemelding), at formålet med arbejdsprøvningen er
defineret fra begyndelsen af fra jobcentrets side, hvilket
et vigtigt for borgeren og virksomheden.
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En tilbagemelding kan have forskellige former, og de
enkelte kommuners kompetencecentre eller afklarings- og
afprøvningssteder har ofte egen tilbagemeldingsskabelon. De private afklaringssteder jobcentrene benytter,
som f.eks. ”Madsen og Madsen” i Kolding, har i reglen en
skabelon, skema eller rapport til tilbagemeldingen.
Ved afklaring eller afprøvning i private virksomheder, halter det ofte med tilbagemeldingen. Dette kan hænge sammen med, at virksomhederne oftest ikke har medarbejdere ansat, der har kompetencer til at udfærdige en rapport
om borgerens kompetencer, ressourcer og begrænsninger.
Endelig kan det være vanskeligt for virksomhederne at
afsætte tid til tilbagemeldingen.
Derfor skal en skabelon til brug ved afklaring målrettet
private virksomheder, udformes i en enkel og overskuelig
form, så den kan udfyldes af personer uden socialfaglig
baggrund.
Efterfølgende er et eksempel på, hvorledes en skabelon
kunne se ud:
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VURDERINGSNØGLE – virksomhedsrettet opfølgning på bløde kvalifikationer
Vejledning

DATO

Vurderingsnøglen er et redskab – en værktøjskasse – i forbindelse med afklaring og opkvalificering af sygedagpengemodtager med psykiske funktionsnedsættelser. Vurderingsnøglen
er udviklet og afprøvet i en lang række projekter, bl.a. virksomhedscentre samt vurderet af en
række virksomhedder.
Vurderingsnøglen indeholder 14 forskellige vurderingspunkter, hvor borgeren bliver vurderet i
tal af virksomheden og/eller mentoren, således:

MØDEPRÆCISION
- Evnen til at overholde de aftalte mødetider
1
2
3
4
5

Tal

Kommer altid præcis.
Overholder mødetiderne tilfredsstillende.
Rimelig påpasselighed med mødetiderne, dog med enkelte
svigt.
Kommer alt for ofte for sent.
Formår ikke at overholde mødetiderne.

1. Borgeren er i forhold til vurderingspunktet klar til arbejdsmarkedet og kan umiddelbart
indgå i et ordinært job.
STABILITET
- Forsømmelser uden grund

2. Borgeren er i forhold til vurderingspunktet klar til arbejdsmarkedet og kan indgå i et ordi
nært job med fornøden instruktion.
3. Borgeren kan i forhold til vurderingspunktet - med en del støtte og optræning - indgå i et
ordinært job.
4. Borgeren kan ikke - i forhold til vurderingspunktet - umiddelbart indgå i et ordinært job
uden fortsat optræning og opkvalificering.

1
2
3
4
5

5. Borgeren kan ikke i forhold til vurderingspunktet - indgå i et ordinært job, idet vedkom
mende mangler baggrund og motivation.
Brug afkrydsningen til en efterfølgende samtale med borgeren, hvor man drøfter både svage
og stærke sider, og hvor den enkelte eventuelt skal forbedre sin indsats.
Der måles typisk i forskellige intervaller og over tid.

KONCENTRATION OM OPGAVERNE
- Evnen til at udnytte arbejdstiden
1
2
3
4
5
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Ingen forsømmelser.
Ingen forsømmelser uden grund.
Enkelte forsømmelser uden grund/afbud.
En del forsømmelser uden grund/afbud.
Mange forsømmelser uden grund/afbud.

Arbejder meget koncentreret og udnytter arbejdstiden fint.
Arbejder koncentreret og går sjældent i stå.
Formår at koncentrere sig om arbejdet i perioder. Holder nogle
unødige pauser.
Meget adspredt. Let afledelig og kan ikke samle sig om arbejdet. Holder mange pauser.
Noget adspredt, kan i korte perioder koncentrere sig om arbejdet. Forlader ofte arbejdet i utide.

DATO

DATO

DATO
OPFATTELSE AF INSTRUKTION
- Evnen til at modtage, opfatte, fastholde og udføre en
instruktion
1
2
3
4

5

Har en meget fin opfattelsesevne, selv ved komplicerede instruktioner. Tænker selvstændigt.
Har en fin opfattelsesevne, kan huske og udføre tidligere
instruktioner.
Opfatter en normal instruktion, kan fortsætte efter afbrydelse
med en ny instruktion.
Opfylder minimumskravet, men kræver omhyggelig instruktion
og misforstå let. Instruktionen skal gentages, hvis arbejdsoperationen har været afbrudt en tid.
Har svært ved at modtage og forstå en instruktion selv ved
enkle arbejdsoperationer. Instruktionen skal gentages flere
gange.

DATO

DATO

DATO
3
4
5

Har en meget høj arbejdsydelse og hænger i dagen igennem.
God og stabil arbejdskraft.
Arbejder i jævn takt, men i roligt tempo.
Arbejder langsomt. Må af og til bedes om at hænge noget mere i.
Arbejder meget langsomt. Har svært ved at få noget fra hånden.

1
2
3
4
5

1
2

Operationer med normal sværhedsgrad udføres tilfredsstillende.
Laver ofte fejl og er ikke omhyggelig med detaljer.
Arbejdets kvalitet er dårlig selv ved enkle arbejdsoperationer.
Unøjagtig og overfladisk.

Har altid orden i sine ting og holder alt ryddeligt.
Holder en tilfredsstillende orden omkring sig.
Holder orden omkring sig, hvis der gøres opmærksom på det.
Har I nogen tilfælde manglende ordenssans og får let uorden
omkring sig.
Sjusket og rodet med materialer, værktøj, arbejdsplads og personlige ting.

SELVSTÆNDIGHED
- Evnen til selvstændigt at tage intitiativer
1
2
3
4

ARBEJDSKVALITET
- Hvor meget kan man stole – og hvordan er kvaliteten af
det udførte arbejde

DATO

ORDEN PÅ ARBEJDSPLADSEN
- Holder orden på materialer, arbejdsplads og personlige
ting

ARBEJDSYDELSE
- Tempoet der arbejdes med dagen igennem, og hvad der
kommer ud af det
1
2
3
4
5

DATO

5

Forstår straks og udfører arbejdet sikkert og selvstændigt.
Udfører på egen hånd nye ting. Arbejder forholdsvis selvstændigt.
Er selvstændigt arbejdende, dog først efter instruktion. Kan
holde sig igang indenfor givne arbejdsopgaver.
For lidt selvstændighed i arbejdet. Er noget tilbageholdende og
usikker, og har lidt svært ved at komme i gang.
Mangler selvstændighed, er ubeslutsom og usikker og skal altid
sættes i gang.

Nøjagtig og grundig, helt igennem præcisionsarbejde.
Kvaliteten af arbejdet er tilfredsstillende, incl. alle detaljer.
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DATO
TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN
- Hvorledes indgår praktikanten i det sociale fællesskab
blandt kollegaerne med hensyn til indstilling, livsglæde og
åbenhed
1
2
3
4
5

Trives meget godt, tager sociale initiativer til fælles glæde for alle.
Er yderst positiv, åben og livsglad, som smitter af på kollegaerne.
Trives godt og udviser interesse for sine kollegaer.
Trives rimeligt godt i fællesskabet, men er ikke specielt kollegial.
Er enspænder og har det svært med åbenhed og social dialog
med kollegaer.
Trives ikke i fællesskabet.

DATO

DATO

DATO
4
5

FLEKSIBILITET
- Alsidighed og evne til at arbejde på flere nivauer
1
2
3
4
5

SPROG OG KOMMUNIKATION
- Specielt for personer med anden etnisk baggrund
1
2
3

4
5

Forstår, taler og skriver flydende dansk.
Forstår alt dansk, stort ordforråd, læser og skriver godt.
Forstå det meste dansk og kan gøre sig forståelig i almindelige
situationer. Kan læse simple instruktioner/vejledninger og sikkerhedsinstruktioner mv.
Forstår noget dansk og kan gøre sig rimelig forståelig. Kan ikke
læse og skrive dansk.
Forstår ikke dansk og har brug for tolk i alle sproglige situationer.

SAMARBEJDE OG VILLIGHED
- Evne og villighed til samarbejde, både med leder og kollegaer
1
2
3
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Synlig og let at samarbejde med og god situationsfornemmelse.
Let at samarbejde med, åben og hjælpsom.
Kan for det meste indordne sig i gruppen og er sædvanligvis
villig til samarbejde.
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Kan være lidt ensidig og påståelig, men samarbejder stort set godt.
Uvillig til at samarbejde.

Kan hurtigt omstille sig og udfører alle arbejdsoperationer.
Kan hurtigt omstille sig og kan udføre alle normale arbejdsoperationer.
Kan udføre de mest normale arbejdsoperationer.
Kan udføre flere forskellige enkle arbejdsoperationer.
Har svært ved at skifte arbejdsopgaver selv ved enkle arbejdsoperationer.
OMSTILLINGSPARATHED
- Evnen til at omstille sig og lære nyt

1
2
3
4
5

Er rigtig god til at omstille sig og parat til hele tiden at lære nyt.
God omstillingsparathed og nysgerrighed.
Omstillingsparat – med nogen hjælp og vejledning.
Er ikke så omstillingsparat, og har svært ved at lære nyt.
Har meget svært ved at lære nyt.
MOBILITET
-Evnen til mobilitet, såvel intern som eksternt

1
2
3
4
5

Er på alle måder mobil i forhold til arbejdspladsens behov.
Udviser den fornødne mobilitet.
Nogenlunde tilfredsstillende mobilitet.
Har svært ved mobilitet og har mange undskyldninger.
Udviser ingen form for mobilitet.

DATO

DATO

Den samlede vurdering
-evnen til at indgå som arbejdskraft.
1
2
3
4
5

Evalueringen udført af:
Underskrift – borger:
EVENTUELLE BEMÆRKNINGER:
Dato:
Dato:
Dato:
Vurderingsnøglen er enkelt redskab, der kan anvendes under
afklaringen af borgeren, og kan benyttes af den private eller
offentlige virksomhed uden nogen længere introduktion eller
oplæring. Nøglen giver et overbliksbillede af borgerens kompetencer, udviklingsmuligheder og den reelle udvikling over tid hos

borgeren og er ikke tidskrævende for arbejdsgiveren at udfylde.
Endelig giver nøglen dokumentation, som efter behov kan suppleres med yderligere kommentarer, og derpå indgå i den samlede
sagsbehandling og vurdering af borgeren.
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Støtteforanstaltninger
Støttemuligheder
Der eksisterer en gruppe ordninger i forhold til ansættelse af
borgere med varige funktionsnedsættelser. Disse ordninger
omfatter delvise raskmeldinger og deciderede støtteordninger, såsom § 56 aftaler. Adskillige virksomheder er ikke
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klar over de økonomiske og praktiske støttemuligheder,
der er adgang til ved ansættelse af borgere med særlige
forudsætninger.

på det arbejdsmarkedsrelaterede i borgerens sag. Gennem
målrettet information til virksomhederne, tilvejebringes
bedre fremtidsudsigter for at bibeholde borgeren i job.

Derfor er det hensigtsmæssigt at informere virksomhederne om støttemulighederne, og dermed skærpe fokus

Redskaber med relevans for borgere med psykiske funktionsnedsættelser beskrives mere specifikt i det følgende.

Ordningens navn

Borgerens situation

Ordningens indhold

Delvis sygemelding

Hvis en borger kan arbejde på trods af sygdom.

Delvis sygemelding er en støtte til at fastholde de borgere, som har øget fravær fra arbejde på grund af
deltagelse i behandling og lignende. Det kan også være en støtte til de borgere, som på trods af sygdom
kan arbejde på nedsat tid i en periode.

Delvis raskmelding

Hvis en borger efter længere tids sygdom gradvist
kan vende tilbage til arbejde.

Hvis en borger efter længere tids sygdom gradvist kan vende tilbage til arbejde.

Særlige redskaber

Hvis en borger har brug for særlig indretning eller
hjælpemidler for at klare arbejdet.

Jobcentret yder tilskud til arbejdsredskaber og mindre arbejdspladsindretninger, hvis det har afgørende
betydning for, om en borger kan beholde sit arbejde.

Afprøvning i ny jobfunktion

Hvis en borger kan opkvalificeres til andet arbejde.

Hvis en borger har begrænsninger i forhold til sine nuværende arbejdsopgaver, kan kommunen bevilge, at
borgeren bliver afprøvet i såvel tidligere som nye jobfunktioner.

Løntilskud

Hvis en borger kan opkvalificeres til andet arbejde.

Hvis en borger af helbredsmæssige eller andre årsager er nødt til at skifte til et nyt arbejds-område, som
kræver egentlig optræning/opkvalificering, kan kommunen yde løntilskud i en afgrænset periode.

Personlig assistance

Hvis en borger har brug for personlig støtte til specielle opgaver.

Bruges til at fastholde en borger, som på grund af alvorlig funktionsnedsættelse (både fysisk og psykisk)
har brug for personlig hjælp til de opgaver i arbejdet, som den syge ikke længere kan klare. Den personlige
assistent kan hjælpe borgeren i op til 20 timer ugl.

§ 56 aftale

Hvis en borger permanent har nedsat arbejdsevne.

En § 56aftale giver mulighed for at fastholde en borger, der har øget fravær på grund af en kronisk lidelse,
uanset om fraværet skyldes uarbejdsdygtighed eller at pågældende går til behandling for sin lidelse.

Fleksjob

Hvis en borger permanent har nedsat arbejdsevne.

Fleksjob kan bruges til at fastholde en borger ved at tilbyde mindre belastende arbejdsfunktioner. Det
kan handle om borgeren, der har behov for længere tid til at klare arbejdet eller andre skånehensyn som
eksempelvis nedsat arbejdstid.

Sociale kapitler

Hvis en borger permanent har nedsat arbejdsevne.

I mange overenskomster er indføjet sociale kapitler, som beskriver mulighederne for at indgå lokal aftale
om job på særlige vilkår for borgere med permanent nedsat arbejdsevne.
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Delvis raskmelding
Enkelte borgere vil være i stand til, at (gen)indtræde på
arbejdsmarkedet på fuld tid og ordinære vilkår, straks efter
raskmelding. Ofte er der imidlertid blandt denne gruppe af
borgere, en stor andel for hvem det er hensigtsmæssigt, at
indtrædelse på arbejdsmarkedet foregår på nedsat tid/deltid.
Her er der mulighed for, at bringe en delvis raskmelding
af borgeren i anvendelse. I denne situation er det særlig
vigtigt med en fast plan for optrapningen i antal timer og
arbejdsopgaver.
Her er det tilrådeligt at anvende den samme jobplansskabelon, som bruges ved afklaring af borgere.
Fordelen ved denne skabelon er, at den skaber struktur for
borgeren. Der indgås faste aftaler med tidshorisonter og
angivelse af den person, som er ansvarlig for aktiviteten

Virksomhedspraktik som arbejdsoptræning
Èn af mulighederne for gruppen af sygemeldte borgere er
virksomhedspraktik som arbejdsoptræning. Også her kan
det være en fordel at anvende den jobplans-skabelon, der
er skitseret tidligere. Jobplans-skabelonen egner sig særligt
godt til at udforme en plan for det videre forløb.
I tilfælde hvor borgeren grundet helbredsforhold skal skifte
erhverv eller arbejdsområde, kan der fra kommunens side
ydes et løntilskud i en afgrænset periode, forudsat at det erhvervsmæssige skifte kræver optræning eller opkvalificering.
Denne ordning kan have gunstig effekt på mulighederne for
etablering af virksomhedspraktik, og på borgernes fremtidige beskæftigelsesmuligheder.

Revalidering
Borgere med behov for, at udvide egne forsørgelsesmuligheder
kan komme i betragtning til revalidering. Revalidering er en
midlertidig ydelse, der kan tildeles i tilfælde, hvor borgeren har

begrænsninger i arbejdsevnen af fysiske, psykiske eller sociale årsager. Revalidering kan dertil bevilliges, hvis arbejdsevnen er truet.
Revalidering er dybest set opkvalificering, vejledning og
bistand. Et revalideringsforløb kan omfatte følgende:
• Korte vejlednings- og opkvalificeringsforløb
• Ordinære uddannelsesforløb
• Virksomhedspraktik
• Ansættelse med løntilskud
• Individuelt tilpassede forløb, f.eks. projekter, uddan
nelse, sprogundervisning mv..
Før revalideringen påbegyndes, udfærdiges en jobplan, og i
vurderingen af borgeren skal ressourceprofilen benyttes.
Revalidering kan således være et værktøj, der benyttes som et
instrument til igangsættelse af andre foranstaltninger for borgeren. I forhold til påbegyndelse af uddannelse eller omskoling,
kan revalidering blive en motiverende faktor for borgeren.

Fleksjob
Er det efter arbejdsevnemetoden vurderet, at en borger har
en varig nedsat arbejdsevne, kan der bevilges fleksjob. Før
et fleksjob bevilges til en borger, skal det være afgjort, at
der ikke ved hjælp af revalidering, virksomhedspraktik, hjælpemidler eller støtte i form af arbejdsredskaber er muligt at
skabe beskæftigelse for borgeren uden løntilskud.
Borgeren er som minimum sikret den overenskomstlige løn
på området, og arbejdsgiver får – alt efter borgerens grad af
nedsat arbejdsevne – enten ½ eller 2/3 af lønnen refunderet
fra kommunen.
Fleksjobbet kan etableres både i en privat virksomhed, en

offentlig organisation eller som støtte til at fastholde beskæftigelsen i egen virksomhed. Der er under ansættelsen i
fleksjobbet mulighed for at søge støtte i form af hjælpemidler, mentor eller personlig assistance.

Førtidspension
Det grundlæggende princip i reglerne om førtidspension er,
at alle andre muligheder for at bringe en borger i job skal
være afprøvet, før førtidspension kan blive aktuel. Der kan
ikke indstilles til førtidspension, førend alle andre muligheder er afprøvet. Det være sig støtte- og hjælpemuligheder,
mentor-ordning, personlig assistance, behandling, revalidering, fleksjob, sociale kapitler mm.
Arbejdsevnen skal desuden være afklaret, og der skal foreligge dokumentation for, at borgeren ikke kan bestride et fleksjob på nedsat tid, eller har mulighed for at blive omskolet.
Der kan dog forekomme situationer, hvor borgeren er så
alvorligt syg, at det er formålsløst at afprøve og afklare
yderligere, hvorfor en sag om førtidspension uden videre
kan iværksættes.
Som hovedregel skal det, ved brug af en ressourceprofil,
være afklaret at borgerens arbejdsevne er nedsat i et sådant
omfang, at selvforsørgelse ikke er mulig.
Det er overordentligt vigtigt, at der forefindes skriftlig
dokumentation for, at alle muligheder er undersøgt, samt
at borgerens arbejdsevne er afklaret. Specifikt drejer
dette sig om:
• Afklaringen skal være dokumenteret og være specifik
omkring de konkrete begrænsninger på arbejdsmarkedet.
• Oplysninger fra læger, behandlere og arbejdsgiver skal
dokumenteres og være opdaterede.
• Borgeren skal være inddraget i forløbet.
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Når en borger med psykiske funktionsnedsættelser
skal fastholdes eller integreres på arbejdsmarkedet
Selvom man ved at langvarigt sygefravær øger risikoen for udstødning fra arbejdsmarkedet og førtidspension, er der endnu kun
begrænset forskning i tilbagevenden til arbejde for sygemeldte
med psykiske funktionsnedsættelser sammenlignet med sygefraværsforskningen i muskel - og skeletbesvær. I de senere år, er
der til og med sket en stigning i andelen af tildelte førtidspensioner på grund af psykiske funktionsnedsættelser. Forskningsmæssigt og politisk, er interessen i sygefravær og tilbagevenden til
arbejde, de senere år stærkt stigende.
I øjeblikket gennemføres og afprøves således en række TTAinterventioner i indland og udland for at sikre en hurtig og varig
tilbagevenden til arbejde for sygemeldte med psykiske funktionsnedsættelser.

Tilbage-til-arbejde-koordinator
En fast kontaktperson skal i en række kommuner koordinere hjæl
pen til mennesker, der er sygemeldte i længere tid. TTA - koordi
natoren skal følge den sygemeldte tæt og koordinere hjælpen fra
kommunen og samarbejdet med den sygemeldtes arbejdsplads,
den praktiserende læge, a-kassen og fagforbundet. TTA - koordi
natoren er del af et stort projekt hvor 22 kommuner med støtte
fra Forebyggelsesfonden sætter fokus på koordinerende initiativer
hvor sygemeldte hurtigere vender tilbage til deres arbejde.

2. Personlighedsforstyrrelser 59-65

-Introduktion til projektet
-Screensværktøj
-Introduktion til projektet
-Screensværktøj

6-12
13-16
6-12
13-16

I denne del af redskabspaletten beskrives først en række af
de grundlæggende rammer, der kan ses omkring borgere med
psykiske funktionsnedsættelser og deres tilknytning til arbejds
markedet. Dernæst beskrives konkrete ansættelsesmuligheder
for borgere med psykiske funktionsnedsættelser. Beskrivelserne
er dels baseret på i hvilke rammer den sygemeldte med psykiske
funktionsnedsættelser ses og dels sagsgennemgang af 500 sa
ger fra en række jobcentre. Resultaterne af denne gennemgang
med brug af screeningsværktøjet bliver beskrevet. Sagsgennem
gangen udmøntes i en række cases, der har til formål at beskrive
nogle typiske forløb, hvor der er anvendt en række effektive
redskaber med henblik på at få borgeren hurtigere tilbage på
arbejdsmarkedet og/eller få borgeren afsluttet i jobcentret.

F.eks. i sager hvor der ikke kan etableres yderligere interventio
ner for borgeren og hvor en pension måtte være på tale. Scree
ningsredskabet er således anvendt overfor alle borgere, herunder
en række andre konkrete virksomhedsrettede tilgange. Casene er
naturligvis anonymiseret.

Virkelighed kontra fordomme
Borgere med psykiske funktionsnedsættelser, som er syge
meldte eller ledige pga. deres sygdom, står ofte over for flere
forskellige udfordringer:
• De skal forbedre deres sygdomstilstand og bevare eller få en
tilknytning til arbejdsmarkedet.
• Mange oplever fordomme, som ofte skyldes manglende viden.  
• I nogle tilfælde må en psykisk sårbar person acceptere at få
ændret sin stilling eller arbejdsopgaver, så det bedre kan for
enes med sygdommen. I nogle tilfælde kan der være tale om
at skifte branche, hvis generelle arbejdsforhold er med til at
forværre eller udløse sygdomstilstanden.

Manglende erfaring med psykisk funktionsnedsættelser hos
medarbejdere kan være årsag til, at man på virksomhederne gør
sig – ofte overdrevne – forestillinger om, hvilke problemer, udfordringer og ressourcer det kræver af virksomheden i et ansættelsesforhold. Det kan være forestillinger om, at personen:
• Ikke kan påtage sig et ansvar
• Ikke er ”sig selv”, når de tager medicin
• Har dårlige sociale kompetencer
• Ikke magter et arbejde
• Er ustabile
• Stiller for store krav til de øvrige medarbejdere og ledelsen
• Stiller virksomhedens ansatte i følelsesmæssigt ubehagelige situationer, som medarbejderne ikke ved, hvordan de skal håndtere
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Nogle af forestillingerne er ubegrundede, mens andre kan
have sin rigtighed, hvis ikke der har været en åben dialog
mellem virksomheden og personen med psykiske funktionsnedsættelser.
Kolleger til og ledere for en psykisk sårbar medarbejder bør
have retningslinjer for, hvordan kommunikation, opgaveprioritering og mødet med de(n) pågældende ansatte skal foregå.
Hvis mennesker med psykisk funktionsnedsættelser får
en tilknytning til arbejdsmarkedet, oplever de en mere
meningsfuld dagligdag. Og det giver dem mulighed for et
socialt netværk, som det ellers er vanskeligt for borgere
med psykiske funktionsnedsættelser at etablere og bevare.

”At have et job er ekstra vigtigt for en del psykisk syge.
De taber nemlig ofte kontakten til venner og familie, så
arbejdspladsen kan være den sidste forbindelse til samfun
det. Derfor gør mange psykisk syge en stor indsats for at
bevare deres job. Direktør i PsykiatriFonden, Jens Elbirk

At forebygge tidligt arbejdsophør
Der er mange forhold der har betydning for tilbagevenden
til arbejde og derved for at fremme fastholdelse i arbejdet
og forebygge tidligt arbejdsophør for borgere med psykiske
funktionsnedsættelser. Det er vigtigt at erkende, at der er
en lang række faktorer, der kan have betydning for, om og
hvor hurtigt personer med psykiske funktionsnedsættelser
vender tilbage til arbejde efter sygefravær.
En række faktorer fremmer og hæmmer tilbagevenden til
arbejde og fastholdelse af medarbejdere med psykiske funktionsnedsættelser. Tilbagevenden og fastholdelse er komplicerede processer. Der er dog en række indikationer, som deltagende
jobcentre har peget på og som er illustreret i figuren.

32

SYGEMELDTE MED PSYKISKE FUNKTIONSNEDSÆTTELSER

·

ISU 2010

Borgerens tilstand

- Forhold forbundet til selve sygdommen, f.eks. lettelse af symp
tomer og genvindelse af funktionsfærdigheder, kognitive faktorer
som f.eks. selvtillid, beslutningskompetencer og forventninger
om at blive rask. Motivation og parathed. Der vil være tale om alle
de faktorer, som screeningsmodellen indeholder.

Arbejdspladsen

Der kan være forhold ved arbejdet og arbejdspladsen der kan
påvirke tilbagevenden til arbejdet. Det kan f.eks. være muligheder
for at ændre
• Arbejdstid
• Arbejdsopgaver
• Mulighed for støtte og aflastning
• Hvornår, hvordan og i hvilke situationer rammerne skal justeres

Støtteforanstaltninger

Der kan også i visse tilfælde overfor borgere med psykiske
funktionsnedsættelser med fordel etableres særlige støtteforan
staltninger
• Fleksjob
• Løntilskud
• Mentorordning
• Revalidering  
• § 56-aftale
• Skånejob
• Virksomhedspraktik
Støtteforanstaltninger er beskrevet i særskilt i afsnit 2. Disse
beskrives også i dette afsnit specifikt relateret til virksomheds
rettede tilbud og indsatser.

Sundhedssystemet

- Kan fremme og hæmme tilbagevenden til arbejde. Hvis der f.eks.
er ventetid på behandling kan tilbagevenden blive forsinket.
Sundhedssystemet kan ofte bestå af flere instanser, hvor bor
geren behandles for en eller flere forhold knyttet til sygdoms
forløbet. Borgere oplever ofte at sundhedssystemet ikke spiller
sammen og koordineres på tværs.

Social lovgivning

Lovgivningen og måden hvorpå denne håndteres kan i høj grad
også påvirke processen og resultatet af tilbagevenden til arbejde.
På den anden side kan det tænkes at regler og procedurer ved
rørende fortidspension kan påvirke den sygemeldtes motivation
for at vende tilbage til arbejdet.

Borgerens
demografiske træk og
indledende oplysninger
(navn, alder, køn, nationali
tet, civilstand, antal (hjem
meboende) børn, livskriser,
årsag til sygemelding,
beskæftigelsespotentiale
på kort og lang sigt, uger
på sygedagpenge samt
oplysning om gentagne
sygemeldinger)

Anbefaling

(en anbefaling af det fremtidige
forløb for borgeren ud fra de gen
nemgåede oplysninger)

11

Sagens omfang og aktiviteter

2

(antal og længde af arbejdsprøvninger,
opsamling fra ressourceprofilen
samt perspektiver for borgeren
umiddelbart)

1
Borgerens uddannelsesog erhvervskompetencer

Borgerens egne ønsker

(borgerens egne ønsker ift. fremtiden
samt en vurdering af, hvorvidt disse er
realistiske eller ej)

3

10

(uddannelsesniveau, uddannelsesart,
arbejdserfaring, primære arbejdsområde
og seneste arbejdsområde)

Opsamling

(opsamling af oplysningerne ift.
diagnose, prognose, sociale for
hold, misbrug og skånehensyn)

Det hele menneske

9
Psykiske lidelser

(psykisk lidelse med diagnose efter WHO’s
ICD-10 diagnoseliste samt oplysninger om
hvorvidt borgeren er udredt og af hvem)

8

4
5

7

(IT, matematik/talforståelse,
forståelse for arbejdstilrette
læggelse)

Borgerens personlige
kompetencer

(selvstændighed, samarbejdsevne, sociale fær
digheder, stabilitet, koncentration, personlig
fremtræden, fleksibilitet, initiativ, omstillings
parathed, mobilitet)

Fysiske lidelser

(lidelse i bevægeapparatet,
diffus smerte eller træthed,
hjerte/kar lidelse, ånde
drætslidelse, kræft)

Borgerens almene
kompetencer

6

Borgerens
kommunikative kompetencer

(forstå/lytte dansk, tale dansk, læse dansk,
skrive dansk, indgå i samtaler)
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Gode råd
Gode råd, når en borger med psykiske funktionsnedsættelser skal fastholdes eller integreres
på arbejdsmarkedet
Når en borgere med psykiske funktionsnedsættelser skal
fastholdes eller integreres på arbejdsmarkedet i(gennem)
jobcentret, typisk af sagsbehandleren i samarbejde med
jobkonsulenten, kan man med fordel tage udgangspunkt i.
1. Forberedelse
2. Ansættelsesprocessen
3. På jobbet
4. Opfølgningen
Afsnittet er inspireret af ”Matchguide – Guide til jobmatch
– mellem virksomhed og borger med psykisk sygdom”
udarbejdet af Vidensnetværket Handicap
og Beskæftigelse
(se http://www.vidensnetvaerket.dk/)

1. Forberedelse

2. Ansættelsesprocessen

- Klare aftaler med borgeren om hvordan processen forventes at forløbe. Snak med borgeren om, hvordan kontakten
skal koordineres til f.eks. socialforvaltningen, bostøttepersoner, psykisk behandlere m.v.

- Etablere et møde mellem virksomhed og borgere med henblik
på at…

- Borgerens (evt. skriftlige) beskrivelser i forhold til hvad
vedkommende oplever at magte i forhold til arbejdsmarkedet og konkrete arbejdssituationer og funktioner. Hvor
opleves evt. barrierer?
- Gør jobønsker klare – hvilke jobønsker og arbejdsopgaver
kunne borgeren tænke sig. Tænk i opgaver frem for stillingsbetegnelser.

• Er virksomheden rummelig i forhold til at kunne håndtere borgerens psykiske funktionsnedsættelser
• Hvad vil virksomheden og borgeren kunne få ud af et
samarbejde og en ansættelse

- Hvordan sikres en god opstart?

- Lad borgeren udforme en liste med 10 ønsker til virksomheder og arbejdsopgaver, som I kan tage udgangspunkt i.

- Borgeren kan forberede sig ved at udforme en liste med
de vigtigste emner, der skal formidles til virksomheden
– i forhold til at få noget ud af at ansætte borgeren og i
forhold til de evt. skånehensyn der kan etableres.
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• Arbejdsopgaver og hvordan disse tildeles

- Vær’ realistisk i forhold til borgeren funktionsnedsættelse.

- Brug rollespil til at træne borgeren i at besvare spørgsmål
fra potentielle arbejdsgivere.

·

• Mulige stressfaktorer for borgeren på arbejdspladsen mv.

- Vurdere og tale med borgere og virksomheden om hvad
medarbejdere og kommende kollegaer bør vide om deres
nye kollega.

- Kontakt til potentielle arbejdsgivere. Jo mere aktiv borgeren er i kontakten til virksomhederne, jo bedre er det.
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• Formål med og aftaler i forbindelse med forløbet

- Gør jobsøgning til et fælles projekt, så er borgeren ofte
villig til at søge job inden for et mere bredt område. Det er
bedst, hvis borgeren tager ansvar for ”valget” af job.

- Undersøg de ønskede virksomheder og deres rummelighed.
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• Drøfte forskellige praktiske oplysninger

- Beskriv nøje de skånehensyn som skal etableres. Arbejdsopgaver skal nøje gennemtænkes. Er der særlige forhold
som vil kunne udfordre og stresse borgeren? Borgere med
psykiske funktionsnedsættelser kan ofte have særligt
vanskelig ved at håndtere stress.
- Aftal, hvem der skal være kontaktperson i virksomheden
og hvad kontaktpersonen skal gøre, hvis der opstår problematiske situationer.

3. På jobbet

Struktur og fast rammer

- Klare aftaler om sygemeldinger, hvis borgeren får det
dårligt på jobbet, at arbejdsmiljøet skal matche borgerens
behov, f.eks. de fysiske rammer hvor borgeren udfører
arbejdsopgaver, deltagelse i det sociale liv på arbejdspladsen

Man skal vise personer med psykiske funktionsnedsæt
telser og sårbare mennesker den samme respekt og tage de
samme hensyn, som til alle andre ansatte. Men personer
med psykiske funktionsnedsættelser har ofte brug for
mere struktur og meget klart definerede forventninger og
krav samt en klar aftale- og ansvarsfordeling.

- Beskriv handlemuligheder, hvis der opstår situationer for
borgeren, som er vanskelige at håndtere.
- Mentor eller personlig assistent: bliver der aftalt mentor
eller personlig assistance er det vigtigt, at personen bliver
klædt på til, hvad det indebærer at være mentor eller personlig assistent. Det er også vigtigt, at det aftales, hvornår
støtten skal ydes. Det kan f.eks. være ved igangsættelse
og strukturering af opgaver. Men det kan også være på det
mere uformelle plan, som ved kaffepauser, frokoster og
samlinger af medarbejdere i virksomheden.

4. Opfølgning
- Det bør tilstræbes, at der kun er én kontaktperson fra
jobcentret. Det er en fordel for borger og virksomheden.
- Afhold jævnlige møder for at høre om alt er som det skal
være.
- Overvej, om socialpsykiatrien skal inddrages i de forskellige faser af forløbet. Evt. i form af en støtteperson som
hjælp til fastholdelse på arbejdspladsen. Støttepersonen
kan med fordel hjælpe til med at formulere skånehensyn
og deltage i møder med virksomheden, ligesom en støtteperson i mange tilfælde kan yde hurtig hjælp.
- Ressourcer i borgerens netværk kan med fordel bringes i
spil i forhold til at fastholde borgeren i virksomheden. Det
kan være familie, venner eller fagpersoner, f.eks. psykolog

Kontaktperson
Ved at udpege en kontaktperson eller en mentor kan man sikre
sig, at der er enighed om rammerne for arbejdet, og at aftalerne bliver holdt. En kontaktperson eller en mentor kan enten
være den nærmeste leder, eller en kollega. Der skal være afsat
ekstra ressourcer til kontaktpersonen eller mentoren, og selve
opfølgningen på aftalerne skal ske i et samarbejde mellem
både kontaktperson og personen med psykisk funktionsnedsættelse selv.

Forholdsregler
Arbejdspladsen og den psykisk sårbare ansatte kan bl.a.
træffe aftaler i forhold til:
• Arbejdstid
• Arbejdsopgaver
• Mulighed for støtte og aflastning
• Hvornår, hvordan og i hvilke situationer rammerne skal
justeres
De opfølgende samtaler skal gennemføres regelmæssigt.
Selv om personer med en psykisk funktionsnedsættelse har
fundet sig til rette i jobbet, anbefales det, at samtalerne
gennemføres med mellemrum for at sikre, at både ansatte
og arbejdspladsen trives med aftalen.
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Kommunikation

Forberedelse af en ansættelse eller praktik

Konstruktiv kommunikation mellem parterne er en forudsætning for, at rammerne for arbejdets udførelse kan
aftales og etableres. Den måde, man taler med en personer
med en psykisk funktionsnedsættelse på, er den samme,
som man taler med andre mennesker på. Man skal udvise
respekt, være ærlig og forholde sig åbent til den ansatte.

• Meld ærligt ud om den pågældende persons situation og
sygdom. Fortæl kun om de forhold, som har relevans for
den konkrete ansættelse og i det omfang, den psykisk
sårbare selv ønsker det

Fokus skal være på:
• Involvering – den psykisk sårbare skal være med til at træffe
aftaler, så man sikrer sig, at alle parter forstår aftalen
• Åbenhed – man skal stille spørgsmål og forholde sig
åbent til den psykisk sårbare persons egen oplevelse
• Opbakning – afklaring af hvornår og hos hvem den psykisk sårbare kan søge støtte og vejledning?
• Feedback – vigtigt at være konkret og ærlig og sørge for
løbende at give feedback
• Opfølgning – alle samtaler og møder skal følges op, og
der skal aftales konkrete tidspunkter for nye møder eller
deadlines
• Handle, men ikke behandle
• Hvis man kan se tegn på, at en psykisk sårbar medarbejder ikke trives, er stresset, er ked af det eller holder sig for
sig selv, skal man tale med vedkommende om det.
Som kollega til og leder for personer med en psykisk
funktionsnedsættelse skal man handle, når man kan se en
kollega ikke trives, men det er ikke arbejdspladsens ansvar
at behandle eller sørge for, at vedkommende får det bedre
med sin psykiske sygdom. Hvis man oplever en markant
forværring af personens tilstand eller oplever meget
problematiske situationer og reaktioner, skal man sikre sig,
at vedkommende er eller kommer i en eller anden form for
behandling, eller at de pårørende inddrages og informeres
om situationen.
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• Sæt fokus på den pågældende psykiske sygdom, symptomer samt hvilken betydning, den pågældende diagnose
har for et arbejdsforhold
• Sørg for klar og ærlig kommunikation fra begge parters
side
• Vær åben om, hvilke ressourcer den pågældende ansatte
har, men også begrænsninger og skånehensyn
• Sørg for dialog om kollegernes rolle og fordeling af ansvar
• Tillad virksomhedens ansatte at udtrykke deres usikkerhed om, hvilken betydning ansættelsen af en psykisk
sårbar person får for deres funktion, eller hvilke ressourcer det kræver af den enkelte kollega
• Fortæl personen med en psykisk funktionsnedsættelse
om din egen usikkerhed og evt. begrænsninger i forhold
til at kunne hjælpe vedkommende
Der findes forskellige ansættelsesmuligheder for mennesker, der har brug for ekstra hjælp til at komme ind på
arbejdsmarkedet eller til at bevare det job, de har. Her er
de vigtigste ordninger kort beskrevet relateret til konkrete
virksomhedsrettede indsatser som kan være relevante
overfor personer med psykiske funktionsnedsættelser.
Vær’ opmærksom på følgende punkter:
1. at virksomheden ikke afviser borgeren.

Fleksjob

§ 56-aftale

Fleksjob er et job på særlige vilkår med offentligt tilskud
for personer med varige begrænsninger i arbejdsevnen.
Kommunen kan give tilbud om fleksjob til personer, som
ikke modtager førtidspension og som ikke kan opnå eller
fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet. Et fleksjob indebærer, at personen arbejder i et særligt
tilrettelagt job, fx nedsat tid, fleksible arbejdstid, periodevis
fravær mm. Kommunen administrerer ordningen, herunder
bevilger, følger op på og fastsætter størrelse af refusion til
arbejdsgiver.

Hvis man har en langvarig eller kronisk sygdom, der medfører øget sygdomsfravær på minimum 10 dage om året, kan
man indgå en aftale om refusion af sygedagpenge. Dette
betyder, at både private og offentlige arbejdsgivere bliver
fritaget for at betale sygedagpenge, når medarbejderen er
sygemeldt pga. kronisk sygdom. Dette gælder fra den første
sygedag. Aftalen skal indgås med arbejdsgiver og godkendes af kommunen. Aftalen gælder for to år, hvorefter den
skal revurderes.

Kommunikation og åbenhed
Åbenhed om sygdom er ikke ensbetydende med, at man
skal fortælle alt om sit sygdomsforløb eller om forhold, som
man anser for private. Man skal kun fortælle om de forhold,
som har relevans for det konkrete job. Det er vigtigt at kunne
fortælle en arbejdsplads eller en sagsbehandler:
• Hvad man fejler.
• Hvordan og hvornår sygdommen kommer til udtryk.

Skånejob

• Hvilken betydning sygdommen har for udførelsen af et
job.

Ansættelse med løntilskud kan etableres i både offentlige og private virksomheder blandt andet med henblik på
oplæring og genoptræning af faglige, sociale eller sproglige
kompetencer.

Kommunen kan give tilbud om ansættelse med løntilskud
til personer, der modtager førtidspension. Den ledige får
udbetalt førtidspension plus løn svarende til det antal timer,
vedkommende arbejder. Kommunen giver et fast tilskud til
lønnen fra en virksomhed.

• Hvilke situationer der kan være stressende, ubehagelige,
angstfyldte m.m.

Mentorordning

Virksomhedspraktik

En mentor er en kollega eller en ekstern konsulent, som
påtager sig at introducere, vejlede eller oplære den nyansatte for at gøre indkøringen på arbejdspladsen nemmere.
Mentorordningen kan også anvendes på uddannelsesinstitutioner. Der kan ydes økonomisk støtte til dækning af
lønomkostninger for en medarbejder, ekstern konsulent eller
udgifter til uddannelse af en mentor. Kontakt kommunen
eller det lokale jobcenter for at få mere at vide.

Virksomhedspraktik er et tilbud til borgere, der har brug for
at få en afklaring af, hvilket arbejdsområde de skal beskæftige sig med. Virksomhedspraktikkens hovedformål er at
afdække eller optræne den arbejdssøgendes faglige, sociale
eller sproglige kompetencer samt at afklare beskæftigelsesmål.

Revalidering

Der er mange forhold der har betydning for tilbagevenden til
arbejde og derved fremme fastholdelse i arbejdet og forebygge tidligt arbejdsophør. Det er vigtigt at erkende, at der
er en lang række faktorer, der kan have betydning for, om og
hvor hurtigt personer med psykiske funktionsnedsættelser
vender tilbage til arbejde efter sygefravær.

Løntilskud

Revalidering er erhvervsrettede aktiviteter rettet mod
personer med begrænsninger i arbejdsevnen og en hjælp til
fastholdelse eller genindtræden på arbejdsmarkedet med
henblik på selvforsørgelse.

• Hvordan ens reaktionsmønster er, når man er i ubehage
lige eller belastende situationer.
• Hvordan man ønsker, at nærmeste leder, kollega mfl.
reagerer og håndterer eventuelle kriser, sygdomstegn,
stress-symptomer m.m.

At forebygge tidligt arbejdsophør
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Hvad er vigtig i en målrettet indsats overfor borgere med
psykiske funktionsnedsættelser i forhold til at fastholde
den enkelte på arbejdsmarkedet.
• Hurtig og gradvis tilbagevenden til arbejdsmarkedet
• En forsigtig start
• Tæt opfølgning

• Tydeliggørelse på de sociale forventninger og krav i en
arbejdssituation.
• Mulighed for at kunne drøfte den usikkerhed og tvivl, som
opstår omkring arbejdet.
• En kollega eller leder, som påtager sig rollen som den, der
griber ind, hvis vedkommendes sygdom forværres.
• Fastlagte møder med en dialog om ovenstående punkter.

• Regelmæssig kontakt til virksomheden
• At inddrage nærmeste leder eller en mentor
• Udbrede viden til arbejdspladser om tegn på psykisk sygdom

Stress
Ved stress stilles høje forventninger til egen formåen. Der
er brug for:
• Faste aftaler med kontaktperson om ressourceforbruget
til hver enkelt opgave.

Et godt psykisk arbejdsmiljø
Det er vigtigt at understrege, at de forhold, som skal gøre
sig gældende i en arbejdssituation for at psykisk sårbare
mennesker trives og udvikler sig, er de samme som for
alle andre ansatte. Trods de individuelle behov kan man
skitsere en række generelle oplevelser, problemstillinger og
udfordringer, der gælder for psykisk sårbare mennesker i
job. De tre hyppigst forekommende psykiske sygdomme og
tilstande er beskrevet, for nærmere beskrivelse af psykiske
sygdomme kan du læse her

• Feedback på prioritering af arbejdsopgaver.
• Veldefinerede opgaver.
• Synlighed omkring færdiggørelsen af hver opgave.
• Feedback på kvaliteten af løste opgaver (hvornår er noget
godt nok).
• Opmærksomhed på arbejdstiden fra nærmeste leder.
• Fastlagte møder med en dialog om ovenstående punkter.

Angst

Depression
Den deprimerede vil være præget af nedtrykthed, tristhed,
manglende selvtillid og tro på egne evner. Derfor er der brug for:
• Anerkendelse, gerne fra en bestemt person, der fra starten etableres et tillidsfuldt forhold til.
• Det kan være nærmeste leder, en mentor eller lign.
• Konkret feedback på opgaverne, efterhånden som de
løses.
• Hjælp til at prioritere opgaver og evt. til at få etableret
gode arbejdsrutiner.

Personen er præget af usikkerhed og angsten for at gøre
noget forkert eller ikke at slå til. Vedkommende har brug for:
• Faste rammer omkring arbejdet.
• Afgrænsede arbejdsopgaver.
• Hjælp til at inddele komplekse opgaver i enkelte delopgaver.
• Dialog om et eventuelt behov for begrænset deltagelse i
det sociale liv på arbejdspladsen.
• En begrænset kontaktflade i opgaveløsningen.
• Tydelig afklaring af forventningerne til arbejdsindsatsen.
• Fastlagte møder med en dialog om ovenstående punkter.

38

SYGEMELDTE MED PSYKISKE FUNKTIONSNEDSÆTTELSER

·

ISU 2010

Sagsgennemgang af 500 sygedagpengesager fra 4
kommuner (Aabenraa, Skive, Holstebro og Randers).
• 39 % af borgerne har lidelser i bevægeapparatet
• 20 % af borgerne har diffus smerte eller træthed
• 7 % af borgerne har et påvist misbrug af enten alkohol
eller euforiserende stoffer.
• 69 % af borgerne er kvinder, 31 % er mænd
• 83 % har dansk baggrund
	- 4 % er fra Bosnien
	- 2 % er fra Libanon
	- 2 % er fra Tyskland
	- 1 % er fra Irak
	- 1 % er fra Somalia.
	- De resterende 7 % er borgere fra forskellige lande som
Norge, Sverige, Tyrkiet, Serbien, Afghanistan m.fl.
• Den gennemsnitlige alder er 41 år.
	- 18 % er under 30 år
	- 29 % er mellem 30 og 39 år
	- 31 % er mellem 40 og 49 år
	- 20 % er mellem 50 og 59 år
	- 2 % er over 60 år.
• Den yngste borger 19 år, den ældste er 62 år.
• 45 % af borgerne har gentagne sygemeldinger.
• I 87 % af sagerne er der enten lavet en ressourceprofil
eller påbegyndt en ressourceprofil.
• Den gennemsnitlige varighed på sygedagpengesagerne er
54 uger.
	- 16 % af borgerne har været på sygedagpenge i under 27 uger
	- 41 % af borgerne har været på sygedagpenge mellem
27 og 52 uger
	- 43 % af borgerne har været på sygedagpenge i over
52 uger

Psykiske diagnoser:
Borgere der er diagnosticerede, er inddelt efter WHO’s
såkaldte ICD-10 diagnoseliste. Den har siden 1995 været
anvendt i Danmark til klassificering af psykiske lidelser.
Hovedgrupperne er:
• F0: Organiske psykiske lidelser, dvs. lidelser eller tilstande,
der skyldes beskadigelse eller sygdom, der påvirker hjernens funktion.
• F1: Misbrugsbetingede psykiske lidelser eller tilstande
• F2: Skizofreni, skizotypisk sindslidelse, paranoide sindslidelser, akutte og forbigående psykotiske tilstande samt
skizo-affektive sindslidelser.
• F3: Affektive sindslidelser (mani - depression).
• F4: Nervøse og stress-relaterede tilstande eller lidelser.
• F5: Adfærdsændringer forbundet med fysiologiske forstyrrelser og fysiske faktorer (spise- og søvnforstyrrelser, seksuelle
forstyrrelser).
• F6: Forstyrrelser og forandringer af personlighedsstruktur og adfærd.
• F7: Mental retardering
• F8: Psykiske udviklingsforstyrrelser (herunder autisme).
• F9: Adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser opstået i
barndom eller opvækst.

Af de 500 gennemgåede sygedagpengesager for borgere
med psykiske funktionsnedsættelser, er der en klar over
vægt af personer med affektive sindslidelser, F3 (dvs. de
pression, mani eller lign.) samt nervøse og stressrelaterede
tilstande eller lidelser, F4 (dvs. stress, angst eller lign.):
• I 65 % af sagerne er affektive sindslidelser, F3 (dvs.
depression, mani eller lign.) diagnosen eller én af diagnoserne.
• I 35 % af sagerne er nervøse og stressrelaterede tilstande
eller lidelser, F4 (dvs. stress, angst eller lign.) diagnosen
eller én af diagnoserne.
• I 19 % af sagerne er borgeren diagnosticeret med både F3
og F4
• I 15 % af sagerne er borgeren diagnosticeret med F6
(forstyrrelser og forandringer af personlighedsstruktur og
adfærd).
• I 33 % af sagerne har borgeren mere end én diagnosticeret psykiske lidelse.
• I 12 % af sagerne er borgeren ikke diagnosticeret. Sagerne
er typiske ved, at enten sagsbehandleren eller borgerens
egen læge mistænker psykisk diagnose, men at borgeren
ikke er diagnosticeret (endnu).
• Der er op til 5 psykiske diagnoser pr. borger.
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Opsamling på sagsgennemgang (500 sager) med brug af screeningsmodellen
Borgernes kompetencer – antal borgere i procent (%):
Værdi

40

1

2

3

4

5

6

Uoplyst

3,8 %

7,9 %

Uddannelse

1-6. 1=ingen, 2=7.kl, 3=9kl, 4=HF, Gymnasium, HH, 5=ml. Lang, 6=Lang

3,5 %

3,8 %

39 %

26 %

16 %

Arbejdserfaring

1-5. 1=ingen, 2=måneder, 3=1 år, 4=2-5år. 5=Over 5år

5,9 %

3,1 %

3,3 %

8,0 %

70 %

IT-kompetencer

1-3. 1= ikke tilfredsstillende, 2= tilfredsstillende, 3= meget tilfredsstillende

11%

14%

20%

Matematik/talforståelse

1-3. 1= ikke tilfredsstillende, 2= tilfredsstillende, 3= meget tilfredsstillende

11%

14%

18%

Forståelse for arbejdstilrettelæggelse

1-3. 1= ikke tilfredsstillende, 2= tilfredsstillende, 3= meget tilfredsstillende

7,3%

25%

30 %

Selvstændighed

1-3. 1= ikke tilfredsstillende, 2= tilfredsstillende, 3= meget tilfredsstillende

16%

23%

26%

Samarbejdsevne

1-3. 1= ikke tilfredsstillende, 2= tilfredsstillende, 3= meget tilfredsstillende

9,0%

24%

28%

Sociale færdigheder

1-3. 1= ikke tilfredsstillende, 2= tilfredsstillende, 3= meget tilfredsstillende

22%

25%

23%

Stabilitet

1-3. 1= ikke tilfredsstillende, 2= tilfredsstillende, 3= meget tilfredsstillende

23%

20 %

22%

Koncentration

1-3. 1= ikke tilfredsstillende, 2= tilfredsstillende, 3= meget tilfredsstillende

31%

17%

10%

Personlig fremtræden

1-3. 1= ikke tilfredsstillende, 2= tilfredsstillende, 3= meget tilfredsstillende

5,3%

23 %

20%

Udadreagerende/konfronterende adfærd

1-3. 1= ikke tilfredsstillende, 2= tilfredsstillende, 3= meget tilfredsstillende

6,6%

15%

39%

Fleksibilitet

1-3. 1= ikke tilfredsstillende, 2= tilfredsstillende, 3= meget tilfredsstillende

18%

23%

11%

Initiativ

1-3. 1= ikke tilfredsstillende, 2= tilfredsstillende, 3= meget tilfredsstillende

20%

13%

9,6%

Omstillingsparathed

1-3. 1= ikke tilfredsstillende, 2= tilfredsstillende, 3= meget tilfredsstillende

22%

21%

21%

Mobilitet

1-3. 1= ikke tilfredsstillende, 2= tilfredsstillende, 3= meget tilfredsstillende

17%

21%

7,0%

Forstå (lytte) dansk

1-3. 1= ikke tilfredsstillende, 2= tilfredsstillende, 3= meget tilfredsstillende

4,5%

16%

63%

Tale dansk

1-3. 1= ikke tilfredsstillende, 2= tilfredsstillende, 3= meget tilfredsstillende

5,3%

15%

63%

Læse dansk

1-3. 1= ikke tilfredsstillende, 2= tilfredsstillende, 3= meget tilfredsstillende

11%

15%

37%

Skrive dansk

1-3. 1= ikke tilfredsstillende, 2= tilfredsstillende, 3= meget tilfredsstillende

14%

13%

35%

Indgå i samtaler

1-3. 1= ikke tilfredsstillende, 2= tilfredsstillende, 3= meget tilfredsstillende

5,6%

20%

43%
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”Peter” – sygemeldt med arbejdsrelateret stress
Peter er 32 år gammel og har i lidt over 40 uger været sygemeldt
flere gange med stress og depression. Han er enlig og ingen børn,
så arbejdet som mellemleder i salgsafdeling har fyldt meget i
hans liv.
Efter sin sygemelding begyndte Peter ret hurtigt at arbejde 5-5½
timer dagligt, men måtte på et tidspunkt sande, at det var for
meget, da han fik tiltagende stress-symptomer igen. Herefter er
arbejdsdagen nedsat til ca. 4 timer dagligt.
Peters behandlingsforløb er tredelt:
• Han går til psykolog
• Han medicineres af sin egen praktiserende læge
• Han ser en stress-coach gennem sin sundhedsforsikring på
arbejdet.
Derudover har Peter tidligere deltaget i en selvhjælpsgruppe.

Redskabskombination ved stress
• Specifik udredning
• Aktiv handle- og indsatsplan i kategori 2 sager.
	- Med brug af 3 partssamtale; borger, sagsbehandler og job
konsulent.
• Tæt samarbejde med lægekonsulent, praktiserende læge,
psykolog, arbejdsmedicinsk klinik
• Behandling
	- Stress-kursus
	- Psykolog
• Specifik afprøvning med afsæt i screeningsmodellen og skrift
lig tilbagemelding fra afprøvningssted

Peter fungerer godt i sit arbejde, har god støtte i familie og venner og gør selv meget for at blive rask.

	- Evt. afprøvning ifht. delvis tilbagevenden til arbejdsmarkedet.

Samlet er Peter et godt eksempel på, at en gradvis tilbagevenden
til arbejdsmarkedet er tilrådelig. Dog er det vigtigt – som eksemplet viser – ikke at forcere dette mht. arbejdstid og arbejdsopgaver. Man risikerer derved den modsatte effekt.
Jobcentret kan i disse tilfælde være behjælpelig med, at få etableret klare, specifikke og entydige aftaler, mellem den sygemeldte
og dennes arbejdsplads. Herved skabes det bedste rum for tilbagevenden til arbejdet på fuld tid.

• Delvis sygemelding med faste periodeopdelte aftaler for tilba
gevenden til fuld tid. Jobkonsulenten følger op.

• Arbejdstræning med realistiske og periodeopdelte faste ram
mer aftalt i kontrakt.

• Undersøg hvorvidt borger har sundhedsforsikring, der kan
anvendes
• Revalidering
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”Janne” – sygemeldt med depression
Janne er 35 år, fraskilt og har 2 hjemmeboende børn. Hun har i
over et år været sygemeldt med depression som følge af flere
belastende forhold i hjemmet samt en problematisk opvækst i
misbrugshjem. Derudover er der rygproblemer.
Janne er ufaglært og hendes arbejdsliv har været præget af flere
kortvarige ansættelsesforhold primært i produktionsvirksomheder samt diverse løntilskudsjob. Hun har gentagne gange været
sygemeldt med depression.
Hun er i psykologbehandling og afventer nærmere psykiatrisk
udredning.
Janne er et eksempel på en borger, hvor de personlige forhold
udgør en barriere i forhold til at kunne bestride et job. Derfor er
det vigtigt med en specifik udredning af de psykiske problemer,
så de kan behandles.
Hendes kompetencer i forhold til arbejdsmarkedet er begrænsede,
men hun vil sandsynligvis kunne klare et lettere praktisk betonet,
ufaglært arbejde.
Udfordringen ligger derfor i – i samarbejde med jobkonsulenten
– at finde en arbejdsplads, hvor Janne kan fungere. En mentor er
oplagt og nødvendig for at skabe tryghed og sørge for fastholdelse og oplæring på arbejdspladsen.

Redskabskombination ved depression
• Specifik udredning
• Aktiv handle- og indsatsplan i kategori 2 sager
- Med brug af 3 partssamtale
(borger, sagsbehandler og jobkonsulent).
• Tæt samarbejde med lægekonsulent, praktiserende læge og
psykolog
• Behandling
- Kognitiv terapi, der ofte giver gode resultater
- Psykolog
- Psykiater
• Borger holdes i gang
- Motion eller andet forløb, der holder borger aktiv i hverdagen
• Ved borger i job:
- Specifik afprøvning med afsæt i Kompetenceafklaringsskabelonen og skriftlig
tilbagemelding fra afprøvningssted
- Eventuelt afprøvning i forhold til delvis tilbagevenden til
arbejdsmarkedet.
- Arbejdstræning (med realistiske og periodeopdelte
faste rammer aftalt i kontrakt)
- Delvis sygemelding. Faste periodeopdelte aftaler for
tilbagevenden til fuld tid, som jobkonsulenten følger op på.
• Ved borger uden for arbejdsmarkedet:
- Specifik afprøvning med afsæt i Kompetenceafklaringsskabelonen
- Arbejdstræning
- Mentor på ny arbejdsplads
• Revalidering
• Fleksjob (ved tilbageværende depressioner)
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”Kenneth” – sygemeldt med personlighedsforstyrrelse
Kenneth er midt i tyverne, bor alene og har i 32 uger været sygemeldt fra ledighed. Han har folkeskolens 9. klasse og ingen reel
arbejdserfaring.
Han har tidligere været sygemeldt pga. psykiske problemer, og
denne gang var et dødsfald i omgangskredsen årsag til, at han
gik ned med flaget. Er diagnosticeret som emotionel ustabil med
personlighedsstruktur af borderline typen og har svært ved at stå
på egne ben.
Kenneth er i behandling i Distriktspsykiatrien, deltager i motionsprogram flere gange ugentligt og har tidligere konsulteret en
psykolog.

Redskabskombination ved personlighedsforstyrrelse
• Specifik udredning
• Aktiv handle- og indsatsplan i kategori 2 sager.
- Med brug af 3 partssamtale; borger, sagsbehandler og
jobkonsulent.
• Tæt samarbejde med lægekonsulent, praktiserende læge, psykiater
• Den gode samtale / den svære samtale

Kenneth et eksempel på en person, hvor de fremtidige beskæftigelses- eller uddannelsesmuligheder i høj grad er afhængige af, at
de psykiske problemer er velbehandlede. Jobcentret er i kontakt
med Distriktspsykiatrien og afventer fornuftigt nok med arbejdsprøvning førend behandlerne anbefaler dette.

• Psykiatrisk behandling

Kenneth vil gerne uddannes indenfor håndværkerbranchen.
Uddannelsesrevalidering med mentor kunne være en mulighed
- kombineret med en støttekontaktperson, der kunne hjælpe Kenneth med at holde styr og skabe struktur på sin hverdag.

• Arbejdstræning med realistiske og periodeopdelte faste rammer, aftalt i kontrakt.

• Specifik afprøvning med afsæt i Kompetenceafklaringsskabelonen og skriftlig tilbagemelding fra afprøvningssted.
- Eventuel afprøvning i forhold til delvis tilbagevenden til
arbejdsmarkedet.

• Eventuelt delvis sygemelding med faste periodeopdelte aftaler
for tilbagevenden til fuld tid. Jobkonsulenten følger op i forhold
til de aftalte perioder.
• Ved borger i job:
- Mentor på arbejdspladsen
- Støttekontaktperson til at assistere borger i dagligdagen
• Revalidering
• Fleksjob
• Førtidspension
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”Torben” – sygemeldt med skizofreni
Torben er sidst i 40’erne, fraskilt og har været sygemeldt i over et
år som følge af skizofreni.
Han har ingen uddannelse, men har været på arbejdsmarkedet i
mange år i ufaglærte job – senest på en maskinstation. Han har
desuden fysiske problemer i form af ryg - og albuesmerter ved
hårdere fysisk arbejde.
Torben har i mange år været i medicinsk behandling for sin
skizofreni, der til tider blusser op i kortere eller længere perioder.
Fra lægelig side vurderes der ikke at være flere behandlings
muligheder.
Han har tidligere fungeret 20 timer ugentligt i praktik i virksomhed, hvor han gerne vil arbejde igen.
Torben er et eksempel på en borger, der er afprøvet i forhold til
forskellige brancher og funktioner. Lægeligt vurderes der ikke at
være yderligere behandlingsmuligheder.
Han ønsker selv et fleksjob i den virksomhed, hvor han fungerede
fint i praktikken. Dette kunne være en mulighed for Jobcentret at
koncentrere sig om, da virksomheden er positivt indstillet.
Fleksjobbet kunne kombineres med en mentor og støttekontaktperson, der kan hjælpe Torben med struktur i dagligdagen.

Redskabskombination ved psykose
• Specifik udredning
• Aktiv handle- og indsatsplan i kategori 2 sager.
	-	Med brug af 3 partssamtale; borger, sagsbehandler og
jobkonsulent.
• Tæt samarbejde/kontakt med lægekonsulent, praktiserende
læge og psykiater.
• Den gode samtale / den svære samtale
• Psykiatrisk behandling
• Bostøtte og kontaktstøtteperson
	-	Det basale i borgers liv skal fungere, inden der tænkes i
arbejdsmarkedsbaner.
• Specifik afprøvning med afsæt i Kompetenceafklaringsskabe
lonen og skriftlig tilbagemelding fra afprøvningssted.
	-	Eventuel afprøvning i forhold til delvis tilbagevenden til
arbejdsmarkedet.
• Arbejdstræning med realistiske og periodeopdelte faste ram
mer, aftalt i kontrakt.
• Eventuelt delvis sygemelding med faste periodeopdelte aftaler
for tilbagevenden til fuld tid, som jobkonsulenten følger op på.
• Ved borger i job:
	- Mentor på arbejdspladsen
	-	Støttekontaktperson til, at assistere borger i dagligdagen
• Revalidering
• Fleksjob
• Førtidspension
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”Kirsten” – sygemeldt med fibromyalgi
Kirsten er 56 år, har gode familiære forhold med ægtemand og
hjemmeboende teenager. Hun har i 69 uger været sygemeldt
med diffuse smerter i kroppen og er blevet diagnosticeret med
fibromyalgi.

Redskabskombination ved fibromyalgi
• Specifik udredning

Hun har ingen uddannelse ud over folkeskolens 9. klasse, men har
i mange år fungeret som selvstændig med egen butik. Denne har
hun måtte afhænde som følge af sygemeldingen.
Behandlingsmæssigt har Kirsten været omkring både en psykolog
og psykiater og modtager desuden forskellig smertebehandling.
Lægerne vurderer, at behandlingsmulighederne er udtømte, og at
lidelsen ikke vil kunne forbedres yderligere.
Kirsten er forsøgt arbejdsprøvet både i privat regi samt ved
kommunens eget afprøvningssted for personer med psykiske
eller fysiske lidelser. Det er herfra vurderet, at hun ikke vil kunne
arbejde mere end højst 5 timer ugentligt.

• Aktiv handle- og indsatsplan i kategori 2 sager.

Kirsten er eksempel på et forløb, hvor borgeren er behandlet og
afklaret i sådan grad, at der ikke vil komme mere ud af yderligere
undersøgelser. Med en maksimalt ugentlig arbejdstid på 5 timer,
vil der ikke være ræson i at prøve at etablere fleksjob. Førtidspension er derfor i dette tilfælde at anbefale.

• Specifik afprøvning med afsæt i Kompetenceafklaringsskabe
lonen og skriftlig tilbagemelding fra afprøvningssted.

	-	Med brug af 3 partssamtale; borger, sagsbehandler og
jobkonsulent.
• Tæt samarbejde/kontakt med lægekonsulent, praktiserende
læge og psykolog.
• Behandling
	- Smertebehandling
	- Psykolog
• Borger holdes i gang.
	- Lettere motion eller projekt.

	-	Eventuel afprøvning af delvis tilbagevenden til
arbejdsmarkedet.
• Arbejdstræning med realistiske og periodeopdelte faste ram
mer, aftalt i kontrakt. Delvis sygemelding med faste periode
opdelte aftaler for tilbagevenden til fuld tid. Jobkonsulenten
følger op i forhold til de aftalte perioder.
• Revalidering
• Fleksjob
• Førtidspension
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