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1. Budgetrevision pr. 30. august 2015

Sagsfremstilling
Center for Arbejdsmarked har i samarbejde med Center for Økonomi og Personale 
foretaget budgetrevision pr. 30. august 2015 for Arbejdsmarkedsudvalgets område. 
Budget og hidtidigt forbrug er gennemgået og sammenholdt med mængder og 
aktiviteter samt øvrige budgetforudsætninger. På dette grundlag er der udarbejdet 
en redegørelse.
 
Budgetrevisionen viser, at omkostningsstederne under ét udgør et merforbrug på 
2,9 mio. kr. 
 
Indstilling
Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Arbejdsmarkedsudvalget 
anbefaler at budgetrevisionen med udvalgets bemærkninger sendes til behandling i 
Økonomiudvalget og byrådet. 
 
Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 19. oktober 2015
Godkendt.
 
Bilag
budgetrevision august 2015 AMU (dok.nr.97869/15)
Orientering om efterregulering af indtægter 2016 (dok.nr.165172/15)

 Åben sag

 Sagsnr: 14/11229
 Forvaltning: CØP 
 Sbh: hajk
 Besl. komp: AMU/ØU/BR
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2. Beskæftigelsesplan 2016

Sagsfremstilling
Beskæftigelsesplan 2016 er Center for Arbejdsmarkeds plan for, hvordan de 
beskæftigelsespolitiske udfordringer skal håndteres i 2016. Formålet er, at sikre 
sammenhæng mellem udfordringerne og de politiske mål samt at beskrive 
prioriteringer for indsatsen. Det er centret selv, der tilrettelægger 
beskæftigelsesindsatsen indenfor de rammer, som følger af lovgivningen og de 
budgetmæssige rammer, der udmeldes via det kommunale budget. 
 
Tilrettelæggelse af Beskæftigelsesplan 2016
Rammerne omkring kommunernes beskæftigelsesplaner er fra og med 2016 blevet 
ophævet på en række områder. Det betyder, at kommunerne ikke længere skal 
følge en detaljeret proces for udarbejdelse fastlagt af Styrelsen for Arbejdsmarked 
og Rekruttering (STAR), men stort set selv kan tilrettelægge processen i 
overensstemmelse med de administrative og politiske målsætninger.  
 
Center for Arbejdsmarked har valgt at udnytte, at processen omkring opfølgning på 
de beskæftigelsespolitiske mål er afbureaukratiseret. Centret har udarbejdet fire 
lokale mål, som er særligt relevante for Frederikshavn Kommune, og som afspejler 
de lokale udfordringer:

1. Opkvalificeringsindsatsen skal styrkes.
2. Indsatsen for bedre match mellem arbejdsløse og virksomheder skal 

styrkes.
3. Borgere i udkanten af arbejdsmarkedet skal tættere eller ind på 

arbejdsmarkedet bl.a. gennem en styrket tværfaglig indsats.
4. Borgere i integrationsprogrammet skal hurtigere ind på arbejdsmarkedet.  

Den politiske proces
På mødet i Arbejdsmarkedsudvalget den 19. oktober 2015 vil Center for 
Arbejdsmarked præsentere beskæftigelsesplanen i oversigtsform og gennemgå de 
vigtigste udfordringer, indsatser og mål for 2016. Præsentationen skal ses som et 
oplæg til Arbejdsmarkedsudvalgets medlemmer med henblik på drøftelse af de 
beskæftigelsespolitiske udfordringer. 
 
Udkast til Beskæftigelsesplan 2016 er vedlagt i bilag og skal ses som et 
arbejdsdokument, der løbende revideres, efterhånden som de politiske udvalg 
behandler sagen.  Beskæftigelsesplan 2016 bliver ligeledes drøftet med jobcentrets 
medarbejdere på afdelingsmøder og på et møde i CenterMED Arbejdsmarked.
 
Det Lokale Arbejdsmarkedsråd behandlede udkast til Beskæftigelsesplan 2016 på 
et møde den 8. september 2015. Beslutningen var, at orienteringen blev taget til 
efterretning med følgende bemærkninger:

1. Det er vigtigt, at samarbejdet mellem kommunen, arbejdsmarkedsparter og 
uddannelsesinstitutionerne bliver effektiviseret og formaliseret med henblik 

 Åben sag

 Sagsnr: 15/18222
 Forvaltning: CAM
 Sbh: time
 Besl. komp: AMU
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på at opkvalificere arbejdsstyrken og øge udbuddet af ordinære jobs.
2. At personer, som opbruger retten til dagpenge, fortsat tilbydes en 

beskæftigelsesindsats. Det er vigtigt at sikre, at målgruppen sikres en 
opkvalificeringsindsats, da mange har kompetencer, som kan bringes i 
anvendelse gennem korte opkvalificeringsforløb. 

3. I forbindelse med beskæftigelsesmålet omhandlende 
opkvalificeringsindsatsen er det vigtigt at sikre, at der også tilbydes 
opkvalificering til borgere på kanten af arbejdsmarkedet, og som søger 
beskæftigelse på det rummelige arbejdsmarked.

4. Det er vigtigt, at realkompetencevurderinger igangsættes så tidligt som 
muligt. Særligt for dagpengemodtagere er det vigtigt med en tidlig indsats, 
da opkvalificeringen skal foregå inden for dagpengeperioden på 2 år.

5. Virksomhedsindsatsen kan med fordel fokusere på etablering- og 
formidling af ordinære arbejdspladser med fokus på personer bosat i 
Frederikshavn Kommune.

Center for Arbejdsmarked har efterfølgende indarbejdet disse bemærkninger i 
udkast til Beskæftigelsesplan 2016, og de indgår således i den udgave, som er 
vedlagt i bilag. 
 
Tidsplan
Den videre proces er som følger:

1. Det Lokale Arbejdsmarkedsråd for Frederikshavn Kommune afgiver 
afsluttende kommentarer (november 2015)

2. Arbejdsmarkedsudvalget godkender Beskæftigelsesplan 2016 (december 
2015)

3. Byrådet godkender Beskæftigelsesplan 2016 (december 2015)
4. Beskæftigelsesplan 2016 offentliggøres (januar 2016).

 
Indstilling
Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Beskæftigelsesplan 2016 
drøftes med henblik på at kvalificere beskæftigelsesmålene.

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 19. oktober 2015
Drøftet. 
Udvalgets kommentarer indarbejdes i Beskæftigelsesplan 2016.
 
Bilag
Udkast til Beskæftigelsesplan 2016.docx (dok.nr.143078/15)
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3. Fastlæggelse af mødekalender 2016 for 
Arbejdsmarkedsudvalget

Sagsfremstilling
Byrådet fastlagde på møde den 26. august 2015, plan for afvikling af byrådets 
møder i 2016. Af planen fremgår, at der skal være et møde pr. måned, dog er juli 
måned mødefri. 
For at sikre et naturligt flow af sagerne fra de stående udvalg m.fl. til 
Økonomiudvalget og byrådet foreslås møder i Arbejdsmarkedsudvalget som 
hovedprincip afviklet i begyndelsen af hver måned.

Forslag til mødedatoer:
 
Mandag den 11. januar 2016
Mandag den 01. februar 2016
Mandag den 07. marts 2016
Mandag den 11. april 2016
Mandag den 09. maj 2016
Mandag den 06. juni 2016
Mandag den 22. august 2016
Mandag den 05. september 2016
Mandag den 10. oktober 2016
Mandag den 07. november 2016
Mandag den 05. december 2016

Mødestart kl. 16.00.
 
Arbejdsmarkedsudvalget bedes vurdere, om der er behov for at indsætte ekstra 
udvalgsmøder i forbindelse med budgetbehandlingen.
 
Indstilling
Børne-, kultur og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Arbejdsmarkedsudvalgets 
mødekalender for 2016 fastlægges.
 
Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 19. oktober 2015
Godkendt.
 

 Åben sag

 Sagsnr: 14/15996
 Forvaltning: CAM
 Sbh: hahe
 Besl. komp: AMU



Arbejdsmarkedsudvalget - Referat - 19. oktober 2015 Side 8 af 23

4. Orienteringssag: Virksomhedsrettede initiativer

Sagsfremstilling
Jobcentrets Virksomhedsservice er godt i gang med efterårets virksomhedsbesøg. 
Virksomhedskonsulenterne besøger dagligt kommunens virksomheder med henblik 
på at skabe ordinære jobåbninger samt vejlede virksomhederne om muligheder i 
beskæftigelsessystemet inden for områderne rekruttering, opkvalificering, 
fastholdelse og tilskudsordninger. 
 
Herudover afholder virksomhedskonsulenterne hver uge jobjagt for ledige borgere. 
Der er fire forskellige hold, der afspejler de fire hovedbrancher, som er ”Industri og 
teknik”, ”Bygge og anlæg”, ”Turisme, børn og kultur” samt ”Handel, kontor og 
sundhed”. Jobjagt tilbyder borgerne individuel sparring om jobmuligheder og 
jobåbninger i Frederikshavn Kommune.
 
Status på beskæftigelsesmuligheder i de enkelte brancher
Der er generelt gang i væksten i Frederikshavn Kommune, og i de enkelte brancher 
er der optimisme at spore. Mange virksomheder opruster til fremtiden, og de er som 
udgangspunkt glade for at få besøg af Jobcentrets Virksomhedsservice.  

Industri og teknik
Offshore-industrien ligger i øjeblikket lidt stille på grund af udsving i oliepriserne. Til 
gengæld er der stigende aktivitet på havnen, hvilket kan relateres til den 
kommende havneudvidelse. Flere nye virksomheder er netop nu ved at etablere sig 
her.
 
Industrien efterspørger stadig medarbejdere med kompetencer inden for CNC 
(produktionsmaskiner, der ved hjælp af en computer kan fremstille mange 
ensartede komplekse dele i metal m.m.). Jobcenter Frederikshavn er i dialog med 
virksomheder og Tech College Aalborg om udvikling af et uddannelsesforløb.
 
Bygge og anlæg
Der er i øjeblikket godt gang i byggeriet i hele Nordjylland; blandt andet er der 
behov for medarbejdere inden for jord- og betonområdet til det nye supersygehus i 
Aalborg. 
 
Generelt er der stor efterspørgsel på murere, smede og VVS-medarbejdere, og der 
er gode muligheder for personer, der er interesserede i at komme i voksenlære 
inden for branchen. 
 
Den 10. september 2015 var Jobcentrets Virksomhedsservice til møde med Per 
Aarsleff A/S, der skal stå for havneudvidelsen i Frederikshavn med henblik på at 
afklare arbejdskraftbehovet i etableringsfasen. Per Aarsleff A/S fortalte, at 
udvidelsen forventes at tage 2½ år. Der indledes i efteråret 2015 med en 
undersøgelsesfase, i 2016 bygges ydermolerne, og i 2017 etableres kajanlæggene, 
og man opfylder de indre arealer og uddyber havnebassinet. Havneudvidelsen er 

 Åben sag

 Sagsnr: 15/26679
 Forvaltning: CAM
 Sbh: time
 Besl. komp: AMU
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færdig i sommeren 2018. 
 
Under hele byggeprocessen får Per Aarsleff A/S base på havnen. De står selv for 
hele hovedentreprisen, men enkelte mindre opgaver vil blive solgt til lokale 
virksomheder. Der er allerede igangsat en udbudsrunde. 
 
Det er primært den faste stab af medarbejdere hos Per Aarsleff A/S, der skal 
udføre havneudvidelsen. Det svarer til 35-40 mand. Virksomheden forventer dog at 
ansætte enkelte lokale medarbejdere. Det drejer sig i første omgang om en 
landmåler, to smede og 2-3 medarbejdere inden for kontor og rengøring. I 2017 vil 
der blive brug for kloakfolk samt jord og betonmedarbejdere, men det vides endnu 
ikke i hvilket omfang.    
  
Turisme, børn og kultur
Turistsæsonen er slut, og der efterspørges nu færre medarbejdere inden for 
servicefagene så som tjenere, kokke og rengøringsmedarbejdere. Manglen på 
faglært arbejdskraft inden for branchen er nu mindre udtalt, men stadig aktuel i 
forhold til den kommende sæson. 
 
Jobcentrets Virksomhedsservice drøfter i øjeblikket, hvordan man kan opkvalificere 
ledige til branchen, så man undgår flaskehalsproblemer i 2017. Der undersøges 
blandt andet, hvilke muligheder der er for at opkvalificere ernæringsassistenter, så 
de kan arbejde i kokkelignende funktioner.
 
Det er i øjeblikket svært for pædagoger at finde beskæftigelse inden for 
børneområdet. Til gengæld opleves der efterspørgsel efter socialpædagoger – der 
er kun ganske få ansøgere til opslåede stillinger. Jobcentret har derfor fokus på at 
omskole til det socialpædagogiske område, hvilket f.eks. kan foregå via 
løntilskudsansættelser. 
 
Endvidere er der i øjeblikket gode beskæftigelsesmuligheder for socialrådgivere, da 
kommunerne generelt opnormerer på området.
 
Handel, kontor og sundhed 
Der er i øjeblikket rigtig mange ledige kontorassistenter – både uddannede og 
ufaglærte. Hertil kommer ledige, der ikke har erfaring inden for kontorområdet, men 
som ønsker at arbejde inden for branchen. Det giver udfordringer, fordi 
jobmulighederne er meget begrænsende. Antallet af kontorassistenter er i 
tilbagegang, hvilket blandt andet skyldes den teknologiske udvikling. I dag kræves 
der ofte en specialiseret uddannelse for at kunne få arbejde på et kontor. Det 
kunne f.eks. være som socialrådgiver, finansøkonom, revisor eller speditør.
 
Jobcenter Frederikshavn har fokus på at motivere ledige inden for kontorområdet til 
at søge over i andre brancher. Det kan f.eks. være social- og sundhedsområdet 
eller i turistbranchen. 
 
Dialogmøde om virksomhedsindsatsen på tværs af kommunerne i 
Vendsyssel
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Den 2. oktober 2015 blev der afholdt et dialogmøde om virksomhedsindsatsen i 
Vendsyssel med deltagelse af Hjørring, Brønderslev og Frederikshavn Kommune 
samt virksomheder. Dialogmødet tog udgangspunkt i en paneldebat, hvor der var 
fokus på at klarlægge virksomhedernes ønsker til service fra jobcentret i forhold til 
rekruttering, kompetenceudvikling og fastholdelse. Samtidig blev det drøftet, 
hvordan virksomhederne kan være med til at hjælpe borgere på kanten af 
arbejdsmarkedet i beskæftigelse.
 
Herefter blev der afviklet gruppedrøftelser med virksomhederne. Formålet var, at 
indhente viden om hvilke ønsker virksomhederne har til service fra jobcentret. 
Herudover blev det drøftet, hvordan samarbejdet mellem virksomhederne og 
jobcentret kan styrkes i forhold til indsatser for de borgere, der er længst væk fra 
arbejdsmarkedet. Sidst, men ikke mindst, blev gruppedrøftelserne brugt til en 
forventningsafstemning med virksomhederne om, hvad jobcentret kan og vil yde. 
Det er blevet et højaktuelt emne, efter der er sket et paradigmeskifte som følge af 
beskæftigelsesreformen, hvor fokus har flyttet sig fra tilskudsordninger og 
virksomhedspraktik til ordinær beskæftigelse.
 
I løbet af dialogmødet var der ligeledes fokus på erfaringsudveksling om 
virksomhedskontakten på tværs af jobcentrene. Det blev fremlagt, hvordan de tre 
deltagende kommuner hver især har valgt at håndtere virksomhedsindsatsen i 
forhold til rekruttering, opkvalificering og fastholdelse.
 
Tættere samarbejde med Erhvervshus Nord
Jobcentrets Virksomhedsservice og Erhvervshus Nord ønsker et tættere 
samarbejde for at kunne gøre brug af hinandens kompetencer, når det er relevant, 
og opnå synergi af hinandens arbejde.
 
Den 28. august 2015 blev der afholdt et fælles netværksmøde, hvor formålet var at 
skabe et billede af, hvem der sidder med hvilke opgaver i organisationerne, samt at 
drøfte, hvordan samarbejdet kan optimeres. Der blev ligeledes aftalt spilleregler for, 
hvordan man overdrager konkrete opgaver til hinanden. 
 
Virksomhedsbesøg i fællesskab med EUC Nord
Jobcenter Frederikshavn har sammen med EUC Nord haft fokus på 
fiskeindustriens arbejdskraftbehov, og parterne har netop afsluttet en fælles 
besøgsrunde hos virksomheder i branchen. Det har blandt andet været hensigten, 
at afdække behovet for kortere opkvalificerende forløb. Generelt ønsker 
fiskeindustrien opkvalificeringsforløb, der er så praksisnære som muligt, og som 
tager hensyn til branchens vilkår og særlige arbejdskultur. Det er ligeledes et 
ønske, at der afvikles opkvalificeringsforløb i Skagen.  
 
Samtidig blev branchens behov for arbejdskraft drøftet, og der blev spurgt ind til 
hvilke faglige og personlige kvalifikationer, som er i højsædet. Virksomhederne 
fortalte, at der er behov for flere dansktalende medarbejdere, som er dedikerede til 
at ville arbejde i fiskeindustrien. Virksomhederne oplever rekrutteringsproblemer og 
må ofte nøjes med vikarhenviste, som ikke er trænede til at arbejde i branchen. Det 
blev drøftet, om man kunne gøre mere for at få ledige ud i fiskeindustrien frem for 
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vikarer.
 
Status på indfrielse af resultatkrav 
Jobcentrets Virksomhedsservice har følgende resultatkrav til den 
virksomhedsrettede indsats i 2015:  

1. Rekrutteringsservicen skal styrkes, og Jobcentrets Virksomhedsservice 
skal udsøge cv’er eller oprette mindst 350 jobannoncer på Jobnet.

2. Opkvalificeringsindsatsen skal styrkes, og Jobcentrets Virksomhedsservice 
skal igangsætte mindst 80 jobrotationsprojekter og etablere mindst 80 
voksenlærlingeaftaler.

3. Samarbejdsgrad med virksomhederne skal øges, så 45 % af kommunens 
virksomheder samarbejder med et jobcenter.

4. Jobcentrets Virksomhedsservice skal gennemføre mindst 350 
servicebesøg i virksomheder, hvor man ikke har været på besøg tidligere.

Resultatkravene er indtil videre indfriet på følgende måde:
 
Ad. 1. Jobcentrets Virksomhedsservice har til og med september 2015 oprettet 203 
jobannoncer og udsøgt cv’er til 67 stillinger. Der er altså givet rekrutteringsservice 
på 270 stillinger. 
 
Ad. 2. Der er til og med september 2015 igangsat 53 jobrotationsprojekter og 
etableret 50 voksenlærlingeaftaler.
 
Ad. 3. Samarbejdsgraden med virksomhederne leveres af Jobindsats, og de nyeste 
tal, der kan trækkes er for første kvartal 2015. Her er samarbejdsgraden på 35,7 %. 
Det forventes, at samarbejdsgraden er steget siden dengang. 
 
Samarbejdsgraden tager udgangspunkt i de enkelte virksomheder i kommunen og 
deres samarbejde med beskæftigelsessystemet, uanset hvilken kommunes 
jobcenter, der har etableret en aftale med virksomheden. Målet opgøres som 
andelen af de af kommunens virksomheder, som det lokale jobcenter har indgået 
aftaler med. I opgørelsen af samarbejdsgraden vil alle typer af samarbejde indgå: 
løntilskud, virksomhedspraktik, voksenlærlinge, jobrotationsvikarer, skånejob, 
fleksjob, opkvalificeringsjob, mentor og personlig assistance. Målingen bygger 
alene på eksisterende data og vil derfor ikke give et fuldstændigt dækkende billede 
af jobcentrenes samarbejde med virksomhederne, idet jobcentrenes hjælp i 
forbindelse med formidling og rekruttering af arbejdskraft ikke indgår i målingen.
 
Ad. 4. Det er desværre ikke på nuværende tidspunkt muligt at opgøre et præcist tal 
på, hvor mange servicebesøg, der har været i virksomheder, hvor man ikke har 
været på besøg tidligere, da der er problemer med at skaffe korrekt statistisk 
materiale. 
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Indstilling
Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til 
efterretning.

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 19. oktober 2015
Taget til efterretning.
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5. Orienteringssag: Gældsrådgivning

Sagsfremstilling
Projekt ” På Rette Kurs” i daglig tale LO Vendsyssel Gældsrådgivning har ydet 
frivillig gældsrådgivning siden maj 2013, og er indtil juli 2016 finansieret af 
Socialministeriets satspulje. Projektet har søgt og fået bevilliget 1.550.000 kr. af 
Beskæftigelsesministeriets satspulje i perioden 2015-2018. Endeligt tilsagn for 
2016, 2017 og 2018 vil først kunne gives, når finansloven for henholdsvis 2016, 
2017 og 2018 er vedtaget og det er forudsat, at puljen fortsat opføres herpå. 
 
Rådgivningen er gratis og uvildig. Rådgivningens hovedmålgruppe er personer på 
uddannelseshjælp, kontanthjælp, dagpenge, sygedagpenge, ressourceforløb – og 
ledighedsydelse og foregår i et samarbejde med de tre kommuner: Brønderslev, 
Hjørring og Frederikshavn samt LO´s medlemsorganisationer, som alle er 
repræsenteret i projektets styregruppe. Kommunerne og fagforbundene kan 
henvise borgere til rådgivningen. 
 
De frivillige rådgivere har alle en uddannelse som enten bankrådgivere, 
skatterevisorer, socialrådgivere eller jurister. Rådgiverne har alle mange års 
erfaring på arbejdsmarkedet og sidder i rådgivningen sammen to og to, hvor de 
supplerer hinandens faglige kompetencer. Det har dog vist sig svært, at skaffe 
bankrådgivere.
 
Rådgivningen foregår en gang ugentligt i de tre kommuner. I Brønderslev og 
Frederikshavn har det været nødvendigt periodevis at udvide rådgivningstiden på 
grund af øget behov og for at undgå mere end 3-4 ugers ventetid. Visitationen 
foregår via telefonisk samtale med projektlederen, som derefter booker en tid til 
personen hos et rådgiverteam og samtidig bliver borgeren bedt om at medbringe 
materiale. Rådgiverne får de indhentede oplysninger om borgeren forud for 
samtalen. Samtalen tager udgangspunkt i borgerens situation. 
 
Rådgivningen varetager følgende opgaver:

 Overblik over grundlæggende forståelse af privatøkonomi
 Budgetlægning
 Hjælp til etablering af budgetkonti, tilslutning til betalingsservice
 Vurdering af betalingsevne
 Udarbejdelse af afdragsplan
 Indgåelse af aftaler med kreditorer
 Kontakt til banker, skattevæsen
 Boligspørgsmål
 Hjælp til gældssaneringsansøgning og eftergivelse af gæld
 Spareråd 

Herudover informeres og gives vejledning om reglerne vedrørende inkasso, 
forældelse, SKAT, skilsmisse, tvangsauktion og der ydes hjælp til udarbejdelse af 

 Åben sag
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ansøgninger til kommuner og Udbetaling Danmark. 
 
Hvem søger rådgivningen?
De borgere, der benytter sig af tilbuddet har hovedsagelig fået oplysninger om 
rådgivningen fra: Kommunerne, først og fremmest Brønderslev og Frederikshavn, 
google og SKAT. Det er meget få, der er blevet henvist fra fagforbundene.
 
Karakteristik for de borgere, der benytter sig af tilbuddet er, at de er enlige – hele 
70 %. Denne gruppe dækker dels over personer, som altid har været enlige dels 
personer, der er blevet enlige efter skilsmisse, samlivsophør og dødsfald. En del af 
dem har børn, men kun et fåtal af mændene har hjemmeboende børn. 85 % af 
borgerne er på offentlig forsørgelse, heraf 50 % på kontant – uddannelseshjælp. 
 
I perioden 1. maj 2013 til 15. marts 2015 har der været nedenstående henvendelser 
til LO Vendsyssel Gældsrådgivning:
 
 Brønderslev Hjørring Frederikshavn
Mænd 36 53 62
Kvinder 38 62 49
I alt 74 115 111

 
 
Indstilling
Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til 
efterretning. 

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 19. oktober 2015
Taget til efterretning.
 
Bilag
Antal henvendelser (dok.nr.155665/15)
Tilsagnsskrivelse på ansøgning til puljen gældsrådgivning til borgere på offentlig forsørgelse - LO 
Vendsyssel.pdf (dok.nr.155662/15)



Arbejdsmarkedsudvalget - Referat - 19. oktober 2015 Side 15 af 23

6. Orienteringssag: Evaluering misbrugskonsulent

Sagsfremstilling
I en 2-årig periode fra 1. februar 2013 til 31. januar 2015 har specialteamet i 
jobcenteret, Frederikshavn Kommune haft en misbrugskonsulent ansat med det 
formål, at bringe borgere, som misbruger rusmidler, tættere på job. Målgruppen for 
indsatsen kan ikke umiddelbart placeres på arbejdsmarkedet på grund af 
misbrugets indflydelse på deres arbejdsevne, sociale kompetencer, helbred mv. 
Deres forløb i kontanthjælpssystemet bliver derfor langtrukket, og der er brug for en 
motiverende indsats. Jobkonsulenterne i Specialteamet har ikke været klædt på til 
at kunne udføre den motiverende opgave, der skal til for at borgere med misbrug 
kommer tættere på job.   
 
Misbrugskonsulenten blev først ansat i 1 år og med baggrund i en evaluering af 
hans indsats og resultater, blev ansættelsen forlænget med yderligere 1 år. 
 
Evaluering af indsatsen
Det oprindelige opdrag for målet med en 2-årig periode har været, at indsatsen 
skulle have følgende resultat:

1. 100 borgere har været i kontakt med misbrugskonsulenten og har 
modtaget motiverede samtaler. 

2. 50 borgere af den gruppe modtager/har modtaget misbrugsbehandling.
3. 15 borgere ud af den gruppe er blevet selvforsørgende. 
4. Job- og virksomhedskonsulenter har tilegnet sig kompetencer, således at 

de fremover kan arbejde motiverende med denne gruppe borgere. 

Ad. 1 og 2: I løbet af det første år har misbrugskonsulenten haft samtaler planlagt 
med 54 borgere, hvoraf 40 fremmødte og modtog mellem 1-19 samtaler. I alt har 
der været planlagt 292 samtaler og afholdt 163 samtaler. På andet år har 
misbrugskonsulenten haft samtaler planlagt med 34 borgere hvoraf 28 fremmødte 
og modtog mellem 1 og 20 samtaler. I alt har der været planlagt 282 samtaler og 
afholdt 155 samtaler. I forhold til målsætningen betyder det, at 
misbrugskonsulenten har været i kontakt med 88 borgere og 68 borgere af den 
gruppe har modtaget misbrugsbehandling. Misbrugskonsulenten har derved ikke 
været i kontakt med så mange borgere som forventet, dog har flere af borgere end 
forventet modtaget misbrugsbehandling. 
 
Udover samtaler med borgerne har misbrugskonsulenten tilbudt borgerne at 
deltage i holdundervisning med temaer som f.eks. tilbagefaldets faser og 
benægtelse, senfølger og skader. I løbet af de 2 år er der blevet afviklet 16 
holdundervisninger. 
 
Ad. 3: I alt 3 borgere er blevet selvforsørgende og yderligere 10 har været ude af 
deres misbrug i en længere periode og er derved kommet væsentlig tættere på 
arbejdsmarkedet. Forudsætningen for at opnå et resultat med 15 selvforsørgende 
borgere har været, at der blev etableret et samarbejde med Behandlingscenter 
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Nordenfjord og dette har ikke fundet sted, da borgerne selv har ønsket ikke at blive 
tilknyttet Behandlingscenter Nordenfjord. I forhold til, hvad der er realiserbart 
indenfor de givne rammer, er det opnåede resultat tilfredsstillende. 
 
Det er lykkedes misbrugskonsulenten, at opnå nogle af de langsigtede mål, som at 
bringe borgere tættere på arbejdsmarkedet og ud af offentlig forsørgelse indenfor 
den 2-årige periode. Derudover har der været en udvikling i de kortsigtede 
resultater, nemlig erkendelse af skadeligt brug/afhængighed, styrket motivation i 
forhold til behandling og øget viden om behandlingsmuligheder. 
 
Ad. 4: Det første år var samtalerne med borgerne stukturet sådan, at job- og 
virksomhedskonsulenterne fik en sidemandsoplæring af misbrugskonsulenten ved 
at begge deltog i samtalen med borgeren. Efter samtalerne var der sparring mellem 
job- og virksomhedskonsulenten og misbrugskonsulenten. 
 
Allerede ved 1- års evalueringen blev det klart, at job- og 
virksomhedskonsulenterne ikke har kapaciteten til at påtage sig den ekstra opgave 
i forhold til, at tilegne sig nye kompetencer til en misbrugsindsats. Det betyder, at 
den oprindelige målsætning om, at misbrugskonsulentens indsats skulle medføre, 
at job- og virksomhedskonsulenterne anvender samme type indsats, ikke har været 
mulig at gennemføre.  Dog har det givet job- og virksomhedskonsulenterne en 
større indsigt og forståelse for misbrugsproblematikken i arbejdet med borgeren, og 
der er enighed om, at motivationsarbejdet med borgeren i misbrug er nødvendigt 
for, at motivere borgerne til behandling og derved bringe borgerne tættere på 
arbejdsmarkedet. 
 
Yderligere effekter af indsatsen
Misbrugskonsulenten har lavet en indsats, som på borgerdelen har haft et positivt 
resultat. Det allervigtigste i forhold til den borgerrettede indsats, og resultatet af 
denne er dog, at den langsigtede kvalitative og målfokuserede indsats virker, og 
mange borgere er på rette vej. Det er lykkedes, at bringe borgerne tættere på job i 
den forstand, at de er motiveret for en forandring. Men der er brug for langsigtede 
indsatser, hvor en udvikling i forhold de langsigtede mål, vil kunne bringe borgerne i 
en situation, hvor de vil være i stand til at arbejde målrettet på at komme i job.
 
Med en forebyggende intensiv misbrugsindsats, kan borgere med misbrug hjælpes 
til selvforsørgelse. Det vil for den enkelte medføre, at vedkommende kommer 
videre i livet og ikke risikerer, at hænge fast på kontanthjælp i en årrække, hvilket 
for en kontanthjælpsmodtager med en misbrugsproblematik sagtens kan være en 
periode på 6 år. Anskuer man økonomien på den måde, vil en intensiv 
misbrugsindsats også kunne betale sig økonomisk – bare på 
beskæftigelsesområdet. I komplekse sager med behov for en flerfaglig indsats 
generelt, vil den potentielle besparelse, ved en intensiv målrettet og håndholdt 
indsats være stor.
 
Besparelsespotentialet ved tværfagligt samarbejde og håndholdte indsatser er 
undersøgt og dokumenteret i Syddjurs Kommune, hvor den samlede besparelse for 
en borger med tunge sociale problemer i bagagen i gennemsnit er knap 600.000 kr. 
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om året
 
Indstilling
Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til 
efterretning. 

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 19. oktober 2015
Taget til efterretning.

Bilag
Slutevaluering misbrugskonsulent - Evaluering.Misbrugskonsultation.tættere på 
jobII.juni2015.docx (dok.nr.156577/15)
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7. Orienteringssag: Evaluering af samarbejdet mellem 
kommuner og regioner om sundhedsfaglig rådgivning og 
vurdering fra klinisk funktion mv.

Sagsfremstilling
Med reformen af førtidspension og fleksjob er der etableret en ny samarbejdsmodel 
på tværs af regionale og kommunale aktører. Den skal understøtte, at borgerne 
opnår indflydelse og ejerskab til indsatsen, og at flere vender tilbage til 
arbejdsmarkedet. 
 
Den nye samarbejdsmodel blev indført pr. 1. juli 2013. Samarbejdsmodellen er 
etableret for at sikre et struktureret samarbejde mellem borgeren, kommunen, 
regionen og den praktiserende læge. Samarbejdet omhandler sundhedsfaglig 
rådgivning, herunder sundhedskoordinatorfunktion og klinisk funktion. Modellen 
gælder i forhold til borgere i målgruppen for ressourceforløb, førtidspension, 
fleksjob, jobafklaringsforløb samt sygedagpengemodtagere i visitationskategori 3. 
 
Ved reformens vedtagelse blev det fastsat, at samarbejdet mellem kommuner og 
regioner om sundhedsfaglig rådgivning og sundhedsfaglig vurdering fra de 
regionale sundhedsenheder skulle evalueres efter det første år. 
 
Det er nu mere end et år siden kommuner, regioner og praktiserende læger 
begyndte arbejdet med at implementere elementerne i samarbejdsmodellen. 
Hensigten er nu at evaluere, hvor langt de involverede aktører i 
samarbejdsmodellen er kommet med at implementere modellen og intentionerne 
bag den. Idet samarbejdsmodellen er en nyskabelse og indebærer store ændringer, 
er det forventningen på dette tidspunkt, at reformen ikke er fuldt implementeret. 
Med afsæt i evalueringens konklusioner opstilles anbefalinger til det fremadrettede 
arbejde med modellen, herunder anbefalinger til justering af praksis og lovgivning.
 
Evalueringen er tilrettelagt med udgangspunkt i, hvor langt aktørerne er kommet i 
arbejdet med at indfri målene for de implicerede parter, herunder både borgere, 
kommuner, regioner og praktiserende læger. Derudover hvor langt 
implementeringen er nået i forhold til at indfri intentionerne bag modellen. Sigtet er, 
at fremhæve elementer i modellen og i samarbejdsrelationerne, der fungerer godt, 
såvel som de elementer, der giver anledning til udfordringer. 
 
Evalueringen belyser den organisatoriske tilrettelæggelse, IT-understøttelse og de 
økonomiske rammer for samarbejdsmodellen. Endvidere belyses samarbejdet 
mellem kommuner og regioner både før, under og efter 
rehabiliteringsteammøderne. Med afsæt i evalueringens konklusioner opstilles 
anbefalinger til det fremadrettede arbejde med modellen, herunder anbefalinger til 
justering af praksis og lovgivning.
 
På baggrund af analyserne er det Deloittes overordnede vurdering, at det er 
lykkedes at bygge den relevante og efterspurgte kapacitet op i de regionale 
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sundhedsenheder, og at der blandt kommunerne er udpræget tilfredshed med de 
ydelser, som de regionale sundhedsenheder har leveret i den første periode.
 
Dog har der været udfordringer med IT-understøttelsen af samarbejdet. Intentionen 
med it-understøttelse af samarbejdet er at sikre, at de relevante sagsoplysninger 
udveksles systematisk og effektivt, og at alle parter har information om sagens 
fremdrift og løbende vurderinger og indstillinger. It-understøttelsen skal således 
ikke sikre yderligere oplysning af sagen, men sikre systematisk sortering af 
sagsoplysninger, der giver overblik og en effektiv forberedelse.
 
Indstilling
Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til 
efterretning. 

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 19. oktober 2015
Taget til efterretning.
 
Bilag
Evaluering af samarbejdet mellem kommuner og regioner om sundhedsfaglig rådgivning og vurdering 
fra klinisk funktion mv. - Evaluering af samarbejdsmodellen_Deloitte.pdf (dok.nr.155862/15)
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8. Orienteringssag: Statistiske efterretninger

Sagsfremstilling
Center for Arbejdsmarked (CAM) er i gang med at implementere en 
organisationstilpasning. Tilpasningen har bl.a. givet anledning til en 
medarbejderrokade med henblik på at kvalificere indsatsen. Medarbejderrokaden 
er afsluttet ved udgangen af juni måned med tilfredsstillende resultat. Tilpasningen 
skal være med til at bringe balance mellem indtægter og udgifter i CAM. Med 
henblik på at følge udviklingen har CAM udarbejdet en statusrapport som løbende 
drøftes af Arbejdsmarkedsudvalget. 
 
Statusrapporten tager udgangspunkt i antallet af ledige med et kontaktforløb i 
Frederikshavn Kommune ved udgangen af juni måned 2015 med henblik på at 
følge, hvor mange af disse personer som bliver selvforsørgende. At en ledig bliver 
selvforsørgende betyder, at den pågældende ikke længere modtager en 
offentligforsørgelsesydelse. Ultimo juni 2015 havde 4183 personer et kontantforløb, 
og ved udgangen af september måned havde 2924 af disse stadig et kontantforløb. 
Det betyder, at selvforsørgelsesgraden er på 30 %. Denne udvikling kan med fordel 
sammenlignes med samme periode i 2014 for at vurdere, og resultatet er positivt. 
Selvforsørgelsesgraden i 2014 var på 23 %, hvilket betyder, at 8 % flere end 
samme periode sidste år er blevet selvforsørgende. 
Da der ikke er kommet nye tal for ledigheden og beskæftigelsen siden sidste AMU 
møde, udgår disse i denne opfølgning.
 
Indstilling
Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Arbejdsmarkedsudvalget 
tager orienteringen til efterretning.
 
Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 19. oktober 2015
Taget til efterretning.
 
Bilag
Opfølgningsværktøj til økonomitilpasning.Opdateret til og med september måned 
2015.pdf (dok.nr.159392/15)
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9. Orienteringssag: Sygefraværsstatistik 2. kvartal 2015

Sagsfremstilling
Sygefraværet i Frederikshavn Kommune har i perioden gennemsnitligt, overordnet 
ligget på et ensartet niveau. Dette fremgår af sygefraværsstatistikkens oversigt 
over Frederikshavn Kommune.
 
Den vedhæftede sygefraværsstatistik viser udviklingen i den sygdomsrelaterede 
fraværsprocent i perioden 2013, 2014 samt de syv første måneder i 2015 i 
Frederikshavn Kommune. Derudover ses de enkelte centres sygdomsrelaterede 
fraværsprocent med 13 måneders tilbageblik for perioden juli 2014 til og med juli 
2015 vist pr. måned.
 
Sygefraværsprocenten inkluderer de sygdomsrelaterede fraværsårsager: Sygdom, 
delvis syg (sygemelding i løbet af dagen), nedsat tjeneste, arbejdsskade og fravær, 
hvortil der gives refusion fra første dag (fravær på grund af langvarig eller kronisk 
sygdom (§ 56)). 
 
Alle ansatte er omfattet af statistikken - dog er medarbejderkredsene 
”honorar/vederlag”, ”ansatte i serviceloven” samt ”ansatte i tabt arbejdsfortjeneste” 
ikke længere omfattet af statistikken i modsætning til tidligere. Dette påvirker 
statistikken i opadgående retning, idet sygefravær for disse gruppers 
vedkommende ikke er registret i systemet. 
 
Ansættelser i løntilskud, fleksjob, vikar- og elevstillinger er organisatorisk placeret 
under de respektive centre.
 
Indstilling
Børne-, kultur og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Arbejdsmarkedsudvalget 
tager statistikken til efterretning.
 
Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 19. oktober 2015
Taget til efterretning.
 
Bilag
Sygefraværsstatistik Frederikshavn Kommune 2.kvartal 2015 (2).doc - 131922-
15_v1_Sygefraværsstatistik Frederikshavn Kommune 2. kvartal 2015.pdf (dok.nr.152295/15)
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10. Orienteringssag: Direktøren orienterer

Sagsfremstilling
Diverse information/orientering fra Arbejdsmarkedsudvalgets område, herunder

 Orientering om igangsættelse af proces for en sammenhængende 
integrationsindsats

 Opfølgning på studietur

 
Indstilling
Børne-, kultur og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Arbejdsmarkedsudvalget 
tager orienteringen til efterretning.
 
Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 19. oktober 2015
Taget til efterretning.
 

 Åben sag
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UDVIKLING I 2015 
 

VIST PÅ HOVEDOMRÅDER  
 

1. Udvikling vist på hovedområder 
 
 
 Oprindelig Korrigeret Forventet Forventet Forventet 
 - = mindreforbrug budget 

2015 
budget pr. 

2015 
regnskab 
pr. 30/4 

regnskab 
pr. 31/8 

afvigelse 

  1 2 3 4 4 - 2 

    
 

  
 

  

Integration 11.000 15.835 16.500 16.500 665 

Ekstraord. tilskud integration   -4.812 0 0 

Førtidspensioner 307.158 308.014 305.983 305.000 -3.014 

Ressourceforløb 18.867 18.958 14.000 14.000 -4.958 

Jobafklaringsforløb 12.033 12.033 7.000 7.000 -5.033 

Sygedagpenge 80.174 80.430 95.130 94.000 13.570 

Kontanthjælp 97.274 97.575 101.000 110.200 12.625 

Revalidering 12.500 12.534 11.000 10.900 -1.634 

Ledighedsydelse, fleksjob 80.751 80.967 81.900 83.100 2.133 

Jobtræning, servicejob 2.998 3.080 3.000 2.600 -480 

Seniorjob 12.450 12.283 10.000 10.000 -2.283 

Beskyttet beskæftigelse 2.685 2.774 2.574 2500 -274 

Midlertidig arb.ydelse. drift 1.457 1.433 633 300 -1,133 

Forsikrede ledige 151.685 151.685 138.279 134.600 -17.085 

Midlertidig arb.ydelse 10.099 9.155 7.877 8.000 -1.155 

Beskæftigelsesordninger 23.884 19.889 37.500 28.800 8.911 

Kontrolenhed 3.000 3.000 3.000 3.000 0 

jobrotation 
  

4.000 2.000 2.000 

PL regulering 
  

1.500 
  

Total  828.015  829.645 836.064 832.500 2.855 

Bankbøgerne  0 3.037 
  

-3.037 

Total drift med bankbøger  828.015 832.682 836.064 832.500 -182 
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2. Indledning. 
De budgetansvarlige har sammen med Økonomicenteret gennemgået budget og hidtidigt forbrug, samt 
mængder/aktiviteter og andre budgetforudsætninger. På dette grundlag er der udarbejdet en redegørelse for 
de væsentligste afvigelser.  
 
Materialet omfatter udvalgets omkostningssteder. Over- og underskud fra 2014 er indregnet i udvalgets net-
tobudget.  
 
Konklusion på budgetrevisionen. 
Arbejdsmarkedsudvalgets samlede nettobevilling pr. 31.08.15 udgør ekskl. bankbøger 829,5 mio. kr. 
Incl. bankbøger er nettobevillingen på 832,7 mio.kr.   
Det faktiske nettoforbrug pr. 31/8 udgør 517,9 mio. kr. svarende til en forbrugsprocent på 62,2 % inden peri-
odisering af bl.a. statsrefusioner og betalinger til udbetaling Danmark.  
I forhold til oprindelig budget 2015 er der sket følgende bevægelser: 
 
Oprindelig budget  828,0 mio. kr. 
Løn/prisregulering      0,3 mio. kr. 
Midler overført kt. 6    - 3,6 mio. kr. 
Tilskud flygtninge      4,8 mio. kr. 
ØKD tidligere år      3,2 mio. kr. 
Korrigeret budget  832,7 mio. kr. 
 
 
Der skal knyttes følgende kommentarer til budgetrevisionen: 
Pr. 31. august 2015 forventes der ved årets udgang et merforbrug på 2,9 mio. kr. I dette resultat er der ind-
regnet uforbrugte midler til ekstraordinær uddannelsesindsats på 4,5 mio. kr., ej udmøntede midler fra 
lov/cirkulære på 1,0 mio. kr. samt 0,5 mio. kr. i indtægter fra Asylskolen.  
Budgettet på AMU`s område er hårdt presset, da budgettet er blevet reduceret med ca. 14 mio. kr., når der 
sammenlignes med 2014 i faste priser. Denne reduktion skyldes budgetgarantien, der er afhængig af, hvor-
dan det går på landsplan med overførselsudgifterne. 
Budgettet er blandt andet påvirket af Sygedagpengereformen, der trådte i kraft pr. 1.7.2014. 2015 er første 
hele budgetår, hvor reformen skulle virke. Et af hovedelementerne i denne reform var en omlægning fra sy-
gedagpenge til jobafklaring på en lavere ydelse. 
Budgettet er endvidere påvirket af kontanthjælpsreformen, der trådte i kraft pr. 1.1.2014. På landsplan er 
udgifterne til kontanthjælp og uddannelseshjælp faldet mere end i Frederikshavn Kommune. I Frederikshavn 
Kommune er indsatsen fordelt mellem Center for Unge og Center for Arbejdsmarked.  

3. Bemærkninger til de enkelte områder 
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3.1 Integrationsområdet 
KORT PRÆSENTATION: 
Kommunen har ansvaret for at tilbyde et integrationsprogram til de udlændinge, der er omfattet af integrati-
onsloven, og som er fyldt 18 år på tidspunktet for kommunens overtagelse af ansvaret for udlændingen. 
 
Et integrationsprogram kan højst vare 3 år. Et fuldt program indeholder danskuddannelse samt aktive tilbud. 
Omfanget og indholdet af integrationsprogrammets enkelte elementer fastlægges i en integrationskontrakt, 
som indgås mellem udlændingen og kommunen. Integrationsprogrammet finansieres af 50 % refusion (op til 
kommunens rådighedsbeløb) og resultattilskud fra staten. 
 
Området er omfattet af budgetgaranti. 
 
AKTIVITETER OG AKTIVITETSTAL: 
Aktiviteten på området vedrører: 
Danskuddannelse og driftsudgifter vedr. aktivering for personer omfattet af Integrationsloven. 
 
Herudover omfatter områdets udgifter betaling for undervisning i dansk som andet sprog for øvrige udlæn-
dinge. 
 
På området registreres ligeledes de af staten udbetalte tilskud til kommunen vedr. udlændinge med opholds-
tilladelse efter den 1. januar 1999. Tilskuddene omfatter grundtilskud og resultattilskud. 
 
RESSOURCEFORBRUG: 
Det korrigerede nettobudgettet for 2015 udgør 15,8 mio. kr., efter at området er blevet tildelt 4,8 mio. kr. i 
ekstraordinært tilskud fra staten. På baggrund af afholdte udgifter og opgjorte tilskud pr. 31.08. 2015, forven-
ter afdelingen ved årets udgang udgift på 16,5 mio. kr. og dermed et merforbrug på 0,7 mio. kr. Merforbruget 
skyldes at nettotilgangen af flygtninge på kontanthjælp er større end forventet ved budgetlægningen. 
I resultatet for året er indregnet et forventet overskud på asylskolen på 0,5 mio. kr. 
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3.2 Førtidspensioner 
KORT PRÆSENTATION: 
Udgifterne til førtidspensioner er finansieringsmæssigt, opdelt i tre kategorier. 
Førtidspension med 50 % refusion 
Førtidspension med 35 % refusion – tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003 
Førtidspension med 35 % refusion – tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003 
 
Folketinget vedtog i efteråret 2012 en førtidspensionsreform gældende fra 2013. Konsekvenserne af denne 
førtidspensionsreform giver færre tilkendelser og et faldende antal førtidspensionister. 

 
AKTIVITETER OG AKTIVITETSTAL: 
Der er som forventet et fortsat fald i antallet af førtidspensionister, hvor førtidspensionen er bevilget før 1. 
januar 2003. Samlet set giver dette et fald i antallet af førtidspensionister, set i forhold til det oprindelige bud-
get. 
 
Nedenstående oversigt er opgjort i antal helårspersoner. 
 
 50 % før 2003 35 % før 2003 35 % efter 2003 I alt 
Regnskab 2012 331 737 1.774 2.842 
Regnskab 2013 301 688 1.998 2.987 
Regnskab 2014 274 625 1.980 2.879 
Budget 2015 248 582 1.986 2.816 
 
Budgetrevision pr. 
30.04.15 ved uændret til/afgang 253 585 1.978 2.816 
 
31.08.15 ved uændret til/afgang 247 569 1.973 2.789 
 
Afdelingens prognose 2015 247 567 1.974 2.788 

 
RESSOURCEFORBRUG: 
Det korrigerede nettobudget for 2015 udgør 308,0 mio. kr. Budgettet fordeler sig med 18,0 mio. kr. netto 
vedrørende førtidspensioner med 50 % statsrefusion og 290,0 mio. kr. netto med 35 % statsrefusion,  
På baggrund af forbruget og afdelingens nøgletal pr. 31. august  2015 vil forbruget ved et uændret aktivitets-
niveau ultimo udgøre 305,1 mio. kr. og dermed et mindreforbrug på 2,9 mio. kr. Men på baggrund af afdelin-
gens prognose forventes forbruget at beløbe sig til 305,0, mio. kr. og dermed et forventet mindreforbrug ved 
årets udgang på 3,0 mio. kr.  
 
PERSPEKTIVERING: 
Der blev i efteråret 2012 vedtaget en reform på førtidspensionsområdet, der lægger vægt på en tidlig ind-
sats, for at mindske tilgangen til førtidspension. Der er i reformen særlig fokus på de unge førtidspensioni-
ster. Et væsentligt element er såkaldte ressourceforløb, hvor man i op til 5 år i fællesskab arbejder med bor-
gerens samlede problemstillinger. Herved får den enkelte en udtømmende afprøvning af mulighederne på 
arbejdsmarkedet, før der som sidste mulighed sker en tilkendelse af førtidspension. 
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3.3 Ressource/jobafklaringsforløb 
KORT PRÆSENTATION: 
 
Med fleksjob- og førtidspensionsreformen som trådte i kraft ved årsskiftet til 2013, skal alle kommuner gøre 
en ekstra indsats for de ledige, som er længst fra arbejdsmarkedet og hjælpe dem til at få en tilknytning til 
arbejdsmarkedet i stedet for at tilkende permanente offentlige forsørgelsesydelser. 
Fokus i reformen er at etablere ressourceforløb, hvor borgeren deltager aktivt i processen og hvor forløbet 
tilrettelægges ud fra den enkeltes behov, med henblik på at øge arbejdsevnen og bringe borgeren i beskæf-
tigelse. Kun de, der er allerlængst væk fra arbejdsmarkedet, og hvor der ikke er udsigt til at en indsats vil 
ændre i arbejdsevnen, vil således fremover få bevilget førtidspension. Unge under 40 år vil i udgangspunk-
tet, slet ikke kunne få bevilget førtidspension. Ressourceforløbene har dermed til opgave at afprøve borge-
rens restarbejdsevne og få etableret kontakt til arbejdsmarkedet fx ved at ansætte borgerne i fleksjob.  
 
Jobafklaringsforløb 
Personer der ikke længere opfylder betingelserne for forlængelse efter de gældende regler i sygedagpenge-
loven, vil ved fortsat sygdom kunne tilbydes jobafklaringsforløb. Revurdering af alle sygedagpengesager 
sker efter 5 måneders sygdom. Jobafklaringsforløb er korte forløb, maksimalt op til 2 år ad gangen med mu-
lighed for op til 2 jobafklaringsforløb. Ydelsen i jobafklaringsforløb svarer til kontanthjælpssatsen og for bor-
gere der fortsat har en arbejdsgiver og overgår til jobafklaringsforløb, vil refusion til arbejdsgiveren svare til 
ydelsen på jobafklaring, så længe ansættelsesforholdet fortsætter. 
 
AKTIVITETER OG AKTIVITETSTAL: 
I 2015 forventes der, at 148 fuldtidspersoner deltager i ressourceforløb. I jobafklaring forventes ca. 59 fuld-
tidspersoner . 

 
RESSOURCEFORBRUG: 
Det korrigerede nettobudget udgør i 2015 31,0 mio. kr. Forbruget på ressourceforløb forventes at udgøre 
14,0 mio. kr. incl. driftsudgifter, medens forbruget på jobafklaring forventes at udgøre 7,0 mio. kr., hvorfor der 
forventes at være et samlet mindreforbrug på 10,0 mio. kr. ved årets udgang.  
Mindreforbruget på ressourceforløb på 5,0 mio. kr. skyldes færre på ydelsen end budgetlagt, samt færre 
udgifter til aktivering af borgerne.  
Mindreforbruget på jobafklaring på 5,0 mio. kr. skyldes væsentlig færre borgere på ydelsen end budgetlagt.   
 
PERSPEKTIVERING: 
Som udgangspunkt kan en borger tilbydes et ressourceforløb i op til 5 år, men det forventes at varigheden af 
forløbene vil være væsentlig kortere da der i forløbene bl.a. vil være fokus at målrette indsatsen i mod fleks-
jobområdet.  
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3.4 Sygedagpenge 

KORT PRÆSENTATION: 
Udgifterne til sygedagpenge er finansieringsmæssigt opdelt i fire perioder. 
I de første 4 uger refunderer staten kommunens udgifter med 100 %. Fra uge 5 til og med uge 8 refunderes 
50 % af kommunens udgifter. Fra uge 9 til og med 52 refunderes kommunen 50 % hvis sygedagpengemod-
tageren er aktiveret med ordinær uddannelse eller en virksomhedsrettet aktivitet, mens kommunen refunde-
res 30 % hvis sygedagpengemodtageren ikke er aktiveret eller er aktiveret med andre aktiviteter. Efter 52 
uger modtager kommunen ingen refusion. 
Det primære formål på området er at sikre sygemeldte en hurtig tilbagevenden til det ordinære arbejdsmar-
ked. Sekundært er målet, via en helhedsorienteret indsats, at afklare den sygemeldtes fremtidige erhvervs-
muligheder. 
 
AKTIVITETER OG AKTIVITETSTAL: 
Kontinuerligt er der arbejdet med at nedbringe antallet af borgere, der modtager sygedagpenge. Nedgangen 
i antallet af sygedagpengemodtagere afspejles delvist i antallet af revalideringer, fleksjob og førtidspensio-
ner.  
Udviklingen i aktivitetsniveauet for sygedagpenge opgjort i helårspersoner: 
 
 
 udbetaling med 50% Udb 30% Udb 50% Udb 0% I alt 
 5-8 uger 9-52 uger 9-52 uger Over 52 uger 
Regnskab 2012 116 422 139 169 846 
Regnskab 2013 89 393 88 145 715 
Regnskab 2014 90 417 100 151 758 
Budget 2015(ny opgørelsesmetode) 116 232 138 140 626 
 
  
Revision pr.30.04.15 uændret tilgang 121 398 110 175 804 
 
Revision pr.31.08.15 uændret tilgang 118 380 98 162 758 
 
Afdelingens Prognose 2015 109 380 101 161 751 
 
 
RESSOURCEFORBRUG: 
Det korrigerede nettobudgettet for 2015 udgør 80,4 mio. kr., der fordeler sig med 10,8 mio. kr. vedr. udbeta-
linger 5 – 8 uger, og vedr. 9 – 52 uger udbetalinger på 44,5 mio. kr., og vedr. over 52 uger 26,2 mio. kr. Des-
uden er der regresindtægter 1,1 mio. kr.  
Budgettet er i 2015 reduceret med 16,7 mio. kr. som følge af indførelsen af jobafklaringsforløb. Der ses i 
denne sammenhæng en nedgang i antallet af sygedagpengesager, svarende til tilgangen af jobafklaringsfor-
løb. Det er ikke lykkes at overføre det budgetterede antal borgere til jobafklaringsforløb. 
På baggrund af forbruget og afdelingens løbende nøgletal for området, forventes nettoforbruget ultimo at 
udgøre 94,0 mio. kr., og dermed et merforbrug på 13,6 mio. kr. Merforbruget skyldes nedennævnte faktorer: 
 
1) Ændrede regler for forlængelser jfr. Sygedagpengeloven 
2) Indhentelse af lægeerklæring LÆ265 (ca. 1-1  ½ måneds ventetid) 
3) Afventer rehabiliteringsmøder 
4) Afventning af behandling og udredning sygehus/speciallæger 
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3.5 Kontanthjælp 
KORT PRÆSENTATION: 
I Arbejdsmarkedscenter Frederikshavn opdeles kontanthjælp i kategorier: 
  Kontanthjælp, sociale formål 
 Kontanthjælp til borgere, der ikke er i aktivering 
  Kontanthjælp til borgere, der er i aktivering 

Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge 
 

Sociale formål: Denne funktion dækker udgifter vedrørende enkeltydelser, samværsret, sygebehandling, 
flytning og efterlevelseshjælp. Området er omfattet af 50 % refusion fra Staten. 
 
Kontanthjælp til borgere, der ikke er i aktivering (passiv hjælp): Denne funktion dækker de forskellige udgifter 
vedrørende forsørgelse på kontanthjælp. Området er omfattet af 30 % refusion fra Staten.  
 
Kontanthjælp til borgere, der er i aktivering (aktiv hjælp): Denne funktion dækker udgifter til forsørgelsesydel-
ser i form af kontanthjælp, engangshjælp, løntilskud, beskæftigelsestillæg og godtgørelse til kontanthjælps-
modtagere i perioder, hvor personen deltager i tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Tilbud i 
form af virksomhedspraktik og uddannelser der udbydes generelt og som har hjemmel i lov, er omfattet af 50 
% refusion fra Staten. Øvrige tilbud er omfattet af 30 % refusion fra Staten. 
 
Der ydes kontanthjælp til landets borgere som det sidste økonomiske sikkerhedsnet for at opretholde bor-
gernes egen evne til forsørgelse. Der ydes vejledning med henblik på, at borgerne selv kan skaffe sig et 
økonomisk forsørgelsesgrundlag og (gen-)indtræde på arbejdsmarkedet. 
 
Pr. 1. januar 2014 trådte kontanthjælpsreformen i kraft. Efter denne reform får unge under 30 år uden en 
uddannelse en ydelse, der kaldes uddannelseshjælp. Uddannelseshjælp konteres som kontanthjælp på 
dette område. 
 
Området er omfattet af budgetgaranti. 
 
AKTIVITETER OG AKTIVITETSTAL: 
Samlet set er der følgende udvikling i antal helårspersoner der modtager den ene eller anden form for for-
sørgelse: 
    Passive Aktive I alt 
 
Regnskab 2012   906 353 1.259 
Regnskab 2013   926 426 1.352 
Regnskab 2014   891 559 1.450 
Budget 2015    655 570 1.245 
 
Budgetrevision pr. 
30.04.15 ved uændret til-/afgang  779 578 1.357 
31.08.15 ved uændret til-/afgang  783 570 1.353 
 
Afdelingens prognose 2015   758 557 1.315 
 

RESSOURCEFORBRUG: 
Nettobudgettet for 2015 udgør 97,6 mio. kr. På baggrund af det faktiske forbrug og afdelingens løbende nøg-
letal vil der kunne forventes et nettoforbrug ultimo på 110,2 mio. kr. og dermed et merforbrug på 12,6 mio. kr. 
En del af merforbruget skyldes, at reglerne om gensidig forsørgerpligt er blevet ophævet, hvilket er bevirket 
tilbagebetaling at kontanthjælp til borgerne. 
Budgettet på kontanthjælp blev reduceret med ca. 10. mio. kr. fra 2014 til 2015. Reduktionen skyldes den 
måde kommunen tildeles penge. På landsplan er det gået bedre på kontanthjælpsområdet end i Frederiks-
havn Kommune. Derfor tildeles kommunerne under et færre penge, hvilket har betydet det lavere budget.  
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3.6 Revalidering 

KORT PRÆSENTATION: 
Revalidering iværksættes af to årsager. Primært for at sikre borgernes fastholdelse af deres ansættelsesfor-
hold, sekundært iværksættes revalidering for at sikre så hurtig tilbagevenden til det ordinære arbejdsmarked 
som muligt. 
 
Mulighederne undersøges ved arbejdspladsindretning, arbejdsprøvning, arbejdsoptræning, uddannelse, mv. 
 
Under forrevalidering udgøres forsørgelsen m.m. af den bestående ydelse, for eksempel kontanthjælp eller 
sygedagpenge. Ved endelig revalidering udgøres forsørgelsen af revalideringsydelse. 
 
Området revalidering omfatter udgifter forbundet med revalidenders forsørgelse (revalideringsydelse, løntil-
skud eller tilskud til selvstændige) samt driftsudgifter til bl.a. ordinær uddannelse, arbejdsprøvning, er-
hvervsmodnende eller afklarende aktiviteter, optræning og opkvalificering. 
Der ydes 65 % statsrefusion af udgifter afholdt til forsørgelse i forbindelse med virksomhedspraktik. 
Der ydes 50 % statsrefusion af udgifter afholdt til forsørgelse i forbindelse med uddannelser der har hjemmel 
i lov og som udbydes generelt. 
Der ydes 30 % statsrefusion af udgifter afholdt til forsørgelse i forbindelse med andre tilbud. 
 
Driftsudgifterne medtages under kommunens rådighedsbeløb på beskæftigelsesområde, hvortil der ydes 50 
% statsrefusion op til rådighedsbeløbet.  
 
AKTIVITETER OG AKTIVITETSTAL: 
 
Samlet set er der følgende udvikling i antal helårspersoner:   
    
Regnskab 2011 90 
Regnskab 2012 88 
Regnskab 2013 136 
Regnskab 2014 159 
Budget 2015 136 
 
Budgetrevision pr.  
30.04.15 ved uændret til-/afgang 129 
31.08.15 ved uændret til-/afgang 120 
 
Afdelingens prognose 2015 125 
 
 
RESSOURCEFORBRUG:  
Det korrigerede nettobudget for 2015 udgør 12,5 mio. kr. På baggrund af det faktiske forbrug og afdelingens 
løbende nøgletal vil der ved årets udgang kunne forventes et nettoforbrug ultimo på 10,9 mio. kr., svarende 
til et mindreforbrug på 1,6 mio. kr.   
 
PERSPEKTIVERING: 
Arbejdsmarkedsudvalget har ønsket en øget anvendelse af revalideringsredskabet. 
Set i forhold til tidligere er lovgivningen ændret, så der ikke længere er noget retskrav på at blive revalideret 
til samme uddannelsesniveau og en revalidering skal nu rette sig mod et område med gode beskæftigel-
sesmuligheder. 
Igangsættelse af en revalideringssag indebærer en risiko for at borgeren mister forsørgelsesgrundlaget, hvis 
revalideringen ikke lykkes. Der foretages derfor en grundig vurdering af sandsynligheden for gennemførsel.
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3.7 Ledighedsydelse, fleksjob m.m. 

KORT PRÆSENTATION: 
Området omfatter udgifter til: 
Løntilskud vedr. personer, der modtager social pension og som er ansat i beskyttet enkeltpladser (tidligere 
skånejob). Kommunens udgifter refunderes med 50 % statsrefusion. 
Løntilskud samt driftsudgifter til personer ansat i fleksjob. Fleksjob tilbydes personer, der ikke kan opnå 
beskæftigelse på normale vilkår. Arbejdsgiver betaler for de reelle timer borgeren arbejder og den 
resterende del op til fuldtidsløn udbetales som flekslønstilskud via Ydelsesafdelingen. For at få ret til et 
fleksjob skal borgerens muligheder for at vende tilbage til arbejdsmarkedet på normale vilkår være udtømte. 
Fleksjob kan oprettes i såvel private som offentlige virksomheder. Kommunens udgifter til løntilskud 
refunderes med 65 % statsrefusion og driftsudgifter med 50 %.  
Området omfatter desuden ledighedsydelse. Ledighedsydelse udbetales til borgere, der er berettigede til 
fleksjob, men ikke pt. er i et fleksjob. Ledighedsydelse kan udbetales i perioden frem til første fleksjob, mel-
lem to fleksjob, ved ferie, sygdom eller barsel i fleksjobbet. Kommunens udgifter til ledighedsydelse refunde-
res med 30 % statsrefusion. I perioder hvor ledighedsydelsesmodtageren er i virksomhedspraktik refunderes 
med 50 % statsrefusion.   
Refusionen bortfalder når en fleksjobvisiteret har været ledig i 18 ud af 24 måneder. 
Ledighedsydelse er omfattet af budgetgarantien. 
Der er i 2014 besluttet at oprette microfleksjob for ledighedsydelsesborgere som har været ledige i over 18 
måneder ud af 24 måneder. Indtil nu er der oprettet 78 microfleksjob samtidig med at indsatsen for alminde-
lige fleksjob opretholdes. Dette vil have virkning hen over året og dermed reducere antallet af ledighedsydel-
sesmodtagere. 
 
AKTIVITETER OG AKTIVITETSTAL: 
Nedenstående oversigt er opgjort i antal helårspersoner. 
 Fleksjob Ledighedsydelse I alt enkeltpladser 
regnskab 2012 741 322 1.063 46 
regnskab 2013 796 281 1.077 45 
regnskab 2014 880 180 1.060 45 
Budget 2015 954 164 1.118 50 
 
Budgetrevision pr. 
30.04.15 ved uændret til-/afgang 945 168 1.113 50 
31.08.15 ved uændret til-/afgang 962 168 1.130 45 
 
Afdelingens prognose 2015 980 161 1.141 50 
 

 
RESSOURCEFORBRUG: 
Det korrigerede nettobudget for 2015 udgør 81,0 mio. kr. På baggrund af forbruget og afdelingens prognose 
ultimo 2015, forventes nettoforbruget ultimo at udgøre 83,1 mio. kr. og dermed et merforbrug på 2,1 mio. kr.,  
 
 
PERSPEKTIVERING: 
Der blev i efteråret 2012 gennemført en reform af fleksjobområdet. 
Fleksjob er efter reformudspillet blevet midlertidige for unge. Det giver for fleksjobberettigede et økonomisk 
incitament til at arbejde i flere timer ugentligt. For arbejdsgiveren er der et incitament til at ansætte flere fleks-
jobbere, idet der kun betales løn for det antal timer fleksjobberen rent faktisk præsterer. De resterende timer 
modtager fleksjobberen flekslønstilskud. 
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3.8 Jobtræningsordning, servicejob 
KORT PRÆSENTATION: 
Center for Arbejdsmarked formidler jobtræningspladser til ledige, som er berettiget til arbejdsløshedsdag-
penge eller kontanthjælp. Under dette område registreres desuden udgifter til servicejob 
Der udmeldes ikke længere kvoter for antallet af jobtræningspladser. 
 
AKTIVITETER OG AKTIVITETSTAL: 
Antal jobtræningspladser (helårs) for ledige: 
 
     
 
Udmeldt kvote for 2012 fra arbejdsmarkedsstyrelsen  262 
Regnskab 2012    172 
Udmeldt kvote 2013    213 
Regnskab 2013    135 
Udmeldt kvote 2014    186 
Regnskab 2014    106 
Budget 2015     120 
 
Budgetrevision pr. 
30.04..2015        83 
 
31.08.2015       70 
 
Afdelingens prognose      50 
 
RESSOURCEFORBRUG:  
Nettobudget for jobtræning, servicejob udgør 3,1 mio.kr. Ved årets udgang vil der i forhold til det oprindelige 
budget være et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. Løntilskuddet vedrørende jobtræning i offentlige virksomheder 
er i 2015 blevet reduceret, hvorfor antallet af kommunale løntilskudsjob er faldet.  
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3.9 Seniorjob 
KORT PRÆSENTATION: 
 
Ledige over 55 år der er bosat i Frederikshavn Kommune og som opfylder betingelserne for at gå på efterløn 
inden for 5 år fra det tidspunkt, hvor dagpengeret udløber, kan søge om seniorjob i Frederikshavn Kommu-
ne. Frederikshavn Kommune har pligt til at ansætte personer med bopæl i kommunen senest to måneder 
efter den dag, hvor personen har anmodet om et seniorjob. For en person ansat i seniorjob i Frederikshavn 
Kommune er det aftalt, at personen, som udgangspunkt skal indplaceres på grundløn i overenskomsten, 
hvor personen har sin primære arbejdsfunktion vurderet i forhold til timeforbrug. 
 
AKTIVITETER OG AKTIVITETSTAL: 
Der er i 2015 budgetlagt med ca. 70 seniorjobs. 
 
 
RESSOURCEFORBRUG: 
Frederikshavn Kommune forventer ved årets udgang 60 helårspersoner i seniorjob, I forhold til budgettet et 
mindreforbrug forbrug på ca. 2,2 mio. kr. 
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3.10 Beskyttet beskæftigelse 
KORT PRÆSENTATION: 
Området omfatter udgifter til beskyttet beskæftigelse  
 
Beskyttet beskæftigelse skal tilbydes personer under 65 år som på grund af betydelig nedsat fysisk eller 
psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på norma-
le vilkår på arbejdsmarkedet, og som ikke kan benytte tilbud efter anden lovgivning. 
Tilbuddet er en del af Projektafdelingen i Center for Arbejdsmarked og er omfattet af rammeaftalen mellem 
Region Nordjylland og kommunerne i regionen.  
Tilbuddet omfatter arbejde på træværksted, metalværksted og en montageafdeling, hvor der produceres en 
række produkter til eksterne og interne kunder. De ansatte borgere tilbydes en hverdag på lignende vilkår 
som på det private arbejdsmarked. 
 
 
RESSOURCEFORBRUG:  
Nettobudgettet 2015 udgør 2,8 mio. kr. Ved årets udgang forventes forbruget at udgøre 2,5 mio. kr. hvorfor 
der er et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. 
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3.11 Forsikrede ledige 
KORT PRÆSENTATION: 
De kommunale udgifter til dagpenge og aktivering af forsikrede ledige finansieres på landsplan via en finan-
sieringsordning, der under ét sikrer økonomisk bæredygtighed i kommunerne. Finansieringsordningen inde-
holder 3 overordnede elementer, nemlig refusion, en særlig tilskudsordning og et særligt tilskud. Nettoudgif-
terne til dagpenge og aktivering af forsikrede ledige er, når refusionen er trukket fra, dækket af en budgetga-
ranti, som gør, at kommunerne under ét er sikre på, at få alle udgifter til forsikrede ledige dækket ind. 
 
Der er indbygget både en midtvejs – og en efterregulering i finansieringsordningen. 
 
For 2015 har den enkelte kommune fået et beskæftigelsestilskud til dækning af kommunens udgifter i 2015. 
Beskæftigelsestilskuddet bliver midtvejsreguleret i juni 2015 og den endelige regulering foretages i juni 2016. 
Hertil kommer et særligt tilskud, der skal kompensere de kommuner, hvor der er en særlig negativ udvikling i 
ledigheden i forhold til de øvrige kommuner i landsdelen.  
 
I 2015 er der 100 % refusion på udgifterne til dagpenge for de første 4 uger efter indplaceringen i dagpenge-
perioden. 
 
Efter de første 4 uger skal kommunen finansiere 50 % af dagpengene for aktiverede ledige, der er aktiveret 
med ordinær uddannelse og virksomhedsrettede aktiviteter og 70 % af dagpengene for passive ledige og 
ledige aktiveret med øvrige redskaber. 
 
 
AKTIVITETER OG AKTIVITETSTAL: 
Nedenstående oversigt er opgjort i antal helårspersoner. 
 U/4-8 uger  30%  50% 0% I alt 
 

Regnskab 2012 (8 ugers karens) 211 978 143 84 1.416 
Regnskab 2013(4 ugers karens) 111 869 67 0 1047 
Regnskab 2014(4 ugers karens) 105 794 72 0 971 
Budget 2015  97 918 67 0 1082 
 
Afdelingens prognose 2015 97 856 55 0 1008 
 
For ledige under 4 uger er der i 2015 ingen kommunal udgift.   
 
RESSOURCEFORBRUG:  
Det korrigerede nettobudgettet på området udgør i 2015 151,7 mio. kr. Der forventes et forbrug på 134,6 
mio. kr., hvorfor der et mindreforbrug på 17,1 mio. kr. 
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3.12 Arbejdsmarkedsydelse/driftsudgifter 
KORT PRÆSENTATION: 
Regeringen og Enhedslisten har indført en ny midlertidig arbejdsmarkedsydelse pr. 1. januar 2014. Den mid-
lertidige arbejdsmarkedsydelse udgør 60 % af det maksimale dagpengeniveau for ikke-forsørgere og 80 % 
for forsørgere. Arbejdsmarkedsydelsen er ikke afhængig af ægtefælleindkomst og familieformue. 
 
 
RESSOURCEFORBRUG:  
Ordningen bliver administreret af A-kasserne. Nettobudget for 2015 er på 10,6 mio. kr. incl. driftsudgifter og 
der forventes et forbrug på ca. 8,5 mio. kr. Hvorfor der forventes et mindreforbrug på området på 2,3 mio. kr. 
Ordningen finansieres via beskæftigelsestilskuddet. Der vil ske en midtvejsregulering i juni 2015. Den ende-
lige afregning af beskæftigelsestilskuddet vedr. 2015 foretages først i juni 2016. 
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3.13 Projektafdeling 
KORT PRÆSENTATION: 
 
Kommunen har ansvaret for at tilbyde aktivering for borgere, der har behov for et tilbud. Tilbuddet skal inde-
holde en aktivitet der sikrer borgeren hurtigst muligt opnår varig beskæftigelse og hel eller delvis selvforsør-
gelse. 
Disse tilbud gives primært som virksomhedsrettede tilbud, da evidensbaserede undersøgelser viser, at netop 
virksomhedsrettede tilbud har størst effekt. 
 
Virksomhedsservice udfører den virksomhedsopsøgende kontakt med henblik på at skaffe pladser til virk-
somhedsrettet aktivering, som så kan tilbydes til den ledige i dialog ved jobsamtalen. Virksomhedsservice er 
en intern anden aktør på arbejdsmarkedsområdet, der er integreret i Jobcenteret.. 
 
For de borgere, der ikke er plads til i den virksomhedsrettede aktivering eller som ikke er klar til at påtage sig 
et tilbud i en virksomhed er der oprettet indsatser med arbejdsmarkedsrettede perspektiver i Projektafdelin-
gen. 
 
Projektafdelingen er en intern anden aktør på arbejdsmarkedsområdet og fungerer som Jobcenterets udfø-
rer del i forhold til en række indsatser. 
 
I Projektafdelingen skal alle indsatser have et arbejdsmarkedsrettet perspektiv med fokus på hurtigste vej til 
selvforsørgelse. Projektafdelingen udbyder forløb, der både er i overensstemmelse med ministermålene, de 
lokale mål samt konkurrencedygtige og differentierende i forhold til andre og private aktører. 
 
Inden påbegyndelse af et forløb, screenes alle borgere med det formål, at få et overblik over i hvilken retning 
der skal arbejdes med borgeren. Alle forløb er individuelle og der laves en indsatsplan med målbeskrivelse 
for borgeren for at sikre, at tilbuddet bidrager til, at borgeren kommer tættere arbejdsmarkedet. Sammen 
med borgeren arbejdes der intensivt med at støtte og vejlede denne i deres tilbagevenden til arbejdsmarke-
det. 
 
Borgeren styrkes i deres mestringsevne i flere arbejdsmæssige relationer samt evnen til at tage ansvar 
for eget liv. 
 
I et forløb indgår der altid en virksomhedspraktik hvor formålet er at udvikle borgerens faglige, praktiske og 
sociale kompetencer. Indtil praktikpladsen er fundet, får borgeren tilbudt en række interne tilbud, bestående 
af: kost, motion, afspænding, mindfulness, samtaler med psykolog, samtaler med coach eller FVU undervis-
ning. 
 
Projektafdelingen har lokaler og aktiviteter i Frederikshavn og Skagen 
 
 
RESSOURCEFORBRUG:  
Projektafdelingen har et netto 0 budget, d.v.s. at aktøren sender faktura på de forskellige indsatsområder til 
jobcentret. Der fordeles udgifter vedrørende Projektafdelingen for ca. 13,0 mio. kr. 
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3.14 Beskæftigelsesordninger m.m. 
KORT PRÆSENTATION: 
Dette funktionsområde anvendes til registrering af driftsudgifter og -indtægter vedrørende den kommunale 
beskæftigelsesindsats varetaget af jobcentret eller en anden aktør, der refunderes efter § 118 i lov om en 
aktiv beskæftigelsesindsats. Udgifterne, der er refusionsberettigende, registreres under ét fælles driftsloft, 
der omfatter aktivering af modtagere af arbejdsløshedsdagpenge, kontant- og starthjælp, revaliderings-
ydelse, sygedagpenge og ledighedsydelse samt selvforsørgende og deltagere i seks ugers selvvalgt uddan-
nelse. Staten refunderer 50 pct. af driftsudgifterne til aktivering samt til udgifter til deltagerbetaling til deltage-
re i uddannelsestilbud inden for det fælles driftsloft. De omtalte målgrupper refererer til målgrupperne i § 2 i 
lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.  
Udgifter vedr. beskæftigelsesordninger er omfattet af budgetgaranti. 
 
Herudover dækker området udgifter til Socialrådgivertjenesten for LO. 
 
AKTIVITETER OG AKTIVITETSTAL:  
Budgetmidlerne bruges til at aktivere ledige hos andre aktører og i egne beskæftigelsesprojekter og hos 
virksomheder og på uddannelsesinstitutioner. 
 
RESSOURCEFORBRUG: 
Nettobudget for 2015 udgør 19,9 mio. kr. Hovedparten af de udgifter der vil blive konteret på dette område 
vedrører Projektafdelingen 6 ugers selvvalgt uddannelse, mentorordning, anden aktør, samt ordinær 
uddannelse. 
Budgettet fordeler sig således:  
 kr. 19,6 mio. netto vedr. beskæftigelsesordninger 
  kr.   0,3 mio. netto vedr. Socialrådgivertjenesten for LO 
 
Ved årets udgang forventes der i forhold til budgettet et merforbrug på 8,9 mio. kr.  Merforbruget skyldes, at 
der bruges mange midler på kommunal aktivering og aktivering gennem anden aktør, samt uddannelse og 
brug af mentorer.  
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Mens udgifterne er kendte i regnskabet, så er indtægterne sammensat af kendte 
indtægter og forventede efterreguleringer. 

 
 

I den seneste prognose for efterreguleringer forventer KL, at Frederikshavn Kommune 
på arbejdsmarkedsområdet modtager en indtægt på 10 mio. kr. som efterregulering i 
2016. 

 
 

I august 2014 var der på samme måde en forventning om en efterregulering på 0,3 
mio. kr. Resultatet blev en efterregulering på 6,0 mio. kr. 

 

 
Der er således en vis prognoseusikkerhed. Med den nuværende udformning af 
prognosemodellen er den maksimale konstaterede afvigelse på 3,9 % og den minimale 
afvigelse på 0,6 % af slutresultatet. 

 
 

Ud fra disse tal vil den endelige efterregulering ligge mellem 5,0 mio. kr. og 12,6 mio. 
kr. 

 
 

Ud fra de gældende regnskabsprincipper kan en forventet efterregulering ikke 
medtages i regnskabet, med mindre beløbet er kendt med sikkerhed. Usikkerheden på 
beløbets størrelse gør, at beløbet ikke har kunnet indregnes i den netop afsluttede 
budgetrevision. 
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Sammen om fremtiden 

Det går godt i Frederikshavn kommune, og der er god grund til at se positivt på fremtiden både for den 

enkelte ledige og for erhvervslivet. Ledigheden er lav, beskæftigelsen stigende og erhvervslivets indtjening i 

vækst. Vi er med andre ord på vej ind i en ny periode, hvor vi skal forholde os til nye muligheder både for 

den enkelte borger, men også for erhvervslivet.  

Arbejdsmarkedet handler først og fremmest om mennesker. Hvad enten det er den enkelte ledige, som 

søger nye muligheder, lønmodtageren, der skifter job, eller håndværksmesteren, som rekrutterer nye 

medarbejdere, så er løsningen et godt jobmatch. Der skal med andre ord være balance mellem 

efterspørgslen og udbuddet af arbejdskraft.  

Arbejdsmarkedspolitikken er netop den værktøjskasse, som kan være med til at skabe gode 

rammebetingelser for, at det perfekte match kan finde sted. Men rammer skal udfyldes, og det kræver 

engagerede borgere, som er villige til at investere i sig selv om sine kompetencer, og virksomheder der 

afsætter ressourcer til opkvalificering og påtager sig et stort socialt ansvar.    

I Frederikshavn Kommune tror vi på, at vejen til succes går gennem investering i mennesker. Kompetencer 

er de kommende års vigtigste ressource og i Frederikshavn Kommune mener vi det, når vi siger, at vi vil 

skabe Nordjyllands bedste forudsætninger for kompetenceudvikling af ledige.    

De nye muligheder ligger bl.a. inden for de maritime erhverv samt bygge- og anlægsområdet. Men hvis vi 

skal sikre beskæftigelse og vækst, kræver det opkvalificering af arbejdsstyrken og fleksible virksomheder, så 

der ikke opstår flaskehalsudfordringer, når jobmatchet skal skabes.  

Derfor har Arbejdsmarkedsudvalget igangsat en række initiativer, som vil få virkning de kommende år. Et af 

initiativerne handler om at løfte fra ”ufaglært til faglært eller specialiseret ufaglært” inden for områder, 

hvor vi ved, væksten kommer. Det er et ambitiøst projekt, som kræver, at både ledige, virksomheder, 

uddannelsesinstitutioner og andre samarbejdspartnere tager ansvar og står sammen om fremtidens 

arbejdsmarked.  

Derfor er vi glade for at kunne præsentere en Beskæftigelsesplan for 2016, hvor netop ”opkvalificering og 

kompetenceudvikling er sat i centrum for indsatsen.  

 

God læsning 

John Karlsson 

 

Formand for Arbejdsmarkedsudvalget i Frederikshavn Kommune    
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Prognose for arbejdsmarkedet i 

Frederikshavn kommune 

Faldende ledighed 
Ledigheden i Frederikshavn Kommuner er lav, og vi skal helt tilbage til årerne før 2012 for at finde et 

niveau, hvor så få personer er arbejdsløse. Kun omkring 5 % af arbejdsstyrken er ledig, og 

langtidsledigheden er så godt som ikke eksisterende i Frederikshavn kommune.  

 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger 

 

Som det fremgår af figuren, har ledigheden været nogenlunde konstant omkring 5 % til 6 % siden efteråret 

2013. Historisk har det vist sig, at en ledighed på under 5 % kan være et tegn på begyndende 

flaskehalsudfordringer på arbejdsmarkedet. Flaskehalsen opstår, når virksomhederne oplever enten ikke at 

kunne rekruttere medarbejdere eller tiltrække lige præcis de kompetencer, som der er behov for. 

Løsningen er selvfølgelig ikke at lade ledigheden stige, men at holde fokus på arbejdsstyrken og sikre 

løbende kompetenceudvikling inden for brancher med vækstpotentialer. At undgå flaskehals udfordringer 

bliver et af de kommende års vigtigste indsatsområder. 

Beskæftigelsen tilbage på niveau med 2010 
At beskæftigelsen – forstået som antallet af personer med en lønindtægt fra en virksomhed i Frederikshavn 

kommune – er faldende er en myte. Faktisk har beskæftigelsen stort set været konstant siden foråret 2012, 

hvis der tages højde for sæsonudsving: 
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  Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger 

 

Beskæftigelsen faldt markant under finanskrisen, som satte ind henover sommeren 2008 og toppede i 

starten af 2010. Herefter stabiliserede beskæftigelsen sig, og i alt er der kun forsvundet ca. 2000 

fuldtidsstillinger svarende til 10 %, hvilket er forholdsvist beskedent i forhold til andre kommuner, som har 

nogenlunde samme rammevilkår som Frederikshavn Kommune. F.eks. har Lolland, Skive og Stevns 

kommuner tabt i nærheden af 15 %.      

 

Et andet godt pejlemærke på fremtidsudsigterne for beskæftigelsen fås ved at se på omsætningen i 

erhvervslivet. Oftest er der sammenhæng mellem omsætningen og beskæftigelsen. Er der vækst i 

omsætningen, ses også en stigning i beskæftigelsen: 
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Antal fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere i Frederikshavn 
Kommune 
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Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger: Opgjort i mio. kr. 

Figuren viser omsætningen i industrien og engroshandlen i Nordjylland. At opgørelsen er baseret på hele 

Nordjylland skyldes, at Frederikshavn Kommune indgår i en erhvervsstruktur, som binder kommunerne 

sammen på tværs. Etableringen af supersygehuset og letbanen i Aalborg vil f.eks. få effekt på 

beskæftigelsen i Frederikshavn kommune, ligesom havneudvidelsen i Frederikshavn vil tiltrække 

arbejdskraft fra vores nabokommuner. Af figuren fremgår det, at omsætningen i industrien og 

engroshandlen er tilbage på niveau med 2008. Nordjylland har dermed stort set genvundet niveauet fra de 

glade 00’ere. Det er vurderingen, at denne udvikling vil fortsætte også selv om vi i 2015 oplevede 

virksomhedslukning ved Martin by Harman og Carlo Sørensen.    

 

 

 

 

 

 

•Omsætningen er 
tilbage på niveau med 
niveauet fra 2008, dvs. 
umiddelbart før 
finanskrisen.  

•Hvordan sikrer vi et 
godt jobmatch i en 
periode med stigende 
efterspørgsel  på 
kompetencer? 

•Siden 2012 har ud-
viklingen  i 
beskæftigelsenværet 
stabil ogKun 10 % 
under 2010-niveau 

•Ledigheden er nede på 
5 % 

•Ledigheden har været 
stabil siden 2013 

Ledighed er 
faldende 

Beskæftigelsen 
er stabil 

Omsætningen i 
erhvervslivet 

er i vækst 

Flaskehals- 
udfordringer 

Den samlede vurdering er, at Frederikshavn kommune er på vej ind i en periode med stigende 

omsætning i erhvervslivet, som vil få en positiv effekt på ledigheden og beskæftigelsen. 
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Uddannelsespotentialet 
Frederikshavn kommune er kendetegnet ved en arbejdsstyrke, hvor op imod 40 % er ufaglærte, mens tallet 

er 36 % på landsplan, 38 % i Nordjylland og 32 % i Hjørring kommune. Nedenfor er der præsenteret en 

figur, som viser uddannelsessammensætningen i Frederikshavn kommune: 

 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger 

 

Figuren viser, at op imod 80 % af befolkningen enten har grundskolen (ufaglært) eller en 

erhvervsuddannelse som den højeste gennemførte uddannelse. Den forholdsvis høje andel af ufaglærte har 

i høj grad en historisk forklaring centreret omkring værfts- og fiskeindustrien. Særligt i kategorien af 

personer over 40 år er der en overrepræsentation af ufaglærte. Det er dog vigtigt at notere, at på trods af 

det lave uddannelsesniveau har mange af disse personer oparbejdet faglige kompetencer, som blot ikke er 

dokumenterede.  

Udfordringen er, at de martitime erhverv er under forandring. Det betyder, at efterspørgslen på ufaglært 

arbejdskraft er faldende, men stigende for erhvervsuddannelserne inden. Det er en tendens, som Jobcenter 

Frederikshavn også har bemærket de seneste år, da andelen af ufaglærte ledige er stigende.    

Den stigende efterspørgsel på kompetencer inden for erhvervsuddannelserne skal bl.a. ses i relation til 

havneudvidelserne i Frederikshavn og Skagen, som forventes at skabe nye arbejdspladser både i 

etableringsfasen, og især når de nye faciliteter står klart.   

Vi befinder os med andre ord midt i en omstillingsfase med nye beskæftigelsesmuligheder og 

kompetencebehov, hvor ufaglærte ledige udgør en vigtig arbejdskraftreserve. Det er vigtigt, at vi omsætter 

målgruppens viden til økonomisk vækst og stigende beskæftigelse. Derfor skaber vi ikke kun større 
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3% 

2% 

41% 
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2% 

Befolkningens højest gennemførte uddannelse i 2014 
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livskvalitet for den enkelte, men også et solidt fundament for fremtidens arbejdsmarked i Frederikshavn 

kommune til gavn for erhvervslivet og kommende generationer.  

Målsætningen kræver en opkvalificeringsindsats inden for områder, hvor vi ved, at der er eller bliver gode 

beskæftigelsesmuligheder inden for en kort årrække. Nedenfor er der opstillet en illustration over de 

projekter og brancher, som vi med fordel kan målrette indsatsen imod: 

Projekt/branche Tiltag Økonomi Arbejdspladser 

Havneudvidelse i 

Frederikshavn 

1. etape af havneudvidelsen 

forventes færdig i 2018.  

Et projekt til ca. 500.000 

mio. kr. 

1.000 arbejdspladser beregnet 

på både anlæg og efterfølgende 

drift. 

Havneudvidelse i 

Skagen 

Officiel indviet i sommeren 

2015. 

Et projekt til ca. 225.000 

mio. kr. 

600 arbejdspladser inden for 

bl.a. turisme, servicering af 

skibe og bunkerolie. 

Havneudvidelse i 

Hirtshals 

Etablering af en ny 

godsbaneterminal, som 

indgår som et element i en 

større havneudvidelse. 

Et projekt til 30 mio. kr. Når 

havnen er færdigudbygget, 

vurderes investeringen at 

være ca. 500 mio. kr. 

1.000 arbejdspladser beregnet 

på både anlæg og efterfølgende 

drift. 

Havneudvidelse i 

Aalborg 

Etablering af 

vindmølletestcenter og 

udbygning af arealer. 

Et projekt til ca. 500 mio. kr. 

Etableringen af testcenter er 

igangsat.  

1.000 arbejdspladser i 

forbindelse med etablering og 

efterfølgende drift.  

Supersygehus i 

Aalborg 

Etablering af 5 nye 

supersygehuse hvoraf et 

placeres i Aalborg 

Et projekt til samlet 4,5 mia. 

kr., hvoraf projektsummen i 

Aalborg er på 4, 1 mia. kr. 

Det vurderes, at etableringen af  

letbanen, supersygehuset og 

udbygningen af Aalborg 

Universitet vil skabe ca. 5.000 

arbejdspladser i 

etableringsperioderne frem til 

og med 2024. Efterspørgslen 

bliver størst fra 2016 frem til og 

med 2018. 

Letbane i Aalborg Etablering af letbane fra 

lufthavnen og til super-

sygehuset. 

Et projekt til ca. 1,7 mia. kr. i 

anlægsfasen frem til og med 

2021. 

Renovering og 

udbygning af 

Aalborg Universitet 

Nye faciliteter til Institut for 

Anlæg og Byggeri, Biotek og 

Institut for Energiteknik. 

Samlet pris på ca. 800 mio. 

kr. når projektet er afsluttet 

ved udgangen af 2016. 

Havvindmøllepark 

ud for Sæby 

Det er endnu ikke besluttet, 

om Sæby Havmøllepark 

realiseres. 

Ukendt, men parken skal 

kunne levere en produktion 

på op til 200 MW svarende 

til elforbruget hos ca. 

200.000 husstande senest i 

2020. 

Etableringen af havvind-

mølleparken ved Anholt, som 

projektet ved Sæby kan 

sammenlignes med, skabte ca. 

500 arbejdspladser 

Samlede tiltag  Ca. 9 mia. kr. frem til 

og med 2024. 

Ca. 9.000 arbejdspladser. 

 

Som det fremgår af oversigten, er der især inden for bygge- og anlægsbranchen et stort potentiale for 

beskæftigelse, mens f.eks. efterspørgslen inden for de maritime fag ventes at stige, efterhånden som 

havneudvidelserne står færdigetablerede.  
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At der er behov for at sætte ind med en opkvalificeringsindsats hurtigst muligt skal også ses i relation til, at 

mange ældre erhvervsuddannede forventes at trække dig tilbage fra arbejdsmarkedet, mens små 

ungdomsårgange træder ind. Scenariet er vist i figuren nedenfor: 

 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger 

 

Figuren viser, at antallet af personer over 55 år med en erhvervsuddannelse er markant højere end de 

ungdomsårgange, som er i gang med en erhvervsuddannelse. Dette er i sig selv en bekymrende udvikling og 

skal ses i relation til forholdsvis små ungdomsårgange og deres uddannelsesvalg. Neden for er der 

præsenteret en opgørelse over elevtallene for uddannelsesaktiviteter specificeret på gymnasiale 

uddannelser og erhvervsuddannelser: 
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Personer over 55 år med erhvervsuddannelse

Igangværende erhvervsuddannelsesforløb for unge 16 til 29 år

Beskæftigelsespotentialerne inden for erhvervsfagene er, som det fremgår af illustrationen, konkrete 

jobs, som vil blive udbudt på kort sigt, dvs. inden for en periode på ca. 5 år. Derfor er det vigtigt, at vi 

allerede med Beskæftigelsesplan 2016 prioriterer indsatsen. 
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Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. Bemærkning: alle aldersgrupper indgår i opgørelsen. 

 

Som det fremgår af figuren oven for, så har der siden midten af nullerne fundet en udvikling sted, hvor 

antallet af unge på gymnasiale uddannelser er steget, mens antallet på erhvervsuddannelserne har været 

nogenlunde konstant. Udviklingen kan bidrage til eventuelle flaskehalsudfordringer, da det netop er inden 

for erhvervsuddannelserne at efterspørgslen på kompetencer forventes. 

 

Arbejdsmarkedspolitikken kan bidrage med et løfte ledige fra ufaglært til faglært, men hvis vi skal have 

fuldt udbytte af beskæftigelsespotentialet, kræver det ansvar på tværs af politikområder og 

samarbejdspartnere. Indsatsen kræver: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samarbejdet på tværs af arbejdsmarkedet i Frederikshavn kommune er i dag tæt forbundet i et godt og 

progressivt samarbejde, hvilket er en stor fordel i det fremadrettede arbejde. Frederikshavn Kommune har 

bl.a. taget initiativ til at oprette Det Lokale Arbejdsmarkedsråd for Frederikshavn Kommune hvor såvel 

kommunen, erhvervslivet, arbejdsmarkedsparter og uddannelsesinstitutioner er repræsenteret. 

Uddannelse og kompetenceudvikling vil netop være nøgleemner i drøftelserne i rådet i 2016. 
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Elevtallene for unge i Frederikshavn Kommune 

Gymnasiale uddannelser Erhvervsfaglige uddannelser

 A-kasser, som motiverer medlemmer til uddannelse, brancheskift og bred jobsøgning. 

 Virksomheder, der tager et socialt ansvar for borgere på kanten af arbejdsmarkedet og ikke 

mindst ansætter lærlinge.  

 Fleksible uddannelsesinstitutioner. 

 Opsøgende erhvervsorganisationer, der kan være med til at motivere erhvervslivet. 
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Principper for beskæftigelsesindsatsen 

Beskæftigelsespolitikken er under forandring. Folketinget har igangsat initiativer, som giver anledning til at 

prioritere anderledes i beskæftigelsesindsatsen i landets kommuner. Indtil nu har kommunernes økonomi 

på beskæftigelsesområdet, groft skåret, været baseret på opfyldelse af en række proceskrav. I de 

kommende år vil fokus flyttes fra proces til effekt. F.eks. gøres kommunernes refusion af ydelser så som 

dagpenge, kontanthjælp, sygedagpenge fra staten afhængig af de lediges varighed på ydelsen. Det betyder, 

at jo længere tid en borger er ledig, jo højere andel af ydelsen skal kommunerne medfinansiere. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Alle undersøgelser viser, at en tidlig og kvalificeret indsats er med til at reducere ledigheden. Derfor er det 

vigtigt, at kommunen så tidligt som muligt tilbyder den enkelte ledige en indsats, som kan adressere 

udfordringer og tilrettelægge vejen tilbage i job. For nogle kan tidlig indsats bestå i konkrete anvisninger til 

ledige stillinger, som den ledige skal søge, andre har måske behov for en hurtig screening i forhold til 

psykiske og sociale udfordringer osv. 

I samtalen med den ledige vil det bærende princip altid være arbejdsmarkedsperspektivet med fokus på 

hjælp til selvhjælp. Den offentlige service skal sætte ind der, hvor den enkelte gerne vil, men ikke kan selv. 

Vi kalder det empowerment, og princippet er, at den enkelte tager ansvar for eget liv.  Hvis den enkelte er 

engageret og motiveret, er det erfaringen, at vejen tilbage på arbejdsmarkedet bliver mere synlig. Igennem 

Tidlig indsats Hjælp til selvhjælp  
Virksomhedsrettet 

indsats 

Kompetenceløft 

Samarbejde på 
tværs for borgere 

på kanten af 
arbejdsmarkedet 

Ændringen vil medføre et fornyet og skærpet fokus i Frederikshavn Kommune til i samarbejde med den 

enkelte ledige at tilrettelægge ”den klogeste vej tilbage i varig ordinær beskæftigelse” i stedet for det 

tidligere mantra om ”hurtigste vej tilbage i beskæftigelse”. Med Beskæftigelsesplan 2016 flytter vi for 

alvor fokus fra proces til effekt, og de bærende principper i indsatsen vil være: 
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en coachende tilgang i samtalerne vil vi arbejde med hjælp til selvhjælps-filosofien og derigennem sikre 

hurtig progression i ledighedsforløbet.  

Det er efterhånden dokumenteret, at aktivering i rigtige virksomheder er den hurtigste vej til varig ordinær 

beskæftigelse. For dem, der har kompetencer, som efterspørges på arbejdsmarkedet og blot mangler en 

trædesten på vej i job, skal den virksomhedsrettede indsats være en vigtig indsats. Det kan være 

maskinarbejderen, som på trods af intensiv jobsøgning ikke er lykkedes med et jobmatch, der kan have 

behov for en virksomhedspraktik.  

For de borgere, der gennem flere år på arbejdsmarkedet har oparbejdet kompetencer og viden, men som 

ikke har gennemført en uddannelse, kan en opkvalificeringsindsats være den rigtige løsning. Det kan være 

den ufaglærte murerarbejdsmand, som er blevet ledig, og som har behov for f.eks. et AMU-kursus for at 

komme tilbage i job. Princippet skal være, at vi løfter fra ufaglært til faglært eller specialiseret ufaglært, når 

det er nødvendigt og inden for områder med gode beskæftigelsesmuligheder.  

Førtidspensionsreformen fra 2013 knæsatte princippet om samarbejde på tværs i kommunerne, når der 

skal skabes en vej tilbage i beskæftigelse for borgere på kanten af arbejdsmarkedet. Jobcenter 

Frederikshavn har et godt og solidt samarbejde med kommunens andre centre og afdelinger, men det er 

vigtigt, at vi vedligeholder og udbygger det. Indsatsen for mange borgere går i virkeligheden på tværs af 

centrene, og det stiller krav til koordinering af aktiviteter, samtaler og ydelser, hvor fokus altid skal være på 

den enkelte.  
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Nye ma lgrupper pa  tværs af 

ydelseskategorier 

Giver det mening, at ledige borgere tilbydes en indsats på baggrund af hvilken ydelse, de modtager, i en 

organisation, hvor hjælp til selvhjælp er et bærende princip?  

Såvel en kontanthjælpsmodtager som en forsikret ledige kan have ”glimt i øjet” og være motiveret for at 

bliver opkvalificeret fra ufaglært til faglært eller til specialiseret ufaglært. I Frederikshavn Kommune mener 

vi, at ledige skal have den mest kvalificerede og effektfulde indsats, og at den indsats handler om at tage 

udgangspunkt i mennesket bag ydelsen. Derfor har vi taget initiativ til at udarbejde en ny 

målgruppeopdeling. 

Målgruppeopdelingen bygger ovenpå de lovpligtige målgruppeinddelinger (LAB-grupperne) og skal samtidig 

ses som en ramme, der markerer det fremadrettede ressourceforbrug i Center for Arbejdsmarked. I en 

verden, hvor kommunerne måles benhårdt på evnen til at få ledige i varig beskæftigelse, er det vigtigt, at vi 

fokuserer på borgernes egen motivation, parathed til at modtage en indsats og arbejdsmarkedsperspektiv.  

Nedenfor er der præsenteret to figurer. Figuren til venstre udtrykker det tidligere ressourceforbrug i 

forhold til udvalgte målgrupper, mens figuren til højre viser de nye målgrupper og det fremtidige 

ressourceforbrug:   

 

 

 

 
A- 

dagpenge  

Jobparate 
kontanthjælps-

modtagere 

Sygedagpenge-
modtagere 

Aktivitetsparate 
kontanthjælpsmodtagere 

Jobparate 

Opkvalificerings- 
parate 

Progressions - 
parate 

 
Mestrings-  

parate 
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Den nye målgruppeopdeling skal ikke ses som en statisk indplacering af borgere, men som et udtryk for 

progression. Det betyder, at grænserne mellem de enkelte målgrupper er flydende, og at borgerne 

bevæger sig opad i pyramiden, efterhånden som de udvikler sig henimod arbejdsmarkedet. Der er fokus på 

den individuelle indsats. 

Ideen med de nye målgrupper er, at vi fremadrettet prioriterer flere ressourcer på de borgere, der er 

tættest på arbejdsmarkedet. Der vil derfor være mere fokus på de til job- og opkvalificeringsparate borgere 

end hidtil. Prioriteringen skal bl.a. ses i relation til, at vi er på vej ind i en periode med vækst og stigende 

beskæftigelse, hvor det er vigtigt at sikre en så velkvalificeret arbejdsstyrke som muligt, hvor jobparate og 

opkvalificeringsparate borgere udgør en særlig vigtig arbejdskraftsreserve.  

 

 

 

 

Jobparate borgere 
Jobparate borgere er personer, som forventes at komme tilbage i job indenfor en periode på tre måneder, 

og de er klar til at påbegynde et ordinært job, så snart jobmuligheden opstår. Neden er der opstillet et 

eksempel på en jobparat borger: 

Anne Lund er nyuddannet humanist fra Aalborg Universitet og er flyttet tilbage til sin fødeby, Østervrå. Hun 

er fuld af energi og brænder for at finde et job, hvor hun kan bruge sine faglige kompetencer. Hun drømmer 

om et marketingjob, men det er svært for hende at få foden indenfor i de lokale virksomheder. 

Virksomhederne har svært ved at se, hvad Anne kan.  

Annes jobkonsulent skaffer hende en virksomhedspraktik på kontoret i en metalvirksomhed på havnen i 

Skagen. Umiddelbart er begge parter skeptiske. Anne har svært ved at se sig selv arbejde blandt mænd i 

kedeldragter, og virksomheden kan ikke helt fornemme hvilke arbejdsopgaver, som Anne vil være i stand til 

at løse. Men det viser sig hurtigt, at kemien er god. Anne blomstrer op på kontoret, og små opgaver ender 

hurtigt på hendes bord.  

Virksomheden skal i gang med en større certificeringsopgave, som det kniber med at finde tid til. Da Anne er 

faldet godt til på arbejdspladsen og har vist, at hun er faglig dygtig, ender det med, at virksomheden 

tilbyder hende en midlertidig ansættelse.  

Hvis der er tale om en borger med en forældet uddannelse eller en uddannelse inden for en branche med 

beskeden efterspørgsel på arbejdskraft, kan jobcentret tilbyde opkvalificering i dialog med borgeren. En 

betingelse for opkvalificering er, at borgeren som udgangspunkt har aftalt efterfølgende ansættelse med en 

arbejdsgiver (jobgaranti). En undtagelse er dog opkvalificering i forbindelse med den nationale 

uddannelsespulje. Alternativt kan der i nogle tilfælde tilbydes opkvalificering, hvis der er gode 

beskæftigelsesmuligheder ifølge Arbejdsmarkedsbalancen for Nordjylland, eller sekundært hvis jobbet 

Med de nye målgrupper, sikrer vi at alle der vil, får en effektiv og individuel indsats på vej til bage til 

arbejdsmarkedet. Hjælp til Selvhjælp er et bærende princip i samarbejdet mellem kommunen og ledige 

borgere. Hvad enten det er den mestringsparate borger med fokus rettet imod det rummelige 

arbejdsmarked, eller den nyledige jobparate, så vil vi tilbyde en synlig og realistisk vej tilbage på 

arbejdsmarkedet.    
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fremgår af Jobcenter Frederikshavns mulighedsliste. Mulighedslisten indeholder de stillingsbetegnelser, 

hvor der er særligt gode beskæftigelsesmuligheder i Frederikshavn kommune.  

En typisk person i denne målgruppe er f.eks. en tømrer, som er blevet ledig efter afslutningen på et byggeri, 

men hvor såvel den ledige som jobkonsulenten forventer, at ledighedsperioden bliver kort pga. gode 

beskæftigelsesmuligheder i byggeriet.    

 

Opkvalificeringsparate borgere 
Opkvalificeringsparate borgere er personer, som forventes at kunne bliver jobparate med en 

opkvalificeringsindsats. Det er for denne målgruppe, at der afsættes ressourcer til opkvalificering fra 

ufaglært til faglært eller specialiseret ufaglært inden for områder med gode beskæftigelsesmuligheder på 

det lokale- eller regionale arbejdsmarked. Borgere i målgruppen har dermed en forventning om forholdsvist 

hurtigt at vende tilbage til arbejdsmarkedet, og de er motiverede for et uddannelsesløft.  

Opkvalificeringsstrategien indeholder dermed mange facetter, og tilbuddene kan være alt fra korte AMU-

kurser over længere forløb hos erhvervsskolerne til ansættelse som voksenlærling eller i løntilskud. 

Det er vigtigt at bemærke, at bevilling af uddannelse sker i tæt samarbejde mellem den enkelte ledige og 

jobkonsulenten. I samtalerne vil der også være fokus på at anvende redskaber som 

realkompetencevurdering (RKV), test for læse-, skrive- og regnefærdigheder med efterfølgende bevilling af 

forberedende voksenundervisning (FVU) eller ordblindeundervisning (OBU).  

Jens Madsen har de seneste par år arbejdet som ufaglært metalarbejder indenfor offshore-branchen i 

Norge, men er desværre blevet afskediget i forbindelse med faldet i olieprisen og vender derfor tilbage til sin 

hjemby, Frederikshavn. Jens har flere års erfaring med TIG-svejsning og i samarbejde med Jobcenter 

Frederikshavn drøfter Jens beskæftigelsesmulighederne som ufaglært metalarbejder i Frederikshavn 

kommune. De finder dog frem til, at efterspørgslen er beskeden.  

Meget tyder dog på, at havneudvidelsen i Frederikshavn vil medføre stigende efterspørgsel på svejsere med 

certifikat. På trods af, at det er mange år siden, at Jens har siddet på skolebænken, er han motiveret for 

opkvalificering og deltager aktivt i processen med at kontakte arbejdsgivere, der vil ansætte ham efter 

opkvalificeringen. Sammen med jobcentret beslutter han derfor, at den hurtigste vej tilbage i varig ordinær 

beskæftigelse går gennem et opkvalificeringsforløb, hvor Jens erhverver kompetencen som certificeret TIG-

svejser.  

Efter endt opkvalificering kan Jens vende tilbage til arbejdsmarkedet som specialiseret ufaglært. 

 

Progressionsparate borgere 
Progressionsparate borgere er personer, som inden for en periode på 12 måneder forventes at kunne blive 

opkvalificeringsparate eller muligvis jobparate. Det er borgere, som f.eks. har været sygemeldte, men som 

er motiverede for tilbagevenden til det ordinære arbejdsmarked. Det kan også være andre personer, som 

igennem en årrække har modtaget offentlig forsørgelse, men som ønsker at deltage aktivt i en indsats, som 

er rettet mod arbejdsmarkedet. For denne målgruppe vil tilbuddene ofte består i et forløb hos jobcentrets 
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screenings- og coachteam i kombination med en virksomhedsrettet indsats i f.eks. virksomhedspraktik eller 

i et virksomhedscenter. I andre tilfælde kan der være behov for at igangsætte OBU- eller FVU-kurser. 

Gitte Sørensen forlod folkeskolen efter 9. klasse. Skolen gav hende en del udfordringer, og hun trængte til et 

pusterum. Gitte fik job som opvasker på en restaurant, men da den lukkede, valgte hun at søge 

kontanthjælp. I begyndelsen gjorde hun en stor indsats for at finde et nyt job, men da det ikke lykkedes, 

mistede hun efterhånden troen på sin egen kunnen. Hun begyndte at gå i byen på hverdage og sov længe 

dagen derpå. Gradvist blev alkohol og hash en del af hverdagen, og hun fik en kæreste, der ikke var helt på 

den rigtige side af loven. 

En dag, hvor Gitte er til samtale på jobcentret, udtrykker hun over for jobkonsulenten, at hun er klar til 

forandringer. Kæresten er flyttet, og hun har lyst til en hverdag i fastere og roligere rammer. Jobkonsulenten 

henviser Gitte til et virksomhedscenter i en dagligvarebutik. Hun arbejder i begyndelsen ganske få timer om 

ugen og har indimellem svært ved at komme op om morgenen og møde til tiden. Men den mentor, der er 

tilknyttet virksomhedscentret, er en god støtte for hende, og gennem de næste måneder kommer hun op i 

tid og begynder at føle glæde ved arbejdsopgaverne. Hendes arbejdsgiver er meget tilfreds med hendes 

arbejdsindsats.  

Da forløbet i virksomhedscentret er slut er Gitte indstillet på at genoptage sin skolegang med henblik på at 

uddanne sig som butiksassistent. 

 

Mestringsparate borgere 
Mestringsparate borgere er personer, som kræver en længerevarende indsats. Målgruppen omhandler de 

borgere, som er længst væk fra arbejdsmarkedet, og som kræver en socialfaglig indsats. Det kan være 

personer med svære sociale, fysiske eller psykiske udfordringer, hvor både den enkelte og jobkonsulenten 

har svært ved at identificere et arbejdsmarkedsperspektiv på det ordinære arbejdsmarked. Mange i 

målgruppen vil have behov for en mentor med henblik på at udvikle en række mestringsevner. Det kan 

f.eks. være socialt udsatte ”brevsprækkeborgere”, hvor et første skridt på vej henimod i ”et godt liv” er at 

lære at mestre en række almene kompetencer i forhold til at håndtere en almindelig hverdag.    

For de mestringsparate borgere, hvor der kan identificeres motivation og et ønske om på sigt at vende 

tilbage til enten det ordinære eller rummelige arbejdsmarked, visiteres til rehabiliteringsteam. 

Rehabiliteringsteamet vil herefter drøfte muligheden for at igangsætte ressourceforløb. Jobcenter 

Frederikshavn har fokus på at søge puljemidler til denne målgruppe. 

Gert Larsen har gennem mange år været misbruger af hårde stoffer, og misbruget har medført, at han i dag 

har psykiske udfordringer. Han er ikke i stand til at møde op, når han bliver indkaldt til samtaler på 

jobcentret.  

Gert har en mentor, som kommer forbi en gang om måneden. Det er ikke altid, at Gert er klar til at lukke 

mentoren ind, men alligevel opbygges der langsomt et tillidsforhold mellem de to. Mentoren får overbevist 

Gert om, at han bør tage imod kommunens tilbud om misbrugsbehandling. De følges til behandlingen de 

første par gange, og det går langsomt i den rigtige retning.  
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Forhåbentlig vil Gert på sigt være klar til at komme i behandling for sine psykiske lidelser, hvorefter der 

muligvis vil åbne sig et arbejdsmarkedsperspektiv. Indtil videre er der fokus på at anerkende de små, 

personlige fremskridt.   
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Beskæftigelsespolitiske ma l for 2016 

Rammerne omkring kommunernes beskæftigelsesplaner er fra og med 2016 blevet ophævet på en række 

områder. Det betyder, at kommunerne ikke længere skal følge en detaljeret proces for udarbejdelse 

fastlagt af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR), men stort selv kan tilrettelægge processen i 

overensstemmelse med den administrative og politiske målsætning.  Det eneste overordnede krav er, at 

kommunerne er opmærksomme på de af beskæftigelsesministeren udmeldte beskæftigelsespolitiske mål: 

 

 

 

 

De beskæftigelsespolitiske mål skal ses som en overordnet ramme for beskæftigelsesindsatsen i 2016 og 

skal være med til at sikre et robust og fremtidssikret arbejdsmarked i de kommende år. Det betyder blandt 

andet, at målene ikke kun vil have en direkte effekt på ledigheden og beskæftigelsen i 2016, men især i de 

kommende år i form af, at den enkelte bliver fastholdt i beskæftigelse, og virksomhederne kan rekruttere 

kvalificeret arbejdskraft.   

Frederikshavn Kommune har valgt at udnytte, at processen omkring opfølgning på de 

beskæftigelsespolitiske mål er afbureaukratiseret. Kommunen har omsat de beskæftigelsespolitiske mål til 

tre lokale mål, som er særligt relevante for kommunen, og som afspejler de lokale udfordringer: 

 

1 
• Flere ledige skal opkvalficeres 

2 
• Samarbejdet med erhvervslivet skal styrkes 

3 

• Borgere i udkanten af arbejdsmarkedet skal tættere eller ind på 
arbejdsmarkedet bl.a. gennem en styrket tværfaglig indsats  

4 
• Flere unge skal have en uddannelse 

5 

• Borgere i integrationsprogrammet skal hurtigere ind på 
arbejdsmakredet 

 Flere unge skal have en uddannelse. 

 Borgere i udkanten af arbejdsmarkedet skal tættere eller ind på arbejdsmarkedet bl.a. gennem 

en styrket tværfaglig indsats. 

 Langtidsledigheden skal bekæmpes. 

 Indsatsen for bedre match mellem arbejdsløse og virksomheder skal styrkes. 
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Beskæftigelsespolitisk mål nr. 1 

Flere ledige skal opkvalificeres 
Opkvalificeringsparate ledige med svag eller forældet uddannelsesbaggrund skal 

opkvalificeres til ordinær varig beskæftigelse inden for brancher med gode 

beskæftigelsesmuligheder.  

I Frederikshavn kommune er der forholdsvis mange i arbejdsstyrken med svag uddannelsesbaggrund. 

Arbejdsmarkedet efterspørger i stigende grad faglærte kompetencer, og derfor er det vigtigt at sætte ind 

med en opkvalificeringsindsats, som reducerer risikoen for langtidsledighed og samtidig understøtter 

beskæftigelsen. Dertil kommer, at gennemsnitsalderen i arbejdsstyrken er stigende, hvilket bl.a. kan 

tilskrives, at de ungdomsårgange, som træder ind på arbejdsmarkedet, er markant mindre i antal end de 

store efterkrigsgenerationer.  

Derfor er det vigtigt at sætte ind med en opkvalificeringsstrategi målrettet opkvalificeringsparate ledige, 

som kan øge beskæftigelsen for ledige med svag uddannelsesbaggrund og understøtte virksomhedernes 

vækstpotentialer.  

Målsætning for opkvalificeringsindsatsen  
Opkvalificeringsstrategien er en vigtig prioritering i 2016 og derfor ønskes gennemsigtighed om indsatsen. 

Dette skal være med til at sikre kvalitet i drøftelserne med samarbejdspartnere i bl.a. Det Lokale 

Arbejdsmarkedsråd om retningen for indsatsen. Derfor er der udarbejdet en række resultatkrav, som der 

løbende vil blive fulgt op på:  

 

 

  

Resultatkrav for beskæftigelsesmål 1: Flere ledige skal opkvalificeres 

 Jobcenter Frederikshavn skal etablere 80 voksenlærlingepladser 

 Jobcenter Frederikshavn skal igangsætte 80 jobrotationsforløb 

 50 opkvalificeringsparate borgere skal have gennemført en Realkompetence 

vurdering. 

 50 borgere skal   6 måneder efter  afslutning på et opkvalificeringsforløb stadig 

være i beskæftigelse 
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Hvem skal opkvalificeres? 
Beskæftigelsesmålet omhandler gruppen af opkvalificeringsparate ledige, som har behov for en 

opkvalificeringsindsats for at kommer tilbage i ordinær varig beskæftigelse. Nedenfor er der opstillet en 

figur, som viser de grupper af opkvalificeringsparate ledige, som er i målgruppen for beskæftigelsesmålet: 

 

 

Som det fremgår af figuren, omhandler beskæftigelsesmålet ledige med en bred vifte af udfordringer, men 

fællesnævneren er, at vejen tilbage til ordinær varig beskæftigelse går gennem opkvalificering, og at de alle 

er motiverede for indsatsen og aktivt medvirkende. 

Det er jobcentret, som bevilliger opkvalificeringsforløbet, og jobcentrets medarbejdere vil i samtalerne med 

de opkvalificeringsparate ledige afklare potentialet for opkvalificering. I forbindelse med samtalerne vil der 

lægges vægt på at afklare følgende: 

 Erhvervserfaring 

 Kompetencer 

 Beskæftigelsesmuligheder indenfor nuværende branche 

 Motivation 

 Realistisk vej tilbage til arbejdsmarkedet  

Det er vigtigt understrege, at såvel den ledige som jobcentret skal mene, at vejen tilbage til 

arbejdsmarkedet går gennem opkvalificering inden for områder med gode beskæftigelsesmuligheder på 

enten Arbejdsmarkedsbalancen eller sekundært Jobcenter Frederikshavns mulighedsliste. Der er med 

andre ord ikke frit valg på hylderne, og opkvalificering til beskæftigelsesmålet skal ikke ses som en rettighed 

for opkvalificeringsparate, men som mulighed for dem, som viser engagement, vilje og parathed til 

omstilling. Derudover er det vigtigt at understrege, at det ordinære uddannelsessystem fortsat er en 

Ufaglærte over 25 år uden 
ungdomsuddannelse eller 
specialicerede ufaglærte 

Borgere på integrations-
programmet som har 

afsluttet 
Danskuddannelse  

Langtidsledige og 
selvforsørgende som har 

opbrugt retten til 
dagpenge 

Unge med en gymnasiel 
ungdomsuddannelse, som 

ikke er blevet anvendt 

Faglærte ledige med 
forældede kompetencer 

Ledige eller 
beskæftigende som er 

motiveret for et voksen- 
lærligeforløb 

Revalidender og 
fleksjobvisiterede 

Faglærte ledige med 
kompetencer, som ikke 
længere efterspørges 

EU-borgere med mangel- 
fulde dansksproglige 

kompetencer  
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mulighed for dem, der ønsker uddanne sig til f.eks. sygeplejeske eller folkeskolelærer, eller som på anden 

vis ønsker at indgå i et ordinært uddannelsesforløb.  

Hvis indsatsen skal lykkes, kræver det et tæt samarbejde med Center for Arbejdsmarkeds 

samarbejdspartnere som f.eks. a-kasserne, uddannelsesinstitutioner og Det Lokale Arbejdsmarkedsråd. 

Især for de opkvalificeringsparate, som er dagpengemodtagere, udgør fællessamtalerne mellem jobcentret, 

den ledige og a-kasserne et vigtigt forum for drøftelse af opkvalificeringsstrategien. Mange ufaglærte har 

haft dårlige erfaringer med uddannelsessystemet og ønsker ikke at screenes for f.eks. ordblindhed. Her vil 

a-kasserne kunne bidrage væsentligt i forbindelse med at få motiveret den ledige til at tage ejerskab for et 

opkvalificeringsforløb.    

Hvordan skal der opkvalificeres? 
Alle opkvalificeringsparate ledige har ikke behov for den samme indsats, da nogle er ordblinde, andre har 

gennemført AMU-kurser, og andre igen er faglærte med forældede uddannelse. Derfor er det vigtigt, at 

indsatsen altid tager udgangspunkt i en individuel vurdering i samtalerne mellem jobcentret og den enkelte 

ledige. Jobcenter Frederikshavn har udarbejdet 3 spor, som skal ses som en overordnet ramme for 

opkvalificeringsindsatsen1.  

Spor 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 EUV er særligt målrettet ledige, som f.eks. har arbejdet som ufaglært i et institutionskøkken, i en 

produktionsvirksomhed eller på en byggeplads. EUV veksler mellem undervisning på en skole og perioder i praktik. 
Den Regionale Uddannelsespulje blev implementeret i forbindelse med beskæftigelsesreformen, hvor der på 
landsplan blev afsat 100. mio. kr. til en regional uddannelsespulje, der fordeles mellem jobcentrene efter deres andel 
af ledige dagpengemodtagere. Jobcentrene kan anvende puljen til korte, erhvervsrettede uddannelsesforløb. 

 Særligt ufaglærte, som har minimum 2 års erhvervserfaring inden for samme branche, og 

ufaglærte som gennem årerne har gennemført et eller flere AMU-kurser, kan profitere af et 

kompetenceløft. Et kompetenceløft, som går ud på at løfte fra ufaglært til faglært eller 

specialiseret ufaglært. Center for Arbejdsmarked vurderer, at op imod 50 % af de 

opkvalificeringsparate er omfattet af dette spor. Indsatsen for denne gruppe af 

opkvalificeringsparate starter med en screening af den enkelte ledige. I screeningen vil der 

være fokus på at identificere, om borgeren er motiveret for opkvalificering, og herefter en 

vurdering af, om der er behov for et forløb på sprogskole, ordskole eller f.eks. en real 

kompetence vurdering inden en regulær uddannelsesindsats. Selve uddannelsesforløbene vil 

fokusere på erhvervsuddannelse for voksne (EUV), jobrettet uddannelse og Den Regionale 

Uddannelsespulje1.  
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Spor 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spor 3 

 

 

 

 

 

 

De 3 spor indeholder eksempler på opkvalificeringsforløb for opkvalificeringsprate borgere. For spor 1 og 2 

er det vigtigt at bemærke, at tilbud om realkompetence vurdering spiller den afgørende faktor. Det er 

igennem en kompetencevurdering, at den specialiserede ufaglærte CNC operatør kan opnår merit og f.eks. 

opnå at kunne gennemføre en uddannelse som industritekniker inden for dagpengeperioden på to år. I 

forbindelse med realkompetencevurdering, skal det fremhæves, at vurderingen altid fortages med 

udgangspunkt i persons nuværende ufaglærte kompetencer set i forhold til en konkret uddannelse. Det 

betyder, at der ikke er frit valg på ”alle hylder”, men at merit til en uddannelse gives i forhold til helt 

konkrete erhvervede kompetencer.     

 Specialiserede ufaglærte og faglærte med kompetencer, som ikke efterspørges, eller hvor 

der er behov for yderligere specialisering for at opnå varig tilknytning til arbejdsmarkedet.  

Ledigheden opstår ofte på grund af et fald i beskæftigelsen i brancherne i takt med, at 

produktionen flyttes væk fra Danmark, eller at produktionen automatiseres/digitaliseres. 

Det betyder, at denne gruppe jævnligt har perioder med ledighed. Center for Arbejdsmarked 

vurderer, at op imod 30 % af de opkvalificeringsparate er omfattet af sporet. Denne gruppe 

af ledige vurderes at være direkte parate til at påbegynde et opkvalificeringsforløb eventuel i 

samarbejde med en real kompetence vurdering. Forløbene vil fokusere på jobrettet 

uddannelse, EUV og Den Regionale Uddannelsespulje.    

 

Specialiserede ufaglærte og faglærte med stærke og efterspurgte kompetencer samt stabil 

tilknytning til arbejdsmarkedet, men som på grund af alder eller sociale-, fysiske- eller 

psykiske udfordringer har svært ved at opnå tilknytning til arbejdsmarkedet. Denne gruppe 

vurderes at udgøre ca. 20 % af de opkvalificeringsparate. Opkvalificeringsindsatsen for 

denne målgruppe vil primært være virksomhedsvendt. Virksomhedspraktik og privat 

løntilskud vil være de fortrukne redskaber, men der kan også igangsættes korte 

uddannelsesforløb, såfremt borgere kan fremvise jobgaranti. 
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Beskæftigelsespolitisk mål nr. 2 

Samarbejdet med erhvervslivet skal styrkes 
Der er behov for at styrke jobcentrenes samarbejde  med virksomhederne for 

herigennem at kunne levere en proaktiv og systematisk hjælp til rekruttering af 

arbejdskraft. Der er også et stærkt behov for at arbejde målrettet med at undgå 

fremtidige flaskehalse på arbejdsmarkedet . 

 

Et godt samarbejde mellem jobcentrene og virksomhederne er des uden afgørende 

for at kunne tilbyde flere udsatte borgere en virksomhedsrettet indsats samt at 

fastholde personer med nedsat arbejdsevne eller sygdom på deres arbejdsplads.  

Målsætning for den virksomhedsrettede indsats 
Jobcenter Frederikshavn vil i 2016 fortsætte linjen fra 2015 ved at have fokus på tilvejebringelse og 

formidling af jobåbninger og ordinære jobs til de arbejdsmarkedsparate ledige, som skabes på baggrund af 

et intensiveret opsøgende arbejde i virksomhederne. 

I dialogen med virksomhederne skal der løbende sættes fokus på muligheden for opkvalificering af 

nuværende og kommende medarbejdere; blandt andet gennem jobrotation og voksenlærlingeordningen. 

Tilskudsordningerne inden for beskæftigelsesområdet vil især blive anvendt i forhold til at bringe 

opkvalificeringsparate og progressionsparate borgere tættere på arbejdsmarkedet.   

 

Det er helt centralt, at indsatsen overfor virksomhederne opprioriteres. Et godt virksomhedssamarbejde er 

en forudsætning for, at Jobcenter Frederikshavn kan hjælpe ledige i job. En tæt kontakt og dialog med 

virksomhederne er med til at sikre, at jobcentret kender virksomhedernes nuværende og kommende behov 

for arbejdskraft.  

Resultatkrav for beskæftigelsesmål 2:  

 X % [45 % i 2015] af kommunens virksomheder skal samarbejde med Jobcenter 

Frederikshavn 

 Der skal foretages mindst 500 virksomhedsbesøg i virksomheder, som vi i dag ikke 

samarbejder med. 

 Jobcenter Frederikshavn skal oprette mindst x jobannoncer på Jobnet i samarbejde 

med virksomhederne [350 i 2015] 

 Der skal oprettes 3 nye virksomhedscentre inden for produktion, køkken og montage   

med fokus på progressionsparate borgere. 
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Når jobcentret kender virksomhedernes behov, er det muligt at målrette indsatsen og igangsætte de 

opkvalificeringsforløb for ledige, hvor der efterfølgende er mulighed for job. Virksomhederne og jobcentret 

skal samarbejde om at klæde arbejdsstyrken rigtigt på.  

Samtidig er det vigtigt, at Jobcenter Frederikshavn har et stort kendskab til de lediges kompetencer, så de 

kan henvise de rette personer, når virksomhederne har et rekrutteringsbehov. Jobcenter Frederikshavn 

ønsker at være virksomhedernes fortrukne rekrutteringspartner, og det kræver, at jobcentret kan formidle 

de medarbejdere, som virksomhederne efterspørger.  

Strategi for samarbejde med erhvervslivet 
Formidling af ordinære jobs er en kerneopgave i jobcentret, og der er fokus på jobskabelse. 

Virksomhederne skal kende jobcentrets ydelser, og de skal vide, at jobcentret tilbyder hjælp til rekruttering 

i form af oprettelse af jobannoncer, udsøgning af cv’er samt tæt opfølgning på processen. 

Virksomhederne besætter ofte ledige stillinger uden jobopslag via uopfordrede ansøgninger og gennem 

netværk, og det betyder, at mange jobs ikke er synlige for ledige. Når jobcentrets kontakt med 

virksomhederne er tæt, får jobcentret kendskab til nogle af disse stillinger og kan så spille de ledige på 

banen. 

Som rekrutteringspartner er Jobcenter Frederikshavn en aktiv medspiller i forhold til at skabe vækst og 

udvikling i virksomhederne. Jobcentret kan hjælpe virksomhederne med at afklare deres kommende 

medarbejder-, uddannelses- og kompetencebehov samt rådgive om, hvordan jobcentrets tilbud kan 

understøtte dette.  

 

 

 

 

Virksomhedsforberedende forløb 

Et godt virksomhedssamarbejde er også en forudsætning for, at der kan igangsættes virksomhedsrettede 

forløb. Dette gælder ikke mindst gældende for forløb for borgere i udkanten af arbejdsmarkedet. 

Frederikshavn Kommune har en stor gruppe kontanthjælpsmodtagere på langvarig offentlig forsørgelse, 

hvor det kræver en særlig indsats af virksomhederne at have dem virksomhedspraktik. Når denne 

målgruppe skal fastholdes, afprøves og udvikles med henblik på at komme tættere på arbejdsmarkedet, er 

det ekstra vigtigt med en tæt dialog med virksomhederne. Der skal løbende ske en holdningsbearbejdelse 

hos virksomhederne, så de i højere grad bliver villige til at åbne dørene for denne målgruppe. Særligt skal 

potentialet i de små virksomheder udnyttes. 

Fastholdelse af sygemeldte  

Jobcenter Frederikshavn har fokus på at tilbyde virksomheder hjælp til at fastholde medarbejdere, der ikke 

kan udføre deres sædvanlige arbejdsopgaver på grund af sygdom. Ofte kan der findes løsninger, så 

medarbejderen kan blive i virksomheden på trods af sygdom; især hvis der tidligt i forløbet iværksættes en 

indsats. Det kan f.eks. være personlig assistance, bevilling af hjælpemidler eller tildeling af 

Jobcenter Frederikshavn ønsker at bygge bro mellem udbuds- og efterspørgselssiden for at sikre et 

optimalt match mellem virksomhedernes behov og arbejdsstyrkens kompetencer. Det kræver, at 

jobcentret leverer en professionel service til virksomhederne. Virksomhederne skal opleve, at indsatsen er 

virksomhedsfokuseret, og at det er nemt at samarbejde med jobcentret. De skal føle, at de får en god 

service og hjælp i samspillet med jobcentret. 
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arbejdsredskaber. Der kan også etableres en § 56-aftale ved kronisk eller langvarig sygdom med risiko for 

øget sygefravær, eller medarbejderen kan få en delvis sygemelding. Jobcentret informerer virksomhederne 

om de redskaber, der kan bringes i spil for at en medarbejder kan fastholdes i ansættelsen. Herudover 

orienteres om fast track-ordningen, som handler om at samarbejde ekstraordinært tidligt med 

virksomhederne og med sygemeldte medarbejdere ved sygemeldinger, som forventes at vare over otte 

uger. 

Samarbejde med Erhvervshus Nord og VEU-center Nord 

For at højne kvaliteten af den virksomhedsrettede indsats samarbejder Jobcenter Frederikshavn tæt med 

blandt andet Erhvervshus Nord, VEU-center Nord og de lokale uddannelsesinstitutioner. Der er også et tæt 

samarbejde med jobcentrene i Hjørring Kommune, Brønderslev Kommune og Aalborg Kommune om blandt 

andet jobformidling, kampagner og vidensdeling. Der er i Nordjylland generelt stor enighed om, at det er 

nødvendigt med et godt samarbejde mellem beskæftigelses-, uddannelses- og erhvervspolitikken.  

Virksomhedsbesøg giver en viden, som de andre også kan have nytte af. Erhvervskontorerne arbejder 

blandt andet for, at der etableres nye virksomheder, og det forudsætter kvalificerede medarbejdere. 

Jobcentrene forsøger at finde kvalificerede ledige, og lykkes det ikke, træder uddannelsesinstitutionerne til 

med opkvalificering af de ledige. En erhvervskonsulent, der besøger en virksomhed for at drøfte eksport og 

markedsføring, vil ofte også høre om det fremtidige behov for arbejdskraft. Denne viden skal videre til 

jobcentret, og uddannelsesinstitutionerne har samtidig brug for at vide, hvor der er stigende behov for 

udbud af kurser. 

Det er vigtigt, at jobcentret og virksomhederne finder hinanden i et gensidigt samarbejde, hvor der er en 

klar forventningsafstemning. Jobcentret har brug for virksomhederne til at tage imod ledige, som skal have 

afprøvet deres færdigheder, mangler praktisk erfaring eller endnu ikke er helt klar til arbejdsmarkedet eller 

uddannelse. Virksomhederne får hjælp til at besætte ledige jobs og til at få lavet uddannelsesplaner for 

deres ansatte.  

Overordnet set er målet for Frederikshavn Kommune at styrke dialogen og samarbejdet med 

virksomhederne. Fokuspunkterne er afdækning af virksomhedernes behov for arbejdskraft, formidling af 

ledige samt etablering af forløb i form af virksomhedspraktik og job med løntilskud. 
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Beskæftigelsespolitisk mål nr. 3 

Borgere i udkanten af arbejdsmarkedet skal tættere eller ind på 

arbejdsmarkedet bl.a. gennem en styrket tværfaglig indsats 
 

Beskæftigelsesgraden er betydelig lavere blandt nogle gruppe end andre. Det gælder eksempelvis 

personer med funktionsnedsættelse, herunder psykiske lidelse og sygemeldte. Årsagen kan blandt 

andet være, at nogle borgere i udkanten af arbejdsmarkedet har sammensatte problemer, der 

kræver en tværfaglig indsats. 

Jobcentret har stærkt fokus at bringe borgere i udkanten af arbejdsmarkedet tættere på eller ind på 

arbejdsmarkedet. Der er pågået en udvikling til at kunne arbejde med progressionsmåling, koordinerende 

sagsbehandling, mentorindsats og tværgående samarbejde. Dette er de metoder, jobcentret vil anvende til 

at opnå resultatkravene. 

Siden fleks- og førtidspensionsreformen trådte i kraft den 1. januar 2013, er der sket meget i forhold til 

kompetence- og metodeudvikling. Koordinerende sagsbehandling, progressionsmåling, 

rehabiliteringsindsats og tværgående samarbejde er blevet en del af hverdagen i jobcentret og nøgle til 

succes. Formålet er, at vi arbejder helhedsorienteret og med bemyndigelse af hver enkelt borger. 

Målsætning for borgere i udkanten af arbejdsmarkedet 
Målsætning er at vi igennem er stærkt tværfagligt samarbejde kan få skabet hurtigere progression for 

borgere i udkanten af arbejdsmarkedet. Vi vil tilbyde borgere en indsats, som beror på en flerfaglig 

vurdering, og som består af indsatser fra flere fagområder, når det vurderes relevant. 

Målsætningen for progressionsmåling er, at alle flerfaglige længerevarende forløb registreres, og der 

arbejdes målorienteret og med progression i ressourceforløb; for progressionsparate borgere. 

Mentorordningen opprioriteres for de mestringsparate borgere for at understøtte, at borgere har mulighed 

for at gennemføre forandringstiltag. Vi vil investere i mentorer med henblik på hjælp til selvhjælp. 

Mentorindsatsen er i dag en fælles indsats i mellem Center for Unge (CFU) og Jobcentret, som 

administreres af CFU. Vi ønsker at kvalificere mentorindsatsen yderligere så matchet mellem borger og 

mentor, bliver så stærkt som muligt.  

Resultatkravene for beskæftigelsespolitisk mål nr. 3 opnår vi ved at arbejde målrettet med de ovennævnte 

målsætninger og opretholde et vedvarende fokus på at italesætte og anvende de nye metoder og 

funktioner.   
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Ny organisering 
I Center for Arbejdsmarked er der pågået en omstrukturering af organisationen, hvor indsatsen i Jobcentret 

er blevet opprioriteret, og indsatser skal have en mere forebyggende karakter. Der er således tilført 

ressourcer til afdelingerne til sagsbehandling, og det forventes, at samspillet med borgerne vil kunne 

tilrette lægges med fokus på hjælp til selvhjælp.   

Herudover er et Coach- og Mestringsteamet blevet implementeret i Jobcentret, som skal arbejde med 

screeninger af primært ny ledige progressionsparate og mestringsparate borgere, samt coachindsatser 

tidligt i sagsforløbet. Coachindsatsen er baseret på samtaleforløb med ledige med psykiske- og sociale 

udfordringer, hvor Jobcentret skønner, at den enkelte at profitere af et coachforløb. 

I forbindelse med rehabiliteringsindsatsen for mestringsparate borgere er der også oprettet et særligt 

ressourceforløbsteam, hvor sagsstammerne er reduceret, og kvalitative og tværfaglige indsatser skal kunne 

varetages i højere grad. Herudover benyttes rehabiliteringsteamet til tværfaglige og lægefaglige 

vurderinger i sager med et længerevarende sagsforløb.  

  

Resultatkrav for beskæftigelsesmål 3 i 2016 

 110 borgere skal flyttes fra at være 

progressionsparate til at være opkvalificeringsparate  

eller  i beskæftigelse –herunder: 

o 50 sygedagpengeforløb, skal afsluttes til  

revalidering 

o 60 aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere 

skal  skifte målgruppe til at være jobparat. 

 Antallet af ledighedsydelsesmodtagere som kommer i 

fleksjob på under 10 timer skal være over 25 
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Indsatsen i Jobcenter Frederikshavn  
For at opnå resultatkravene prioriteres de funktioner og metoder, som kan bringe borgere på kanten af 

arbejdsmarkedet tættere eller ind på arbejdsmarkedet. Metoderne er: 

 

 

Neden for vil de enkelte metoder blive gennemgået nærmere 

Progressionsmåling  

Progressionsmåling handler om at arbejde med mål og delmål. Årsagen til, at det er afgørende, at vi i 

jobcentret arbejder med mål, er, at det kun er den enkelte borger, som kender det mål – eller den drøm – 

som kan motivere vedkommende frem imod netop det, som gør, at en borger opnår hel eller delvis varig 

selvforsørgelse. 

For at kunne understøtte en mestrings- eller progressionsparat borger i at opnå en varig forandring, skal vi i 

Jobcentret være i stand til at nå ind til det, borgeren faktisk ønsker sig for sin fremtid. Vi skal med 

screeninger og profilafklaring afdække, hvad der står i vejen for, at borgerne kan realisere det, de faktisk 

ønsker sig. Det er arbejdet med forhindringerne på vejen, som bliver delmålene for på sigt at nå i mål.  

Typisk vil der ske det, at borgerens mål vil ændre sig undervejs i processen. Hvis borgerens oprindelige mål 

var at blive dyrlæge eller dyrepasser i zoo, vil der oftest ske det, at borgeren får sat tingene i perspektiv i 

løbet af den udviklingsproces, Jobcentret faciliteter, sådan at borgeren selv tilpasser sine valg til de givne 

omstændigheder.  

 

 

Progressionsmåling 

Tværgående samarbejde 

Koordinerende sagsbehandling 

Mentorindsats 

Screening- og mestring 

Vi skal skabe motivation, tro, ejerskab og handling hos borgeren ved at vise en synlig – og sandsynlig – vej 

til forandring. Herudover skal borgeren kunne se resultater og progression undervejs.  
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I værktøjskassen til den indsats har vi progressionsmåling samt hjælp til selvhjælp- og coachtilgangen. 

Herigennem inddrages borgeren og får muligheden for at få indflydelse på eget forløb, og hermed får det 

engagement og medejerskab som er forudsætningen for, at borgeren når sit mål. 

Borgerne vil typisk skulle gennem en sårbar proces for at komme frem til målet, og vi skal guide dem med 

at blive på sporet og holde fokus undervejs. Tovholderfunktionen varetages i to forskellige funktioner – 

nemlig mentorindsatsen og koordinerende sagsbehandling. 

Koordinerende sagsbehandling  

Jobcentret skal motivere og understøtte en udviklingsproces hos borgere på kanten af arbejdsmarkedet. 

Her skal vi sætte ind med indsatser, som matcher den individuelle borgers behov, og da der ofte er tale om 

komplekse sammensatte problemstillinger, vil der ofte være behov for en individuel flerfaglig indsats.  

Den koordinerende sagsbehandler er tovholder i de flerfaglige forløb, som oftest omfatter ressourceforløb 

og aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere samt jobafklaringsforløb på sygedagpenge og integration. 

Det er vigtigt, at koordinerende sagsbehandler samarbejde med sagens øvrige parter fra andre fagområder, 

sådan at alle arbejder i samme retning med borgeren og med respekt for vigtigheden af bidrag fra de 

respektive fagområder. 

Tværgående samarbejde  

Tværgående samarbejde er en forudsætning for at kunne lave tværfaglige forløb for borgere på kanten af 

arbejdsmarkedet. Derfor har Center for Arbejdsmarked også arbejdet målrettet på at etablere et 

velfungerede samarbejde på tværs af kommunens fagcentre på social- og sundhedsområdet. Vi har udbredt 

kendskabet til beskæftigelsesreformerne, og de krav til tværfagligt samarbejde, de stiller til kommunerne. 

Medarbejdere og ledere i de respektive fagcentre er forberedt på, at koordinerende sagsbehandlere fra 

jobcentret vil henvende sig i forbindelse med samarbejdet i de tværfaglige forløb, og de vil gå ind i 

samarbejdet, når de vurderer dette er fagligt relevant. I jobcentret omfatter dette ressourceforløb, 

jobafklaringsforløb, integrationsforløb og forløb for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere.  

For at få det optimale udbytte af flerfaglige forløb med tværgående sagsbehandling er der behov for 

yderligere udvikling af det tværfaglige samarbejde med adgang til de relevante indsatser og med en 

smidigere sagsbehandling.   

Mentorordningen  

Optimering af anvendelsen af mentorer understøtter borgerne på kanten af arbejdsmarkedet i at komme 

ind eller tættere på arbejdsmarkedet. Det er særlig vigtigt at borgere, som skal i gang med et forløb, har 

støtte i hverdagen også, sådan at den proces, borger sætter i gang sammen med koordinerende 

sagsbehandler bliver gennemført og hermed en realitet. Ofte vil mentor være den støtteperson, som kan 

etablere den tætte relation til den enkelte borger, som koordinerende sagsbehandler ikke har mulighed for 

at etablere, men som skal understøtte grundlaget for samspillet mellem borger og jobcenter. Derfor skal 

mentorordningen opprioriteres i indsatsen. 

Screening- og Mestringsteam 

Oprettelse af et Screenings- og Mestringsteam i Jobcentret er en del af arbejdet med tidlig indsats, hvor der 

bliver en tættere sammenhæng mellem den social- og sundhedsfaglige screening og vurdering. Det 
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forventes at en målrettet tidlig indsats vil kunne forkorte sagsforløbene, og herved understøtte borgernes 

vej ud på arbejdsmarkedet på en hurtigere og mere kvalificeret måde. Teamet hvor der bl.a. er tilknyttet 

psykologer, fysioterapi og kompetencer inden for sundhed og ernæring, vil være med til at screene ny 

ledige med henblik på at give sags sparring til sagsbehandlerne. Dermed er det hensigten, at vi kan sætte 

ind med den rigtige indsats så tidligt som muligt og reducere tiden en borger modtager offentlig 

forsørgelse.  
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Beskæftigelsesmål 5: Borgere i integrationsprogrammet skal hurtigere ind 

på arbejdsmarkedet 
Integrationsindsatsen står over for store ændringer i fremtiden. Der skal sættes 

mere fokus på job og uddannelse og findes andre veje til at lære dansk og blive 

integreret i det danske samfund. 

Baggrunden for dette er blandt andet, at mange af de nye borgere har brugbare kompetencer med sig, som 

kan anvendes på arbejdsmarkedet. Den arbejdskraftsreserve der står til rådighed skal sættes i spil med en 

ny og mere erhvervsrettet indsats. 

I 2016 skal vi modtage 184 personer samt en del familiesammenføringer, hvilket sætter indsatsen under et 

voldsomt pres med væsentlig flere modtagelser/boligplaceringer og endnu flere borgere i sagsstammerne 

hos jobkonsulenterne.  

Målsætning for integrationsindsatsen 
Fokus vil være rettet imod at øge antallet af integrationsborgere som afsluttet integrationsprogrammet til 

selvforsørgelse i enten job eller ordinær uddannelse. Igennem branchepakkerne opnår deltagerne erfaring 

og kompetencer, som kan anvendes på det lokale arbejdsmarked i Frederikshavn Kommune. 

Integrationsborgere udgør dermed en vigtig arbejdskraft reserve inden for områder med gode 

beskæftigelsesmuligheder.  

Integrationsindsatsen 
Integrationsindsats tager sit sigte i, at integrationen skal indeholde både den sprogmæssige del og den 

virksomhedsrettede del, henimod en hurtigere selvforsørgelse. Integrationen får et endnu bedre afsæt med 

en sammensætning af sprogundervisning på sprogskolen og den daglige kontakt med danskere på en 

arbejdsplads. Vi vil have gjort op med, at forudsætningen for integration er det danske sprog – 

forudsætningen er både sprog og job. 

Nedenstående figur er en illustration af, hvorledes den overordnede struktur vil se ud i Frederikshavn 

Kommune: 

Resultatkrav for beskæftigelsesmål 5 i 2016 

 X antal borgere skal afslutte integrationsprogrammet 

til ordinær beskæftigelse. 

 Der skal etableres X antal virksomhedspraktikker i 

forbindelse med branchepakke forløbene. 
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Borgeren boligplaceres enten permanent eller midlertidigt og tilmeldes straks sprogskolen med 3-ugers 

fuldtidsundervisning. Der lægges en plan sammen med borgeren for hans/hendes forløb og foreløbig 

kompetenceafklaring på intergrationsplansmødet. Efterfølgende suppleres sprogskolen med kommunens 

introforløb – Job & Liv i Danmark med det sigte at komme i gang med et brancepakkeforløb frem mod 

selvforsørgelse. Job & Liv indeholder bl.a. Information om arbejdsmarkedet, samfundsforhold, 

virksomhedsbesøg osv.  

For at imødekomme behovet for en mere virksomhedsrettet indsats, der er kombineret med 

sprogundervisning, skal flygtninge/indvandrere tilbydes et branchepakkeforløb, der bibringer borgerne 

motivation og kompetencer og som styrker deres muligheder for ordinær beskæftigelse. Branchepakkerne 

udarbejdes og tilpasses i forhold til de muligheder, der er på det lokale arbejdsmarked i Frederikshavn 

Kommune. Indsatsen i branchepakkeforløb kan illustreres på følgende måde 

 

Boligplacering 
(4 uger) 

Integrations- 
plansmøde 

Sprogskole (3 
uger) 

Job & Liv (8 
uger) 

Branchepakker - frem 
til selvforsørgelse 
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Branchepakkerne fokuserer på områder med gode beskæftigelsesmuligheder i Frederikshavn Kommune. En 

branchepakke kan f.eks. være ”rengøring”, ”pleje og omsorg” eller lager”. Fælles for branchepakkerne er, at 

den enkelte integrationsborger får et indgående kendskab til en branche med fokus på praktisk erfaring og 

kompetenceudvikling.   

Center for Arbejdsmarked forventer, at indsatsen vil være med til at understøtte sy flere 

integrationsborgere kommer i job og uddannelse og dermed bliver selvforsørgende.  

Efterværn 

3. Virksomhedsforløb (vedligeholdelse og strategisk planlægning) 

2. Virksomhedsforløb (specialistkompetencer 

1. Virksomhedsforløb (basiskompetencer) 

Snusepraktik og valg af branche 

Introduktionsforløb 



Bilag: 5.1. Antal henvendelser

Udvalg: Arbejdsmarkedsudvalget
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 Bilag 2   Vendsyssel 

 

 

 

Projekt ”På Rette Kurs – gældsrådgivning for udsatte borgere” 

 

                 Frilandsvej 111, 9800 Hjørring, 24438324 – raadgiver@lo-vendsyssel.dk 

 

 

Henvendelser til LO Vendsyssel Gældsrådgivning i perioden 1.5.2013 – 15.3.2015 

 

 Brønderslev Hjørring      Frederikshavn 

K     36 53 62 

M 38 62 49 

 

Forsørgelse 

Kontanthjælp 38 57 61 

Sygedagpenge 7 7 9 

Ledighedsydelse 3 2 - 

Dagpenge 5 14 12 

Arbejde 7 18 14 

SU 3 4 3 

Førtidspension 9 11 6 

Folkepension 2 2 1 

 

Alder 

Under 20 1 2 0 

20-25 14 11 22 

26-30 12 16 23 

31-35 11 12 9 

36-40 6 21 15 

40-50 11 20 28 

Over 50 19 15 16 

 

Metor  10 11 35 

Bisidder 6 14 10 

 

RKI 42 60 65 

 

Antal gange    

1 23 38 38 

2-5 21 43 38 

Over 5 8 10 14 

 

Skriftlig kontakt til 

myndigheder, krd. 

40 40 45 

 

Stoppet før afsluttet 15 20  18 

 

Sager i gang 22 14 23 



 

 Frilandsvej 111, 9800 Hjørring, 24438324 – raadgiver@lo-vendsyssel.dk 

 Brønderslev Hjørring Frederikshavn 

 

Gæld 

Under 50.000 kr. 26 22 19 

50.000-99.000 kr. 18 24 10 

100.000-500.000 kr. 20 42 72 

Over 500.000 kr. 10 9 12 

 

Gået fra passiv for-

sørgelse til arbej-

de/uddannelse                         

9 5 4 

  

Gældssaneringssager 5 6 4 

 

                            

 

Hjørring d. 25.3.2015/Marianne Jensen 
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Misbrugskonsultation og tættere på job II 
”I dag er jeg langt mere tillidsfuld, samarbejdsvillig, og har fået mere livskvalitet. 
Jeg har fået troen på, at jeg kan være en produktiv samfundsborger” Bo Hansen 

Center for arbejdsmarked 
01-07-2015 
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Baggrund 
I den 2-årige periode fra 1. februar 2013 til 31. januar 2015, har Specialteamet i Jobcenteret haft 
en misbrugskonsulent ansat med det formål, at bringe borgere, som misbruger rusmidler, tættere 
på job. 
 
Baggrunden for indsatsen har været, at et stigende antal borgere i Specialteamets målgruppe1 har 
misbrugt rusmidler. I december 2011 medvirkede medarbejderne i gruppen i en uformel optælling 
af ’kendte’ borgere med en misbrugsproblematik. I matchgruppe 2 og 3 var der 202 borgere med 
et kendt misbrug, hvoraf 80 var under 30 år, og 122 var over 30 år gamle. 
 
Målgruppen for indsatsen kan ikke umiddelbart placeres på arbejdsmarkedet på grund af 
misbrugets indflydelse på deres arbejdsevne, sociale kompetencer, helbred mv. Deres forløb i 
kontanthjælpssystemet bliver derfor langtrukket, og der er brug for en motiverende indsats. 
Jobkonsulenterne i Specialteamet har ikke været klædt på til at kunne udføre den motiverende 
opgave, der skal til, for at borgere med misbrug kommer tættere på job.    
 
Misbrugskonsulenten blev først ansat i 1 år, og med baggrund i en evaluering af han indsats og 
resultater, blev ansættelsen forlænget med yderligere 1 år.  
 
 
Målet med indsatsen 
Det oprindelige opdrag for målet med en 2-årig periode har været, at indsatsen skulle have 
følgende resultat: 
 

 100 borgere har været i kontakt med misbrugskonsulenten og har modtaget motiverede 
samtaler. 

 50 borgere af den gruppe modtager/har modtaget misbrugsbehandling. 

 15 borgere ud af den gruppe er blevet selvforsørgende. 

 Job- og virksomhedskonsulenter har tilegnet sig kompetencer, således at de fremover kan 
arbejde motiverende med denne gruppe borgere.  

 
 
Resultater efter 1. år 
For indsatsens 1. år fik vi opstillet en forandringsteori, som er anvendt i vurderingen af 
konsulentens borger-rettede aktiviteter: 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
1
 Borgere på kontanthjælp med problemer ud over ledighed. 
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Komponenter Målgruppe 
og 
ressourcer 

Aktiviteter Kortsigtede resultater 
1 år 

Langsigtede 
resultater 
2 – 3 år 

Motivere til  
behandling 

Borgere  
tilknyttet 
Special-
teamet 

Samtaler med 
misbrugskonsulent 

 Relations-arbejde  

 Motiverende 
samtaler 

 Individuel 
vejledning  

 Formidling og 
brobygning til det 
øvrige offentlige 
system  

 

 Erkendelse af 
skadeligt brug/ 
afhængighed 
hos borgeren. 

 Styrket 
motivation ift. 
behandling. 

 Øget viden om 
behandlings-
muligheder 
hos borgeren. 

 Mere 
konstruktivt 
samarbejde 
mellem borger 
og Jobcenter. 

 Borgerne 
gennemfører 
misbrugs-
behandling. 

 Bedre 
selvværd og 
tro på egne 
evner hos 
borgeren. 

 Øget 
arbejdsevne 
hos borgeren. 

 Øget udsigt til 
at borgeren 
kommer i varig 
beskæftigelse. 

 
 
I følge misbrugskonsulentens egen opgørelse var de konkrete resultater med borgerne pr. 14. 
november 2013 som føler:  
 
4 borgere stoffri/ædru på 60. døgn  
2 – 4 borgere clean/ædru i en kortere periode, da de har haft tilbagefald i perioden. 
8 af borgerne har deltaget i NA-møder og 1 deltager i AA-møder.  
5 af borgerne er kommet langt i deres personlige udvikling og viser fremskridt ift. de følgende 
faktorer: 
 

 Fremmøde 

 Tillid til misbrugskonsulenten 

 Taler åbent og ærligt om problemstillingerne 

 Viser viljen til forandring  

 Har reduceret deres forbrug af rusmidler.  
 
Som det fremgår af ovenstående forandringsteori, var målet, at borgerne indenfor 1 år kunne 
bringes tættere på job gennem en motiverende indsats, hvor de ville kunne begynde at arbejde 
med at ændre deres misbrugsadfærd. Dog er det et længere tidsperspektiv, og en længere 
indsatsperiode, som vil kunne bringe målgruppen til selvforsørgelse. 
 
 
Revideret mål for indsatsen og resultater med borgere efter 2. år 
Ifølge konsulentens egne opgørelser var der pr. 27. november 2014 følgende resultater: 
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I alt 13 borgere clean/ude af misbrug. 
I alt 3 borgere er blevet selvforsørgende (2 af dem gennem uddannelse). 
 
I forhold til det oprindelige mål med indsatsen - 15 selvforsørgende borgere, er dette ikke opnået. 
3 borgere er blevet selvforsørgende, og yderligere 10 er nu ude af deres misbrug, og har været det 
i en længere periode. Dette er, ift. målet og hvad der er realiserbart indenfor de givne rammer, et 
rigtig godt resultat. Det skal her tages med i betragtning, at misbrugskonsulenten stort set ikke har 
henvist borgerne til kommunens misbrugsbehandlingstilbud Behandlingscenter Nordenfjord, fordi 
borgerne selv har ønsket ikke at blive tilknyttet Nordenfjord. Forudsætningen for at opnå et 
resultat med 15 selvforsørgende borgere har været, at der blev etableret et samarbejde med 
Nordenfjord, og dette har ikke fundet sted.  
 
 
Misbrugskonsulentens aktiviteter 1. og 2. år: 
 
Samtaler 1. år: 
Det 1. år har misbrugskonsulenten haft samtaler planlagt med 54 borgere. En større andel af 
borgerne mødte ikke frem til samtalerne, og der er således 40 borgere, som har været igennem 
mellem 1 og 19 samtaler med misbrugskonsulenten i det første år. I alt har der i det første år 
været planlagt 292 samtaler og afholdt 163 samtaler. 
 
Det første år var samtalerne struktureret sådan, at Jobkonsulenterne fik en sidemandsoplæring 
samtidig. Samtalerne blev afholdt efter nedenstående model: 
 

1. Første samtale: Misbrugskonsulenten sidder med til møde mellem sagsbehandler og 
borger. Misbrugskonsulenten præsenterer sig, men bruger hovedsageligt første møde til at 
observere samtalen mellem borger og sagsbehandler. Efter samtalen gives feedback til 
sagsbehandler. 

2. Anden samtale: Sagsbehandler afholder samtalen med borgeren og misbrugskonsulenten 
observerer. Emnet i samtalen er misbruget og de problematikker der er omkring dette 
samt borgerens livshistorie i forhold til misbruget. Efter mødet er der sparring mellem 
misbrugskonsulent og sagsbehandler ift. samtalen med borgeren. 

3. Tredje samtale: Misbrugskonsulenten overtager samtalen med borger, og sagsbehandler er 
primært observatør. Efter samtalen er der sparring mellem sagsbehandler og 
misbrugskonsulent. 

4. Løbende samtaler mellem borger og misbrugskonsulent over en periode på 2 måneder: 
Målet er at borger skal have en samtale med misbrugskonsulenten hver 14. dag og 4 – 5 
samtaler gennemføres i perioden. Misbrugskonsulenten har kontakten med borgeren og 
indkalder til samtaler i perioden. 

 
 
Samtaler 2. år: 
På andet år har misbrugskonsulenten haft samtaler planlagt med 34 borgere. 6 af de borgere er 
aldrig mødt op, og det er således 28 borgere, som har været igennem mellem 1 og 20 samtaler. I 
alt har der på 2. år været planlagt 282 samtaler og afholdt 155 samtaler.   
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Samtaler med borgerne på 2. år har dog ikke fulgt planen for sidemandsoplæring, da 
Jobkonsulenterne ikke har haft tiden til at deltage aktivt i misbrugskonsulentens indsats med 
borgerne. Misbrugskonsulenten har afholdt samtaler alene med borgerne, og har i forløb med 
borgere været tovholder på indsatsen og indkaldt borgere til samtaler. 
 
Årsagen til, at der har været færre borgere i forløb på periodens 2. år, er, at det er mere givtigt at 
arbejde kvalitativt med færre borgere frem for at fokusere på at øge antallet af borgere. 
 
 
Holdundervisning for borgere 1. og 2. år: 
Ud over individuelle samtaler, har misbrugskonsulenten tilbudt borgerne, at deltage i 
holdundervisning.  
Holdundervisningen for borgerne fulgte 1. år følgende plan: 
 
18. juli kl. 13.00 – 15.00: Tilbagefaldets faser og advarselstegn. 
15. august kl. 13.00 – 15.00: Tilbagefaldets faser og advarselstegn fortsat. 
5. sept. kl. 14.00 – 16.00: Senfølger af misbrug og konsekvenser heraf. 
26. sept.  kl. 14.00 – 16.00: Misbruget og misbrugets funktioner. 
17. oktober kl. 14.00 – 16.00: Maslows behovspyramide. 
14. nov. kl. 14.00 – 16.00: Benægtelse 
5. december kl. 14.00 – 16.00: Misbrugskonsulentens egen historie og benægtelse. 
 
Der var 3 – 6 deltagere ved hver holdundervisning, og deltagerne har lavet hjemmearbejde i 
følgende emner: Tilbagefaldets faser, Maslows behovspyramide og benægtelse. 
 
Holdundervisningen for borgerne fulgte 2. år følgende plan: 
 
13. februar kl. 14.00 – 16.00: Benægtelse og benægtelsesmønstre 
13. marts kl. 14.00 – 16.00: Benægtelse og benægtelsesmønstre 
20. marts kl. 14.00 – 16.00: Misbrug/funktioner, benægtelsesstrategier 
10. april kl. 14:30 – 16:30: Gruppearbejde om benægtelse 
15. maj kl. 14.30 – 16.30: Dysfunktioner og senfølger 
26. juni kl. 14.30 – 16.30: Senfølger/skader, statusbeskrivelse 
7. juli kl. 14.30 – 16.30: Senfølger/skader 
21. august kl. 14.30 – 16.30: Opgave i kommunikation 
20. nov. Kl. 14.30 – 16.30: Hvad er behov? 
 
Holdundervisning for borgere var oprindeligt ikke en opgave, det forventedes 
misbrugskonsulenten skulle løse. Men fordi der har været en stor grad af frihed ift. 
opgaveløsningen, så har misbrugskonsulenten vurderet, at holdundervisning vil være en givtig 
metode og aktivitet ift. at tilbyde borgerne en indsats.  
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Yderligere borgerrettede aktiviteter i perioden: 
 
Misbrugskonsulenten har etableret og faciliteret et NA-møde i Frederikshavn by, hvor 8 borgere 
fra Jobcentret har haft fremmøde 1 gang ugentligt. Her ud over er han taget med borgere til AA 
møder. Ved møderne deltager også borgere, som ikke er tilknyttet Jobcenteret. Der har i 
gennemsnit været 15 deltagere ved hvert møde. 
Her ud over har misbrugskonsulenten været til rådighed på telefon, sådan at borgerne har kunnet 
kontakte ham udenfor almindelig arbejdstid. 
 
Misbrugskonsulentens borger-rettede aktiviteter, som han selv har etableret, har bestået i: 
 

 Relations-arbejde  

 Motiverende samtaler 

 Individuel vejledning 

 Holdundervisning  

 Formidling og brobygning til det øvrige offentlige system  
 

Vigtigt at skelne mellem kortsigtede og langsigtede resultater: 

Det er lykkedes for misbrugskonsulenten at opnå nogle af de langsigtede mål indenfor den 2-årige 
periode, nemlig at bringe borgere til at være selvforsørgende og hermed en øget udsigt til at 
borgeren kommer i varig beskæftigelse. 

Men vi kan i borgernes udtalelser også se en udvikling i forhold til de kortsigtede resultater:  

 Erkendelse af skadeligt brug/ afhængighed hos borgeren. 

 Styrket motivation ift. behandling. 

 Øget viden om behandlingsmuligheder hos borgeren. 

Generelt oplever borgerne at være startet på en udvikling, som de gerne vil fortsætte med. At 
arbejde med en misbrugsindsats ift. målsætningen ’tættere på job’ kræver nemlig, at de borgere, 
som oplever en motivation for forandring, ikke slippes i den proces. 

 

Medarbejdernes oplevelse og resultater af indsatsen 
 
Misbrugskonsulenten har haft til opgave at oplære Jobkonsulenterne i det han kan, sådan at de på 
sigt vil kunne indgå i arbejdet med at arbejde motiverende med borgere, som har en 
misbrugsproblematik. 
I nedenstående skema, har vi opsat de kortsigtede og langsigtede mål for medarbejdernes udbytte 
af indsatsen, og vi har således med evaluering efter 1. år haft til hensigt, at måle på de kortsigtede 
resultater. 
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Komponenter Målgruppe og 
ressourcer 

Aktiviteter Kortsigtede 
resultater 
1 år 

Langsigtede resultater 
2 – 3 år 

Undervisning/ 
Konsulent-
bistand ift. 
misbrugsindsats  

Job-
konsulenter i 
Specialteamet 

 Sparring 
ved 
jobsamtaler 

 Rådgivning 
og 
vejledning 

 Formidling 
af erfaring 

 Formidling 
af metode 

 

 Øget viden 
og 
bevidsthed 
om misbrugs-
problematik-
ker. 

 Øget 
forståelse for 
borgere med 
misbrugs-
problematik-
ker 

 Bedre 
kendskab til 
misbrugs-
indsatser/ 
behandlings-
muligheder. 

 Bedre og 
hurtigere 
afklaring af 
sager hvor 
borger har en 
misbrugs-
problematik. 

 Flere handle-
muligheder ift. 
sagsbehandling 
og indsats til 
borgere. 

 Reduceret 
frustration/øget 
tilfredshed hos 
medarbejderne.  

 

Allerede ved evalueringen efter 1. års indsats, gjorde jobkonsulenterne i Specialteamet det klart, 
at de ikke har kapaciteten til at påtage sig den ekstra opgave ift. at tilegne sig nye kompetencer til 
en misbrugsindsats. 

Ved gruppeinterviewet fortalte en enig gruppe, at de opgaver misbrugskonsulenten har udført 
med borgerne, er en ekstra indsats, som ellers ikke ville blive udført.  

Årsagen blev angivet som manglende tid: Sags-stammerne er store, arbejdspresset er højt, og der 
sker flere organisatoriske ændringer samtidig.  

Dog havde Jobkonsulenterne efter 1. års indsats generelt en oplevelse af, at misbrugskonsulentens 
arbejde med borgerne har en betydelig positiv effekt for borgerne, og hermed medvirker til, at der 
sker en positiv udvikling i sagerne, hvilket ultimativt giver bedre resultater for sagsbehandleren.  

Flere Jobkonsulenter har da også det 1. år deltaget i misbrugskonsulentens samtaler med 
borgerne, og på den måde tilegnet sig ny viden. Men den oprindelige målsætning om at 
misbrugskonsulentens indsats skulle medføre at Jobkonsulenterne anvender samme type indsats, 
har ikke været mulig at gennemføre.  

Her skal det bemærkes, at det har været et langsigtet mål, at ny viden skal medvirke til bedre og 
hurtigere afklaring af sager, hvor der er misbrugsproblematikker.  

Jobkonsulenterne har brugt misbrugskonsulenten i en indsats for borgerne, og der er enighed om, 
at motivationsarbejdet med borgere i misbrug er nødvendig i forhold til, at gøre borgerne parat til 
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at gå i behandling eller klar til en anden aktivitet. Jobkonsulenterne har flere eksempler på, at 
borgerne først anerkender, at deres forbrug af rusmidler er et problem eller et misbrug, når de har 
været i et forløb med misbrugskonsulenten. 

Flere af Jobkonsulenterne i Specialteamet beskrev, efter 1. år med misbrugskonsulenten, hvad de 
oplevede at få ud af indsatsen. Her er et uddrag af beskrivelserne: 

 
1. For mig har det gjort den forskel, at jeg har fået viden og bevidsthed omkring 

misbrugsproblematikken i mit arbejde med borgere, som har misbrug. 
Jeg har også fået en større viden og forståelse for mine borgeres situation i forhold til deres 
misbrug.  
Jeg føler mig ikke på nuværende tidspunkt klædt på til at varetage opgaver med borgere, 
som har misbrugsproblemer endnu.  

 
2. Jeg har lært rigtigt meget af Alan! 

Jeg oplever, at han har en rigtig god kontakt til borgerne og især de unge mennesker. Jeg 
har fået rigtig meget ud af at kunne lytte med til samtaler Alan har haft med borgere og 
lært af, hvordan han kan spørge ind og være nysgerrig på vedkommendes situation og 
misbrug. [….] Jeg oplever, at de lytter til ham og tager det han siger til sig og reflekterer 
over det. Det er imponerende, synes jeg! og noget, der kan være meget svært som alm 
sagsbehandler at nå dertil, da de fleste har meget modstand ift. at snakke om deres 
misbrug. 

 
Yderligere udtaler Jobkonsulenterne sig efter 1. år i forhold til den udvikling de her observeret hos 
borgerne. Det er tydeligt at medarbejderne har observeret en betydelig fremgang i arbejdet med 
borgerne, når misbrugskonsulenten har været involveret, hvor borgerne er blevet engageret og 
motiveret til at arbejde sig ud af misbruget og tættere på job. 

Misbrugskonsulents indsats ift. Jobkonsulenterne har 1. år bestået i faglig sparring og 
undervisning, og aktiviteterne har været som følger: 
 

 Sparring ved jobsamtaler 

 Rådgivning og vejledning 

 Formidling af erfaring 

 Formidling af metode 

 Arrangør ift. eksterne undervisere  

På 2. år har misbrugskonsulenten koncentreret sig om borgerne, og derfor har der ikke været en 
decideret indsats ift. medarbejderne. Men for at tage en endelig ’temperaturmåling’ på hvad 
medarbejderne oplever at have fået med sig, har vi foretaget en rundspørge i Specialteamet, hvor 
7 Jobkonsulenter har svaret ift. deres kompetencer på misbrugsområdet, og ift. deres udbytte af 
misbrugskonsulentens indsats. Rundspørgen er foretaget ca. 5 måneder efter 
misbrugskonsulenten ikke arbejder i Jobcenteret mere, og kan derfor give en pejling på hvilke 
misbrugskompetencer er forankret i organisationen.  
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Vurdering:  Skala fra 1-6       Nej/         Ja/ 
Ved 
ikke/ 

  
     

i lav 
grad 

    

i høj 
grad Ikke  

            1 2 3 4 5 6 relevant 

Relation, kommunikation og 
motivation                   
Jeg er god til at opbygge tillidsrelationer til 
borgere, som har et misbrug.      I I I II II   

    
  

 
            

Jeg er god til at tale åbent med borgerne 
om deres misbrug, psykiske tilstand og 
andre problematikker.   

 
 I   II I III   

 
  

 
            

Jeg er god til at motivere borgerne til at 
erkende, at de har et skadeligt brug af 
rusmidler.   

 
 II II I II     

  
  

 
            

Jeg er god til at motivere borgere med et 
rusmiddelproblem, til at påbegynde 

 
 II II II I     

behandling. 
   

              

  
     

              
I hvor høj grad vurderer du, din viden er opstået i 
samarbejdet med Misbrugskonsulenten?  II   II II I     

    
              

Dit udbytte af arbejdet med 
Misbrugskonsulenten                 
Det jeg har lært af misbrugskonsulenten er 
relevant for mit arbejde. 

 
 I I I I I I   

 
Jeg forventer at anvende den nye viden i 
mit arbejde. 

 

 I   II I I I   

  
     

              
Jeg føler mig bedre klædt på til at arbejde 
med borgere, som har et misbrug. 

 

 I I I   II I   
 
Min holdning til målgruppen har 
ændret sig.      II III     I     

 

Opnåede resultater ift. medarbejderne: 

Årsagen til at det kun er 7 ud af 16 medarbejdere, som svarer på rundspørgen, er bl.a., at der har 
været stor udskiftning i medarbejderstaben i Specialteamet. Det har kun været relevant for 7 
medarbejdere, at svare på, hvad de har fået ud af samarbejdet med misbrugskonsulenten. Derfor 
er rundspørgen heller ikke en retvisende indikator på misbrugskompetencer i Specialteamet, men 
kun hos den andel – lige under halvdelen – som har samarbejdet med misbrugskonsulenten.   
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Som det fremgår af temperaturmålingen, er der stor spredning på de 7 medarbejderes vurdering 
af egne misbrugskompetencer – og i hvor stor udstrækning misbrugskonsulenten vurderes som 
værende medvirkende årsag til dette. 

Men der tegner sig et billede af, at flere i højere grad vurderer, at de er gode til at opbygge 
tillidsrelationer til borgere, som har et misbrug, og at de er gode til at tale åbent med borgerne om 
misbrugsproblematikker.  Vurderingerne af egne evner ift. at motivere borgere til at erkende, de 
har et misbrug, og til at påbegynde behandling er mere moderat. Endelig er det i spektret fra slet 
ikke til i moderat grad, at medarbejderne vurderer, at deres viden er opstået i samarbejdet med 
misbrugskonsulenten. Alligevel vurderer godt halvdelen, at de føler sig klædt bedre på til at 
arbejde med borgere, som har et misbrug. 

 

Konklusion  

Opnåede resultater for medarbejderne: 

Der er flere medarbejdere, som oplever, at de er blevet opkvalificeret ift. at arbejde motiverende 
med borgere, som misbruger rusmidler. Dog er der en middel vurdering ift. medarbejdernes egen 
opfattelse af deres evner til at motivere borgerne til at gå i misbrugsbehandling. 

Generelt oplever medarbejderne, at de ikke har kapacitet til at gennemføre den type motiverende 
samtaler med borgerne, som misbrugskonsulenten tilbød. Det har dog heller ikke oprindeligt 
været hensigten med misbrugsindsatsen i Jobcenteret, at vi skulle kører forløbene selv. Hensigten 
var, at vi skulle motivere til behandling, hvilket medarbejderne mener, de godt kunne være bedre 
til. 

Misbrugskonsulentens opgave blev en anden: 

Det er vigtigt at pointere, at misbrugskonsulentens opgave blev en anden end den, der oprindeligt 
var stillet. Den oprindelige opgave for misbrugskonsulenten var, at motivere borgerne i 
Jobcenteret til at søge behandling for deres misbrug samt, at lave brobygningen mellem 
Jobcenteret og kommunens misbrugsbehandlingstilbud. Her ud over var opgaven at klæde 
medarbejderne i Specialteamet på til at påtage sig motivationsopgaven ift. borgere i misbrug. 

Opgaven med at motivere borgerne til behandling var baseret på, at borgerne blev visiteret til 
kommunens misbrugsbehandlingstilbud. Dette samarbejde kom aldrig til at fungere, hvilket kan 
have flere årsager. Det kan dels forklares med manglende overordnede og forudgående 
samarbejdsaftaler, og dels at borgerne selv gav udtryk for deres modvilje mod at forsøge med 
ambulant misbrugsbehandling, som tilbydes i Behandlingscenter Nordenfjord. Borgernes 
begrundelser for dette har dels været dårlige erfaringer med tidligere forløb på Behandlingscenter 
Nordenfjord, og dels at det er ambulant behandling i stedet for dagbehandling. 
Misbrugskonsulenten i Jobcenteret har ikke presset borgerne til noget, de ikke selv ønsker, da det 
ikke ville have en positiv effekt. 

Brobygningsopgaven har derfor heller ikke været prioriteret, og rammen for 
misbrugskonsulentens arbejde blev etableret ift. hvad der viste sig at være muligt at gennemføre 
under de givne forudsætninger. 
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Opgaven rykkede sig således derhen, at Jobcenterets misbrugskonsulent blev en misbrugsindsats 
for de borgere, som var tilknyttet konsulenten. 

Samtidig havde misbrugskonsulenten særligt fokus på at undervise medarbejderne i Specialteamet 
det første år, hvor indsatsen på 2. år primært havde borgerne som målgruppe. 

 
Opnåede resultater med borgere: 

Afdelingslederen for Specialteamet opstillede sammen med misbrugskonsulenten og evaluator en 
forandringsteori i starten af indsatsperioden. 

Her blev vurderingen, at det ville være realistisk at opnå de kortsigtede resultater med en borger 
med 1 års indsats og for de langsigtede resultater krævedes en 2 – 3 årig indsats. 

Det må konkluderes, at misbrugskonsulenten har lavet en indsats, som på borgerdelen har haft et 
positivt resultat. De opstillede mål for den borgerrettede del af indsatsen er langt hen ad vejen 
opnået til trods for, at det ikke har været muligt at opstarte et samarbejde med Behandlingscenter 
Nordenfjord.  

Måltallet på 50 borgere i behandling indenfor den 2-årige periode er nået på den måde, at 58 
borgere har deltaget i samtaleforløb med misbrugskonsulenten i stedet for et forløb hos 
Nordenfjord.2 Måltallet for hvor mange borgere misbrugskonsulenten skulle nå at kontakte i 
perioden var 100, og han har haft kontakt med 88. Her ud over var der opstillet et måltal på 15 for 
borgere som var blevet selvforsørgende i perioden. Der er pt. 13 borgere, som er ude af misbrug i 
en længere periode – 3 af dem er selvforsørgende og ude af misbrug i over 1 år.  

Det allervigtigste ift. den borgerrettede indsats, og resultatet af denne, er dog, at vi kan se, at den 
langsigtede kvalitative og målfokuserede indsats virker, og mange borgere er på rette vej.  

Det er lykkedes at bringe borgerne tættere på job, forstået på den måde, at de er motiveret for en 
forandring, men der er brug for langsigtede indsatser, hvor en udvikling i forhold de langsigtede 
mål vil kunne bringe borgerne i en situation, hvor de vil være i stand til at arbejde målrettet på at 
komme i job. 

 

Økonomisk betragtet:  

Antallet er ikke afgørende 

Men ser vi på en opgørelse over antallet af borgere i aktivt misbrug sammenlignet med antallet fra 
før misbrugsindsatsen, er dette forholdsvist konstant.  

En opgørelse fra marts 2015 baseret på Jobkonsulenternes vurdering, har vist, at der på 
pågældende tidspunkt var i alt 132 borgere i Specialteamet, som var i aktivt misbrug. I 
sammenligning med opgørelsen fra december 2011, hvor der i Specialteamet var 202 sager hvor 
borger var i aktivt misbrug, er dette et fald på 70 personer. Det skal dog tages med i 

                                                           
2
 Dog har nogle af borgerne muligvis også været i forløb hos Behandlingscenter Nordenfjord i perioden. 
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betragtningen, at alle borgere over 25 år nu figurerer hos Center for Unge, og ikke i Jobcenteret, 
og sammenligner vi således opgørelsen med antallet af borgere over 30 år i aktivt misbrug fra 
2011 med det nye tal på 132, er forskellen i antallet ubetydelig. 

 

Det kan betale sig at lave en kvalitativ indsats for få 

Kigger man derimod på det økonomiske aspekt i at hjælpe bare de 3 borgere til selvforsørgelse, 
som vi har opnået i perioden, ser resultatet straks bedre ud. 

Den samlede omkostning før refusion på de 3 borgere, som nu er selvforsørgende, har i en periode 
på samlet set 6 år været kr. 949.763.  

Ser man på den af de 3 borgere, som har været mest omkostningstung for Jobcenteret, beløber et 
3-årigt forløb sig til kr. 538.181 før refusion, hvilket svarer til en gennemsnitlig årlig udgift på kr. 
179.393,66. 

Med en forebyggende intensiv misbrugsindsats, kan vi således hjælpe borgere, som har et misbrug 
til selvforsørgelse, hvilket for den enkelte medfører, at vedkommende kommer videre i livet, og 
ikke risikerer, at hænge fast på kontanthjælp i en årrække, hvilket for en kontanthjælpsmodtager 
med en misbrugsproblematik sagtens kan være en periode på 6 år.  

Uden misbrugskonsulentens intensive indsats, ville ovennævnte borger hermed sagtens kunne 
have fortsat yderligere 3 år på kontanthjælp eller ressourceforløbsydelse. Dette vil være en 
fordobling af omkostningen på kr. 538.181 – eller sagt på en anden måde; indsatsen kan have 
medført en besparelse på kr. 538.181 før refusion for en enkelt borger. 

Anskuer man økonomien på den måde, vil en intensiv misbrugsindsats også kunne betale sig 
økonomisk – bare på beskæftigelsesområdet. 

Kigger vi derimod på komplekse sager med behov for en flerfaglig indsats generelt, vil den 
potentielle besparelse, ved en intensiv målrettet og håndholdt indsats være enorm. 

Det har i mange år været almindeligt, at vi ikke har arbejdet forebyggende på baggrund af 
princippet om mindst mulig indgriben. Men konsekvensen af dette har været, at borgerne ofte har 
fået lov at gå i mange år på kontanthjælp, hvor de kun har været berettiget til en 
beskæftigelsesfaglig indsats. Den tilgang kan ikke ’betale sig’, og derfor er også - med indførelsen 
af Rehabiliteringsteamet og optimering af det tværfaglige samarbejde – lagt op til en langt mere 
forebyggende tilgang. På samme måde har misbrugskonsulentens indsatsen også været håndholdt 
og forebyggende.  

Besparelsespotentialet ved tværfagligt samarbejde og håndholdte indsatser er undersøgt og 
dokumenteret i Syddjurs Kommune, hvor den samlede besparelse for en borger med tunge sociale 
problemer i bagagen i gennemsnit er knap 600.000 kr. om året3. 

 

                                                           
3
 https://www.mm.dk/tre-loesninger-effektive-kommuner 
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Perspektivering: Borgerne efterspørger det, de har brug for – vi skal høre det, og handle på det. 

Borgernes respons: 

De borgere, som har deltaget i aktiviteter med misbrugskonsulenten det første år, er blevet bedt 
om en udtalelse ift. hvilket udbytte de har oplevet at få af indsatsen. Borgerne har selv bedt om, at 
blive nævnt ved navn i præsentationen. Nedenstående er 2 af udtalelserne fra 1. evaluering: 

Pernille Pedersen: ”Jeg har 3 gange været i behandling på Nordenfjord, hvilket jeg ikke fik noget ud 
af. Efter jeg er begyndt ved Alan, har jeg lært flere ting om mig selv. Jeg har rykket mig mere, end 
jeg har gjort i flere år, på bare 3 mdr. Jeg er meget mere bevidst om mig selv og min udvikling”  

Michelle Elise Godby: ”Efter mine møder med Alan begyndte jeg i ’Unge i vækst’ [...] jeg har søgt 
ind på pædagog og PAU-uddannelsen. Lige nu er jeg i praktik i en vuggestue, og det er fedt at have 
et nogenlunde normalt liv [....] Jeg er desuden også begyndt i NA ..., det har gjort mig langt mere 
social og ærlig. Jeg har brug for mine møder” 

Michelle er midt i 20’erene, og hun er en af de borgere, som nu efter 2. år er blevet 
selvforsørgende.  

Den 4. december 2014 holdt Michelle Godby oplæg for hele Specialteamet samt faglige 
koordinatorer og chefer i Jobcenteret, hvor hun fortalte, at hun er i gang med 
pædagoguddannelsen, og hun har været clean i over 1 år. Michelle fortalte om baggrunden for 
hendes misbrug og det gav alle medhørere en god indsigt i, hvad det kræver, at komme ud af et 
misbrug igen. Det er en lang og sårbar proces, hvor der er stor risiko for tilbagefald – særligt ved 
oplevelse af svigt, som mange misbrugere har haft mange af i deres liv. 

Ved samme arrangement fortalte en anden ung kvinde, som også hedder Michelle, sin historie ift. 
misbrug. Hun er ligeledes clean, og har været det i over 1 år. Denne Michelle’s historie fortalte os 
især noget om, hvor vigtigt det er, at lade de borgere, vi møder i Jobcenteret, bevare deres 
drømme for fremtiden. Michelle har et ønske om at blive skuespiller, men i hendes møde med 
Jobcenteret blev hun rådet til at ’være mere realistisk’ i forhold til hendes fremtid. Jobkonsulenten 
mente heller ikke Michelle var klar til at komme i praktik, selv om hun selv ønskede dette. På den 
måde blev Michelle ikke mødt i det, som kunne motivere hende til at komme ud af sit misbrug og 
komme videre i sit liv. Efterfølgende har Michelles møde med misbrugskonsulenten styrket hendes 
motivation ift. at tage ansvar for eget liv og gøre det, der skal til for at kunne realisere sine 
drømme. Misbrugskonsulenten har rådet Michelle til at holde fast i sine drømme og hjulpet hende 
til at komme ud af sit misbrug. Det er drømmen og håbet for fremtiden, som holder Michelle fast i 
sin beslutning om at være clean. Hun har søgt optagelse på en skuespillerskole, og er blevet 
optaget. Hun har dog ikke pengene til at gennemføre uddannelsen pt., men hun oplever 
optagelsen som en anerkendelse, der motiverer hende til at fortsætte den gode udvikling, hun er 
inde i. Lige nu går hun på HF og modtager SU.  

 

Hvad har vi lært og hvad kan vi opnå: 
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Disse 2 borgeres historier siger noget om, at det - for det første - er en sårbar og ofte lang proces, 
at komme ud af et misbrug, og for det andet er det afgørende, at de professionelle hjælpere lader 
borgerens motivation være udgangspunktet for processen. Som Per Revstedt så rigtigt siger: ’Alle 
er motiveret for noget’4. Men for en person i misbrug, er det, at komme ud af misbruget, ikke den 
drivende faktor. Årsagen til, at vi i Jobcenteret er nødt til at arbejde med mål, er, at det kun er den 
enkelte borger, som kender det mål – eller den drøm – som kan motivere vedkommende frem 
imod at opnå det mål. 

For at kunne understøtte en borger i at opnå en varig forandring, skal vi i Jobcenteret være i stand 
til at nå ind til det, borgeren faktisk ønsker sig for sin fremtid. Vi skal - gennem en relation til den 
enkelte - kunne afdække, hvad der står i vejen for at borgeren kan realisere det, de faktisk ønsker 
sig. Det er arbejdet med forhindringerne på vejen, som bliver delmålene for på sigt at nå i mål.  

Typisk vil der ske det, at borgerens mål vil ændre sig undervejs i processen. Hvis borgerens 
oprindelige mål var, at blive dyrlæge eller dyrepasser i zoo, vil der oftest ske det, at borgeren får 
sat tingene i perspektiv, sådan at borger selv vælger at arbejde fx i en dyrehandel, eller med noget 
helt andet. Men det er vigtigt at bevare sine drømme, som misbrugskonsulenten også siger, og 
dem må vi ikke tage fra borgerne i Jobcenteret. Borgerne vil typisk skulle gennem en lang og 
sårbar proces, for at komme frem til målet, og vi skal hjælpe dem med at blive på sporet og holde 
fokus undervejs. 

 
Forudsætninger for at kunne arbejde med borgernes misbrug: 
 
I opstartsperioden med borgerne er der en lang proces, som starter med relations- og 
motivationsarbejde. 
En relation med gensidig respekt og anerkendelse mellem borger og misbrugskonsulent eller 
Jobkonsulent, er fundamentet, som indsatsen skal bygge på. Det kan ofte tage lang tid, at opbygge 
den tillid, som er nødvendig for at arbejde med motivationen. 
I opbygningen af en relation er det vigtigt ikke udelukkende at fokusere på umiddelbare målbare 
resultater, men derimod acceptere at processen kan være lang, og at udviklingen er små skridt i 
den rigtige retning med mulighed for, at man også skal helt tilbage til udgangspunktet, før det igen 
går fremad. 
Det er vigtigt at være troværdig i borgerens øjne, og derfor er det af enorm betydning, at de 
aftaler, som indgås, overholdes. Mange borgere med misbrug forventer at blive svigtet, og den 
forventning skal vi ikke opfylde.  
 
En af de udtalelser, vi har modtaget fra borgere på 2. år, viser, at vi er nødt til at have kontinuitet i 
borgernes forløb, og ikke slippe borgerne, før de er i stand til selv at tage styringen: 
 
Bo Hansen: ”Da jeg startede ved Alan, var jeg fucked up, mistroisk, fyldt med frygt. Mildest talt 
med alle parader oppe og ekstremt på vagt. Alt sammen på grund af min fortid, mit brug/misbrug 
og fordomme til det kommunale/offentlige system. Via mit 1 ½ årige samarbejde med Alan, har 
han formået at give mig nogle værktøjer til at se mig selv som et menneske. Jeg har fået evnen til 
at kigge indad, og har fået mere selvværd og tro på mig selv. Jeg har fået evnen til at se positivt på 
                                                           
4
 ’Ingen er håbløs. Motivationsarbejde i teori og praksis’, Per Revstedt 1995 
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mine egne evner til at fungere som menneske, og derved også at kunne være noget for andre. 
Specielt min datter. I det sidste halve år har jeg været tilknyttet Fontænehuset, hvor jeg er gået fra 
at have alle parader oppe, men ved hjælp af Alan’s støtte, har jeg fået værktøjer til at kunne indgå 
i sociale relationer, og har fået opbygget håb for en fremtid som er clean. 
I dag er jeg langt mere tillidsfuld, samarbejdsvillig og har fået mere livskvalitet – Jeg har fået troen 
på at jeg kan være en produktiv samfundsborger. Da jeg stadig er meget sårbar, kan det let 
smuldre, hvis mit forløb stopper, og jeg har ikke lyst eller energi til at starte forfra igen. Det orker 
jeg simpelthen ikke. Og man bager jo heller ikke en kage kun 75% færdig, vel?” 
 
Borgerens udtalelse her vidner om, at han ønsker at fortsætte den gode udvikling han er i gang 
med, men han frygter et svigt ift. den understøttende indsats.  
Slippes borgerne i det forløb de er i gang med, vil en motiverende indsats i bedste fald skulle starte 
forfra, og i værste fald, vil man være dårligere stillet i forhold til borgerens motivation for 
forandring, da de først skal komme sig over, det svigt de oplever, før man vil kunne påbegynde en 
ny indsats. 
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1 Tættere på job og uddannelse – Evaluering af samarbejdet mellem kommuner og regioner  
 om sundhedsfaglig rådgivning og vurdering fra de regionale sundhedsenheder 
 Kapitel 1: Indledning 

1. Indledning 

Med reformen af førtidspension og fleksjob er der etableret en ny samarbejds-
model på tværs af regionale og kommunale aktører. Modellen er en hjørnesten i 
indfrielsen af visionen om en mere sammenhængende indsats overfor borgere 
på kanten af arbejdsmarkedet. Den skal understøtte, at borgerne opnår indfly-
delse og ejerskab til indsatsen, og at flere vender tilbage til arbejdsmarkedet. 

Den nye samarbejdsmodel blev indført per 1. juli 2013. Samarbejdsmodellen er etableret for at sikre et 

struktureret samarbejde mellem borgeren, kommunen, regionen og den praktiserende læge. Samarbej-

det omhandler sundhedsfaglig rådgivning, herunder sundhedskoordinatorfunktion og klinisk funktion. 

Modellen gælder i forhold til borgere i målgruppen for ressourceforløb, førtidspension, fleksjob, jobafkla-

ringsforløb samt sygedagpengemodtagere i visitationskategori 3. 

1.1. Baggrund for samarbejdsmodellen 

Den nye samarbejdsmodel er etableret med henblik på at minimere de risici og udfordringer, som de 

involverede aktører tidligere har oplevet i deres samarbejdsrelationer. I hovedtræk har følgende været 

fremført: 

 Borgere oplevede at komme i klemme mellem kommune, den kommunale lægekonsulent og de 
forskellige læger (praktiserende læge og speciallæger) involveret i deres sag. Samtidig oplevede 
mange borgere, at de – som led i at få afklaret deres arbejdsevne – skulle gennem en række ar-
bejdsprøvninger uden mål og retning i forhold til arbejdsmarkedet. 

 Kommuner oplevede, at det kunne være svært at få klare svar fra sundhedsvæsnet. Hvor, hvornår 
og hvem er de rette samarbejdsparter? Hvornår er en borger tilstrækkeligt helbredsmæssigt afkla-
ret? Kommuner oplevede endvidere, at det var nødvendigt at hente flere og gentagne speciallægat-
tester om den enkelte borger for at dokumentere sagsbehandlingen. 

 Regionerne oplevede at miste overblikket over ressourcetrækket på eget system. Kommunernes 
træk på praktiserende læger, speciallæger og sygehusvæsnet foregik ikke efter en systematisk mo-
del. 

 De praktiserende læger havde oplevelsen af at udarbejde attester, som det var svært at se formålet 
med, og som lægerne følte tog tiden fra arbejdet med patienterne. 

1.2. Målet med samarbejdsmodellen 

Overordnet set er det målet med samarbejdsmodellen, at den skal støtte kommunerne i at håndtere 

helbredsudfordringer i indsatsen overfor udsatte borgere. Disse borgeres helbredsudfordringer skal 

afklares og håndteres parallelt med en beskæftigelsesindsats og en social indsats. Hensigten med 

samarbejdsmodellen er at sikre en entydig indgang til sundhedsvæsnet for borgere og kommuner og 

modvirke tendensen til, at nogle kommuner opbygger parallelle sundhedssystemer for at håndtere ud-

satte borgere. Den skal derfor også medvirke til at reducere risikoen for, at kommuner indhenter unødi-

ge speciallægeattester. Borgere, der har behov for en helbredsmæssig afklaring, skal have en sådan, 
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og parallelt med en sundhedsmæssig indsats skal der iværksættes relevante sociale og beskæftigelses-

rettede tilbud. Omvendt skal borgere, der er helbredsmæssigt afklaret, have et klart signal fra sund-

hedsvæsnet om, at det er en social og beskæftigelsesrettet indsats, der skal til for at bringe dem tættere 

på job og uddannelse. 

Der er opstillet følgende mål i forhold til de involverede aktører: 

 Borgerne skal opleve et klart sigte på job og uddannelse i den indsats, der sættes i gang for dem, 
ligesom de skal sikres indflydelse og ejerskab til indsatsen. Indsatsen skal være koordineret og ret-
ningsbestemt, hvorfor borgerne ikke skal opleve at blive sendt frem og tilbage mellem kommunen 
og sundhedsvæsnet, mellem forvaltninger i kommunen eller mellem forskellige læger i sundheds-
væsnet. Borgerne skal opleve, at kommunen har fokus på at udvikle deres arbejdsevne fremfor 
gennem en serie af arbejdsprøvninger at få afklaret, hvad borgerne ikke kan. 

 Kommunerne skal opleve at få en kvalificeret vejviser i sundhedssystemet. En vejviser, der kan 
bidrage til, at udsatte borgere, der er tilstrækkeligt helbredsmæssigt afklaret, ikke igen kommer ind i 
sundhedssystemet for yderligere afklaring – altså en form for gatekeeperfunktion. Omvendt skal 
vejviserfunktionen sikre, at borgere, der mangler en helbredsmæssig afklaring, får en sådan. Kom-
munerne skal opleve at få let adgang til hjælp til at håndtere kompleksiteten i sundhedsvæsnet og til 
at reducere anvendelsen af ressourcer til ydelser fra sundhedssystemet. Sidstnævnte gælder især 
en reduktion i indhentning af speciallægeattester og øvrige erklæringer i situationer, hvor borgerne 
allerede er helbredsmæssigt afklaret. 

 Regionerne skal opleve, at de via funktionen som kvalificeret vejviser og gatekeeper for kommuner-
ne i langt højere grad får mulighed for at styre trækket på eget system. Samtidig skal modellen sik-
re, at de mennesker, der visiteres til undersøgelse og behandling i sundhedssystemet, reelt er syge 
og har behov for undersøgelse eller behandling. Der skal skabes bedre mulighed for at etablere fag-
lige miljøer i sundhedssystemet, der kan understøtte og håndtere indsatsen overfor udsatte borge-
re. 

 De praktiserende læger skal opleve, at deres tid bruges på at behandle syge mennesker. Det vil 
sige, at lægerne ikke skal opleve at bruge tid på at udfylde attester, der ikke er et klart formål med. 
Samarbejdsmodellen skal medvirke til at skabe mulighed for, at de praktiserende læger samarbej-
der med kommunerne og den regionale del af sundhedsvæsnet om udsatte borgere. Endelig skal 
lægerne opleve transparens i forhold til, hvilke forløb der iværksættes for deres patienter i kommu-
nerne og i det regionale sundhedsvæsen. 

1.3. Organisering af samarbejdet 

Med samarbejdsmodellen er der etableret en regional sundhedsenhed i hver af de fem regioner. Den 

regionale sundhedsenhed leverer to funktioner: 1) sundhedskoordinatorer til inddragelse i kommuner-

nes forberedelse og behandling af sager i rehabiliteringsteam og 2) klinisk funktion til brug for undersø-

gelser og speciallægeattester. Denne operationalisering med den regionale sundhedsenhed er anvendt 

i denne analyse for at give et skarpt skel mellem de forskellige funktioner og for på bedst mulige vis at 

matche den sprogbrug, der er omkring den regionale sundhedsenhed i kommunerne. Dette adskiller sig 

fra den lovmæssige forståelse, hvor klinisk funktion anvendes som overordnet samlebetegnelse for 

aktiviteterne i det, som vi i denne analyse betegner som den regionale sundhedsenhed. 

Med samarbejdsmodellen er der etableret et tværfagligt rehabiliteringsteam i hver kommune. Rehabilite-

ringsteamet er et dialog- og koordineringsforum, der afgiver indstilling i alle sager, inden der træffes 

beslutning om ressourceforløb, fleksjob og førtidspension. Indstillingen skal indeholde rehabiliterings-

teamets vurderinger i forhold til borgerens muligheder for at opnå beskæftigelse eller uddanne sig. 

Rehabiliteringsteamet skal herudover som del af reformen af sygedagpengesystemet afgive indstilling 

om indsats i sager om jobafklaringsforløb og i sygedagpengesager, der er visiteret til kategori 3. 
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Samarbejdsmodellen strukturerer samarbejdet mellem kommuner, regioner og praktiserende læger 

både før, under og efter mødet i rehabiliteringsteamet. 

I første fase forberedes borgerens sag til fremstilling i teamet, og der indhentes lægeattest hos praktise-

rende læge. Inddragelsen af sundhedskoordinatoren i forberedelsen skal blandt andet sikre, at de sa-

ger, der kommer på rehabiliteringsteammøder, indeholder de nødvendige, fyldestgørende oplysninger 

om borgerens helbredsmæssige situation i forhold til arbejde eller uddannelse. 

På selve mødet – hvor borgeren også deltager – skal rehabiliteringsteamet sikre, at der foretages en 

helhedsorienteret vurdering af borgerens situation med henblik på at komme med anbefalinger til den 

videre indsats. Sundhedskoordinatoren skal bidrage med sundhedsfaglig rådgivning og indgå i dialog 

med borgeren om vedkommendes muligheder for at arbejde og uddanne sig. Dette foregår naturligvis i 

tæt samspil med de øvrige teammedlemmer. Teamet kommer med en indstilling, men har ikke beslut-

ningskompetence. Beslutningskompetencen ligger efterfølgende i kommunens beskæftigelsesforvalt-

ning eller socialforvaltning. Hvis borgeren tilkendes et ressource- eller jobafklaringsforløb udarbejdes 

forslag til indsatser i dette forløb. Borgeren kan også blive indstillet til og efterfølgende få tildelt førtids-

pension og fleksjob. 

Efter mødet i rehabiliteringsteamet er det væsentligt at sikre tæt inddragelse af borgerens praktiserende 

læge i de tilfælde, hvor der anbefales behandling eller yderligere undersøgelser. Efter rehabiliterings-

teammødet skal sundhedskoordinatoren bidrage i de løbende sager med relevant sundhedsfaglig råd-

givning om borgerens muligheder for at arbejde eller uddanne sig. Inddragelsen af sundhedskoordinato-

ren i de løbende sager foregår på kommunens initiativ, hvor kommunen kan anvende sundhedskoordi-

natoren til sundhedsfaglig sparring, hvis der for eksempel er tvivl, om en borger kan fortsætte i et res-

sourceforløb. 

1.4. Evalueringens formål 

Ved reformens vedtagelse blev det fastsat, at samarbejdet mellem kommuner og regioner om sund-

hedsfaglig rådgivning og vurdering fra de regionale sundhedsenheder skulle evalueres efter det første 

år. 

Det er nu mere end et år siden, kommuner, regioner og praktiserende læger påbegyndte arbejdet med 

at implementere elementerne i samarbejdsmodellen. Hensigten med nærværende evaluering er at eva-

luere, hvor langt de involverede aktører i samarbejdsmodellen er kommet med at implementere model-

len og intentionerne bag den. Idet samarbejdsmodellen er en nyskabelse og indebærer store ændrin-

ger, er det forventningen på dette tidspunkt, at reformen ikke er fuldt implementeret. 

Evalueringen er tilrettelagt med udgangspunkt i, hvor langt aktørerne er kommet i arbejdet med at indfri 

målene for de implicerede parter, herunder både borgere, kommuner, regioner og praktiserende læger. 

Derudover hvor langt implementeringen er nået i forhold til at indfri intentionerne bag modellen. Sigtet er 

at fremhæve elementer i modellen og samarbejdsrelationerne, der fungerer godt, såvel som de elemen-

ter, der giver anledning til udfordringer. 

Evalueringen belyser den organisatoriske tilrettelæggelse, den it-mæssige understøttelse og de øko-

nomiske rammer for samarbejdsmodellen. Endvidere belyses samarbejdet mellem kommuner og regio-

ner både før, under og efter rehabiliteringsteammøderne. 

Med afsæt i evalueringens konklusioner opstilles anbefalinger til det fremadrettede arbejde med model-

len, herunder anbefalinger til justering af praksis og lovgivning. 
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1.5. Evalueringens datagrundlag 

Evalueringen er baseret på et omfattende datagrundlag. Overordnet består det samlede datagrundlag 

for evalueringen af: 

 5 enkeltinterview med ledere af de regionale sundhedsenheder i de fem regioner. 

 6 enkeltinterview med de seks kommuner, der sidder i evalueringens høringsgruppe. 

 15 fokusgrupper med kommunale ledelsesrepræsentanter, (koordinerende) sagsbehandlere, klinisk 
funktion og sundhedskoordinatorer. 

 23 interview med borgere, hvis sag har været for rehabiliteringsteam. 

 25 interview med praktiserende læger. 

 Observationer af fem mødedage i rehabiliteringsteam i de fem regioner. 

 Survey til alle landets jobcentre. 

 Deskresearch af lovgrundlag og samarbejdsaftaler mellem kommuner og regioner. 

 Sagsgennemgang af 150 sagsindstillinger fra rehabiliteringsteamene. 

 Gennemgang af aktivitets- og ressourcedata fra alle fem regioner og opfølgende interview med 
regionerne i forhold til disse data. 

 Interview med repræsentant fra it-udbyder af systemerne Mediconnect Proces og NetForvaltning 
Sundhed. 

Datagrundlaget gennemgås mere detaljeret i bilag 1. 

1.6. Læsevejledning 

Rapporten er bygget således op, at der indledningsvis i kapitel 2 gives et samlet resume af evaluerin-

gens konklusioner og forslag. Rapportens kapitel 2 er bygget op, så det kan læses uafhængigt af den 

øvrige rapport. Kapitlet opsummerer således alle de vigtigste data, resultater og konklusioner fra hvert 

af rapportens kapitler. Da kapitlet kan læses uafhængigt af den øvrige rapport, vil der være overlap 

mellem kapitel 2 og rapportens øvrige kapitler. Delkonklusionerne i slutningen af hvert af rapportens 

kapitler er endvidere identiske med konklusionerne opsummeret i kapitel 2. 

Kapitel 3 dokumenterer nuværende organisering, ydelser, kompetencer og aktivitet i de regionale sund-

hedsenheder. 

Kapitel 4 beskriver it-understøttelsen af samarbejdsmodellen. 

Kapitel 5 analyserer samarbejdet i samarbejdsmodellen i forhold til hele forberedelsesarbejdet, før en 

sag når til rehabiliteringsteammøde. Analyserne omfatter sundhedskoordinatorernes screeningpraksis, 

sagsfremstillingen, samarbejdet med praktiserende læger om LÆ 265 samt forberedelsen af borgerne 

forud for rehabiliteringsteammødet. 

Kapitel 6 analyserer samarbejdet i forbindelse med selve afholdelsen af mødet i rehabiliteringsteamet. I 

kapitlet belyses rehabiliteringsteamets sammensætning, processen omkring rehabiliteringsteammødet i 
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forhold til afholdelse af formøder, rolle- og ansvarsfordeling under mødet og borgerinddragelse. Endelig 

analyseres kvaliteten af de opstillede mål i indstillinger fra rehabiliteringsteamene. 

Kapitel 7 har fokus på samarbejdet efter mødet. Her belyses især den efterfølgende dialog og opfølg-

ning i forhold til praktiserende lægers inddragelse i borgerens videre plan samt praksis i forhold til spar-

ring fra sundhedskoordinatoren i løbende sager. Endelig belyses igangsættelse af og opfølgning på 

indsatser anbefalet i indstillinger fra rehabiliteringsteamene. 

I kapitel 8 gennemgås forudsætninger for økonomimodellen bag samarbejdsmodellen. I kapitlet analy-

seres totaløkonomien i ordningen og den økonomiske balance for regionerne med afsæt i tilbagefalds-

modellen for prissætningen samt regionernes produktivitet, lønudgifter, overhead og afregningsformer.
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2. Konklusioner og forslag 

Med reformen af førtidspension og fleksjob er der etableret en ny samarbejds-
model på tværs af regionale og kommunale aktører. Modellen er en hjørnesten i 
indfrielsen af visionen om en mere sammenhængende indsats overfor borgere 
på kanten af arbejdsmarkedet. Den skal understøtte, at borgerne opnår indfly-
delse og ejerskab til indsatsen, og at flere vender tilbage til arbejdsmarkedet. 

Den nye samarbejdsmodel blev indført per 1. juli 2013. Samarbejdsmodellen er etableret for at sikre et 

struktureret samarbejde mellem borgeren, kommunen, regionen og den praktiserende læge. Samarbej-

det omhandler sundhedsfaglig rådgivning, herunder sundhedskoordinatorfunktion og klinisk funktion. 

Modellen gælder i forhold til borgere i målgruppen for ressourceforløb, førtidspension, fleksjob, jobafkla-

ringsforløb samt sygedagpengemodtagere i visitationskategori 3. 

Ved reformens vedtagelse blev det fastsat, at samarbejdet mellem kommuner og regioner om sund-

hedsfaglig rådgivning og sundhedsfaglig vurdering fra de regionale sundhedsenheder skulle evalueres 

efter det første år. 

Det er nu mere end et år siden kommuner, regioner og praktiserende læger påbegyndte arbejdet med 

at implementere elementerne i samarbejdsmodellen. Hensigten med nærværende evaluering er at eva-

luere, hvor langt de involverede aktører i samarbejdsmodellen er kommet med at implementere model-

len og intentionerne bag den. Idet samarbejdsmodellen er en nyskabelse og indebærer store ændrin-

ger, er det forventningen på dette tidspunkt, at reformen ikke er fuldt implementeret. 

Evalueringen er tilrettelagt med udgangspunkt i, hvor langt aktørerne er kommet i arbejdet med at indfri 

målene for de implicerede parter, herunder både borgere, kommuner, regioner og praktiserende læger. 

Derudover hvor langt implementeringen er nået i forhold til at indfri intentionerne bag modellen. Sigtet er 

at fremhæve elementer i modellen og samarbejdsrelationerne, der fungerer godt, såvel som de elemen-

ter, der giver anledning til udfordringer. 

Evalueringen belyser den organisatoriske tilrettelæggelse, den it-mæssige understøttelse og de øko-

nomiske rammer for samarbejdsmodellen. Endvidere belyses samarbejdet mellem kommuner og regio-

ner både før, under og efter rehabiliteringsteammøderne. 

Med afsæt i evalueringens konklusioner opstilles anbefalinger til det fremadrettede arbejde med model-

len, herunder anbefalinger til justering af praksis og lovgivning. 

2.1. Organisering og aktivitet i den regionale sund-
hedsenhed 

Den overordnede intention med den regionale sundhedsenhed er, at den skal støtte kommunerne i at 

håndtere helbredsudfordringer i indsatsen overfor udsatte borgere. Disse borgeres helbredsudfordringer 

skal afklares og håndteres parallelt med en beskæftigelsesindsats og en social indsats. Hensigten med 

samarbejdsmodellen er at sikre en entydig indgang til sundhedsvæsnet for borgere og kommuner og 
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modvirke tendensen til, at nogle kommuner opbygger parallelle sundhedssystemer for at håndtere ud-

satte borgere. Den skal derfor også medvirke til at reducere risikoen for, at kommuner indhenter unødi-

ge speciallægeattester. Borgere, der har behov for en helbredsmæssig afklaring, skal have en sådan, 

og parallelt med en sundhedsmæssig indsats skal der iværksættes relevante sociale og beskæftigelses-

rettede tilbud. Omvendt skal borgere, der er helbredsmæssigt afklaret, have et klart signal fra sund-

hedsvæsnet om, at det er en social og beskæftigelsesrettet indsats, der skal til for at bringe dem tættere 

på job og uddannelse. 

Det er intentionen, at kommunerne med den regionale sundhedsenhed oplever at få en kvalificeret vej-

viser i sundhedssystemet. En vejviser, der kan bidrage til, at udsatte borgere, der er tilstrækkeligt hel-

bredsmæssigt afklaret, ikke igen kommer ind i sundhedssystemet for yderligere afklaring – altså en form 

for gatekeeperfunktion. Omvendt skal vejviserfunktionen sikre, at borgere, der mangler en helbreds-

mæssig afklaring, får en sådan. Kommunerne skal endvidere opleve at få let adgang til hjælp til at hånd-

tere kompleksiteten i sundhedsvæsnet og til at reducere anvendelsen af ressourcer til ydelser fra sund-

hedssystemet. Sidstnævnte gælder især en reduktion i indhentning af speciallægeattester og øvrige 

erklæringer i situationer, hvor borgerne allerede er helbredsmæssigt afklaret. 

Samtidig er det intentionen, at regionerne skal opleve, at de via funktionen som kvalificeret vejviser og 

gatekeeper for kommunerne i langt højere grad får mulighed for at styre trækket på eget system. Samti-

dig skal modellen sikre, at de mennesker, der visiteres til undersøgelse og behandling i sundhedssy-

stemet, reelt er syge og har behov for undersøgelse eller behandling. 

Den regionale sundhedsenhed har således skullet etablere sig, så der er kapacitet, kompetencer og en 

ydelsespalet, der kan tilgodese disse intentioner. 

På baggrund af analyserne er det Deloittes overordnede vurdering, at det er lykkedes at bygge den 

relevante og efterspurgte kapacitet op i de regionale sundhedsenheder, og at der blandt kommunerne 

er udpræget tilfredshed med de ydelser, som de regionale sundhedsenheder har leveret i den første 

periode. 

Mere specifikt konkluderer Deloitte: 

 Den regionale sundhedsenhed er i fire af de fem regioner forankret på én geografisk lokation. Kun i 
Region Midtjylland er den regionale sundhedsenhed forankret på to fysiske lokationer. I Region 
Syddanmark er der indgået aftale om mulighed for at anvende supplerende lokationer af hensyn til 
at mindske transportafstanden for borgere, der skal til undersøgelse i klinisk funktion. Den helt 
overvejende del af kommunerne udtrykker tilfredshed med den måde, regionerne har organiseret og 
fysisk forankret den regionale sundhedsenhed på. Kommunerne tilkendegiver samtidig, at det gene-
relt er mindre relevant, hvor den regionale sundhedsenhed fysisk er placeret. 

 Blandt de faste medarbejdere i sundhedskoordinatorfunktionen er de typiske lægefaglige specialer 
samfunds-/socialmedicinere, arbejdsmedicinere og almenmedicinere. Mange af de interviewede 
kommuner fremhæver, at især den faglige baggrund som arbejds- eller socialmediciner vurderes re-
levant i forbindelse med sundhedskoordinatorrollen. 

 Stort set alle medarbejdere i de regionale sundhedsenheder er uddannet som speciallæger. I forar-
bejderne til reformen var forventningen et gennemsnitligt lavere uddannelsesniveau blandt sund-
hedskoordinatorerne med en blanding af speciallæger, læger, fysioterapeuter, ergoterapeuter og 
andet sundhedsfagligt personale. Sundhedskoordinatorfunktionen er således kompetencemæssigt 
bemandet tungere end forudsat, hvilket alt andet lige tilfører yderligere kvalitet i behandlingen af sa-
gerne og på rehabiliteringsteammøderne. 

 Der har i 2014 været stor aktivitet i sundhedskoordinatorfunktionen. Sundhedskoordinatorerne har i 
2014 haft 26.700 sager på tværs af hele landet og har deltaget i 4.720 møder. 
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 Generelt er de regionale sundhedsenheder i stand til at dække behovet for deltagelse i rehabilite-
ringsteammøderne i kommunerne. Blot én region fremhæver, at der periodevis har været mindre 
kapacitetsproblemer, der især opstod, fordi antallet af sager og møder samlet set i denne region vi-
ste sig at være højere end kommunernes oprindelige estimat. 

 Samlet set er der generelt stor tilfredshed med samarbejdet med sundhedskoordinatorerne blandt 
kommunerne. 81 procent af kommunerne vurderer, at samarbejdet mellem kommunerne og regio-
nerne om den sundhedsfaglige rådgivning, der leveres af sundhedskoordinatorfunktionen, fungerer 
godt eller meget godt, og ingen kommune vurderer samarbejdet dårligt eller meget dårligt. 

 Aktiviteten i klinisk funktion har i 2014 været begrænset. I 2014 blev der rekvireret cirka 860 special-
lægeattester og vurderinger i klinisk funktion, hvilket er markant under den forventede efterspørgsel 
i forarbejderne til reformen. Intentionen med de regionale sundhedsenheder har blandt andet været 
at undgå, at borgere, der er helbredsmæssigt udredt, ikke sendes til yderligere udredning. Det er 
derfor ikke et succeskriterie i sig selv med høj aktivitet i klinisk funktion, da mange borgere netop ik-
ke vil skulle til yderligere undersøgelse. 

 Klinisk funktion har generelt kunnet levere den nødvendige kapacitet i forhold til udarbejdelse af 
lægeattester. Det er således fire ud af ti kommuner, der angiver, at de aftalte tidsfrister for udarbej-
delse af speciallægeattester ofte eller altid overholdes. Yderligere fire ud af ti kommuner svarer 
”Ved ikke”, hvilket afspejler, at der med det aktuelle aktivitetsniveau er mange kommuner, der har 
haft begrænset behov for klinisk funktion og dermed ikke har haft udfordringer med at få leveret det 
efterspurgte fra klinisk funktion. 19 procent af kommunerne svarer, at tidsfrister ikke eller sjældent 
efterleves. Interview i kommunerne indikerer, at udfordringer forbundet med indhentelse af lægeat-
tester er knyttet til periodevise peakperioder.  

 Blandt kommunerne er der stort kendskab til de ydelser, klinisk funktion tilbyder. 71 procent af 
kommunerne svarer, at de er enige eller meget enige i, at de har fuldt kendskab til de ydelser, kli-
nisk funktion stiller til rådighed, mens blot 10 procent af kommunerne svarer, at de er uenige eller 
meget uenige. 

 Udover den høje kendskabsgrad vurderer kommunerne, at de ydelser, klinisk funktion stiller til rå-
dighed, er relevante og bidrager til udredning af borgerne. Således angiver 55 procent af kommu-
nerne, at de er enige eller meget enige i udsagnet om, at der stilles relevante ydelser til rådighed for 
kommunerne. Kun 9 procent er uenige eller meget uenige i udsagnet. 

 Samlet giver dette sig udslag i en generelt stor tilfredshed med samarbejdet med klinisk funktion 
blandt kommunerne. Halvdelen (49 procent) af landets kommuner vurderer, at samarbejdet om 
sundhedsfaglig rådgivning gennem klinisk funktion fungerer godt eller meget godt, mens blot 7 pro-
cent vurderer, at samarbejdet fungerer dårligt. 28 procent vurderer samarbejdet som overvejende 
hverken godt eller dårligt, mens yderligere 16 procent svarer ”Ved ikke”. Dette skal ses i lyset af, at 
der er begrænset erfaring i kommunerne med samarbejdet med klinisk funktion i forhold til special-
lægeattester. 

2.2. It-understøttelse af samarbejdet 

I forbindelse med rehabiliteringsteammøderne skal der udveksles informationer mellem kommunerne, 

de regionale sundhedsenheder og borgernes praktiserende læge. Udvekslingen af informationer vedrø-

rer hele processen omkring samarbejdet fra indsamling og fremsendelse af sagsoplysninger i forbindel-

se med forberedelsen af sagen til rehabiliteringsteammøder, understøttelse af sundhedskoordinatorer-

nes vurdering af sagerne og endelig understøttelse af den efterfølgende kommunikation om indstillingen 

fra møderne. 

Intentionen med it-understøttelse af samarbejdet er at sikre, at de relevante sagsoplysninger udveksles 

systematisk og effektivt, og at alle parter har information om sagens fremdrift og løbende vurderinger og 
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indstillinger. It-understøttelsen skal således ikke sikre yderligere oplysning af sagen, men sikre syste-

matisk sortering af sagsoplysninger, der giver overblik og en effektiv forberedelse. 

På baggrund af analyserne konkluderer Deloitte: 

 It-understøttelsen af informationsudvekslingen mellem kommunerne og de regionale sundhedsen-
heder foregår i betydeligt omfang ved anvendelse af it-systemet Mediconnect Proces, der er udvik-
let af EG Kommuneinformation A/S. Udbredelsesgraden varierer mellem regionerne, idet løsningen 
siden efteråret 2013 har dækket alle kommuner i Region Syddanmark, mens der stadig er en række 
kommuner, som udestår i de øvrige regioner, herunder enkelte kommuner som i udgangspunktet 
ikke ønsker at implementere løsningen. 

 At der fortsat er en række kommuner, hvor Mediconnect Proces ikke er implementeret, indebærer – 
særligt for regionerne – et mere ressourcekrævende samarbejde om sagskoordineringen mellem 
kommuner og region. 

 It-understøttelsen af samarbejdet med de praktiserende læger foregår via NetForvaltning Sundhed, 
der ligeledes er udviklet af EG Kommuneinformation A/S. 83 procent af kommunerne i surveyen 
angiver at anvende NetForvaltning Sundhed, og yderligere 13 procent angiver, at det er under im-
plementering. 

 Resultaterne af surveyen indikerer, at der generelt er tilfredshed med it-understøttelsen i Medi-
connect Proces. Knap halvdelen af kommunerne svarer, at den it-understøttede informationsud-
veksling mellem kommuner og regioner, for så vidt angår rehabiliteringsteamet, fungerer godt eller 
meget godt, mens 28 procent svarer hverken godt eller dårligt. En fjerdedel af kommunerne svarer 
ringe eller meget ringe, hvilket kan være påvirket af enten manglende implementering eller indle-
dende vanskeligheder med systemet. Således er tilfredsheden med it-understøttelsen størst blandt 
kommunerne i Region Syddanmark, hvor Mediconnect Proces har været fuldt udbredt i hele 2014. 
Men kommunerne oplyser samtidig, at der fortsat også er implementeringsvanskeligheder med Me-
diconnect, som ikke fuldt er løst. 

 Mediconnect Proces og NetForvaltning Sundhed understøtter alle dele af det lineære sagsflow for 
sager i rehabiliteringsteamet. 

 I den praktiske anvendelse af it-understøttelsen og implementeringen af arbejdsprocesser er det 
især de tre centrale procestrin i forhold til fremdrift i sagen og afviklingen af selve møderne, der i 
størst mulig grad udnytter potentialet i it-understøttelsen. Det vil sige indhentning af de nødvendige 
lægeattester fra praktiserende læger til brug for rehabiliteringsteammødet og fremsendelse af sa-
gens dokumenter til først screening hos sundhedskoordinatoren og senere det endelige materiale til 
møderne. 

 Fremsendelse af indstillingen til praktiserende læge efter rehabiliteringsteammødet anvendes i vari-
erende grad i kommunerne. De kvalitative observationer indikerer dog, at dette er et af de pro-
cestrin, der er under implementering, så et stigende antal kommuner vil benytte sig af Mediconnect 
Proces’ mulighed for at fremsende indstillingen mv. til de praktiserende læger. Endvidere er det ikke 
alle læger, som ønsker at bruge systemet. It-understøttelsen af kommunikationen af indstillingen til 
borgerne er fortsat ikke færdigudviklet, men udviklingen pågår i regi af Borger.dk. 

 Procestrin 2.1 (tilbagemelding på resultatet af sundhedskoordinatorens screening inden rehabilite-
ringsteammødet) og 2.2 (kommunikation med klinisk funktion) er kun i begrænset omfang imple-
menteret i arbejdsgangene i kommunerne. Dette skal blandt andet ses i sammenhæng med den ak-
tuelle status på anvendelsen af selve screeningen og den foreløbig begrænsede aktivitet i klinisk 
funktion. 
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 De primære udfordringer ved selve it-understøttelsen knytter sig til integrationen mellem kommu-
nernes interne fag- og ESDH-systemer og Mediconnect Proces. Den manglende integration inde-
bærer flere sagsskridt i kommunerne, herunder især i forhold til at tilknytte dokumenter til sager og 
ved journalisering af dokumenter i forbindelse med rehabiliteringsteammøder. 

På den baggrund foreslår Deloitte: 

 Kommunerne og regionerne skal på regional basis indgå fælles aftale om en ensartet anven-
delse af it-understøttelse til informationsudvekslingen knyttet til sagsflowet. Processerne om-
kring samarbejdsmodellen er generelt godt it-understøttet. Flere steder pågår implementeringen 
dog fortsat, ligesom der er kommuner, der endnu ikke har taget stilling til anskaffelsen af Medi-
connect Proces. Samlet set er der tilfredshed med it-understøttelsen og især i Region Syddanmark, 
hvor denne har været på plads i alle kommuner i hele 2014. Da anvendelse af samme system på 
tværs af kommunerne i hver region er af stor betydning for en effektiv opgaveløsning i regionerne, 
foreslår Deloitte, at der på regional basis arbejdes frem mod fælles aftaler om en ensartet anven-
delse af it-understøttelse til informationsudvekslingen knyttet til sagsflowet. 

 Kommunerne skal sikre integration mellem eget ESDH-system og Mediconnect Proces (eller 
andet egnet system), når der indkøbes nye sags- og dokumentsystemer. Den væsentligste ud-
fordring ved it-understøttelsen er integrationen mellem Mediconnect og kommunernes egne ESDH-
systemer. Deloitte foreslår derfor, at kommunerne har særligt fokus på at sikre integrationen til Me-
diconnect Proces (eller eventuelt fremtidige andre alternativer), når der indkøbes nye sags- og do-
kumentsystemer. Kommunerne skal i denne sammenhæng også stille krav til Mediconnect om at 
sikre, at Mediconnect kan integreres med kommunens fag- og ESDH systemer.  

2.3. Forberedelse af sager til rehabiliteringsteam 

I forbindelse med forberedelse af sager til rehabiliteringsteamet skal sagsbehandleren samarbejde med 

borgeren, sundhedskoordinatoren, borgerens praktiserende læge og eventuelt andre relevante forvalt-

ninger for at få sagen belyst i det nødvendige omfang. 

Intentionen med samarbejdet og den grundige forberedelse af sagerne til rehabiliteringsteamet er helt 

grundlæggende, at sundhedskoordinatoren kan hjælpe kommunen med at fastlægge, om der er brug 

for yderligere udredning af en borgers helbred, eller om borgeren er fuldt udredt i forhold til muligheder-

ne for at arbejde. Sundhedskoordinatoren spiller således også her en væsentlig rolle som gatekeeper i 

forhold til yderligere udredning af borgere, hvor helbredet er tilstrækkeligt afklaret. 

For at denne intention kan indfris, er det afgørende, at sundhedskoordinatorerne får kommunernes 

sagsfremstillinger i god tid, og at sagsfremstillingerne er korte og præcise. Dette skal give sundhedsko-

ordinatorerne mulighed for at screene sagerne og tage stilling til udredningen samt give mulighed for 

yderligere dialog med borgerens praktiserende læge, med borgeren og mellem sagsbehandleren og 

sundhedskoordinatoren. Intentionen med dette forberedende samarbejde er at sikre, at sager er velbe-

lyst, og at undgå, at borgere kommer på rehabiliteringsteammødet, hvis deres sag er for dårligt belyst, 

til at rehabiliteringsteamet kan tage stilling til en konkret anbefaling for den videre indsats. 

Det er intentionen i samarbejdsmodellen, at borgerne spiller en helt central rolle i forberedelsen af sa-

gerne til rehabiliteringsteamet. Det er intentionen at sikre en proces, hvor borgerne er med fra start til 

slut, så de ikke oplever, at det er systemet, der udreder og skriver indstillinger hen over hovedet på 

dem. Det er endvidere intentionen, at det gennem processen sikres, at borgernes samtlige ressourcer 

kommer frem i processen, og at arbejdsmarkedspotentialer beskrives med afsæt i borgerne selv og ikke 

ud fra erklæringer, attester og andre dokumenter. På den baggrund skal borgerfokuseringen medvirke 

til at sikre, at der er tydeligt fokus på borgernes beskæftigelsesmål og en konkret beskrivelse af, hvor-
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dan borgerne skal komme tættere på og opnå beskæftigelsesmålet. Dette skal understøttes i både 

sagsfremstillingerne og samarbejdet med de praktiserende læger. 

På baggrund af analyserne konkluderer Deloitte: 

Samarbejde om forberedelse af sagerne 

 Sagsmængden stiller store krav til både kommuner og sundhedskoordinatorer, der skal forberede 
sagsfremstillinger og screene sagerne inden behandling på rehabiliteringsteammøderne. Samar-
bejdet mellem kommuner og sundhedskoordinatorer er i vidt omfang it-understøttet, jf. kapitel 4, 
men et velfungerende samarbejde, der kan indfri intentionen, kræver endvidere, at også de aftalte 
processer understøtter intentionen, herunder især at der sikres den relevante timing i samarbejdet, 
så der gives tid til screening og dialog om sagen. 

 Samarbejdet mellem kommuner og sundhedskoordinatorer omkring screeningen af sagerne er sty-
ret af tidsfrister, der er fastlagt i samarbejdsaftalerne mellem kommunerne og de regionale sund-
hedsenheder. I alle fem regioner er den formelt aftalte proces, at sundhedskoordinatoren modtager 
sagerne, senest ti arbejdsdage før sagen er planlagt til at komme på rehabiliteringsteammødet. Sa-
gen fremsendes med alle relevante dokumenter. Herefter har sundhedskoordinatoren fem dage til 
at screene sagen og om nødvendigt yderligere dialog med borgeren og den praktiserende læge og 
give tilbagemelding til kommunen om eventuelt manglende oplysninger i sagen. 

 Praksis for screeningen er forskellig fra region til region, hvor kun Region Syddanmark har en mere 
systematisk proces. Uanset den valgte proces for tilrettelæggelse af screeningen gør det sig gæl-
dende i alle regionerne, at sundhedskoordinatorerne kun yderst sjældent i forbindelse med scree-
ningen og forberedelsen af sagerne er i dialog med den praktiserende læge, borgeren selv eller 
sagsbehandleren om indhentning af yderligere oplysninger. 

 Sundhedskoordinatorerne peger på, at der med de nuværende tidsfrister, hvor de blot har fem ar-
bejdsdage, fra sagsmaterialet er modtaget, til der skal gives en tilbagemelding, ikke er mulighed for 
at have en uddybende dialog og indhente yderligere oplysninger. 

 Et flertal af sundhedskoordinatorerne påpeger, at en screening så tæt på rehabiliteringsteammødet 
opleves som dobbeltarbejde. Sundhedskoordinatorerne har mange sager fordelt på et stort antal 
møder. For at kunne skelne sagerne fra hinanden er den typiske praksis, at sundhedskoordinato-
rerne foretager deres primære forberedelse dagen inden mødet. Det er således først her, der finder 
en grundig gennemlæsning af alle sagens dokumenter sted, hvor sundhedskoordinatorerne kan ta-
ge stilling til og vurdere muligt indhold i en fremtidig plan, og dermed også først her, at sundhedsko-
ordinatorerne reelt kan vurdere, om sagen er klar til og relevant for rehabiliteringsteammødet. 

 Tilsvarende peger sagsbehandlerne i kommunerne på, at for langt de fleste sager fungerer samar-
bejdet omkring screeningen og oplysningen af sagerne godt, men at de i nogle få sager kan have 
behov for en drøftelse med sundhedskoordinatoren om, hvad der skal ske i en given sag, eller hvad 
der eventuelt skal oplyses yderligere, fordi sagsbehandleren er usikker på lægeattesterne eller be-
hovet for yderligere afklaring. Mulighederne for enkeltsagssparring er dog ikke systematisk tilrette-
lagt eller reflekteret i de aftalte økonomimodeller, da rammerne for samarbejdet primært har fokus 
på at sikre en effektiv håndtering af det store sagsvolumen i sundhedskoordinatorfunktionen. 

På den baggrund foreslår Deloitte: 

 Afskaffelse af screeningen umiddelbart før rehabiliteringsteammødet. Sundhedskoordinato-
rernes screening af sagerne umiddelbart før rehabiliteringsteammødet foregår i dag ikke systema-
tisk. Yderligere er værditilvæksten af screeningen begrænset, da der ikke inden mødet er tid til 
yderligere dialog og indhentning af oplysninger. Endvidere finder sundhedskoordinatorernes egent-
lige dybtgående læsning af sagerne typisk først sted dagen før mødet, da det giver den bedste for-
beredelse til selve mødet. Deloitte foreslår derfor, at sundhedskoordinatorernes screening af sager-
ne inden rehabiliteringsteammødet afskaffes. Hvis screeningen afskaffes, er det fuldt ud kommu-
nernes ansvar at sikre, at sagerne er tilstrækkeligt oplyst og har relevans for rehabiliteringsteam-
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mødet. Da betydningen af screeningen i dag er begrænset, vil afskaffelse heraf blot svare til den 
faktiske placering af ansvaret i dag i den nuværende praksis. 

 Forberedelseskonsultationer med sundhedskoordinatorerne. Kommunerne skal løbende vur-
dere, om sagerne er tilstrækkeligt oplyst. For i højere grad at understøtte dette skal det sikres, at 
der er mulighed for tidligere inddragelse og brug af sundhedskoordinatorerne. Sagsbehandlerne 
angiver, at de i flere sager kan have behov for tidligere i processen at få rådgivning og sparring om 
den sundhedsmæssige oplysning i sagerne både i forhold til at vurdere, hvad der skal til, for at en 
sag er tilstrækkeligt oplyst, og for at sikre, at der ikke igangsættes yderligere sundhedsmæssig af-
klaring, hvis dette ikke er relevant. Deloitte foreslår derfor, at der i alle kommuner systematisk gives 
mulighed for løbende forberedelseskonsultationer med sundhedskoordinatorerne, hvor den sags-
specifikke forberedelse kan drøftes. I den forbindelse foreslår Deloitte, at det tydeliggøres, at det er 
kommunernes ansvar, at sagerne er tilstrækkeligt belyst inden rehabiliteringsteammødet. Hvis den 
kommunale sagsbehandler er i tvivl om sundhedsoplysninger, skal sagen drøftes i en forberedel-
seskonsultation med sundhedskoordinatorerne, så der ikke kommer sager på rehabiliteringsteam-
mødet, der ikke er tilstrækkeligt belyst, eller som ikke skulle have været på rehabiliteringsteammø-
det. Forberedelseskonsultationerne kan i alle kommuner finde sted minimum hver 14. dag. Dog kan 
det for eksempel i de små kommuner aftales, at forberedelseskonsultationer tages over telefonen. 

 Tydelige forventninger til kvalitet og dybde i sundhedskoordinatorernes ydelser i forberedel-
sen. I samspil med valget af økonomimodel for forberedelseskonsultationerne foreslår Deloitte, at 
forventningerne til kvalitet og dybde i rådgivningen og sparringen gøres eksplicitte, blandt andet så 
det er muligt at følge op på, om den aftalte kvalitet og dybde i rådgivningen og sparringen modsva-
res af praksis, og at forudsætningerne om sundhedskoordinatorernes tidsanvendelse afstemmes 
med det forventningsniveau, der sættes for forberedelsen. I forlængelse af ovenstående foreslår 
Deloitte, at der i samarbejdsaftalerne mellem kommunerne og regionerne aftales tid til forbehand-
ling af sagerne hos sundhedskoordinatorerne, så det sikres, at økonomimodellen støtter op om for-
slaget om forberedelseskonsultationer. Det foreslås således, at der aftales en fast pris for forbere-
delsen og aftales, at der i alle sager er afsat en halv til en hel time til forberedelseskonsultation. Det-
te kan for eksempel gøres på en af følgende måder: 1) Tilrettelæggelse af særskilte mødedage til 
forberedelseskonsultationer, hvor prisen per mødedag er afpasset til det aftalte forberedelsesniveau 
og antallet af konsultationer. 2) Tilpasning af den eksisterende pris per mødedag, så den er afpas-
set til en blanding af rehabiliteringsteammøder og forberedelseskonsultationer af en halv til en hel 
times varighed. 

Sagsfremstilling til rehabiliteringsteamet 

Siden reformens indførsel har alle kommunerne arbejdet med at finde den rigtige form til fremstilling af 

sager. Særligt har der været fokus på at finde en model for, hvilke helbredsmæssige oplysninger der 

skal medtages i sagen, da der ofte findes en lang række helbredsdokumenter, herunder blandt andet 

dokumenter, der går langt tilbage i tid. Både de regionale sundhedsenheder og kommunerne har såle-

des udviklet redskaber, der skal bidrage til at sortere information og dermed højne kvaliteten i sags-

fremstillingerne. 

De regionale sundhedsenheder vurderer, at sagsfremstillingerne i den første periode efter reformen ofte 

har været for lange, med for mange irrelevante bilag og uden en systematisk struktur. Der er eksempler 

på, at der er vedlagt alt, hvad der har været skrevet i borgerens lægefaglige journaler, hvilket betyder, at 

sagsfremstillingerne kan være over 200 A4-sider lange, indeholde gentagelser af de samme dokumen-

ter og ikke være organiseret i kronologisk rækkefølge. Sundhedskoordinatorerne vurderer samtidig, at 

de initiativer, som såvel de regionale sundhedsenheder som de enkelte kommuner har taget i forhold til 

kontinuerligt at styrke kvaliteten i sagsfremstillingerne, har haft betydelig effekt. 

Det har således været kendetegnende for den første periode i implementeringen af samarbejdsmodel-

len, at sagsfremstillingerne har været af meget varierende karakter og kvalitet, hvilket udfordrer både 

sundhedskoordinatorernes og det resterende rehabiliteringsteams mulighed for at orientere sig i rele-

vant materiale og dermed forberede sig grundigt til mødet i rehabiliteringsteamet med borgeren. Sund-
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hedskoordinatorerne vurderer, at der fortsat er udfordringer med sagsfremstillingerne, men initiativer i 

kommunerne og regionerne har betydet, at sagsfremstillingerne bliver stadig bedre og mere præcise. 

På den baggrund foreslår Deloitte: 

 Fælles kommunal og regional standard for sagsfremstillingerne. Kvaliteten i sagsfremstillin-
gerne er meget varierende. Ofte er sagsfremstillingerne for lange og for upræcise. I flere kommuner 
er der forsøgt med rammer for, hvordan den enkelte kommunes sagsfremstilling skal se ud. For at 
sikre, at kvaliteten i sagsfremstillingerne hæves i alle kommunerne og målrettes rehabiliterings-
teamets, herunder sundhedskoordinatorernes, arbejde bedst muligt, foreslår Deloitte, at alle regio-
ner i tæt samarbejde mellem kommunerne og de regionale sundhedsenheder udarbejder en stan-
dard for, hvad der skal indgå i sagsfremstillingerne. Standarden kan med fordel tage afsæt i STAR’s 
skabelon for sagsfremstillingen. Som minimum bør kravene til sagsfremstillingerne være, at doku-
menterne tydeligt redegør for hvert af de tre centrale spor – beskæftigelse, social og sundhed – og 
at der er et tydeligt borgerperspektiv, herunder borgernes egne ønsker og forventninger. Endvidere 
foreslår Deloitte, at der fastsættes et maksimalt antal sider for den enkelte sagsfremstilling på ek-
sempel 50 A4-sider, som det er gjort i Region Hovedstaden i dag. 

 Den regionale sundhedsenhed udarbejder en tjekliste for sundhedsoplysninger til rehabilite-
ringsteamet. Som supplement til standarden for selve sagsfremstillingen skal det sikres, at alle re-
levante dokumenter er med i den samlede forberedelse til rehabiliteringsteamet. Deloitte foreslår 
derfor, at de regionale sundhedsenheder i dialog med kommunerne udarbejder en tjekliste for, hvil-
ke oplysninger der skal vedlægges i forbindelse med rehabiliteringsteammødet. Tjeklisten for oplys-
ninger, der skal indgå i sagsfremstillingen, kan se således ud: 

 Rehabiliteringsplanens forberedende del, inklusive et sagsresume. 

 LÆ 265. 

 Nyeste speciallægeattester og psykologiske undersøgelser vedrørende forhold, der er 
anført i LÆ 265. 

 Nyeste LÆ-attester, hvis de uddyber forhold, der er anført i LÆ 265. 

 Rapport fra den eller de virksomhedspraktikker, arbejdsprøvninger eller opkvalificeringer, 
som borgeren har deltaget i igennem de seneste år. 

 Kommunerne skal udarbejde en tjekliste for forberedelse og inddragelse af borgerne. Endelig 
er det helt afgørende for indfrielse af samarbejdsmodellens intentioner, at forberedelse og inddra-
gelse af borgerne i forhold til sagsfremstillingen og deltagelsen i rehabiliteringsteammødet foregår 
systematisk. Dette skal sikre, at borgerne får reel indflydelse på de mål og aftaler, der fastlægges 
på rehabiliteringsteammødet. Deloitte foreslår derfor, at den enkelte kommune udarbejder en tjekli-
ste for, hvordan borgerne skal inddrages og forberedes på deltagelsen i rehabiliteringsteammødet, 
så det understøtter borgernes indflydelse på mødets udfald og de mål, der opstilles. Udover udfyl-
delse af det forberedende skema bør følgende som minimum indgå i dialogen og forberedelsen 
med borgerne: 

 Hvor mange personer deltager i mødet, og hvem repræsenterer de? 

 Hvad kan der komme ud af mødet – lovmæssige rammer? 

 Hvordan kan borgeren forberede sig i forhold til opstilling af og beslutning om mål? 

 Hvilken rolle har borgerens sagsbehandler? Er sagsbehandleren med til formødet og med 
i drøftelserne under indstillingen? 

 Hvilke muligheder er der for at have en bisidder med? 

 Hvordan er dialogen struktureret? Hvem styrer mødet? Hvem stiller spørgsmål? 

 Hvilken rolle skal borgeren spille under mødet? 

 Hvordan kan borgeren forberede sig? 
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 Hvilken rolle har sagsbehandleren efter mødet – og hvordan foregår et eventuelt skift til 
en koordinerende sagsbehandler? 

Der er endvidere udarbejdet forskellige informationsmateriale i regionerne, som kan bruges 
som inspiration for udarbejdelse af systematiske tjeklister. 

Inddragelse af praktiserende læger 

Rammen omkring samarbejdet mellem kommunen og den praktiserende læge er blanketterne LÆ 261 

og LÆ 265. I LÆ 261 anmoder sagsbehandleren om, at den praktiserende læge udarbejder en LÆ 265. 

I LÆ 261 redegør sagsbehandleren for baggrunden for anmodningen og beskriver borgerens sociale, 

helbredsmæssige og beskæftigelsesmæssige situation. Redegørelsen skal indeholde en beskrivelse af 

sagsbehandlerens og borgerens egen vurdering af borgerens ressourcer i forhold til at kunne varetage 

et arbejde eller en uddannelse. På denne baggrund udarbejder den praktiserende læge en LÆ 265, 

hvor der – som noget nyt i forhold til den generelle helbredsvurdering – er et mere ressourcerettet fo-

kus. Endvidere skal den praktiserende læge i LÆ 265 forholde sig til borgerens egen opfattelse af eget 

helbred. 

Både kommunerne, de regionale sundhedsenheder og de praktiserende læger bakker op om relevan-

sen af LÆ 261 og LÆ 265. LÆ 265 skaber et sundhedsfagligt overblik over borgerens situation, og 

nogle af de praktiserende læger fremhæver endvidere, at det for den praktiserende læge er en oplagt 

mulighed for at læse op på borgerens journal i et mere helhedsorienteret perspektiv. 

Interview med såvel kommuner som praktiserende læger tyder på, at samarbejdet er kommet rimeligt 

fra start, men at der alle steder er brug for mere systematisk at være opmærksom på relationen til de 

praktiserende læger, herunder hvordan der kan sikres en høj kvalitet i de lægeattester, der udarbejdes 

til brug for rehabiliteringsteammødet. 

Sundhedskoordinatorer og kommuner vurderer samstemmende, at kvaliteten af LÆ 265 varierer fra 

læge til læge og fra borger til borger. I den væsentligste del af sagerne giver LÆ 265 et godt afsæt for 

sagsfremstillingerne og drøftelserne i rehabiliteringsteamet, men sundhedskoordinatorer og kommuner 

vurderer fortsat, at i en del sager giver LÆ 265 ikke tilstrækkelig værdi. 

Kvaliteten af LÆ 265 er afhængig af, at de praktiserende læger har et grundlag, der sikrer dem klar 

viden om og forståelse af, hvilke oplysninger kommunerne har brug for i forhold til den enkelte borger. 

De praktiserende læger fremhæver, at det i en del bestillinger via LÆ 261 ikke er tilstrækkelig tydeligt, 

hvad sagsbehandleren ønsker fokus på, hvilket har den konsekvens, at LÆ 265 bliver af meget generel 

karakter. I andre tilfælde fremhæver de praktiserende læger, at LÆ 261 er så udfoldet, at de vurderer, 

at de ikke kan bidrage med yderligere oplysninger. De praktiserende læger understreger således, at høj 

kvalitet i LÆ 265 kræver høj kvalitet i LÆ 261. 

På den baggrund foreslår Deloitte: 

 Kommunerne og de praktiserende læger i forbindelse med det social-lægelige samarbejde 
inddrager de regionale sundhedsenheder i udarbejdelsen af en kogebog for udfyldelse af LÆ 
261. Alle parter anser LÆ 265 for at være et centralt dokument for en god forberedelse af rehabilite-
ringsteammødet. Det er samtidig tydeligt, at kvaliteten af LÆ 265 varierer og dermed også får ind-
flydelse på brugen og værdien af attesten. Den varierende kvalitet skyldes i vidt omfang, at bestil-
lingen i LÆ 261 ikke er tilstrækkelig præcis – eller omvendt er for fyldestgørende. For at løfte kvali-
teten og sikre et mere ensartet kvalitetsniveau i LÆ 265 foreslår Deloitte, at kommunerne og de 
praktiserende læger i forbindelse med det social-lægelige samarbejde inddrager de regionale sund-
hedsenheder i udarbejdelsen af en kogebog for udfyldelse af LÆ 261. Endvidere foreslår Deloitte, 
at sundhedskoordinatorerne efter behov inddrages direkte i formuleringen af LÆ 261, for eksempel i 
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forbindelse med de foreslåede forberedelseskonsultationer. Til udarbejdelse af kogebogen samt det 
løbende arbejde med attesterne kan sagsbehandler og læge endvidere begge hente yderligere støt-
te i ”Vejledning i Socialt-lægeligt samarbejde”, som netop er udkommet i en nyrevideret udgave og 
findes på KL’s og Lægeforeningens hjemmesider. 

 Styrket dialog mellem kommunerne og de praktiserende læger. Flere kommuner har med suc-
ces udviklet og udvidet deres lægesamarbejde specifikt i forhold til afstemning af forventninger, rol-
ler og indhold i processen omkring rehabiliteringsteammøderne. Dette omfatter for eksempel styrket 
anvendelse af etablerede dialogfora og udarbejdelse af skriftligt materiale til understøttelse af sam-
arbejdet. Deloitte foreslår, at alle kommuner fastlægger en formaliseret samarbejdsramme, hvor 
kommunerne og de praktiserende læger forpligter sig til dialog om rehabiliteringsteammøderne, 
hvor det er nødvendigt. Der findes i dag en række forskellige dialogfora, som kan anvendes som af-
sæt, fx attestudvalg, læge-kommune udvalg mv. En styrket inddragelse af de praktiserende læger i 
en drøftelse af vanskelige sager, vil endvidere kunne give lægerne en bedre forståelse for jobcen-
trets måde at vurdere helbredsforhold på i sociale sager. På den måde vil det blive lettere for læ-
gerne at skrive LÆ attester med de oplysninger, som jobcentrene efterspørger. 

2.4. Samarbejdet på rehabiliteringsteammødet 

Rehabiliteringsteammødet er et dialog- og koordineringsforum, der giver indstillinger i sager om res-

sourceforløb, fleksjob, jobafklaringsforløb og førtidspension. Det er intentionen med rehabiliterings-

teammødet, at det skal være tværfagligt og gennem inddragelse af borgerne bidrage til at motivere dem 

til en rehabiliterende indsats. På rehabiliteringsteammødet skal borgerne inddrages direkte i formulerin-

gen af konkrete mål og delmål og drøftelser af, hvilke indsatser borgerne finder relevante og har behov 

for. 

Intentionen om et tværfagligt møde indebærer, at rehabiliteringsteamet skal være sammensat med re-

præsentanter fra de forskellige forvaltningsområder – beskæftigelsesområdet, sundhedsområdet, soci-

alområdet og uddannelsesområdet (hvis borgeren er under 30 år) – og som en helt central part den 

regionale sundhedskoordinator. Den tværfaglige sammensætning skal sikre, at de borgere, der har 

behov for det, får en tværfaglig og helhedsorienteret indsats på tværs af forvaltninger og myndigheder, 

der kan understøtte deres vej tilbage til arbejdsmarkedet. 

Det er endvidere intentionen med den tværfaglige sammensætning af teamet, at teamet er i stand til 

sammen med borgerne at formulere specifikke mål for indsatsen, der kan give en tydelig retning for 

indsatsen i forhold til arbejdsmarkedet, eventuelt helt specifikt med navngivne tilbud fra den tilgængelige 

tilbudsvifte og anbefalinger om starttidspunkt, omfang, varighed mv. 

Mål og indsatser skal dække bredt på tværs af områder afhængigt af borgernes ønsker og behov. Som 

minimum skal indstillingen fra møderne omfatte beskæftigelsesmål, hovedindsatser, områder for fremti-

dig beskæftigelse, anvendelse af mentor og overvejelser om sundheds-/sociale indsatser og fastlægge 

timingen af indsatserne, i forhold til om de iværksættes nu eller senere. 

Det er intentionen, at sundhedskoordinatorerne i denne sammenhæng bidrager med sundhedsfaglig 

rådgivning og på lige fod med resten af teamet indgår i dialog med borgerne om deres muligheder for at 

arbejde og komme i uddannelse, herunder indgår i dialog om den nødvendige beskæftigelsesmæssige, 

sociale og sundhedsrettede indsats. Dermed skal sundhedskoordinatorerne varetage en bred tværfaglig 

rolle, der ikke er begrænset til spørgsmål om helbred og sundhed. 
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På baggrund af analyserne konkluderer Deloitte: 

Rehabiliteringsteamets sammensætning 

 Der deltager typisk 4-6 kommunale medarbejdere i teamet. De fire centrale kommunale områder er 
stort set altid repræsenteret. 

 I alle kommuner er beskæftigelsesområdet repræsenteret, og det er typisk her, mødeledelsen er 
forankret. For social- og sundhedsområdet er det henholdsvis 93 og 94 procent af kommunerne, der 
tilkendegiver, at repræsentanter herfra normalt deltager i møderne. I 88 procent af kommunerne er 
medarbejdere på uddannelsesområdet normalt repræsenteret, selvom dette kun er obligatorisk i 
sager med unge under 30 år uden kompetencegivende uddannelse. 

 Handicapområdet er normalt repræsenteret i lige over halvdelen (59 procent) af kommunerne. 

 Kun i én ud af fem kommuner er det normal praksis, at familieområdet er repræsenteret på møder-
ne. 

 I halvdelen af kommunerne sammensættes rehabiliteringsteamet altid på en sådan måde, at der er 
minimum én medarbejder fra hvert af de lovpligtige områder. På en del af rehabiliteringsteammø-
derne i de øvrige kommuner sammensættes teamet således, at den enkelte medarbejder kan re-
præsentere flere af de lovpligtige områder. I hver femte kommune sker dette nogle gange, mens det 
i en tredjedel af kommunerne er mere fast praksis og sker ofte eller altid. 

På den baggrund foreslår Deloitte: 

 Fortsat ledelsesmæssig opbakning til deltagelse i rehabiliteringsteammøder. For at realisere 
intentionen om tværfaglige drøftelser og indsigt i de relevante tilbud og indsatser på de enkelte om-
råder er det afgørende, at som minimum de fire lovpligtige områder altid er repræsenteret på mø-
derne. Deloitte foreslår derfor, at alle kommuner sikrer, at der på alle de relevante forvaltningsom-
råder er ledelsesmæssig og politisk opbakning til at prioritere deltagelse i rehabiliteringsteammø-
derne. Ledelsen i kommunerne skal endvidere sikre, at medlemmerne i teamet har de rette kompe-
tencer i forhold til viden om indsatser og borgerinddragelse til at kunne indgå i en prioritering af ind-
satserne. Herunder skal det sikres, at hvert forvaltningsområde repræsenteres af én medarbejder, 
så den samme medarbejder ikke repræsenterer flere forvaltningsområder. 

 Familieområdet bør være repræsenteret i sager, hvor borgeren har børn. Familieområdet er 
kun repræsenteret i få af kommunernes rehabiliteringsteam. Ofte indeholder sagerne dog familiere-
laterede problemstillinger. Deloitte foreslår, at der i kommunerne er et styrket fokus på at sikre re-
præsentation fra familieområdet på rehabiliteringsteammøderne. 
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Rolle- og ansvarsfordelingen i rehabiliteringsteamet 

I mange kommuner afholder rehabiliteringsteamet formøde, forud for at borgerne kommer til mødet. I 

dette formøde deltager teamets medlemmer, mens det varierer, om borgernes sagsbehandler deltager. 

Formødet bruges til at få en fælles forståelse af borgernes primære problemområder og ressourcer, 

afklare foreløbige vurderinger af borgerne og formulere tvivlsspørgsmål, herunder især afklarende 

spørgsmål til sundhedskoordinatoren. 

De formelle roller er mødelederen og en referent. Mødelederen har ansvar for at lede og afvikle mødet 

og sikre inddragelse af borgerne. I de fleste kommuner er det fast udpegede medarbejdere i kommu-

nen, der på skift er mødeleder på rehabiliteringsteammøderne. Mødelederen er oftest fra beskæftigel-

sesforvaltningen og i nogle tilfælde fra socialforvaltningen. Mødelederen er oftest en erfaren medarbej-

der, da det fra både de kommunale ledelsesrepræsentanter og sundhedskoordinatorerne understreges, 

at mødeledelsen er helt afgørende for flowet i møderne, stemningen, kvaliteten i den faglige diskussion 

og vurderingen på mødet. 

Den overvejende del af kommunerne vurderer, at i forhold til at skabe den helhedsorienterede indsats 

overfor borgerne virker det bedst, hvis sundhedskoordinatorerne kan og vil agere tværfagligt i teamet og 

kan forholde sig bredere end blot til de helbredsfaglige spørgsmål. Observationsstudier fra rehabilite-

ringsteammøderne understøtter, at det skaber den bedste dynamik på møderne, hvis sundhedskoordi-

natorerne spiller en aktiv rolle i alle dele af drøftelserne. 

På den baggrund foreslår Deloitte: 

 Sundhedskoordinatorerne indgår bredt i drøftelserne. Der er forskel fra kommune til kommune 
og fra sundhedskoordinator til sundhedskoordinator i forhold til, hvor aktiv en rolle sundhedskoordi-
natorerne spiller på rehabiliteringsteammøderne. På baggrund af evalueringen foreslår Deloitte, at 
sundhedskoordinatorerne spiller en aktiv rolle og har en holdning til alle forhold omkring borgerne, 
da evalueringen viser, at der i disse tilfælde opnås den bedste dynamik i og de bedste resultater af 
rehabiliteringsteammøderne. Sundhedskoordinatorerne bør således indgå bredt i drøftelserne og 
som minimum fungere som kommunernes vejviser i forhold til sundhedssystemet, medvirke til at 
sikre, at borgerne selv har en klar forståelse af de helbredsmæssige forhold, og aktivt bidrage til af-
klaring af en klar retning for relevante sundheds-, social- og beskæftigelsesrettede indsatser. 

Borgerinddragelse 

Mange kommuner har stort fokus på at arbejde med borgerinddragelse og skabe god stemning på mø-

derne. De fleste kommuner har med forskellige tiltag forsøgt at skabe gode rammer for møderne, så 

borgerne føler sig trygge. 

De adspurgte borgere, der har været gennem rehabiliteringsteamet, beskriver, at de generelt følte sig 

meget sårbare på mødet og nervøse for at møde op på grund af de mange mennesker, der skulle vur-

dere dem. Men langt de fleste udtrykker, at stemningen på mødet var god, at de blev behandlet pænt, 

og at der generelt blev lyttet til, hvad de havde at sige. 

De fleste borgere tilkendegiver, at teamet virkede godt forberedt på deres sag, og at det var en god 

oplevelse at komme ind til et tværfagligt team, der kunne byde ind med forskellige tilgange og tilbud. 

På den baggrund foreslår Deloitte: 

 Fortsat fokus på rammerne omkring rehabiliteringsteammøderne. De fleste kommuner har 
arbejdet med forskellige tiltag for at skabe trygge rammer for borgerne omkring rehabiliterings-
teammøderne, hvilket er godt modtaget af de borgere, der har deltaget i rehabiliteringsteammøder-
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ne. Deloitte foreslår, at kommunerne kontinuerligt har fokus på at udvikle og forbedre rammerne 
omkring møderne. Særligt anbefales det, at der er fokus på stoleopstillingen, så borgeren ikke sid-
der alene overfor teamet, og at borgeren kan se, hvad der bliver skrevet i indstillingen under mødet, 
for eksempel ved brug af projektor, hvor borgeren og det øvrige team løbende kan se, hvad der no-
teres fra mødet. 

Mål og delmål i sagsindstillingerne 

I ni ud af ti kommuner bliver borgerne mundtligt informeret om udfaldet af rehabiliteringsteammødet i 

forbindelse med eller i umiddelbar forlængelse af rehabiliteringsteammødet. Indstillingen gives på bag-

grund af teamets drøftelser, der foregår, enten mens borgeren er til stede, eller mens borgeren venter 

udenfor. 

I sagsindstillingerne fra rehabiliteringsteammøderne er mål på beskæftigelses- og uddannelsesområdet 

de primære mål, mens mål på socialområdet og sundhedsområdet har en understøttende karakter. 

Gennemgangen af 150 sagsindstillinger viser, at der i indstillingerne til ressourceforløb i meget vidt om-

fang anbefales kombinerede indsatser på de centrale områder omkring beskæftigelse, uddannelse, 

social og sundhed. Særligt indgår beskæftigelses- og uddannelsesrettede indsatser (81 procent af res-

sourceforløbsindstillingerne) og helbredsrettede indsatser (81 procent af ressourceforløbsindstillinger-

ne) i indstillingerne til ressourceforløb, men også sociale indsatser indgår i vidt omfang (66 procent af 

ressourceforløbsindstillingerne). 

Familierettede indsatser indgår i færre end hver tiende ressourceforløbsindstilling, hvilket blandt andet 

skal ses i sammenhæng med, at familieområdet kun i begrænset omfang er repræsenteret på rehabili-

teringsteammøderne. 

I de 36 gennemgåede fleksjobindstillinger er det stort set udelukkende helbredsrettede indsatser, der 

anbefales. De helbredsrettede indsatser indgår i 67 procent af fleksjobindstillingerne, mens beskæfti-

gelses- og uddannelsesrettede indsatser stort set ikke indgår (6 procent af fleksjobindstillingerne). 

Der er i høj grad sammenhæng mellem de borgerrelaterede problemstillinger, der præsenteres i indstil-

lingerne, og de indsatser, der anbefales på henholdsvis socialområdet og sundhedsområdet. I mere end 

fire ud af fem indstillinger til ressourceforløb anbefales en indsats, der matcher borgerens beskrevne 

problemstillinger. 

På familieområdet forekommer der sjældent anbefalinger til specifikke indsatser, selvom det beskrives, 

at borgerne har problemer på dette område. Af de 20 gennemgåede indstillinger til ressourceforløb, 

hvor der indgår familierelaterede problemstillinger, er der kun i hver fjerde en anbefaling til en familieret-

tet indsats. 

Gennemgangen af indstillingerne til ressourceforløb viser, at rehabiliteringsteamene er bedst til at be-

skrive konkrete mål, der vedrører de beskæftigelsesrettede indsatser, mens målene på socialområdet 

og sundhedsområdet er væsentlig mindre konkrete. Det hænger godt sammen med, at mål på beskæf-

tigelses- og uddannelsesområdet er de primære mål, mens mål på socialområdet og sundhedsområdet 

har en understøttende karakter. Mere end halvdelen af indstillingerne til ressourceforløb indeholder mål 

på beskæftigelses- og uddannelsesområdet, der i høj eller nogen grad er specifikke. At indstillingen i 

høj grad indeholder et specifikt mål for indsatsen indebærer en beskrivelse af de nærmere omstændig-

heder i forhold til målet såsom timetal, arbejdsforhold og specifikt funktionsniveau (Eksempel: Borge-

rens mål er at få job som køkkenassistent, hvor der er de nødvendige hjælpeforanstaltninger til stede, 

herunder hæve-sænke-bord og mulighed for hvile.). At indstillingen i nogen grad indeholder et specifikt 
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mål for indsatsen indebærer, at nærmere omstændigheder i forhold til målet ikke er defineret (Eksem-

pel: Borgeren får job som køkkenassistent.). 

En fjerdedel af indstillingerne til ressourceforløb indeholder ingen mål på det beskæftigelses- og uddan-

nelsesrettede område. I disse indstillinger fremgår det oftest, at rehabiliteringsteamet vurderer, at der 

ikke på nuværende tidspunkt kan fastsættes et beskæftigelses- eller uddannelsesmål (Eksempel: Bor-

geren skal afklares nærmere i forhold til fremtidig tilknytning til arbejdsmarkedet. Ud fra det allerede 

oplyste vil der sandsynligvis blive tale om uddannelse eller beskæftigelse på særlige vilkår.). 

Halvdelen af indstillingerne til ressourceforløb indeholder mål for den sociale indsats, og halvdelen af 

indstillingerne indeholder mål for den helbredsrettede indsats. Størstedelen af de beskrevne mål for de 

to områder er dog kun i mindre grad specifik. Det vil sige, at der er skrevet et mål, men på et overordnet 

niveau (Eksempel: Borgeren kommer i arbejde.). Samtidig indeholder halvdelen af indstillingerne ingen 

mål for henholdsvis socialområdet og sundhedsområdet, hvilket er relativt få, eftersom der i henholdsvis 

66 og 81 procent af alle ressourceforløbsindstillingerne er anbefalet en social eller sundhedsrettet ind-

sats. 

Gennemgangen af indstillingerne til fleksjob viser, at rehabiliteringsteamet i alle indstillinger opstiller 

beskæftigelses- eller uddannelsesrettede mål. I en tredjedel af indstillingerne er målet i høj eller nogen 

grad specifikt. I to ud af tre indstillinger er målet dog kun i mindre grad konkret og fastlægger for ek-

sempel kun, at borgerens beskæftigelsesrettede mål er et fleksjob. 

På den baggrund foreslår Deloitte: 

 Mere specifikke mål i alle indstillinger fra rehabiliteringsteammøderne. Indstillinger og anbefa-
linger til indsatser er i vidt omfang tværfagligt funderet. Men Deloitte foreslår, at der er større fokus 
på, at mål formuleres konkret, så indstillingerne indeholder specifikke mål for indsatserne. Endvide-
re skal der sikres tydeligt samspil mellem beskæftigelses- og uddannelsesmålene som de overord-
nede mål og målene indenfor sundhedsområdet og socialområdet som centrale understøttende 
mål. Endvidere bør der, når det er muligt, være en beskrivelse af de nærmere omstændigheder i 
forhold til målene, for eksempel det konkrete tilbud, timetal, arbejdsforhold og specifikt funktionsni-
veau. Dette gælder især på sundhedsområdet og socialområdet, hvor målene i indstillingerne i dag 
kun i mindre grad er specifikke. 

 Særligt fokus på opstilling af mål på familieområdet. Blot hver fjerde indstilling med familierela-
terede problemstillinger indeholder anbefalinger til familierettede indsatser. Deloitte foreslår, at der i 
rehabiliteringsteamene sættes stærkere fokus på at omfatte familierelaterede indsatser, når dette er 
relevant. 

2.5. Samarbejdet efter mødet i rehabiliteringsteamet 

Intentionen i samarbejdsmodellen er, at sundhedskoordinatorerne efter mødet med rehabiliteringstea-

met skal tage kontakt til borgerens praktiserende læge, hvis der i indstillingen er anbefalet yderligere 

helbredsmæssig afklaring, udredning eller behandling. 

Derudover har sundhedskoordinatoren til opgave at varetage rådgivning i de løbende sager. I de løben-

de sager er det sundhedskoordinatorens opgave at bidrage med sundhedsfaglig rådgivning om borge-

rens muligheder for arbejde eller uddannelse. Sundhedskoordinatorens rådgivning i løbende sager skal 

foregå i form af udtalelse til brug for sagen. 
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På baggrund af analyserne konkluderer Deloitte: 

Samarbejdet mellem kommune, sundhedskoordinator og praktiserende læge 

 De fleste kommuner har en proces, hvor den praktiserende læge orienteres om indstillingen fra 
rehabiliteringsteamet. 42 procent af kommunerne orienterer ofte eller altid den praktiserende læge 
om kommunens indstilling, mens 26 procent nogle gange orienterer den praktiserende læge. Om-
vendt er det blot hver femte kommune, der aldrig eller sjældent orienterer den praktiserende læge. 

 Mange praktiserende læger får en orientering om borgerens plan elektronisk via Mediconnect Pro-
ces, og når dette system udbredes til alle landets kommuner, forventes ønsket om informationsde-
ling i endnu højere grad at blive imødekommet, eftersom dette system automatisk kan sende indstil-
lingen til den givne borgers praktiserende læge. 

 I de kommuner, hvor kommunikationen fra rehabiliteringsteamene og fra kommunerne til de prakti-
serende læger ikke foregår systematisk og i fastlagte rammer, peger sundhedskoordinatorerne på, 
at de altid kontakter de praktiserende læger, hvis der er noget presserende, eller hvis sagerne er 
særlig komplicerede, og de mener, at det er gavnligt, at de praktiserende læger sættes ind i bag-
grunden for de indstillinger, der foretages på rehabiliteringsteammøderne. 

På den baggrund foreslår Deloitte: 

 Fast proces for kontakt til den praktiserende læge, hvis der er særlige forhold. Med den fulde 
udrulning af Mediconnect Proces etableres en it-understøttelse, der sikrer, at den praktiserende læ-
ge altid får indstillingen fra rehabiliteringsteammødet og eventuelt også den konkrete indsatsplan. 
Deloitte foreslår, at alle kommuner har dialog med de praktiserende læger om så vidt muligt at sikre, 
at lægerne er i stand til at modtage indstillingerne. Endvidere foreslår Deloitte, at regionerne i sam-
arbejde med kommunerne beskriver en fast procedure for sundhedskoordinatorens opfølgende kon-
takt til den praktiserende læge i sager med særlige forhold. Det aftales på rehabiliteringsteammø-
det, hvornår sundhedskoordinatoren skal tage opfølgende kontakt til den praktiserende læge. 

Rådgivning fra sundhedskoordinatoren i løbende sager 

I en del kommuner har kommunen indgået aftale med sundhedskoordinatoren om rådgivningen i de 

løbende sager. Denne sparring finder typisk sted på den dag, hvor teammødet afvikles. 

I nogle kommuner foregår rådgivningen som ad hoc-sparring, hvor sagsbehandlerne kan komme uan-

meldt, mens det i andre kommuner bliver skemalagt, og sagerne bliver formidlet til sundhedskoordinato-

ren, før rådgivningen finder sted. 

Der er fortsat en del kommuner, der peger på, at samarbejdet mellem sundhedskoordinatorerne og 

kommunerne efter rehabiliteringsteammøderne er meget begrænset. De primære årsager hertil er, at 

nogle kommuner fortsat ikke har haft behov for at modtage efterfølgende sparring fra sundhedskoordi-

natoren, og at nogle kommuner oplever, at det ikke er afklaret, hvordan rådgivningen skal finansieres og 

tilrettelægges i praksis. 

På den baggrund foreslår Deloitte: 

 Rammer for finansiering og praktisk tilrettelæggelse af sparring om løbende sager. I samar-
bejdsaftalerne mellem kommunerne og de regionale sundhedsenheder skal det tydeliggøres, hvilke 
rammer der er for sparringen i de løbende sager. Kommunerne skal til brug herfor estimere behovet 
for den løbende sparring. 
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Igangsættelse af og opfølgning på indsatser 

I en stor del af kommunerne opstår der ofte barrierer for igangsættelse af indsatser, eftersom det ikke 

altid er muligt for sagsbehandlerne at efterkomme anbefalingerne i indstillingerne på grund af manglen-

de økonomi eller bevillingskompetence til at igangsætte de anbefalede indsatser. 

Nogle kommuner har forsøgt at sikre denne forankring ved at lade medarbejdere med beslutningskom-

petence sidde i rehabiliteringsteamet. I disse tilfælde er det oftest nemmere at igangsætte indsatserne 

efterfølgende, da bevillingen af disse indsatser er afklaret på mødet, inden borgeren overgår til den 

koordinerende sagsbehandler. 

På den baggrund foreslår Deloitte: 

 Retningslinjer for igangsættelse af anbefalede indsatser. Deloitte foreslår, at alle kommuner 
udarbejder retningslinjer, der kan sikre, at anbefalede indsatser igangsættes. Herunder bør den en-
kelte kommune afsætte særskilt budget til finansiering af indsatser anbefalet af rehabiliteringstea-
met. 

Borgerens oplevelse af processen efter rehabiliteringsteammødet 

Størstedelen af de adspurgte borgere, der har været gennem rehabiliteringsteammødet, oplever, at de 

er kommet godt i gang med et forløb, og at der bliver taget godt hånd om dem i processen. Der er sam-

tidig et stort mindretal af de adspurgte borgere, der i modsætning hertil giver udtryk for en oplevelse af, 

at de ikke er kommet i gang med et rehabiliterende forløb efter rehabiliteringsteammødet. 

Enkelte af de interviewede borgere har efter mødet været i tvivl om, hvem de fremadrettet skal rette 

henvendelse til, da der har deltaget mange forskellige personer i rehabiliteringsteammødet. 

Flere borgere giver udtryk for, at de efter mødet har haft svært ved konkret at få overblik over, hvad der 

er besluttet, og hvad den videre proces er. Her efterlyser borgerne en opsamlende kontakt eller dialog 

med kommunen om den fremadrettede proces. 

På den baggrund foreslår Deloitte: 

 Borgerne skal have umiddelbar tilbagemelding på indstilling og beslutning. Flere af de inter-
viewede borgere har haft svært ved at få overblik over, hvad der konkret er besluttet på rehabilite-
ringsteammødet. Deloitte foreslår, at der på dagsordenen for rehabiliteringsteammødet altid indgår 
et afsluttende punkt i forbindelse med/umiddelbart efter mødet med opsummering af teamets indstil-
ling. Dette skal sikre, at borgerne har en klar retning for mål og indsatser, når de går fra mødet i re-
habiliteringsteamet. Endvidere foreslår Deloitte, at borgerens sagsbehandler, der har sagen på mø-
det (kan være den borgernes koordinerende sagsbehandler) altid sætter tid af efter rehabiliterings-
teammødet til en individuel opsamling med borgerne. 

 Skriftlig konklusion fra mødet senest efter en uge. Udover den mundtlige tilbagemelding på 
selve mødet foreslår Deloitte, at borgerne senest efter en uge modtager en skriftlig tilbagemelding 
fra rehabiliteringsteammødet. Den skriftlige tilbagemelding skal som minimum indeholde indstillin-
gen fra mødet og en beskrivelse af den videre proces. I mange kommuner udleveres udkastet til 
indstillingen allerede i dag i forbindelse med selve mødet. 

2.6. Økonomi 

Det har været intentionen med udformningen af reformen, at etableringen af den nye samarbejdsmodel 

vedrørende sundheds- og lægefaglig rådgivning som udgangspunkt skulle være udgiftsneutral for 
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kommunerne. På længere sigt er målet en mere effektiv anvendelse af ressourcerne såvel i kommuner-

ne som i regionerne. 

Det har ligeledes været udgangspunktet, at regionernes udvidede rolle i forhold til sundheds- og læge-

faglig rådgivning skulle være økonomisk neutral for regionerne, idet kommunerne finansierer træk på 

regionernes ressourcer. 

I implementeringen af reformen er der lagt op til, at der på regionalt niveau aftales specifikke vilkår og 

priser knyttet til de ydelser, der leveres af sundhedskoordinatorerne og klinisk funktion. Fra kommuner-

nes side har det i denne proces været vigtigt at sikre, at reformen ikke var udgiftsdrivende som følge af 

et stort træk på regionernes ydelser, mens der fra regionernes side har været fokus på, at der ikke måt-

te forekomme underfinansiering af regionernes indsats, der ville indebære, at der ville blive anvendt 

midler, der var tiltænkt regionernes øvrige opgaver på sundhedsområdet. 

På baggrund af analyserne konkluderer Deloitte: 

Samlet økonomi for kommunerne 

 Før reformen blev det estimeret, at kommunernes udgifter til sundhedspersonale og lægeattester i 
sager om førtidspension, fleksjob samt ressourceforløb, som fremover skulle behandles i regi af re-
habiliteringsteamet, årligt udgjorde ca. 221 mio. kr. (2014-priser), heraf ca. 175 mio. kr. til lægeatte-
ster og ca. 46 mio. kr. til sundhedsfagligt personale. Som beskrevet ovenfor var intentionen med re-
formen, at disse midler skulle omfordeles og anvendes til finansiering af den nye samarbejdsmodel. 

 Deloittes kortlægning viser, at de faktiske udgifter for kommunerne til sundheds- og lægefaglig råd-
givning vedrørende målgruppen for rehabiliteringsteamene med den nye samarbejdsmodel har væ-
ret væsentlig lavere end forudsat før reformen. I 2014 har kommunerne anvendt 98 mio. kr. til beta-
ling til regionerne for at levere ydelserne i samarbejdsmodellen. Samlet har kommunerne således 
brugt ca. 123 mio. kr. mindre i 2014 end det råderum til brug for sundhedsfaglig rådgivning og vur-
dering, der blev estimeret før reformen. Dette skal ses i sammenhæng med, at der dog fortsat er 
elementer, der skal leveres og finansieres, før den fulde samarbejdsmodel er leveret.  

 I forhold til vurderingen af den samlede økonomi for kommunerne i samarbejdsmodellen er det 
samtidig vigtigt at være opmærksom på, at modellen fortsat har været under implementering i 2014, 
hvorfor antallet af rehabiliteringsteammøder kan forventes at stige yderligere. I den sammenhæng 
kan den foreløbig begrænsede aktivitet i klinisk funktion også føre til, at efterspørgslen efter special-
lægeattester stiger i takt med implementeringen. Disse to forhold kan over tid medvirke til at reduce-
re det kommunale råderum, der er nævnt ovenfor.  

Samlet økonomi for regionerne 

Gennemgangen og vurderingen af regionernes samlede økonomi i 2014 knyttet til sundhedskoordina-

torfunktionen og klinisk funktion er præget af, at der har været tale om et etablerings- og opbygningsår, 

hvilket har betydet, at processer i forhold til styring, rapportering og registrering ligeledes har været un-

der opbygning. Som konsekvens heraf foreligger der ikke opgørelser af den samlede driftsøkonomi 

knyttet til sundhedskoordinatorfunktionen og klinisk funktion for alle regioner. De tilgængelige opgørel-

ser varierer mellem fuld økonomisk balance og underskud i størrelsesordenen 12-19 %. Der er således 

nogen variation i, om regionernes drift af sundhedskoordinatorfunktionen ved den hidtidige tilrettelæg-

gelse har været fuldt udgiftsneutral for regionerne.  

Dertil kommer, at der fortsat er behov for, at regionerne leverer en række yderligere aktiviteter med 

kommunal finansiering med henblik på etablering af en fuldt udbygget samarbejdsmodel.  
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En væsentlig udgiftskomponent er det overhead, der knytter sig til sundhedskoordinatorerne. Med for-

behold for korrektioner af afregningen for 2014 gennemført med tilbagevirkende kraft sidst i 2014 er det 

Deloittes vurdering, at i hvert fald de tre regioner, der i 2014 har taget direkte afsæt i tilbagefaldsmodel-

lens beregning af et overhead på 20 procent, ikke har fået fuld dækning for de faktiske overheadudgif-

ter. 

De indgåede aftaler om betaling for sundhedskoordinatorernes ydelser, der har været gældende i 2014, 

har stillet store krav til det antal sager, sundhedskoordinatorerne skal behandle per år, og indebærer i 

praksis, at hovedparten af ressourcerne anvendes til mødeforberedelse og mødedeltagelse, jf. også 

kapitel 5-7. Det har betydet en mere begrænset indsats i forhold til de øvrige forudsatte ydelser, herun-

der kontakt til den praktiserende læge og borgeren før rehabiliteringsteammødet, når dette er relevant, 

rådgivning af kommunen før mødet i forhold til sagens oplysninger om helbredsmæssige forhold, tilba-

gemelding til praktiserende læge og rådgivning i løbende sager. Derfor er det Deloittes vurdering, at en 

fremadrettet fuld realisering af intentionerne alt andet lige vil indebære større krav til sundhedskoordina-

torernes gennemsnitlige tidsanvendelse per sag og dermed trække i retning af et lavere antal sager per 

sundhedskoordinator. 

På den baggrund foreslår Deloitte: 

 Kommunerne kan anvende råderummet i den samlede model til finansiering af ydelser fra de 
regionale sundhedsenheder, der ikke leveres i dag. Den nye samarbejdsmodel er i vidt omfang 
leveret. Som evalueringen har vist, er der dog fortsat en række elementer i modellen, der ikke er 
blevet leveret i henhold til intentionerne med modellen, ligesom der fortsat kan forventes en stigning 
i omkostningerne i takt med yderligere implementering og et stigende antal rehabiliteringsteammø-
der. Deloitte foreslår, at det sikres, at økonomiaftalerne mellem kommunerne og de regionale sund-
hedsenheder fremadrettet udarbejdes, så de ca. 123 mio. kr., der indgår i kommunernes råderum, 
anvendes til at finansiere køb af de nødvendige ekstra ydelser i regionerne, som en fuld implemen-
tering og de foreslåede ændringer af samarbejdsmodellen kræver. Det vil især dreje sig om køb af 
forberedelseskonsultationer, sparring og rådgivning i løbende sager og eventuelt et stigende antal 
rehabiliteringsteammøder og speciallægeattester fra klinisk funktion i takt med den videre imple-
mentering.  

 Regionerne skal sikre transparens i forhold til økonomien i de regionale sundhedsenheder. 
Det er centralt for efterlevelsen af den overordnede intention om, at ordningen er udgiftsneutral for 
regionerne, at der ved de decentrale aftaleindgåelser på regionalt niveau tages hensyn til de fakti-
ske driftsmæssige vilkår for sundhedskoordinatorfunktionen og den kliniske funktion i øvrigt, herun-
der især i forhold til produktivitet og overhead. For at understøtte, at der fortsat er fuld finansiering af 
aktiviteterne i de regionale sundhedsenheder, foreslår Deloitte, at regionerne går modellen igennem 
og sikrer, at kontoplaner, kontering og aktivitetsregistrering muliggør fuld transparens i ressource-
forbruget i de regionale sundhedsenheder. Dette skal understøtte, at de aftalte priser til enhver tid 
afspejler de faktiske driftsmæssige vilkår for sundhedskoordinatorfunktionen og klinisk funktion. 

 De aftalte priser skal baseres på realistiske og transparente forudsætninger om sundheds-
koordinatorernes tidsanvendelse hen over det samlede sagsforløb. I sammenhæng med 
ovenstående foreslår Deloitte at gøre forudsætningerne om tidsanvendelsen for sundhedskoordina-
torerne mere eksplicitte i samarbejdsaftalerne, så de kan afstemmes med de faktiske forventninger 
til dybde og kvalitet i sagsbehandling og rådgivning hen over det samlede sagsforløb, for eksempel 
ved at fastlægge det faktisk forventede timeforbrug til en forberedelseskonsultation, sundhedskoor-
dinatorernes gennemlæsning af sagen, opfølgende aktiviteter efter rehabiliteringsteammødet mv. 
Dette vil medvirke til at sikre ressourcemæssigt råderum, til at sundhedskoordinatorerne kan udfyl-
de de roller og funktioner, der indgår i intentionerne, herunder kontakt til den praktiserende læge og 
borgeren før rehabiliteringsteammødet, når dette er relevant, rådgivning af kommunen før mødet i 
forhold til sagens oplysninger om helbredsmæssige forhold, tilbagemelding til praktiserende læge 
og rådgivning i løbende sager.
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3. Organisering og aktivitet i den 
regionale sundhedsenhed 

Den overordnede intention med den regionale sundhedsenhed er, at den skal støtte kommunerne i at 

håndtere helbredsudfordringer i indsatsen overfor udsatte borgere. Disse borgeres helbredsudfordringer 

skal afklares og håndteres parallelt med en beskæftigelsesindsats og en social indsats. Hensigten med 

samarbejdsmodellen er at sikre en entydig indgang til sundhedsvæsnet for borgere og kommuner og 

modvirke tendensen til, at nogle kommuner opbygger parallelle sundhedssystemer for at håndtere ud-

satte borgere. Den skal derfor også medvirke til at reducere risikoen for, at kommuner indhenter unødi-

ge speciallægeattester. Borgere, der har behov for en helbredsmæssig afklaring, skal have en sådan, 

og parallelt med en sundhedsmæssig indsats skal der iværksættes relevante sociale og beskæftigelses-

rettede tilbud. Omvendt skal borgere, der er helbredsmæssigt afklaret, have et klart signal fra sund-

hedsvæsnet om, at det er en social og beskæftigelsesrettet indsats, der skal til for at bringe dem tættere 

på job og uddannelse. 

Det er intentionen, at kommunerne med den regionale sundhedsenhed oplever at få en kvalificeret vej-

viser i sundhedssystemet. En vejviser, der kan bidrage til, at udsatte borgere, der er tilstrækkeligt hel-

bredsmæssigt afklaret, ikke igen kommer ind i sundhedssystemet for yderligere afklaring – altså en form 

for gatekeeperfunktion. Omvendt skal vejviserfunktionen sikre, at borgere, der mangler en helbreds-

mæssig afklaring, får en sådan. Kommunen skal endvidere opleve at få let adgang til hjælp til at håndte-

re kompleksiteten i sundhedsvæsnet og til at reducere anvendelsen af ressourcer til ydelser fra sund-

hedssystemet. Sidstnævnte gælder især en reduktion i indhentning af speciallægeattester og øvrige 

erklæringer i situationer, hvor borgerne allerede er helbredsmæssigt afklaret. 

Samtidig er det intentionen, at regionerne skal opleve, at de via funktionen som kvalificeret vejviser og 

gatekeeper for kommunerne i langt højere grad får mulighed for at styre trækket på eget system. Samti-

dig skal modellen sikre, at de mennesker, der visiteres til undersøgelse og behandling i sundhedssy-

stemet, reelt er syge og har behov for undersøgelse eller behandling. Den regionale sundhedsenhed 

har således skullet etablere sig, så der er kapacitet, kompetencer og en ydelsespalet, der kan tilgodese 

disse intentioner. 

I dette kapitel gives først en beskrivelse af den regionale sundhedsenheds samlede organisering og 

forankring. Derefter beskrives kapacitet, aktivitet og ydelser i henholdsvis sundhedskoordinatorfunktio-

nen og klinisk funktion. Afslutningsvis gives en sammenfattende vurdering af status på indfrielse af in-

tentionerne med etableringen af den regionale sundhedsenhed. Det konkrete indholdsmæssige samar-

bejde mellem sundhedskoordinatorerne og kommunerne om rehabiliteringsteammøderne behandles i 

kapitel 5-7. 

3.1. Organisering af den regionale sundhedsenhed 

Den enkelte region har fleksibelt kunnet tilrettelægge de organisatoriske rammer for den regionale 

sundhedsenhed. Den regionale sundhedsenhed er i fire af de fem regioner forankret på én geografisk 
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lokation. Kun i Region Midtjylland er den regionale sundhedsenhed forankret på to fysiske lokationer. I 

Region Syddanmark er der indgået aftale om mulighed for at anvende supplerende lokationer af hensyn 

til at mindske transportafstanden for borgere, der skal til undersøgelse i klinisk funktion. 

I Region Hovedstaden, Region Sjælland og Region Nordjylland er den regionale sundhedsenhed fysisk 

placeret på et hospital. 

Nedenstående tabel opsummerer, hvordan hver region organisatorisk har forankret den regionale 

sundhedsenhed. 

Tabel 1. Organisering og forankring af sundhedskoordinatorfunktionen og klinisk funktion,  
oktober 2014 

 Organisatorisk forankring 

Region  
Hovedstaden 

Klinisk funktion er organiseret som en enhed under Socialmedicinsk Enhed under Bispebjerg og Frederiksberg 
hospitaler. Klinisk funktion er fysisk placeret på Frederiksberg Hospital. 

Region 
Sjælland 

Klinisk funktion er organiseret som del af Arbejdsmedicinsk Afdeling, der er organisatorisk placeret ved Køge 
Sygehus. 

Region 
Syddanmark 

Klinisk funktion er organisatorisk forankret og fysisk placeret i Friklinikken i Give, der også udfører en lang række 
andre opgaver. Der er aftaler om brug af vagtlægelokaler i en række kommuner, hvis en borger for eksempel på 
grund af smerter ikke kan køre langt til vurdering i klinisk funktion. 

Region 
Midtjylland 

Klinisk funktion er forankret i CFK – Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering. Afdelingen har to afsnit beliggende på 
henholdsvis Regionshospitalet i Herning samt Regionshuset Århus i Skejby. 

Region 
Nordjylland 

Klinisk funktion er del af Socialmedicinsk Enhed, der udgør en selvstændig afdeling under Aalborg Universitets-
hospital. 

Af de gennemførte interview fremgår det, at den helt overvejende del af kommunerne udtrykker tilfreds-

hed med den måde, regionerne har organiseret og fysisk forankret den regionale sundhedsenhed på. 

Kommunerne vurderer samtidig, at det generelt er mindre relevant, hvor den regionale sundhedsenhed 

fysisk er placeret. 

3.2. Aktivitet og ydelser i sundhedskoordinator-
funktionen 

3.2.1. Årsværk og kompetencer i sundhedskoordinatorfunktionen 

Sundhedskoordinatorfunktionen i de fem regioner varierer i størrelse fra 6,4 årsværk i Region Sjælland 

til 13,3 årsværk i Region Nordjylland. 

Udover de fast tilknyttede medarbejdere har fire ud af fem regioner tilknyttet eksterne sundhedskoordi-

natorer på konsulentbasis. Kun Region Nordjylland har ikke eksternt tilknyttede konsulenter. Omfanget 

af eksternt tilknyttede konsulenter er særlig stort i Region Hovedstaden, der har 20 eksternt tilknyttede 

konsulenter. Region Sjælland og Region Midtjylland har hver fem personer tilknyttet som eksterne kon-

sulenter, mens Region Syddanmark alene har anvendt eksterne på vikarbasis. De regionale sundheds-

enheder har ikke kunnet opgøre det faktiske træk på de eksternt tilknyttede konsulenter, hvilket indebæ-

rer, at det samlede årsværksforbrug knyttet til de regionale sundhedsenheder ikke kan opgøres fuldt ud, 

men at sundhedsenhederne alene har vurderet antallet af eksterne konsulenter (antal personer). 
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Af nedenstående tabel fremgår antal årsværk og medarbejdersammensætning i sundhedskoordinator-

funktionen og den samlede regionale sundhedsenhed for hver region. I opgørelsen af årsværk indgår 

alene de faste medarbejdere og ikke de eksternt tilknyttede konsulenter. Antallet af tilknyttede eksterne 

konsulenter er dog ligeledes vist, da de naturligvis har betydning for forståelsen af de samlede ressour-

cetræk. 

Tabel 2. Årsværk i sundhedskoordinatorfunktionen pr. 31/10-2014 

Årsværk Region 
Hovedstaden 

Region 
Sjælland 

Region 
Syddanmark 

Region 
Midtjylland 

Region 
Nordjylland 

Klinisk funktion (antal årsværk) 5,5 1,9 - 5,6 - 

Sundhedskoordinatorfunktion (antal årsværk) 9,51 6,4 12,0 9,92 13,33 

Heraf samfundsmedicinere/socialmedicinere - 1,3 4,0 5,0 5,3 

Heraf almenmedicinere - 0,0 7,0 2,4 3,1 

Heraf arbejdsmedicinere - 5,1 1,0 1,1 3,1 

Heraf øvrige - 0,0 0,0 1,34 1,95 

Samlet antal årsværk i den regionale sundheds-
enhed 

15,0 8,3 - 15,5 - 

Antal tilknyttede læger anvendt i sundhedskoor-
dinatorrollen 

20 5 - 5 0 

Note: Ovenstående årsværkforbrug indeholder udelukkende faste medarbejdere i den regionale sundhedsenhed (herunder sund-
hedskoordinatorerne) og ikke eksternt tilknyttede læger, som anvendes i sundhedskoordinatorrollen. Det er i tabellen angivet, 
hvor mange eksterne konsulenter der er tilknyttet. De eksterne konsulenter er opgjort i antal hoveder og ikke i antal årsværk, da 
sundhedsenhederne ikke har kunnet opgøre det faktiske ressourcetræk. 
1 Region Hovedstaden har skønsmæssigt fordelt 15 medarbejdere i forhold til arbejdet i henholdsvis sundhedskoordinatorfunktio-
nen og klinisk funktion. Region Hovedstaden har ikke haft mulighed for at opgøre, hvilke specialer de enkelte sundhedskoordina-
torer har. 
2 Antal og fordeling på sundhedskoordinatorfunktion og klinisk funktion er baseret på tidsregistreringsdata. 
3 Specificering på specialer er opgjort som forholdstal på grund af mange dobbeltspecialer. 
4 Dækker over følgende medarbejderkategorier: reservelæge, 1. reservelæge, psykolog og psykiater. 
5 Dækker over kirurger, geriatere m.fl. 

Blandt de faste medarbejdere i sundhedskoordinatorfunktionen er de typisk lægefaglige specialer, sam-

funds-/socialmedicinere, arbejdsmedicinere og almenmedicinere. Der er dog også i begrænset omfang 

øvrige specialer repræsenteret, herunder kirurger, psykologer, psykiatere og geriatere. Endvidere har 

flere af regionerne organiseret sig, så de angivne årsværk dækker over et større antal medarbejdere, 

der hver især kun delvis er knyttet til den regionale sundhedsenhed. Dette vanskeliggør en præcis op-

gørelse af fordelingen på specialer. 

Mange af de interviewede kommuner fremhæver, at især den faglige baggrund som arbejds- eller soci-

almediciner vurderes relevant i forbindelse med sundhedskoordinatorrollen. Det hænger sammen med, 

at begge disse specialer beskæftiger sig med helbredsmæssige forhold set i relation til sociale forhold 

og/eller arbejdsmæssige forhold. Mange kommuner peger også på værdien af at have almenmedicinere 

repræsenteret. På grund af de mangfoldige helbredsmæssige problemstillinger, som borgerne repræ-

senterer, er det naturligvis ikke muligt at have lægefaglige specialister repræsenteret indenfor alle om-

råder. Kommunerne og regionerne vurderer det heller ikke som værende hverken nødvendigt eller 

ønskværdigt, da sundhedskoordinatorerne skal foretage en mere overordnet vurdering af borgernes 

mulighed for job eller uddannelse i sammenhæng med helbredsudfordringer eller oplevelse af hel-

bredsudfordringer. 

Som det fremgår ovenfor, er stort set alle medarbejdere i de regionale sundhedsenheder, herunder 

dem, der fungerer som sundhedskoordinator, uddannet som speciallæger. I forarbejderne til reformen 
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var forventningen et gennemsnitligt lavere uddannelsesniveau blandt sundhedskoordinatorerne med en 

blanding af speciallæger, læger, fysioterapeuter, ergoterapeuter og andet sundhedsfagligt personale. 

Sundhedskoordinatorfunktionen er således kompetencemæssigt bemandet tungere end forudsat, hvil-

ket alt andet lige tilfører yderligere kvalitet i behandlingen af sagerne og på rehabiliteringsteammøderne. 

Regionerne vurderer, at kompetencekravene, der knytter sig til sundhedskoordinatorrollen, kræver, at 

det typisk bør være en speciallæge, der varetager funktionen. Dette understøttes yderligere af fokus-

gruppeinterviewene med kommunerne, der ligeledes peger på, at det høje kompetence- og erfaringsni-

veau, som sundhedskoordinatorerne har, har været nødvendigt for at kunne levere ydelserne til den 

kvalitet, som kommunerne forventer. 

Det højere kompetenceniveau, der fås med anvendelsen af speciallæger/afdelingslæger, betyder sam-

tidig, at der er tale om en mere løntung medarbejdergruppe, end hvad der blev forudsat i reformens 

forarbejder. De højere lønomkostninger har dog været en nødvendighed for at opnå den nødvendige og 

forventede kvalitet i sundhedskoordinatorfunktionen. 

3.2.2. Aktivitet og kapacitet i sundhedskoordinatorfunktionen 

Der har i 2014 været stor aktivitet i sundhedskoordinatorfunktionen. Sundhedskoordinatorerne har i 

2014 haft 26.200 sager på tværs af hele landet og deltaget i 4.720 møder, jf. nedenstående tabel med 

nøgletal for sundhedskoordinatorfunktionen i hver region. Den store aktivitet har været fordelt på alle 

regioner med flest sager i Region Hovedstaden og Region Syddanmark med henholdsvis 6.800 og 

6.700 sager og færrest sager i Region Nordjylland med 3.000 sager. Relativt i forhold til regionernes 

størrelse (opgjort i indbyggertal) har aktiviteten været højest i Region Syddanmark og Region Nordjyl-

land (henholdsvis 5,6 og 5,2 sager per 1.000 indbyggere) og lavest i Region Hovedstaden (3,9 sager 

per 1.000 indbyggere). 

Tabel 3. Nøgletal per region i forhold til sundhedskoordinatorfunktionen for 2014 

 Region 
Hovedstaden 

Region 
Sjælland 

Region 
Syddanmark 

Region 
Midtjylland 

Region 
Nordjylland I alt 

Antal kommuner 29 17 22 19 11 98 

Antal indbyggere 1.731.976 816.359 1.201.419 1.272.510 580.272 5.602.536 

Antal sager 6.800 3.700 7.186 6.000 3.000 26.686 

Antal sager per 1.000 indbyggere 3,9 4,5 6,0 4,7 5,2 4,8 

Antal gennemførte møder 1.400 630 1.364 930 537 4.861 

Antal sager per møde 4,9 5,9 5,2 6,5 5,6 5,5 

Note: Ovenstående er baseret på indberetninger fra de enkelte regioner. Regionerne er blevet bedt om at indrapportere ovenstå-
ende for perioden 1. januar til 31. oktober 2014. To regioner har kun haft mulighed for at opgøre tallene for perioden 1. januar 
2014 til 30. juni 2014. Tallene er efterfølgende lineært fremskrevet til hele 2014. Tallene for Region Syddanmark er de faktiske tal 
for hele 2014, ligesom tallet for antal gennemførte møder for Region Nordjylland er det faktiske for hele 2014. 

Et af de centrale nøgletal for kapacitetsudnyttelsen og effektiviteten af kommunernes brug af sundheds-

koordinatorfunktionen er antallet af sager, der kan behandles per møde. I 2014 varierer det gennemsnit-

lige antal sager per møde fra 4,9 sager per møde i Region Hovedstaden til 6,5 sager per møde i Region 

Midtjylland. 

Region Sjælland og Region Syddanmark er per 1. juli 2014 overgået til en afregningsmodel baseret på 

mødedage fremfor sager. De tre øvrige regioner er i 2015 ligeledes overgået til denne afregningsmodel. 

Baggrunden for dette skift er, at regionerne vurderer, at det betyder en mere effektiv udnyttelse af 

sundhedskoordinatorernes tid, idet det giver kommunerne incitament til at øge antallet af sager per mø-
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de, hvilket alt andet lige reducerer tid anvendt til transport per sag. Således kan antallet af sager per 

møde forventes at stige i 2015 og dermed yderligere forbedre de regionale sundhedsenheders kapacitet 

i forhold til mødeafholdelse. 

De regionale sundhedsenheder baserer deres kapacitet i sundhedskoordinatorfunktionen på kommu-

nernes indmeldinger om forventet antal sager og møder. Med henblik på justeringer pågår der i alle 

regionerne løbende dialog med kommunerne herom. I den første periode efter reformens ikrafttræden 

har kommunernes indmeldinger om forventet aktivitet været præget af nogen usikkerhed som følge af 

usikkerhed om reformens operationelle indfasning i kommunerne. Alle regionerne vurderer dog, at 

kommunernes indmeldinger i dag har fået en langt højere kvalitet og helt overvejende muliggør en for-

nuftig dimensionering af kapaciteten i sundhedskoordinatorfunktionen. 

Generelt er de regionale sundhedsenheder således fuldt ud i stand til at dække behovet for deltagelse i 

rehabiliteringsteammøderne i kommunerne. Blot én region fremhæver, at der periodevis har været min-

dre kapacitetsproblemer, der især opstod, fordi antallet af sager og møder samlet set i denne region 

viste sig at være højere end kommunernes oprindelige estimat. 

Fire af regionerne peger på, at de løbende håndterer et varierende kapacitetsbehov ved at anvende 

eksternt tilknyttede privatpraktiserende læger som sundhedskoordinatorer, jf. afsnit 3.1. Hverken af 

kommunerne eller regionerne anser dog anvendelse af eksternt tilknyttede læger som en optimal løs-

ning på den lange bane, men snarere som en nødvendighed for at tilsikre tilstrækkelig kapacitet på den 

korte bane til løsning af sundhedskoordinatorfunktionen. 

3.2.3. Samarbejdet om sundhedskoordinatorfunktionen 

Som det fremgår i de ovenstående afsnit, er der tilfredshed med organiseringen og den fysiske place-

ring af de regionale sundhedsenheder, ligesom sundhedskoordinatorfunktionen har været i stand til at 

stille den nødvendige kapacitet til rådighed for kommunerne og har bemandet sundhedskoordinator-

funktionen med højtuddannede speciallæger, der tilfører den forventede kvalitet. 

Blandt kommunerne giver dette sig også udslag i stor tilfredshed med samarbejdet med sundhedskoor-

dinatorerne. 81 procent af kommunerne vurderer således, at samarbejdet mellem kommunerne og regi-

onerne om den sundhedsfaglige rådgivning, der leveres af sundhedskoordinatorfunktionen, fungerer 

godt eller meget godt, og ingen kommune vurderer samarbejdet dårligt eller meget dårligt, jf. figuren 

nedenfor. 
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Figur 1. Vurdering af samarbejdet mellem kommunerne og sundhedskoordinatorfunktionen 
(n=69) 

 

3.3. Aktivitet og ydelser i klinisk funktion 

3.3.1. Årsværk og kompetencer i klinisk funktion 

I tre af fem regioner har regionerne kunnet opgøre antallet af årsværk i klinisk funktion. I Region Sjæl-

land tæller klinisk funktion mindst 1,9 årsværk, mens klinisk funktion i Region Midtjylland og Region 

Hovedstaden tæller henholdsvis 4,3 og 5,5 årsværk. 

I klinisk funktion i Region Sjælland anvendes overvejende samfundsmedicinere/socialmedicinere, mens 

der i Region Midtjylland overvejende er ansat psykologer i klinisk funktion. De øvrige tre regioner har 

ikke kunnet opdele årsværkene i klinisk funktion på specialer. 

Af nedenstående tabel fremgår antal årsværk og medarbejdersammensætning i klinisk funktion og den 

samlede regionale sundhedsenhed for hver region. I opgørelsen indgår alene de faste medarbejdere og 

ikke de eksternt tilknyttede konsulenter. 

0% 0% 0%

19%

33%

48%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Ved ikke Meget dårligt 2 3 4 Meget godt

A
n
d
e
l 
a
f 

k
o
m

m
u
n
e
rn

e
Spm. 1: På en 1-5-skala, hvor 1 er meget dårligt, og 5 er meget godt, 

hvordan vurderer du - overordnet - at samarbejdet mellem kommuner og 
regioner om sundhedsfaglig rådgivning fungerer, for så vidt angår 

sundhedskoordinatorfunktionen?
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Tabel 4. Årsværk i sundhedskoordinatorfunktionen og klinisk funktion pr. 31/10-2014 

Årsværk Region 
Hovedstaden 

Region 
Sjælland 

Region 
Syddanmark 

Region 
Midtjylland 

Region 
Nordjylland 

Sundhedskoordinatorfunktion (antal årsværk) 9,51 6,4 12 9,92 13,3 

Klinisk funktion i øvrigt (antal årsværk) 5,5 1,9 - 5,6 - 

Heraf samfundsmedicinere/socialmedicinere - 1,5 - 0,5 - 

Heraf reumatologer - 0,0 - 0,0 - 

Heraf psykiatere - 0,4 - 0,1 - 

Heraf psykologer - 0,0 - 4,0 - 

Heraf øvrige - 0,0 - 0,93 - 

Samlet antal årsværk i den regionale sundheds-
enhed 

15,0 8,3 - 15,5 - 

Note: Ovenstående årsværkforbrug indeholder udelukkende faste medarbejdere i den regionale sundhedsenhed (herunder sund-
hedskoordinatorerne) og ikke eksternt tilknyttede læger, der anvendes i sundhedskoordinatorrollen. 
1 Region Hovedstaden har skønsmæssigt fordelt 15 medarbejdere i forhold til arbejdet i henholdsvis sundhedskoordinatorfunktio-
nen og klinisk funktion. Region Hovedstaden har ikke haft mulighed for at opgøre, hvilke specialer de enkelte sundhedskoordina-
torer har. 
2 Antal og fordeling på sundhedskoordinatorfunktion og klinisk funktion er baseret på tidsregistreringsdata. 
3 Dækker over følgende medarbejderkategorier: almenmediciner, arbejdsmediciner og reservelæge. 

3.3.2. Aktivitet og kapacitet i klinisk funktion 

Intentionen med den regionale sundhedsenhed er, at hvis sundhedskoordinatorer er usikre på en sag 

før eller efter mødet i rehabiliteringsteamet, kan de anbefale kommunerne, at borgere henvises til yder-

ligere undersøgelse i klinisk funktion med henblik på at afklare, om sagen er fuldt belyst, eller der er 

behov for yderligere sundhedsmæssig afklaring. Henvisning til klinisk funktion skal altid gå via og være 

på anbefaling fra sundhedskoordinatorer. Kommunerne kan dog vælge at sige nej til yderligere under-

søgelse i klinisk funktion, selvom sundhedskoordinatorerne anbefaler det. Det betyder, at klinisk funkti-

on har skullet sikre kapacitet til de borgere, der henvises til yderligere undersøgelse, men at det samti-

dig ikke er et succeskriterie i sig selv med høj aktivitet, da mange borgere netop ikke vil skulle til yderli-

gere undersøgelse. 

Aktiviteten i klinisk funktion har i 2014 været begrænset. I 2014 blev der rekvireret cirka 850 speciallæ-

geattester og vurderinger i klinisk funktion. I absolutte tal har aktivitetsniveauet været højest i Region 

Sjælland, Region Hovedstaden og Region Midtjylland (henholdsvis 266, 246 og 211 lægeattester i kli-

nisk funktion) og lavest i Region Syddanmark, hvor der kun er udarbejdet 11 lægeattester, jf. tabellen 

nedenfor. Region Syddanmark har oplyst, at der i stedet ofte udarbejdes lægefaglige notater fra special-

læger. 

Tabel 5. Nøgletal per region for 2014 

 Region 
Hovedstaden 

Region 
Sjælland 

Region 
Syddanmark 

Region 
Midtjylland 

Region 
Nordjylland I alt 

Antal sager, hvor der er indhentet 
lægeattest i klinisk funktion 

246 266 11 211 127 861 

Note: Ovenstående er baseret på indberetninger fra de enkelte regioner. Regionerne er blevet bedt om at indrapportere ovenstå-
ende for perioden 1. januar til 31. oktober 2014. To af regionerne har kun haft mulighed for at opgøre tallene for perioden 1. janu-
ar 2014 til 30. juni 2014. Tallene er efterfølgende lineært fremskrevet til hele 2014. 

Speciallægeattester kan udarbejdes i klinisk funktion. Alternativt kan der trækkes på privatpraktiserende 

speciallæger eller den øvrige kapacitet på regionens sygehuse. Tre af regionerne (Region Hovedsta-

den, Region Sjælland og Region Midtjylland) udarbejder i langt overvejende grad lægeattester i klinisk 
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funktion, mens dette i Region Nordjylland er mere ligeligt fordelt. I Region Syddanmark er antallet af 

speciallægeattester så lavt, at det ikke giver grundlag for en vurdering. Fordelingen fremgår af tabellen 

nedenfor. 

Tabel 6. Udarbejdelse af lægeattester fordelt på klinisk funktion og andre enheder 

(Antal i parentes) Region 
Hovedstaden 

Region 
Sjælland 

Region 
Syddanmark 

Region 
Midtjylland 

Region 
Nordjylland I alt 

Andel udarbejdet internt i klinisk 
funktion 

82 % 
(203) 

94 % 
(250) 

22 % 
(2) 

93 % 
(197) 

55 % 
(70) 

84 % 
(722) 

Andel udarbejdet af ekstern specia-
list (anden speciallæge i regionen 
eller privatpraktiserende special-
læge) 

18 % 
(43) 

6 % 
(16) 

78 % 
(9) 

7 % 
(14) 

45 % 
(57) 

16 % 
(139) 

I alt 
100 % 
(246) 

100 % 
(266) 

100 % 
(11) 

100 % 
(211) 

100 % 
(127) 

100 % 
(861) 

Note: Fordelingen er baseret på opgørelser for perioden 1. januar 2014 til 31. oktober 2014. Antallet er opregnet til årsbasis. 

Efterspørgslen efter speciallægeattester med henblik på at sikre, at der er de nødvendige sundhedsop-

lysninger i sagen, er med de nuværende ca. 860 årlige speciallægeattester i 2014 under det oprindelig 

forventede niveau. Interview med de kliniske funktioner og kommunerne indikerer, at den lavere efter-

spørgsel efter speciallægeattester end forventet kan skyldes flere forhold: 

 Nogle kommuner har en praksis for at samarbejde med kommunalt tilknyttede lægekonsulenter 
forud for forberedelse af en sag til rehabiliteringsteamet, hvor lægekonsulenten benyttes til at kvali-
tetssikre, at de nødvendige helbredsmæssige oplysninger er til stede i sagen. Dette arbejde finder 
således sted, inden den egentlige forberedelse af sagen til rehabiliteringsteamet påbegyndes, hvil-
ket ikke er intentionen med den opstillede samarbejdsmodel. 

 Både kommuner og regioner peger på, at der især i sager, der er oplagte ressourceforløbssager, 
sjældent er behov for yderligere speciallægeattester, da sagerne er tilstrækkeligt belyst. I 2014 var 
der på landsplan 9.234 personer i ressourceforløb, hvilket svarer til cirka en tredjedel af alle sager-
ne i rehabiliteringsteamene.1 

 De regionale sundhedsenheder peger på, at helbredsmæssige forhold generelt er afdækket, når en 
sag kommer på rehabiliteringsteammødet, da der ofte forud har været en længere periode med ud-
redninger, afklaringer og behandling. De regionale sundhedsenheders rolle som gatekeeper i for-
hold til yderligere udredning ser således ud til at have en effekt på antallet af speciallægeattester i 
klinisk funktion. Endvidere kan det her spille ind som en fordel, at sundhedskoordinatorerne ofte er 
speciallæger, da det kan mindske behovet for at visitere til klinisk funktion. 

 Enkelte kommuner peger på, at de er tilbageholdende med at bestille speciallægeattester fra klinisk 
funktion, da attesterne opfattes som dyre. Det giver incitament til at indhente speciallægeattesterne 
på forhånd. Flertallet af kommunerne oplever ikke dette som et problem, men fremhæver tværti-
mod, at ydelserne fra klinisk funktion opleves som billige, og at det giver kvalitet at få sundhedsko-
ordinatorerne ind over bestillingen. 

Som aktivitetsopgørelsen viser, har efterspørgslen efter lægeattester fra klinisk funktion i 2014 været 

begrænset, og klinisk funktion har generelt kunnet levere den nødvendige kapacitet i forhold til udarbej-

delse af lægeattester. 

Det er således fire ud af ti kommuner, der angiver, at de aftalte tidsfrister for udarbejdelse af speciallæ-

geattester ofte eller altid overholdes. Yderligere fire ud af ti kommuner svarer ”Ved ikke”, hvilket afspej-

                                                      

1 Jobindsats.dk. 
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ler, at der med det aktuelle aktivitetsniveau er mange kommuner, der har haft begrænset behov for kli-

nisk funktion og dermed ikke har haft udfordringer med at få leveret det efterspurgte fra klinisk funktion. 

Blot 19 procent af kommunerne svarer, at tidsfrister ikke eller sjældent overholdes. I nedenstående figur 

er kommunernes vurdering af overholdelsen af tidsfristerne vist samlet og fordelt på regionerne. 

Figur 2. Kommunernes vurdering af, om de aftalte tidsfrister (jævnfør kommunens samarbejds-
aftale med regionen) overholdes i forhold til udarbejdelse af speciallægeattester i klinisk funkti-
on (n=69) 

 

Som figuren viser, gør det generelle billede af, at klinisk funktion har kunnet levere den efterspurgte 

kapacitet, sig også gældende på tværs af regionerne. I alle regionerne er det et markant flertal af kom-

munerne, der enten ikke har haft et grundlag for at vurdere, om tidsfristerne overholdes, eller har vurde-

ret, at tidsfrister ofte eller altid overholdes. I Region Sjælland, Region Nordjylland og Region Midtjylland 

har henholdsvis 55 procent, 50 procent og 44 procent af kommunerne vurderet, at tidsfristerne ofte eller 

altid overholdes, mens henholdsvis 27 procent, 13 procent og 19 procent ikke har haft grundlag for at 

vurdere tidsfristernes overholdelse. I Region Syddanmark, der blot har fået udarbejdet 11 lægeattester, 

har to tredjedele af kommunerne ikke haft grundlag for at vurdere tidsfristernes overholdelse, og den 

resterende tredjedel har alle vurderet, at tidsfristerne ofte eller altid overholdes. Region Hovedstaden er 

den region, hvor relativt flest kommuner har vurderet, at tidsfrister ikke eller sjældent overholdes, men 

det er fortsat kun cirka hver tredje kommune, der har denne oplevelse. 

De kvalitative interview peger på, at anvendelsen af klinisk funktion til lægeattester fortsat er et område 

under opbygning. Opbygning af kapacitet i de enkelte regioner pågår således i nogen grad stadig. I de 

tilfælde, hvor der er opstået ventetid i klinisk funktion, skyldes det, at efterspørgslen efter attester tids-

mæssigt har klumpet sig sammen i nogle peakperioder. Klinisk funktion har således samlet set kapaci-

tet til at løse opgaverne, men kan i peakperioder være for små til kontinuerligt helt at undgå midlertidige 

ventetidsproblemer. 

3.3.3. Ydelser fra klinisk funktion 

De ydelser, klinisk funktion leverer, er aftalt mellem kommunerne og regionerne indenfor de rammer, 

der er givet af bekendtgørelsen. Grundlæggende er der to modeller for, hvordan ydelserne er sammen-

sat og prissat. I Region Sjælland og Region Nordjylland er der valgt modeller, der primært består af én 

standardpakke, der samler en række forskellige ydelser knyttet op omkring den enkelte sag. Kommu-

nerne betaler således en fast takst for de nødvendige undersøgelser i den enkelte sag, uanset om sa-

gen består af en eller flere konsultationer. 
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De fleste kommuner anfører, at denne model med anvendelse af gennemsnitspriser giver en nem og 

overskuelig afregning, og accepterer, at prismodellen naturligt vil medføre, at kommunerne undertiden 

betaler mere for enkelte undersøgelser, mens de for andre undersøgelser betaler for mindre end det 

reelt leverede. Enkelte kommuner vurderer dog, at afregningen i en gennemsnitspakke kan opleves 

som problematisk i de tilfælde, hvor de betaler for en pakke, der i gennemsnit indeholder flere konsulta-

tioner, men hvor borgeren reelt kun ydes én konsultation. 

For til dels at imødegå denne udfordring, hvor kommunerne kan opleve at skulle betale for mere, end 

der er brug for i den enkelte sag, tilbydes i Region Sjælland også mindre socialmedicinske screening-

undersøgelser til en lavere pris, inden der iværksættes større undersøgelser. Region Sjælland vurderer, 

at denne type undersøgelser medvirker til, at de i meget begrænset omfang har behov for at anvende 

de mere omfattende og dyrere speciallægeundersøgelser. 

I de tre andre regioner er specificeret ydelser og priser på en række mere specifikke delydelser, jf. ta-

bellen nedenfor. 

Tabel 7. Oversigt over ydelser og pris per ydelse i klinisk funktion 

Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland 

Speciallægevurdering 
uden kontakt med 
borger: 2.500 kr. 

Tager udgangspunkt i  
gennemsnitspris per 
sag: 14.000 kr. 

Kort afklaring af specifikt 
helbredsmæssigt aspekt 
i sagen: 3.000 kr. 

Socialmedicinsk  
undersøgelse:  
9.099 kr. 

Sag via rehabilite-
ringsteam: 
14.000 kr. 

Speciallægeattest:  
8.000 kr. 

Mindre socialmedicin-
ske screeninger/ 
konsultationer: 3.000 kr. 
per sag 

Grundig udredning af ét 
til maksimum to hel-
bredsmæssige aspekter: 
8.000 kr. 

Psykologisk vurde-
ring: 7.582 kr. 

 

Tværfaglig arbejds-  
og socialmedicinsk 
udredning: 12.500 kr. 

 Generel undersøgelse 
med samlet vurdering af 
borgers funktionsevne: 
24.000 kr. 

Tværfaglig konferen-
ce – rådgivning og 
vejledning: 3.033 kr. 

 

Tværfaglig social-  
og arbejdsmedicinsk 
udredning med  
yderligere udredning: 
18.500 kr. 

 MR-scanninger, labora-
torieanalyser mv. afreg-
nes efter konkret takst (i 
henhold til DRG-takst, 
hvor muligt, ellers følges 
sygehusets priskatalog) 

Psykologisk undersø-
gelse: 16.176 kr. 

 

  Øvrige ydelser jævnfør 
samarbejdsaftalen 
(lægekonsulent, efter-
uddannelse, hotline 
mv.): 1.000 kr. per time 

Reumatologisk  
undersøgelse:  
6.066 kr. 

 

   Psykiatrisk undersø-
gelse: 8.088 kr. 

 

   Fysioterapeutisk  
undersøgelse:  
4.549 kr. 

 

   Rådgivning social-
faglig konsulent:  
1.162 kr. 

 

Note: Oversigten er baseret på en gennemgang af de senest tilgængelige samarbejdsaftaler for de enkelte regioner samt gen-
nemførte workshops med repræsentanter fra klinisk funktion. 
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Kendskab til og relevans af ydelser i klinisk funktion 

Blandt kommunerne er der stort kendskab til de ydelser, klinisk funktion tilbyder, jf. nedenstående figur. 

71 procent af kommunerne svarer, at de er enige eller meget enige i, at kommunen har fuldt kendskab 

til de ydelser, klinisk funktion stiller til rådighed, mens 10 procent af kommunerne svarer, at de er uenige 

eller meget uenige. 

Den høje kendskabsgrad gør sig gældende i alle regionerne og især i Region Midtjylland og Region 

Hovedstaden, hvor henholdsvis 94 og 78 procent af kommunerne svarer, at de er enige eller meget 

enige i, at kommunen har fuldt kendskab til de ydelser, klinisk funktion stiller til rådighed. Men også i de 

tre øvrige regioner er kendskabet højt, hvor mellem 50 og 55 procent svarer, at de har fuldt kendskab, 

mens mellem 13 og 25 procent svarer, at de er uenige eller meget uenige i, at de har fuldt kendskab til 

ydelserne i klinisk funktion. Som det fremgår, er der i Region Midtjylland i særlig grad et godt kendskab 

til ydelserne. 

Figur 3. Kommunen har fuldt kendskab til de ydelser, klinisk funktion stiller til rådighed (n=68) 

 
Note: I tabellen er den andel fratrukket, der har svaret ”Ved ikke”. Det er kun 1 procent af kommunerne, der har svaret dette. 

Udover den høje kendskabsgrad vurderer kommunerne, at de ydelser, klinisk funktion stiller til rådighed, 

er relevante og bidrager til udredning af borgerne, jf. nedenstående figur. Således angiver 55 procent af 

kommunerne, at de er enige eller meget enige i udsagnet om, at der stilles relevante ydelser til rådighed 

for kommunerne. Kun 9 procent er uenige eller meget uenige i udsagnet. 
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Figur 4. Klinisk funktion stiller de relevante ydelser til rådighed, der kan medvirke til udredning 
af borgerne (n=69) 

 

3.3.4. Samarbejdet om klinisk funktion 

Som det fremgår af ovenstående, har klinisk funktion været i stand til fuldt at levere den efterspurgte 

kapacitet i forhold til udarbejdelse af speciallægeattester. Klinisk funktion har endvidere stillet ydelser til 

rådighed, som kommunerne har kendskab til, og som opleves som relevante. Klinisk funktion er dog 

ikke anvendt i samme omfang som forudsat i reformens forarbejder, hvilket blandt andet skyldes en 

overvurdering af kommunernes faktiske efterspørgsel, og at de regionale sundhedsenheders gatekee-

perfunktion medvirker til at holde antallet af speciallægeattester nede. 

Samlet giver dette sig udslag i en generelt stor tilfredshed med samarbejdet med klinisk funktion blandt 

kommunerne. Halvdelen (49 procent) af landets kommuner vurderer, at samarbejdet om sundhedsfaglig 

rådgivning gennem klinisk funktion fungerer godt eller meget godt, mens blot 7 procent vurderer, at 

samarbejdet fungerer dårligt. 28 procent vurderer samarbejdet som overvejende hverken godt eller 

dårligt, mens yderligere 16 procent svarer ”Ved ikke”. Dette skal ses i lyset af, at der er begrænset erfa-

ring i kommunerne med samarbejdet med klinisk funktion i forhold til speciallægeattester. 
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Figur 5. Vurdering af samarbejdet mellem kommuner og klinisk funktion (n=69) 

 

3.4. Samlet konklusion 

Den overordnede intention med den regionale sundhedsenhed er, at den skal støtte kommunerne i at 

håndtere helbredsudfordringer i indsatsen overfor udsatte borgere. Disse borgeres helbredsudfordringer 

skal afklares og håndteres parallelt med en beskæftigelsesindsats og en social indsats. Hensigten med 

samarbejdsmodellen er at sikre en entydig indgang til sundhedsvæsnet for borgere og kommuner og 

modvirker, at nogle kommuner opbygger parallelle sundhedssystemer for at håndtere udsatte borgere. 

Den skal derfor også medvirke til at reducere risikoen for, at kommuner indhenter unødige speciallæge-

attester. Borgere, der har behov for en helbredsmæssig afklaring, skal have en sådan, og parallelt med 

en sundhedsmæssig indsats skal der iværksættes relevante sociale og beskæftigelsesrettede tilbud. 

Omvendt skal borgere, der er helbredsmæssigt afklaret, have et klart signal fra sundhedsvæsnet om, at 

det er en social og beskæftigelsesrettet indsats, der skal til for at bringe dem tættere på job og uddan-

nelse. 

Det er intentionen, at kommunerne med den regionale sundhedsenhed oplever at få en kvalificeret vej-

viser i sundhedssystemet. En vejviser, der kan bidrage til, at udsatte borgere, der er tilstrækkeligt hel-

bredsmæssigt afklaret, ikke igen kommer ind i sundhedssystemet for yderligere afklaring – altså en form 

for gatekeeperfunktion. Omvendt skal vejviserfunktionen sikre, at borgere, der mangler en helbreds-

mæssig afklaring, får en sådan. Kommunerne skal endvidere opleve at få let adgang til hjælp til at hånd-

tere kompleksiteten i sundhedsvæsnet og til at reducere anvendelsen af ressourcer til ydelser fra sund-

hedssystemet. Sidstnævnte gælder især en reduktion i indhentning af speciallægeattester og øvrige 

erklæringer i situationer, hvor borgerne allerede er helbredsmæssigt afklaret. 

Samtidig er det intentionen, at regionerne skal opleve, at de via funktionen som kvalificeret vejviser og 

gatekeeper for kommunerne i langt højere grad får mulighed for at styre trækket på eget system. Samti-

dig skal modellen sikre, at de mennesker, der visiteres til undersøgelse og behandling i sundhedssy-

stemet, reelt er syge og har behov for undersøgelse eller behandling. 

Den regionale sundhedsenhed har således skullet etablere sig, så der er kapacitet, kompetencer og en 

ydelsespalet, der kan tilgodese disse intentioner. 

På baggrund af analyserne er det Deloittes overordnede vurdering, at det er lykkedes at bygge den 

relevante og efterspurgte kapacitet op i de regionale sundhedsenheder, og at der blandt kommunerne 
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er udpræget tilfredshed med de ydelser, som de regionale sundhedsenheder har leveret i den første 

periode. 

Mere specifikt konkluderer Deloitte: 

 Den regionale sundhedsenhed er i fire af de fem regioner forankret på én geografisk lokation. Kun i 
Region Midtjylland er den regionale sundhedsenhed forankret på to fysiske lokationer. I Region 
Syddanmark er der indgået aftale om mulighed for at anvende supplerende lokationer af hensyn til 
at mindske transportafstanden for borgere, der skal til undersøgelse i klinisk funktion. Den helt 
overvejende del af kommunerne udtrykker tilfredshed med den måde, regionerne har organiseret og 
fysisk forankret den regionale sundhedsenhed på. Kommunerne tilkendegiver samtidig, at det gene-
relt er mindre relevant, hvor den regionale sundhedsenhed fysisk er placeret. 

 Blandt de faste medarbejdere i sundhedskoordinatorfunktionen er de typiske lægefaglige specialer 
samfunds-/socialmedicinere, arbejdsmedicinere og almenmedicinere. Mange af de interviewede 
kommuner fremhæver, at især den faglige baggrund som arbejds- eller socialmediciner vurderes re-
levant i forbindelse med sundhedskoordinatorrollen. 

 Stort set alle medarbejdere i de regionale sundhedsenheder er uddannet som speciallæger. I forar-
bejderne til reformen var forventningen et gennemsnitligt lavere uddannelsesniveau blandt sund-
hedskoordinatorerne med en blanding af speciallæger, læger, fysioterapeuter, ergoterapeuter og 
andet sundhedsfagligt personale. Sundhedskoordinatorfunktionen er således kompetencemæssigt 
bemandet tungere end forudsat, hvilket alt andet lige tilfører yderligere kvalitet i behandlingen af sa-
gerne og på rehabiliteringsteammøderne. 

 Der har i 2014 været stor aktivitet i sundhedskoordinatorfunktionen. Sundhedskoordinatorerne har i 
2014 haft 26.700 sager på tværs af hele landet og har deltaget i 4.720 møder. 

 Generelt er de regionale sundhedsenheder i stand til at dække behovet for deltagelse i rehabilite-
ringsteammøderne i kommunerne. Blot én region fremhæver, at der periodevis har været mindre 
kapacitetsproblemer, der især opstod, fordi antallet af sager og møder samlet set i denne region vi-
ste sig at være højere end kommunernes oprindelige estimat. 

 Samlet set er der generelt stor tilfredshed med samarbejdet med sundhedskoordinatorerne blandt 
kommunerne. 81 procent af kommunerne vurderer, at samarbejdet mellem kommunerne og regio-
nerne om den sundhedsfaglige rådgivning, der leveres af sundhedskoordinatorfunktionen, fungerer 
godt eller meget godt, og ingen kommune vurderer samarbejdet dårligt eller meget dårligt. 

 Aktiviteten i klinisk funktion har i 2014 været begrænset. I 2014 blev der rekvireret cirka 860 special-
lægeattester og vurderinger i klinisk funktion, hvilket er markant under den forventede efterspørgsel 
i forarbejderne til reformen. Intentionen med de regionale sundhedsenheder har blandt andet været 
at undgå, at borgere, der er helbredsmæssigt udredt, ikke sendes til yderligere udredning. Det er 
derfor ikke et succeskriterie i sig selv med høj aktivitet i klinisk funktion, da mange borgere netop ik-
ke vil skulle til yderligere undersøgelse. 

 Klinisk funktion har generelt kunnet levere den nødvendige kapacitet i forhold til udarbejdelse af 
lægeattester. Det er således fire ud af ti kommuner, der angiver, at de aftalte tidsfrister for udarbej-
delse af speciallægeattester ofte eller altid overholdes. Yderligere fire ud af ti kommuner svarer 
”Ved ikke”, hvilket afspejler, at der med det aktuelle aktivitetsniveau er mange kommuner, der har 
haft begrænset behov for klinisk funktion og dermed ikke har haft udfordringer med at få leveret det 
efterspurgte fra klinisk funktion. 19 procent af kommunerne svarer, at tidsfrister ikke eller sjældent 
efterleves. Interview i kommunerne indikerer, at udfordringer forbundet med indhentelse af lægeat-
tester er knyttet til periodevise peakperioder.  
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 Blandt kommunerne er der stort kendskab til de ydelser, klinisk funktion tilbyder. 71 procent af 
kommunerne svarer, at de er enige eller meget enige i, at de har fuldt kendskab til de ydelser, kli-
nisk funktion stiller til rådighed, mens blot 10 procent af kommunerne svarer, at de er uenige eller 
meget uenige. 

 Udover den høje kendskabsgrad vurderer kommunerne, at de ydelser, klinisk funktion stiller til rå-
dighed, er relevante og bidrager til udredning af borgerne. Således angiver 55 procent af kommu-
nerne, at de er enige eller meget enige i udsagnet om, at der stilles relevante ydelser til rådighed for 
kommunerne. Kun 9 procent er uenige eller meget uenige i udsagnet. 

 Samlet giver dette sig udslag i en generelt stor tilfredshed med samarbejdet med klinisk funktion 
blandt kommunerne. Halvdelen (49 procent) af landets kommuner vurderer, at samarbejdet om 
sundhedsfaglig rådgivning gennem klinisk funktion fungerer godt eller meget godt, mens blot 7 pro-
cent vurderer, at samarbejdet fungerer dårligt. 28 procent vurderer samarbejdet som overvejende 
hverken godt eller dårligt, mens yderligere 16 procent svarer ”Ved ikke”. Dette skal ses i lyset af, at 
der er begrænset erfaring i kommunerne med samarbejdet med klinisk funktion i forhold til special-
lægeattester. 
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4. It-understøttelse af samarbejdet 

I forbindelse med rehabiliteringsteammøderne skal der udveksles informationer mellem kommunerne, 

de regionale sundhedsenheder og borgernes praktiserende læge. Udvekslingen af informationer vedrø-

rer hele processen omkring samarbejdet fra indsamling og fremsendelse af sagsoplysninger i forbindel-

se med forberedelsen af sagen til rehabiliteringsteammøder, understøttelse af sundhedskoordinatorer-

nes vurdering af sagerne og endelig understøttelse af den efterfølgende kommunikation om indstillingen 

fra møderne. 

Intentionen med it-understøttelse af samarbejdet er at sikre, at de relevante sagsoplysninger udveksles 

systematisk og effektivt, og at alle parter har information om sagens fremdrift og løbende vurderinger og 

indstillinger. It-understøttelsen skal således ikke sikre yderligere oplysning af sagen, men sikre syste-

matisk sortering af sagsoplysninger, der giver overblik og en effektiv forberedelse. 

4.1. Status på it-understøttelse af samarbejdet 

Med udgangen af januar 2015 foregår it-understøttelsen af informationsudvekslingen mellem kommu-

nerne og de regionale sundhedsenheder i betydeligt omfang ved anvendelse af it-systemet Medi-

connect Proces, der er udviklet af EG Kommuneinformation A/S. Udbredelsesgraden varierer mellem 

regionerne, idet løsningen siden efteråret 2013 har dækket alle kommuner i Region Syddanmark, mens 

der stadig er en række kommuner, som udestår i de øvrige regioner, herunder enkelte kommuner som i 

udgangspunktet ikke ønsker at implementere løsningen. 

It-understøttelsen af samarbejdet med de praktiserende læger foregår via NetForvaltning Sundhed, som 

83 procent af kommunerne i surveyen angiver at anvende, og som yderligere 13 procent angiver er 

under implementering. 

De regionale sundhedsenheder har understreget, at det er en fordel for regionerne, hvis alle kommuner 

vælger den samme løsning, da regionerne så slipper for at opretholde en administrativt tungere løsning 

baseret på kommunikation via sikker elektronisk post med de enkelte kommuner. Løsningen med sikker 

elektronisk post har været den dominerende løsning i 2014, hvilket har indebåret en række praktiske 

udfordringer for de regionale sundhedsenheder blandt andet knyttet til, at den enkelte sag kunne være 

opdelt på flere mail på grund af den samlede størrelse, håndteringen af intern videresendelse fra sikker 

postkasse til den enkelte sundhedskoordinator, begrænset systematik i bilagenes organisering mv. 

Givet at implementeringen mange steder har været pågående i hele 2014, hvor undersøgelsen er gen-

nemført, er det endnu for tidligt at foretage en egentlig evaluering af it-understøttelsen og tilfredsheden 

med denne. Resultaterne af surveyen indikerer, at der generelt er stor tilfredshed med it-understøttelsen 

i Mediconnect Proces. Knap halvdelen af kommunerne svarer, at den it-understøttede informationsud-

veksling mellem kommuner og regioner, for så vidt angår rehabiliteringsteamet, fungerer godt eller me-

get godt, mens yderligere 28 procent svarer hverken godt eller dårligt, hvilket forventelig afspejler, at 

implementeringen er pågået samtidig med surveyen. En fjerdedel af kommunerne svarer ringe eller 

meget ringe, hvilket ligeledes kan være påvirket af enten manglende implementering eller indledende 
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vanskeligheder med systemet. Således er tilfredsheden med it-understøttelsen klart størst blandt kom-

munerne i Region Syddanmark, hvor Mediconnect Proces har været fuldt udbredt i hele 2014. 

Figur 6. Kommunernes vurdering af it-understøttelsen (n=69) 

 

4.2. Indholdet i it-understøttelsen 

Mediconnect Proces understøtter alle dele af det lineære sagsflow for sager i rehabiliteringsteamet med 

undtagelse af den indledende indhentning af lægeattest (LÆ 265). Kommunernes rekvirering af LÆ 265 

fra praktiserende læger foregår via NetForvaltning Sundhed, der ligeledes er udviklet af EG Kommune-

information A/S, og som kommunerne har anvendt igennem længere tid. Anvendelsen af disse it-

løsninger indebærer, at dataudvekslingen som hovedregel fuldt ud kan foregå indenfor rammerne af 

disse, ligesom rehabiliteringsteammøderne principielt kan gennemføres papirløst. 

Den samlede informationsudveksling i forbindelse med rehabiliteringsteammøderne og den tilhørende 

it-understøttelse er vist i oversigt i nedenstående tabel. 
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Tabel 8. Informationsudveksling ved rehabiliteringsteammøder 

 Procestrin Indhold It-understøttelse 

1 

Kommunens indhentning af 
lægeattest til rehabiliterings-
teamet hos borgerens prakti-
serende læge 

 Kommunen sender anmodning til praktiserende læge, LÆ 261. 

 Kommunen sender anmodning til borgeren, LÆ 262. 

 Borgeren aftaler selv tid for konsultation. 

 Den praktiserende læge udfærdiger lægeattest, LÆ 265. 

 NetForvaltning  
Sundhed 

2 

Kommunens fremsendelse af 
sag til sundhedskoordinator 
med henblik på sundhedsfag-
lig vurdering (screening) 

 Rehabiliteringsplanens forberedende del og relevante  indhen-
tede helbredsoplysninger, inklusive LÆ 265, sendes til sund-
hedskoordinator. 

 Mediconnect Proces 

2.1 

Sundhedskoordinatorens 
udarbejdelse af sundhedsfag-
lig vurdering af, om borgerens 
sundhedsmæssige tilstand er 
tilstrækkeligt oplyst, og tilba-
gesendelse til kommunen 
(koordinerende sagsbehand-
ler) 

 Vurdering af, om sagen lægeligt er tilstrækkeligt udredt, om 
behandlingsmuligheder er udtømt mv. 

 Indhentning af journaloplysninger fra eksempelvis sygehus og 
speciallægepraksis, hvis sagen ikke er fuldt belyst. 

 Eventuelt drøfte sagen med borgerens praktiserende læge. 

 Mediconnect Proces 

2.2 

Hvis sagen ikke er tilstrække-
ligt belyst: Efter rådgivning fra 
sundhedskoordinator kan 
kommunen indhente lægeat-
test til rehabiliteringsteamet 
fra klinisk funktion 

 Kommunen sender anmodning til klinisk funktion, LÆ 271 
(inklusive foreskrevne bilag). 

 Klinisk funktion indkalder patienten til ønsket undersøgelse. 

 Henvisende sagsbehandler orienteres om indkaldelsestids-
punkt ved kopi af indkaldelse. 

 Hvis indkaldelsestidspunktet ligger mere end 14 dage efter 
anmodningsblankettens modtagelse, skal sagsbehandleren 
orienteres inden indkaldelsen af patienten. 

 Klinisk funktion udfærdiger lægeattest, LÆ 275, med kopi til 
patientens egen læge. 

 Mediconnect Proces 

3 
Kommunens udsendelse af 
sagsakter til rehabiliterings-
teammødet 

 Den kommunale sagsbehandler sender sagsakter, inklusive 
eventuelt sundhedskoordinatornotat til rehabiliteringsteamet og 
borgeren. 

 Sagerne er tilknyttet kalender og dagsorden. 

 Mediconnect Proces 

4 
Kommunens udsendelse af 
indstilling 

 Kommunen sender indstilling til borgeren. 

 Kommunen sender indstilling til borgerens praktiserende læge. 

 Elektronisk post 

 Mediconnect Proces 
(EDIFACT til praktise-
rende læge) 

 Borger.dk (pågår) 

Note: Den angivne it-understøttelse er baseret på situationen per januar 2015, hvor Mediconnect Proces er udbredt til alle landets 
kommuner på nær seks. 

I den praktiske anvendelse af it-understøttelsen og implementeringen af arbejdsprocesser, der fuldt ud 

udnytter potentialet i it-understøttelsen, er det baseret på den kvalitative dataindsamling i kommunerne 

og de regionale sundhedsenheder især procestrinene 1, 2 og 3, der har den højeste implementerings-

grad. Det er samtidig disse tre procestrin, der er de helt centrale for fremdriften i sagen i forhold til afvik-

lingen af selve møderne. Indhentning af de nødvendige lægeattester fra de praktiserende læger til brug 

for rehabiliteringsteammødet og fremsendelse af sagens dokumenter til screening hos sundhedskoordi-

nator og senere det endelige materiale til møder foregår således i stort set alle kommuner fuldt ud digi-

talt via de nævnte løsninger. Det er dog fortsat praksis i størstedelen af kommunerne, at sagsmaterialer 

til møderne også printes og omdeles fysisk. 

Trin 4 omkring udsendelse af indstillingen til den praktiserende læge anvendes i varierende grad i 

kommunerne. De kvalitative observationer indikerer, at dette er et af de procestrin, der er under imple-

mentering, så et stigende antal kommuner efterhånden vil benytte sig af Mediconnect Proces’ mulighed 

for at sende indstillinger mv. til de praktiserende læger. Udviklingen af it-understøttelsen til kommunika-

tion af indstillinger til borgerne er fortsat ikke færdigudviklet, men pågår i regi af Borger.dk. 
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Procestrin 2.1 og 2.2 er kun i begrænset omfang implementeret i arbejdsgangene i kommunerne. Pro-

cestrin 2.1 omhandler tilbagemeldingen på resultatet af sundhedskoordinatorens screening inden reha-

biliteringsteammødet og hænger sammen med den aktuelle status på anvendelsen af selve screenin-

gen, jf. kapitel 5 om forberedelse af rehabiliteringsteammøderne. Implementeringsgraden af trin 2.2 om 

kommunikation til klinisk funktion om speciallægeattester skal særligt ses i forhold til den foreløbig be-

grænsede aktivitet i klinisk funktion, jf. kapitel 3. 

Regionerne peger endvidere på en udfordring omkring det praktiske og formalia forbundet med ind-

hentning af oplysninger fra kommunerne. Formaliaproblemerne giver sig fx udtryk i interne barrierer i 

OPUS-systemet i forhold til adgang til data og oplysninger om borgerne. Regionenerne nævner, at en 

fuldmagt muligvis ikke er nok til at indhente og videregive oplysninger gennem notater i journalsyste-

merne. Dette belaster sekretariatssystemet, da det er uklart, hvornår de må de kigge i OPUS.  

Samlet understøtter Mediconnect Proces og NetForvaltning Sundhed som nævnt alle dele af det primæ-

re lineære sagsflow for sager i rehabiliteringsteamet, men der er et yderligere udviklingsbehov, når der 

er tilbageløb i sagerne eller andre afvigelser i det lineære sagsflow. Fra EG Kommuneinformations side 

pågår en proces i forhold til at udvikle yderligere understøttelse af afvigelser fra det normale sagsflow. 

Efter implementeringen af Mediconnect Proces knytter de primære problemstillinger sig til integrationen 

mellem kommunernes egne interne fag- og ESDH-systemer og Mediconnect Proces, så selve dataud-

vekslingen internt i kommunerne kan afvikles med et minimum af særskilte handlinger. Den manglende 

integration indebærer, at de interne arbejdsgange ved dataudvekslingen i en række kommuner ikke er 

optimal, herunder i forhold til at tilknytte dokumenter til sager og ved journalisering af dokumenter i for-

bindelse med rehabiliteringsteammøder. 

At der fortsat er en række kommuner, hvor Mediconnect Proces ikke er implementeret, indebærer – 

særligt for regionerne – et mere ressourcekrævende samarbejde om sagskoordineringen mellem kom-

muner og region. 

4.3. Konklusioner og forslag 

I forbindelse med rehabiliteringsteammøderne skal der udveksles informationer mellem kommunerne, 

de regionale sundhedsenheder og borgernes praktiserende læge. Udvekslingen af informationer vedrø-

rer hele processen omkring samarbejdet fra indsamling og fremsendelse af sagsoplysninger i forbindel-

se med forberedelsen af sagen til rehabiliteringsteammøder, understøttelse af sundhedskoordinatorer-

nes vurdering af sagerne og endelig understøttelse af den efterfølgende kommunikation om indstillingen 

fra møderne. 

Intentionen med it-understøttelse af samarbejdet er at sikre, at de relevante sagsoplysninger udveksles 

systematisk og effektivt, og at alle parter har information om sagens fremdrift og løbende vurderinger og 

indstillinger. It-understøttelsen skal således ikke sikre yderligere oplysning af sagen, men sikre syste-

matisk sortering af sagsoplysninger, der giver overblik og en effektiv forberedelse. 

På baggrund af analyserne konkluderer Deloitte: 

 It-understøttelsen af informationsudvekslingen mellem kommunerne og de regionale sundhedsen-
heder foregår i betydeligt omfang ved anvendelse af it-systemet Mediconnect Proces, der er udvik-
let af EG Kommuneinformation A/S. Udbredelsesgraden varierer mellem regionerne, idet løsningen 
siden efteråret 2013 har dækket alle kommuner i Region Syddanmark, mens der stadig er en række 
kommuner, som udestår i de øvrige regioner, herunder enkelte kommuner som i udgangspunktet 
ikke ønsker at implementere løsningen. 
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 At der fortsat er en række kommuner, hvor Mediconnect Proces ikke er implementeret, indebærer – 
særligt for regionerne – et mere ressourcekrævende samarbejde om sagskoordineringen mellem 
kommuner og region. 

 It-understøttelsen af samarbejdet med de praktiserende læger foregår via NetForvaltning Sundhed, 
der ligeledes er udviklet af EG Kommuneinformation A/S. 83 procent af kommunerne i surveyen 
angiver at anvende NetForvaltning Sundhed, og yderligere 13 procent angiver, at det er under im-
plementering. 

 Resultaterne af surveyen indikerer, at der generelt er tilfredshed med it-understøttelsen i Medi-
connect Proces. Knap halvdelen af kommunerne svarer, at den it-understøttede informationsud-
veksling mellem kommuner og regioner, for så vidt angår rehabiliteringsteamet, fungerer godt eller 
meget godt, mens 28 procent svarer hverken godt eller dårligt. En fjerdedel af kommunerne svarer 
ringe eller meget ringe, hvilket kan være påvirket af enten manglende implementering eller indle-
dende vanskeligheder med systemet. Således er tilfredsheden med it-understøttelsen størst blandt 
kommunerne i Region Syddanmark, hvor Mediconnect Proces har været fuldt udbredt i hele 2014. 
Men kommunerne oplyser samtidig, at der fortsat også er implementeringsvanskeligheder med Me-
diconnect, som ikke fuldt er løst. 

 Mediconnect Proces og NetForvaltning Sundhed understøtter alle dele af det lineære sagsflow for 
sager i rehabiliteringsteamet. 

 I den praktiske anvendelse af it-understøttelsen og implementeringen af arbejdsprocesser er det 
især de tre centrale procestrin i forhold til fremdrift i sagen og afviklingen af selve møderne, der i 
størst mulig grad udnytter potentialet i it-understøttelsen. Det vil sige indhentning af de nødvendige 
lægeattester fra praktiserende læger til brug for rehabiliteringsteammødet og fremsendelse af sa-
gens dokumenter til først screening hos sundhedskoordinatoren og senere det endelige materiale til 
møderne. 

 Fremsendelse af indstillingen til praktiserende læge efter rehabiliteringsteammødet anvendes i vari-
erende grad i kommunerne. De kvalitative observationer indikerer dog, at dette er et af de pro-
cestrin, der er under implementering, så et stigende antal kommuner vil benytte sig af Mediconnect 
Proces’ mulighed for at fremsende indstillingen mv. til de praktiserende læger. Endvidere er det ikke 
alle læger, som ønsker at bruge systemet. It-understøttelsen af kommunikationen af indstillingen til 
borgerne er fortsat ikke færdigudviklet, men udviklingen pågår i regi af Borger.dk. 

 Procestrin 2.1 (tilbagemelding på resultatet af sundhedskoordinatorens screening inden rehabilite-
ringsteammødet) og 2.2 (kommunikation med klinisk funktion) er kun i begrænset omfang imple-
menteret i arbejdsgangene i kommunerne. Dette skal blandt andet ses i sammenhæng med den ak-
tuelle status på anvendelsen af selve screeningen og den foreløbig begrænsede aktivitet i klinisk 
funktion. 

 De primære udfordringer ved selve it-understøttelsen knytter sig til integrationen mellem kommu-
nernes interne fag- og ESDH-systemer og Mediconnect Proces. Den manglende integration inde-
bærer flere sagsskridt i kommunerne, herunder især i forhold til at tilknytte dokumenter til sager og 
ved journalisering af dokumenter i forbindelse med rehabiliteringsteammøder. 

På den baggrund foreslår Deloitte: 

 Kommunerne og regionerne skal på regional basis indgå fælles aftale om en ensartet anven-
delse af it-understøttelse til informationsudvekslingen knyttet til sagsflowet. Processerne om-
kring samarbejdsmodellen er generelt godt it-understøttet. Flere steder pågår implementeringen 
dog fortsat, ligesom der er kommuner, der endnu ikke har taget stilling til anskaffelsen af Medi-
connect Proces. Samlet set er der tilfredshed med it-understøttelsen og især i Region Syddanmark, 
hvor denne har været på plads i alle kommuner i hele 2014. Da anvendelse af samme system på 
tværs af kommunerne i hver region er af stor betydning for en effektiv opgaveløsning i regionerne, 
foreslår Deloitte, at der på regional basis arbejdes frem mod fælles aftaler om en ensartet anven-
delse af it-understøttelse til informationsudvekslingen knyttet til sagsflowet. 
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 Kommunerne skal sikre integration mellem eget ESDH-system og Mediconnect Proces (eller 
andet egnet system), når der indkøbes nye sags- og dokumentsystemer. Den væsentligste ud-
fordring ved it-understøttelsen er integrationen mellem Mediconnect og kommunernes egne ESDH-
systemer. Deloitte foreslår derfor, at kommunerne har særligt fokus på at sikre integrationen til Me-
diconnect Proces (eller eventuelt fremtidige andre alternativer), når der indkøbes nye sags- og do-
kumentsystemer. Kommunerne skal i denne sammenhæng også stille krav til Mediconnect om at 
sikre, at Mediconnect kan integreres med kommunens fag- og ESDH systemer. 
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5. Forberedelse af sager til 
rehabiliteringsteamet 

I forbindelse med forberedelsen af sager til rehabiliteringsteamet skal sagsbehandleren samarbejde 

med borgeren, sundhedskoordinatoren, borgerens praktiserende læge og eventuelt andre relevante 

forvaltninger for at få sagen belyst i det nødvendige omfang. 

Intentionen med samarbejdet og den grundige forberedelse af sagerne til rehabiliteringsteamet er helt 

grundlæggende, at sundhedskoordinatorerne kan hjælpe kommunerne med at fastlægge, om der er 

brug for yderligere udredning af borgernes helbred, eller om borgerne er fuldt udredt i forhold til mulig-

hederne for at arbejde. Også her spiller sundhedskoordinatorerne således en væsentlig rolle som gate-

keeper i forhold til yderligere udredning af borgere, hvor helbredet er tilstrækkeligt afklaret. 

For at denne intention kan indfris, er det afgørende, at sundhedskoordinatorerne får kommunernes 

sagsfremstillinger i god tid, og at sagsfremstillingerne er korte og præcise. Dette skal give sundhedsko-

ordinatorerne mulighed for at screene sagerne og tage stilling til udredningen samt give mulighed for 

yderligere dialog med borgerens praktiserende læge, med borgeren og mellem sagsbehandleren og 

sundhedskoordinatoren. Intentionen med dette forberedende samarbejde er at sikre, at sager er velbe-

lyst, og at undgå, at borgere kommer på rehabiliteringsteammødet, hvis deres sag er for dårligt belyst, 

til at rehabiliteringsteamet kan tage stilling til en konkret anbefaling for den videre indsats. 

Det er intentionen i samarbejdsmodellen, at borgerne spiller en helt central rolle i forberedelsen af sa-

gerne til rehabiliteringsteamet. Det er intentionen at sikre en proces, hvor borgerne er med fra start til 

slut, så de ikke oplever, at det er systemet, der udreder og skriver indstillinger hen over hovedet på 

dem. Det er endvidere intentionen, at det gennem processen sikres, at borgernes samtlige ressourcer 

kommer frem i processen, og at arbejdsmarkedspotentialer beskrives med afsæt i borgerne selv og ikke 

ud fra erklæringer, attester og andre dokumenter. På den baggrund skal borgerfokuseringen medvirke 

til at sikre, at der er tydeligt fokus på borgernes beskæftigelsesmål og en konkret beskrivelse af, hvor-

dan borgerne skal komme tættere på og opnå beskæftigelsesmålet. Dette skal understøttes i både 

sagsfremstillingerne og samarbejdet med de praktiserende læger. 

I det følgende evalueres status for det forberedende arbejde op i mod denne overordnede intention. 

Evalueringen undersøger således rammerne for samarbejdet om den indledende forberedelse af sa-

gerne (afsnit 5.1), kommunernes sagsfremstillinger (afsnit 5.2) samt samarbejdet omkring inddragelse 

af de praktiserende læger (afsnit 5.3). 

5.1. Samarbejde om forberedelse af sagerne 

Der er som tidligere beskrevet tale om en meget stor sagsmængde, der skal behandles i rehabiliterings-

team. I 2014 blev mere end 26.000 sager behandlet på rehabiliteringsteam på tværs af landets kommu-

ner. Det stiller store krav til både kommuner og sundhedskoordinatorer, der skal forberede sagsfremstil-

linger og screene sagerne inden behandling på rehabiliteringsteammøderne. Samarbejdet mellem 
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kommunerne og sundhedskoordinatorer er i vidt omfang it-understøttet, jf. kapitel 4, men et velfunge-

rende samarbejde, der kan indfri intentionen, kræver endvidere, at også de aftalte processer understøt-

ter intentionen. Herunder særligt at der sikres den relevante timing i samarbejdet, så der gives tid til 

screening og dialog om sagen. 

Samarbejdet mellem kommuner og sundhedskoordinatorer omkring screeningen af sagerne er styret af 

tidsfrister, der er fastlagt i samarbejdsaftalerne mellem kommunerne og de regionale sundhedsenheder. 

I alle fem regioner er den formelt aftalte proces, at sundhedskoordinatoren modtager sagerne, senest ti 

arbejdsdage før sagen er planlagt til at komme på rehabiliteringsteammødet. Sagen fremsendes med 

alle relevante dokumenter. Herefter har sundhedskoordinatoren i fire af de fem regioner fem dage til at 

screene sagen, om nødvendigt gennemføre yderligere dialog med borgeren og den praktiserende læge 

og give tilbagemelding til kommunen om eventuelt manglende oplysninger i sagen. I Region Nordjylland 

er fristen for sundhedskoordinatorens tilbagemelding blot indenfor de ti dage før rehabiliteringsteammø-

det. I alle regionerne gælder det i øvrigt, at der kan aftales en anden frist, hvis der i en konkret sag er 

omstændigheder, der gør, at sagen skal behandles som en hastesag. 

Samarbejdet og praksis omkring screeningen er tilrettelagt forskelligt regionerne imellem, jf. beskrivel-

serne af den nuværende praksis i hver af regionerne i nedenstående tabel. Region Syddanmark har 

tilrettelagt den mest systematiske screeningsproces blandt de 5 regioner. I Region Syddanmark foregår 

screeningsarbejdet systematisk med anvendelse og udfyldelse af et fast screeningsnotat, som sund-

hedskoordinatoren sender til kommunen. 

I Region Hovedstaden anvendes ligeledes et fast skema, men screeningen er meget begrænset, da det 

i samarbejdsaftalen og fastsættelse af de aftalte takster for sundhedskoordinatorens ydelser er aftalt, at 

der maksimalt skal anvendes 10 minutter på denne screening, Sundhedskoordinator skal derfor ved 

screeningen kun gennemlæse LÆ 261, LÆ265 samt den forberedende plan. Den regionale sundheds-

enhed oplever derfor kun denne screening som havende meget begrænset værdig for forberedelsen af 

sagen. 

Region Sjælland og Regions Midtjylland har ikke beskrevne processer for screeningen. Her foregår 

således ikke en systematisk screening af sagerne og det er blot aftalt mellem kommunerne og den regi-

onale sundhedsenhed, at sundhedskoordinatorerne kun skal melde tilbage, hvis sagen ikke er tilstræk-

keligt belyst. Ellers betragter kommunen sagen som fuldt oplyst og klar til rehabiliteringsteammøde. 

I Region Nordjylland er screeningsopgaven i overvejende grad lagt ud til de kommunale lægekonsulen-

ter, som i vidt omfang også fungerer som sundhedskoordinatorer. Den typiske proces er derfor, at de 

kommunale lægekonsulent udarbejder et lægefagligt notat i forbindelse med fremsendelse af sagen, og 

at der herudover ikke foretages yderligere screening. Denne anvendelse af lægekonsulenter ses ikke at 

være fuldt i overensstemmelse med intentionerne i samarbejdsmodellen. 
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Tabel 9. Nuværende praksis for tilrettelæggelse af screeningsarbejdet 

Region Nuværende praksis for tilrettelæggelse af screeningsarbejdet 

Region 
Syddan-
mark 

I Region Syddanmark foregår der en systematisk screening af sagerne, som består i udarbejdelse af kort no-
tat/resumé (sundhedskoordinatornotat) til kommunen over de foreliggende helbredsoplysninger, evt. suppleret med 
yderligere indhentede oplysninger. Dette gælder dog ikke for sygedagpengesager, hvor sundhedskoordinator først 
modtager sagerne 5 dage før mødet. Sundhedskoordinatornotatet fremsendes sammen med relevante sagsakter til 
kommunen senest 5 dage før rehabiliteringsteammødet. Hvis sundhedskoordinator skønner, at der mangler oplys-
ninger i sagen, som ikke kan indhentes inden for tidsfristen på 5 arbejdsdage, indstilles det til kommunen, at sagen 
udsættes. Screeningen omfatter udelukkende en vurdering af, hvorvidt sagen er tilstrækkeligt belyst i forhold til 
sundhedsfaglige aspekter. Hvis sundhedskoordinator vurderer, at der er behov for yderligere oplysninger, som fx 
kræver kontakt med praktiserende læge, dialog med borger mv., så udskydes sagen typisk, da det ikke kan nås 
inden for tidsfristen. Før selve mødet bruger sundhedskoordinator også tid på forberedelsen af sagen til rehabilite-
ringsteammødet, hvilket inkluderer læsning af det samlede materiale. 

Region 
Hoved-
staden 

I Region Hovedstaden arbejdes der også med screening af sagen, som foretages senest 5 dage før møde i rehabi-
literingsteam. Sundhedskoordinator skal ud fra det foreliggende grundlag afgive en sundhedsfaglig vurdering af 
borger, og der er udarbejdet et særligt skema, som skal udfyldes og fremsendes til kommunen i den forbindelse. 
Skønner sundhedskoordinatoren, at sagen ikke er tilstrækkeligt belyst, og at dette materiale ikke kan indhentes 
inden for tidsfristen på 5 arbejdsdage, så skal sundhedskoordinator anbefale kommunen, at sagen udsættes. I 
samarbejdsaftalen er det angivet, at sundhedskoordinator skal indhente supplerende oplysninger mv. hvis muligt og 
relevant. Interview med både kommunerepræsentanter og repræsentanter fra de regionale sundhedsenheder siger 
samstemmende, at der er indgået aftale om, at sundhedskoordinator kun skal anvende 10 minutter på denne 
screening. Derfor er det også aftalt, at sundhedskoordinator i screeningen kun skal gennemlæse LÆ 261, LÆ265 
samt den forberedende plan. Det muliggør ikke eventuelle samtaler med borger, praktiserende læger og heller ikke 
i særligt omfang indhentning af eventuelle yderligere journaloplysninger fra fx sygehuse eller speciallægepraksis. 

Region 
Sjælland 

I Region Sjælland fremgår der i samarbejdsaftalen ikke en beskrevet arbejdsgang for, hvordan screening skal 
foretages. Ifølge interview med de regionale sundhedsenheder så er der indgået aftale med kommunerne om, at 
hvis kommunen ikke hører noget fra sundhedskoordinator senest 5 dage før rehabiliteringsteammøde, så er det at 
betragte som, at sagen er tilstrækkeligt belyst. Hvis sagen ikke er tilstrækkeligt belyst, så indstiller sundhedskoordi-
nator til, at sagen udsættes. 

Region 
Midtjyl-
land 

I Region Midtjylland er der heller ikke i samarbejdsaftalen beskrevet en arbejdsgang for, hvordan screening skal 
foretages – andet end at sundhedskoordinator skal meddele kommunen senest 5 dage før rehabiliteringsteammø-
de, hvis sagen ikke er tilstrækkeligt belyst. Ifølge repræsentanter fra klinisk funktion så er det meget svært at gen-
nemføre en screening inden for den pågældende tidsfrist. Det hænger både sammen med, at sagsfremstillingen 
typisk består af en stor mængde materiale med flere kopier af de samme notater, manglende struktur i vedlagte 
papirer, vedlæggelse af materialer, der af sundhedskoordinator ikke findes relevant mv. Det betyder, at der bruges 
meget tid på at finde det relevante materiale og en oplevelse af manglende ressourcer til denne opgave. En udbredt 
praksis er, at sundhedskoordinatorer grundet travlhed ofte først gennemlæser sagen kort før, sagen skal på møde. 

Region 
Nordjyl-
land 

I Region Nordjylland er det i samarbejdsaftalen beskrevet, at når sagen fremsendes til sundhedskoordinatoren, så 
forventes det, at sagen er velbelyst helbredsmæssigt med relevante lægelige dokumenter og et sammenfattende 
lægeligt notat fra lægekonsulent eller lignende. I de tilfælde hvor der ikke foreligger et lægenotat (som typisk vil 
være udfærdiget af den kommunale lægekonsulent), kan sundhedskoordinator udarbejde et sådant og vedlægge 
sagen. Det gælder også her, at hvis sagen ikke er tilstrækkeligt belyst, kan sundhedskoordinator foreslå, at sagen 
tages af og anbefale, hvad der skal indhentes. Det er kommunen, der beslutter, om en sag skal tages af mødet. Der 
opereres ikke i samarbejdsaftalen med en tidsfrist for, hvornår sundhedskoordinator skal melde tilbage til kommu-
nen ift. screeningen. I fokusgruppeinterview er det fremkommet, at der ofte er et sammenfald mellem sundhedsko-
ordinator og lægekonsulenter, der anvendes i kommunerne. Det tilstræbes i den forbindelse at tilknytte den sund-
hedskoordinator, der er lægekonsulent for kommunen, hvis kommunen anvender lægekonsulenter. Det gør, at 
sagen opleves som velbelyst og veldokumenteret, når den fremsendes i forbindelse med møde i rehabiliterings-
team. I de sager, hvor der har været en lægekonsulent inde over sagen i kommunen, foretages ikke en screening i 
sundhedskoordinatorfunktionen. Denne anvendelse af lægekonsulenter ses ikke at være fuldt i overensstemmelse 
med intentionerne i samarbejdsmodellen. 

Praksis for screeningen er således forskellig fra region til region, hvor kun Region Syddanmark har en 

mere systematisk proces. I alle regionerne er det dog eksplicit angivet, at sundhedskoordinatoren har 

mulighed for at anbefale, at en sag ikke kommer på rehabiliteringsteammødet, hvis denne ikke er til-

strækkeligt belyst. 

Uanset den valgte proces for tilrettelæggelse af screeningen gør det sig dog gældende i alle regioner, at 

sundhedskoordinatorerne kun yderst sjældent i forbindelse med screeningen og forberedelsen af sa-

gerne er i dialog med den praktiserende læge, borgeren selv eller sagsbehandleren om indhentning af 

yderligere oplysninger. 

Sundhedskoordinatorerne peger på, at der med de nuværende tidsfrister, hvor de blot har fem arbejds-

dage, fra sagsmaterialet er modtaget, til der skal gives en tilbagemelding, ikke er mulighed for at have 

en uddybende dialog og indhente yderligere oplysninger. Endvidere tilkendegiver et flertal af sundheds-
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koordinatorerne, at en screening så tæt på rehabiliteringsteammødet opleves som dobbeltarbejde. 

Sundhedskoordinatorer har mange sager fordelt på et stort antal møder. For at kunne skelne sagerne 

fra hinanden er den typiske praksis, at sundhedskoordinatoren foretager sin primære forberedelse da-

gen inden mødet. Det er således først her, at der sker en grundig gennemlæsning af alle sagens doku-

menter, hvor sundhedskoordinatoren kan tage stilling til og vurdere muligt indhold i en fremtidig plan og 

dermed også først her, at sundhedskoordinatoren reelt kan vurdere om sagen er klar til og relevant for 

rehabiliteringsteammødet. 

Sagsbehandlerne i kommunerne peger tilsvarende på, at for langt de fleste sager fungerer samarbejdet 

omkring screeningen og oplysningen af sagerne godt, men at de i nogle få sager kan have behov for en 

drøftelse med sundhedskoordinatoren om, hvad der skal ske i en given sag, eller hvad der eventuelt 

skal oplyses yderligere, fordi sagsbehandleren er usikker på lægeattesterne eller behovet for yderligere 

afklaring. Sundhedskoordinatorerne og kommunerne har forsøgt at gøre sig nogle erfaringer med, hvor-

dan dette behov for konkret sagssparring kan håndteres, typisk for eksempel i pauser i forbindelse med 

rehabiliteringsteammøder eller i forlængelse af rehabiliteringsteammøder, hvis der ikke er sager nok til 

at fylde et helt møde, eller der kan være aftalt et bestemt tidsrum. Mulighederne for enkeltsagssparring 

er dog ikke systematisk tilrettelagt eller reflekteret i de aftalte økonomimodeller, da rammerne for sam-

arbejdet primært har fokus på at sikre en effektiv håndtering af det store sagsvolumen i sundhedskoor-

dinatorfunktionen. 

5.2. Sagsfremstilling til rehabiliteringsteamet 

For at rehabiliteringsteammøderne skal indfri de overordnede mål er det intentionen, at sagsfremstillin-

gen ved sager, der skal i rehabiliteringsteamet, kort og præcist skal præsentere og omfatte relevante 

elementer indenfor alle 3 primære spor: Beskæftigelses-, social- og sundhedsområdet. Det er vigtigt, at 

forberedelsen af sagen er grundig, men relevant, og at sagsfremstillingen primært er beskrivende og 

dokumenterende. 

Endvidere er det intentionen, at borgerens perspektiv, ønsker og eventuelle forslag allerede i sagsforbe-

redelsen er afdækket og præsenteret tydeligt i sagsfremstillingen. Intentionen er således, at kommunen 

inddrager borgeren i det forberedende arbejde og vurderingen af borgerens situation. Alle oplysninger i 

sagen skal i sagsfremstillingen lægges åbent frem, således at rehabiliteringsteamet kan have en åben 

drøftelse og vurdering af den fremtidige indsats sammen med borgeren. 

I forbindelse med forberedelse og udarbejdelse af sagsfremstillingen samler sagsbehandleren de rele-

vante dokumenter i borgerens sag, således at rehabiliteringsteamet har et solidt grundlag til at afholde 

rehabiliteringsteammødet og få et solidt og overskueligt indblik i borgerens situation. De overordnede 

temaer, der som udgangspunkt belyses er: 

 Job og uddannelse (job- og uddannelseserfaring, ønsker til fremtiden). 

 Personlige ressourcer, herunder netværk, fritidsinteresser ift. at kunne varetage job/uddannelse. 

 Sociale forhold (vurdering af sociale barrierer for job/uddannelse såsom boligforhold, økonomi, en-
somhed, misbrug, familieproblemer). 

 Helbredsmæssige forhold (syn på eget helbred, igangværende undersøgelser/behandlinger, hel-
bredsoplysninger). 

 Forsørgelseshistorik. 

 Beskæftigelsesrettede og sociale tilbud, som borger har deltaget i – herunder indsatser i familien. 
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Siden reformens indførsel har alle kommunerne arbejdet med at finde den rigtige form til fremstilling af 

sagen. Særligt har der været fokus på at finde en model for hvilke helbredsmæssige oplysninger, der 

skal medtages i sagen, da der ofte findes en lang række helbredsdokumenter, herunder bl.a. dokumen-

ter som går langt tilbage i tid. Både de regionale sundhedsenheder og kommunerne har således udvik-

let redskaber, der skal bidrage til at sortere information, og dermed højne kvaliteten i sagsfremstillinger-

ne. 

De regionale sundhedsenheder vurderer, at sagsfremstillingerne i den første periode efter reformen ofte 

har været for lange med for mange irrelevante bilag og uden en systematisk struktur. Der er fx eksem-

pler på, at der er vedlagt alt, der har været skrevet i borgerens lægefaglige journaler, hvilket betyder, at 

sagsfremstillinger kan være over 200 sider lange, indeholde gentagelser af de samme dokumenter, ikke 

er organiseret i kronologisk rækkefølge mv. Sundhedskoordinatorerne vurderer samtidig, at de initiativer 

som såvel de regionale sundhedsenheder såvel som de enkelte kommuner har taget i forhold til konti-

nuerligt at styrke kvaliteten i sagsfremstillingerne har haft en betydelig effekt. 

Flere kommuner har udarbejdet konkrete lister over det materiale, der skal medtages i sagsfremstillin-

gen for at sikre, at de relevante oplysninger fremgår af sagen, samt at sagsbehandlerne systematisk har 

gjort relevante overvejelser inden fremsendelse af 

sagen til rehabiliteringsteammødet, jf. fx eksemplet til 

venstre. 

I 3 af de regionale sundhedsenheder har sundheds-

koordinatorerne været ude hos kommunerne for at 

undervise sagsbehandlerne i ”den gode sagsfremstil-

ling” og aftale retningslinjer for, hvordan sagsfremstil-

lingerne bør være udarbejdet, hvilket materiale der 

skal indgå mv. 

I Region Hovedstaden har den regionale sundheds-

enhed konkrete bedt kommunerne om, at sagsfrem-

stillingerne ikke må overstige 50 sider pr. sag. 

Region Midtjylland har i samarbejde med en tvær-

kommunal styregruppe på sundhedsområdet udarbej-

det en vejledning til jobcentrene i regionen om rele-

vant helbredsdokumentation i sagsfremstillingerne 

samt et eksempel på et sagsresume. Vejledningen er 

udarbejdet som redskab til at sikre, at sagerne ikke 

mangler oplysninger, men samtidig kun omfatter rele-

vante dokumenter. 

Endelig er der i flere kommuner udarbejdet hjælpespørgs-

mål til den forberedende del af rehabiliteringsplanen for på 

den måde at kvalificere udfyldelsen. Typisk anvendes det 

skema til rehabiliteringsplanen, som er udviklet af STAR, men de regionale sundhedsenheder oplever, 

at det ofte er meget sparsomt udfyldt. 

Det har således været kendetegnende for den første periode i implementeringen af samarbejdsmodel-

len, at sagsfremstillingerne har været af meget varierende karakter og kvalitet, hvilket udfordrer både 

sundhedskoordinator og det resterende rehabiliteringsteams mulighed for at orientere sig i relevant 
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materiale og dermed forberede sig grundigt til mødet med borgeren i rehabiliteringsteamet. Sundheds-

koordinatorerne vurderer, at der fortsat er udfordringer med sagsfremstillingerne, men initiativer i regio-

ner og kommuner har betydet, at sagsfremstillingerne bliver stadigt bedre og mere præcise. 

5.3. Inddragelse af praktiserende læger 

Det er intentionen med samarbejdsmodellen, at den skal sikre et solidt fundament for et positivt samar-

bejde mellem borgeren, borgerens praktiserende læge og sagsbehandleren i kommune. Mange borgere 

har et særligt forhold til deres praktiserende læge og samarbejdsmodellen skal derfor understøtte, at 

dette særlige forhold mellem praktiserende læge og patient/borger respekteres. Samtidig skal samar-

bejdet understøtte at sagen oplyses tilstrækkeligt. Og endelig er samarbejdet med de praktiserende 

læger afgørende for at synliggøre den praktiserende læges position i forhold til den fremtidige plan for 

borgeren. Samarbejdet skal dermed udnytte den positive relation mellem borger og praktiserende læge 

til borgerens fordel, men omvendt også kunne være en kilde til at synliggøre og håndtere eventuelt 

modspil fra den praktiserende læge. For at sikre dette skal de praktiserende læger kontinuerligt oplyses 

om udviklingen i den enkelte borgers sag. 

Rammen omkring samarbejdet mellem kommunen og den praktiserende læge er blanketterne LÆ 261 

og LÆ 265. I LÆ 261 anmoder sagsbehandleren om, at den praktiserende læge udarbejder en LÆ 265. 

I LÆ 261 redegør sagsbehandleren for baggrunden for anmodningen samt beskriver borgerens sociale, 

helbredsmæssige og beskæftigelsesmæssige situation. Redegørelsen skal indeholde en beskrivelse af 

sagsbehandlerens og borgerens egen vurdering af borgerens ressourcer i forhold til at kunne varetage 

et arbejde eller en uddannelse. På denne baggrund udarbejder den praktiserende læge en LÆ 265, 

hvor der – som noget nyt i forhold til den generelle helbredsvurdering – er et mere ressourcerettet fo-

kus. Endvidere skal den praktiserende læge i LÆ 265 forholde sig til borgerens egen opfattelse af eget 

helbred. 

Både kommuner, de regionale sundhedsenheder og de praktiserende læger bakker op om relevansen 

af LÆ 261 og LÆ 265. LÆ 265 skaber et sundhedsfagligt overblik over borgerens situation og nogle af 

de praktiserende læger fremhæver endvidere, at det for den praktiserende læge er en oplagt mulighed 

for at læse op på patienternes journaler i et mere helhedsorienteret perspektiv. En række læger fore-

trækker således LÆ 265 frem for den generelle helbredsvurdering, da LÆ 265 er direkte målrettet re-

habiliteringsteamet og dermed har et specifikt formål. 

Interview med såvel kommuner, som praktiserende læger tyder på, at samarbejdet er kommet rimeligt 

fra start, men at der er brug for alle steder mere systematisk at være opmærksomme på relationen til de 

praktiserende læger. Herunder også hvordan der kan sikres en høj kvalitet i de lægeattester der udar-

bejdes til brug for rehabiliteringsteammødet. 

Sundhedskoordinatorer og kommuner vurderer samstemmende, at kvaliteten af LÆ 265 varierer fra 

læge til læge og fra borger til borger. I den væsentligste del af sagerne giver LÆ 265 et godt afsæt for 

sagsfremstillingerne og drøftelser i rehabiliteringsteamet, men sundhedskoordinatorer og kommuner 

vurderer fortsat at LÆ 265 i en del sager ikke giver tilstrækkelig værdi. I disse sager peges der særligt 

på følgende udfordringer: 
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 For kortfattede og til tider blot med henvisninger til tidligere attester uden videre beskrivelse. 

 Attesten udfyldes med udgangspunkt i borgerens egen vurdering af sin tilstand, men uden en til-
strækkeligt tydelig angivelse af lægens vurdering af borgerens situation. 

 Konkrete beskrivelser af, hvilken indstilling borgeren bør have fra rehabiliteringsteam fx fleksjob 
eller førtidspension. 

 Ventetid på attester. 

Kvaliteten af LÆ 265 er afhængig af, at de praktiserende læger har et grundlag, der sikrer dem en klar 

viden om og forståelse af, hvad kommunen har brug for af oplysninger i forhold til den enkelte borger. 

De praktiserende læger fremhæver, at det i en del bestillinger via LÆ 261 ikke er tilstrækkelig tydeligt, 

hvad sagsbehandleren ønsker fokus på, hvilket har som konsekvens, at LÆ 265 bliver af meget generel 

karakter. I andre tilfælde fremhæver de praktiserende læger, at LÆ 261 er så udfoldet, at lægen ikke 

vurderer, at de kan bidrage med yderligere oplysninger. De praktiserende læger understreger således, 

at en høj kvalitet i LÆ265 ligeledes kræver en høj kvalitet i LÆ 261. 

I flere kommuner har der således også været fokus på at styrke den gensidige forståelse af samspillet 

mellem sagsbehandler og den praktiserende læge. En del kommuner har afholdt dialogmøder med de 

praktiserende læger omkring ”den gode attest” - dels for at få viden om samarbejdsmodellen, rehabilite-

ringsteamet og attestens formål, men også for at sikre lægernes opbakning når de givne borgere har 

modtaget deres indstilling. I andre kommuner, har man enkelte gange haft den praktiserende læge med 

til rehabiliteringsteammøderne. I denne sammenhæng beskriver både kommunen og lægen, at det har 

været meget givende. Lægens udbytte har særligt været bedre at kunne forstå rehabiliteringsteammø-

dets form og intention og hvordan LÆ 265 fremadrettet kan gøres endnu mere målrettet. 

Eksempel fra 

Silkeborg 

Kommune 

Et helt konkret 

eksempel på 

initiativer til 

understøttelse 

af det lægelige 

samarbejde er 

fra Silkeborg, 

der i samar-

bejde med 

KLU – Kom-

munalt Læge-

ligt Udvalg – 

har udarbejdet 

en folder, der 

fortæller om 

baggrund, 

formål og ind-

hold i LÆ 265, 

jf. illustrationen af det materiale, der er udarbejdet som del af kommunikationen til de praktiserende læger om det 

nye samarbejde i forbindelse med rehabiliteringsteamet. 
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5.4. Konklusioner og forslag 

I forbindelse med forberedelse af sager til rehabiliteringsteamet skal sagsbehandleren samarbejde med 

borgeren, sundhedskoordinatoren, borgerens praktiserende læge og eventuelt andre relevante forvalt-

ninger for at få sagen belyst i det nødvendige omfang. 

Intentionen med samarbejdet og den grundige forberedelse af sagerne til rehabiliteringsteamet er helt 

grundlæggende, at sundhedskoordinatoren kan hjælpe kommunen med at fastlægge, om der er brug 

for yderligere udredning af en borgers helbred, eller om borgeren er fuldt udredt i forhold til muligheder-

ne for at arbejde. Sundhedskoordinatoren spiller således også her en væsentlig rolle som gatekeeper i 

forhold til yderligere udredning af borgere, hvor helbredet er tilstrækkeligt afklaret. 

For at denne intention kan indfris, er det afgørende, at sundhedskoordinatorerne får kommunernes 

sagsfremstillinger i god tid, og at sagsfremstillingerne er korte og præcise. Dette skal give sundhedsko-

ordinatorerne mulighed for at screene sagerne og tage stilling til udredningen samt give mulighed for 

yderligere dialog med borgerens praktiserende læge, med borgeren og mellem sagsbehandleren og 

sundhedskoordinatoren. Intentionen med dette forberedende samarbejde er at sikre, at sager er velbe-

lyst, og at undgå, at borgere kommer på rehabiliteringsteammødet, hvis deres sag er for dårligt belyst, 

til at rehabiliteringsteamet kan tage stilling til en konkret anbefaling for den videre indsats. 

Det er intentionen i samarbejdsmodellen, at borgerne spiller en helt central rolle i forberedelsen af sa-

gerne til rehabiliteringsteamet. Det er intentionen at sikre en proces, hvor borgerne er med fra start til 

slut, så de ikke oplever, at det er systemet, der udreder og skriver indstillinger hen over hovedet på 

dem. Det er endvidere intentionen, at det gennem processen sikres, at borgernes samtlige ressourcer 

kommer frem i processen, og at arbejdsmarkedspotentialer beskrives med afsæt i borgerne selv og ikke 

ud fra erklæringer, attester og andre dokumenter. På den baggrund skal borgerfokuseringen medvirke 

til at sikre, at der er tydeligt fokus på borgernes beskæftigelsesmål og en konkret beskrivelse af, hvor-

dan borgerne skal komme tættere på og opnå beskæftigelsesmålet. Dette skal understøttes i både 

sagsfremstillingerne og samarbejdet med de praktiserende læger. 

På baggrund af analyserne konkluderer Deloitte: 

Samarbejde om forberedelse af sagerne 

 Sagsmængden stiller store krav til både kommuner og sundhedskoordinatorer, der skal forberede 
sagsfremstillinger og screene sagerne inden behandling på rehabiliteringsteammøderne. Samar-
bejdet mellem kommuner og sundhedskoordinatorer er i vidt omfang it-understøttet, jf. kapitel 4, 
men et velfungerende samarbejde, der kan indfri intentionen, kræver endvidere, at også de aftalte 
processer understøtter intentionen, herunder især at der sikres den relevante timing i samarbejdet, 
så der gives tid til screening og dialog om sagen. 

 Samarbejdet mellem kommuner og sundhedskoordinatorer omkring screeningen af sagerne er sty-
ret af tidsfrister, der er fastlagt i samarbejdsaftalerne mellem kommunerne og de regionale sund-
hedsenheder. I alle fem regioner er den formelt aftalte proces, at sundhedskoordinatoren modtager 
sagerne, senest ti arbejdsdage før sagen er planlagt til at komme på rehabiliteringsteammødet. Sa-
gen fremsendes med alle relevante dokumenter. Herefter har sundhedskoordinatoren fem dage til 
at screene sagen og om nødvendigt yderligere dialog med borgeren og den praktiserende læge og 
give tilbagemelding til kommunen om eventuelt manglende oplysninger i sagen. 

 Praksis for screeningen er forskellig fra region til region, hvor kun Region Syddanmark har en mere 
systematisk proces. Uanset den valgte proces for tilrettelæggelse af screeningen gør det sig gæl-
dende i alle regionerne, at sundhedskoordinatorerne kun yderst sjældent i forbindelse med scree-
ningen og forberedelsen af sagerne er i dialog med den praktiserende læge, borgeren selv eller 
sagsbehandleren om indhentning af yderligere oplysninger. 
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 Sundhedskoordinatorerne peger på, at der med de nuværende tidsfrister, hvor de blot har fem ar-
bejdsdage, fra sagsmaterialet er modtaget, til der skal gives en tilbagemelding, ikke er mulighed for 
at have en uddybende dialog og indhente yderligere oplysninger. 

 Et flertal af sundhedskoordinatorerne påpeger, at en screening så tæt på rehabiliteringsteammødet 
opleves som dobbeltarbejde. Sundhedskoordinatorerne har mange sager fordelt på et stort antal 
møder. For at kunne skelne sagerne fra hinanden er den typiske praksis, at sundhedskoordinato-
rerne foretager deres primære forberedelse dagen inden mødet. Det er således først her, der finder 
en grundig gennemlæsning af alle sagens dokumenter sted, hvor sundhedskoordinatorerne kan ta-
ge stilling til og vurdere muligt indhold i en fremtidig plan, og dermed også først her, at sundhedsko-
ordinatorerne reelt kan vurdere, om sagen er klar til og relevant for rehabiliteringsteammødet. 

 Tilsvarende peger sagsbehandlerne i kommunerne på, at for langt de fleste sager fungerer samar-
bejdet omkring screeningen og oplysningen af sagerne godt, men at de i nogle få sager kan have 
behov for en drøftelse med sundhedskoordinatoren om, hvad der skal ske i en given sag, eller hvad 
der eventuelt skal oplyses yderligere, fordi sagsbehandleren er usikker på lægeattesterne eller be-
hovet for yderligere afklaring. Mulighederne for enkeltsagssparring er dog ikke systematisk tilrette-
lagt eller reflekteret i de aftalte økonomimodeller, da rammerne for samarbejdet primært har fokus 
på at sikre en effektiv håndtering af det store sagsvolumen i sundhedskoordinatorfunktionen. 

På den baggrund foreslår Deloitte: 

 Afskaffelse af screeningen umiddelbart før rehabiliteringsteammødet. Sundhedskoordinato-
rernes screening af sagerne umiddelbart før rehabiliteringsteammødet foregår i dag ikke systema-
tisk. Yderligere er værditilvæksten af screeningen begrænset, da der ikke inden mødet er tid til 
yderligere dialog og indhentning af oplysninger. Endvidere finder sundhedskoordinatorernes egent-
lige dybtgående læsning af sagerne typisk først sted dagen før mødet, da det giver den bedste for-
beredelse til selve mødet. Deloitte foreslår derfor, at sundhedskoordinatorernes screening af sager-
ne inden rehabiliteringsteammødet afskaffes. Hvis screeningen afskaffes, er det fuldt ud kommu-
nernes ansvar at sikre, at sagerne er tilstrækkeligt oplyst og har relevans for rehabiliteringsteam-
mødet. Da betydningen af screeningen i dag er begrænset, vil afskaffelse heraf blot svare til den 
faktiske placering af ansvaret i dag i den nuværende praksis. 

 Forberedelseskonsultationer med sundhedskoordinatorerne. Kommunerne skal løbende vur-
dere, om sagerne er tilstrækkeligt oplyst. For i højere grad at understøtte dette skal det sikres, at 
der er mulighed for tidligere inddragelse og brug af sundhedskoordinatorerne. Sagsbehandlerne 
angiver, at de i flere sager kan have behov for tidligere i processen at få rådgivning og sparring om 
den sundhedsmæssige oplysning i sagerne både i forhold til at vurdere, hvad der skal til, for at en 
sag er tilstrækkeligt oplyst, og for at sikre, at der ikke igangsættes yderligere sundhedsmæssig af-
klaring, hvis dette ikke er relevant. Deloitte foreslår derfor, at der i alle kommuner systematisk gives 
mulighed for løbende forberedelseskonsultationer med sundhedskoordinatorerne, hvor den sags-
specifikke forberedelse kan drøftes. I den forbindelse foreslår Deloitte, at det tydeliggøres, at det er 
kommunernes ansvar, at sagerne er tilstrækkeligt belyst inden rehabiliteringsteammødet. Hvis den 
kommunale sagsbehandler er i tvivl om sundhedsoplysninger, skal sagen drøftes i en forberedel-
seskonsultation med sundhedskoordinatorerne, så der ikke kommer sager på rehabiliteringsteam-
mødet, der ikke er tilstrækkeligt belyst, eller som ikke skulle have været på rehabiliteringsteammø-
det. Forberedelseskonsultationerne kan i alle kommuner finde sted minimum hver 14. dag. Dog kan 
det for eksempel i de små kommuner aftales, at forberedelseskonsultationer tages over telefonen. 

 Tydelige forventninger til kvalitet og dybde i sundhedskoordinatorernes ydelser i forberedel-
sen. I samspil med valget af økonomimodel for forberedelseskonsultationerne foreslår Deloitte, at 
forventningerne til kvalitet og dybde i rådgivningen og sparringen gøres eksplicitte, blandt andet så 
det er muligt at følge op på, om den aftalte kvalitet og dybde i rådgivningen og sparringen modsva-
res af praksis, og at forudsætningerne om sundhedskoordinatorernes tidsanvendelse afstemmes 
med det forventningsniveau, der sættes for forberedelsen. I forlængelse af ovenstående foreslår 
Deloitte, at der i samarbejdsaftalerne mellem kommunerne og regionerne aftales tid til forbehand-
ling af sagerne hos sundhedskoordinatorerne, så det sikres, at økonomimodellen støtter op om for-
slaget om forberedelseskonsultationer. Det foreslås således, at der aftales en fast pris for forbere-
delsen og aftales, at der i alle sager er afsat en halv til en hel time til forberedelseskonsultation. Det-
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te kan for eksempel gøres på en af følgende måder: 1) Tilrettelæggelse af særskilte mødedage til 
forberedelseskonsultationer, hvor prisen per mødedag er afpasset til det aftalte forberedelsesniveau 
og antallet af konsultationer. 2) Tilpasning af den eksisterende pris per mødedag, så den er afpas-
set til en blanding af rehabiliteringsteammøder og forberedelseskonsultationer af en halv til en hel 
times varighed. 

Sagsfremstilling til rehabiliteringsteamet 

Siden reformens indførsel har alle kommunerne arbejdet med at finde den rigtige form til fremstilling af 

sager. Særligt har der været fokus på at finde en model for, hvilke helbredsmæssige oplysninger der 

skal medtages i sagen, da der ofte findes en lang række helbredsdokumenter, herunder blandt andet 

dokumenter, der går langt tilbage i tid. Både de regionale sundhedsenheder og kommunerne har såle-

des udviklet redskaber, der skal bidrage til at sortere information og dermed højne kvaliteten i sags-

fremstillingerne. 

De regionale sundhedsenheder vurderer, at sagsfremstillingerne i den første periode efter reformen ofte 

har været for lange, med for mange irrelevante bilag og uden en systematisk struktur. Der er eksempler 

på, at der er vedlagt alt, hvad der har været skrevet i borgerens lægefaglige journaler, hvilket betyder, at 

sagsfremstillingerne kan være over 200 A4-sider lange, indeholde gentagelser af de samme dokumen-

ter og ikke være organiseret i kronologisk rækkefølge. Sundhedskoordinatorerne vurderer samtidig, at 

de initiativer, som såvel de regionale sundhedsenheder som de enkelte kommuner har taget i forhold til 

kontinuerligt at styrke kvaliteten i sagsfremstillingerne, har haft betydelig effekt. 

Det har således været kendetegnende for den første periode i implementeringen af samarbejdsmodel-

len, at sagsfremstillingerne har været af meget varierende karakter og kvalitet, hvilket udfordrer både 

sundhedskoordinatorernes og det resterende rehabiliteringsteams mulighed for at orientere sig i rele-

vant materiale og dermed forberede sig grundigt til mødet i rehabiliteringsteamet med borgeren. Sund-

hedskoordinatorerne vurderer, at der fortsat er udfordringer med sagsfremstillingerne, men initiativer i 

kommunerne og regionerne har betydet, at sagsfremstillingerne bliver stadig bedre og mere præcise. 

På den baggrund foreslår Deloitte: 

 Fælles kommunal og regional standard for sagsfremstillingerne. Kvaliteten i sagsfremstillin-
gerne er meget varierende. Ofte er sagsfremstillingerne for lange og for upræcise. I flere kommuner 
er der forsøgt med rammer for, hvordan den enkelte kommunes sagsfremstilling skal se ud. For at 
sikre, at kvaliteten i sagsfremstillingerne hæves i alle kommunerne og målrettes rehabiliterings-
teamets, herunder sundhedskoordinatorernes, arbejde bedst muligt, foreslår Deloitte, at alle regio-
ner i tæt samarbejde mellem kommunerne og de regionale sundhedsenheder udarbejder en stan-
dard for, hvad der skal indgå i sagsfremstillingerne. Standarden kan med fordel tage afsæt i STAR’s 
skabelon for sagsfremstillingen. Som minimum bør kravene til sagsfremstillingerne være, at doku-
menterne tydeligt redegør for hvert af de tre centrale spor – beskæftigelse, social og sundhed – og 
at der er et tydeligt borgerperspektiv, herunder borgernes egne ønsker og forventninger. Endvidere 
foreslår Deloitte, at der fastsættes et maksimalt antal sider for den enkelte sagsfremstilling på ek-
sempel 50 A4-sider, som det er gjort i Region Hovedstaden i dag. 

 Den regionale sundhedsenhed udarbejder en tjekliste for sundhedsoplysninger til rehabilite-
ringsteamet. Som supplement til standarden for selve sagsfremstillingen skal det sikres, at alle re-
levante dokumenter er med i den samlede forberedelse til rehabiliteringsteamet. Deloitte foreslår 
derfor, at de regionale sundhedsenheder i dialog med kommunerne udarbejder en tjekliste for, hvil-
ke oplysninger der skal vedlægges i forbindelse med rehabiliteringsteammødet. Tjeklisten for oplys-
ninger, der skal indgå i sagsfremstillingen, kan se således ud: 

 Rehabiliteringsplanens forberedende del, inklusive et sagsresume. 

 LÆ 265. 
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 Nyeste speciallægeattester og psykologiske undersøgelser vedrørende forhold, der er 
anført i LÆ 265. 

 Nyeste LÆ-attester, hvis de uddyber forhold, der er anført i LÆ 265. 

 Rapport fra den eller de virksomhedspraktikker, arbejdsprøvninger eller opkvalificeringer, 
som borgeren har deltaget i igennem de seneste år. 

 Kommunerne skal udarbejde en tjekliste for forberedelse og inddragelse af borgerne. Endelig 
er det helt afgørende for indfrielse af samarbejdsmodellens intentioner, at forberedelse og inddra-
gelse af borgerne i forhold til sagsfremstillingen og deltagelsen i rehabiliteringsteammødet foregår 
systematisk. Dette skal sikre, at borgerne får reel indflydelse på de mål og aftaler, der fastlægges 
på rehabiliteringsteammødet. Deloitte foreslår derfor, at den enkelte kommune udarbejder en tjekli-
ste for, hvordan borgerne skal inddrages og forberedes på deltagelsen i rehabiliteringsteammødet, 
så det understøtter borgernes indflydelse på mødets udfald og de mål, der opstilles. Udover udfyl-
delse af det forberedende skema bør følgende som minimum indgå i dialogen og forberedelsen 
med borgerne: 

 Hvor mange personer deltager i mødet, og hvem repræsenterer de? 

 Hvad kan der komme ud af mødet – lovmæssige rammer? 

 Hvordan kan borgeren forberede sig i forhold til opstilling af og beslutning om mål? 

 Hvilken rolle har borgerens sagsbehandler? Er sagsbehandleren med til formødet og med 
i drøftelserne under indstillingen? 

 Hvilke muligheder er der for at have en bisidder med? 

 Hvordan er dialogen struktureret? Hvem styrer mødet? Hvem stiller spørgsmål? 

 Hvilken rolle skal borgeren spille under mødet? 

 Hvordan kan borgeren forberede sig? 

 Hvilken rolle har sagsbehandleren efter mødet – og hvordan foregår et eventuelt skift til 
en koordinerende sagsbehandler? 

Der er endvidere udarbejdet forskellige informationsmateriale i regionerne, som kan bruges 
som inspiration for udarbejdelse af systematiske tjeklister. 

Inddragelse af praktiserende læger 

Rammen omkring samarbejdet mellem kommunen og den praktiserende læge er blanketterne LÆ 261 

og LÆ 265. I LÆ 261 anmoder sagsbehandleren om, at den praktiserende læge udarbejder en LÆ 265. 

I LÆ 261 redegør sagsbehandleren for baggrunden for anmodningen og beskriver borgerens sociale, 

helbredsmæssige og beskæftigelsesmæssige situation. Redegørelsen skal indeholde en beskrivelse af 

sagsbehandlerens og borgerens egen vurdering af borgerens ressourcer i forhold til at kunne varetage 

et arbejde eller en uddannelse. På denne baggrund udarbejder den praktiserende læge en LÆ 265, 

hvor der – som noget nyt i forhold til den generelle helbredsvurdering – er et mere ressourcerettet fo-

kus. Endvidere skal den praktiserende læge i LÆ 265 forholde sig til borgerens egen opfattelse af eget 

helbred. 

Både kommunerne, de regionale sundhedsenheder og de praktiserende læger bakker op om relevan-

sen af LÆ 261 og LÆ 265. LÆ 265 skaber et sundhedsfagligt overblik over borgerens situation, og 

nogle af de praktiserende læger fremhæver endvidere, at det for den praktiserende læge er en oplagt 

mulighed for at læse op på borgerens journal i et mere helhedsorienteret perspektiv. 

Interview med såvel kommuner som praktiserende læger tyder på, at samarbejdet er kommet rimeligt 

fra start, men at der alle steder er brug for mere systematisk at være opmærksom på relationen til de 
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praktiserende læger, herunder hvordan der kan sikres en høj kvalitet i de lægeattester, der udarbejdes 

til brug for rehabiliteringsteammødet. 

Sundhedskoordinatorer og kommuner vurderer samstemmende, at kvaliteten af LÆ 265 varierer fra 

læge til læge og fra borger til borger. I den væsentligste del af sagerne giver LÆ 265 et godt afsæt for 

sagsfremstillingerne og drøftelserne i rehabiliteringsteamet, men sundhedskoordinatorer og kommuner 

vurderer fortsat, at i en del sager giver LÆ 265 ikke tilstrækkelig værdi. 

Kvaliteten af LÆ 265 er afhængig af, at de praktiserende læger har et grundlag, der sikrer dem klar 

viden om og forståelse af, hvilke oplysninger kommunerne har brug for i forhold til den enkelte borger. 

De praktiserende læger fremhæver, at det i en del bestillinger via LÆ 261 ikke er tilstrækkelig tydeligt, 

hvad sagsbehandleren ønsker fokus på, hvilket har den konsekvens, at LÆ 265 bliver af meget generel 

karakter. I andre tilfælde fremhæver de praktiserende læger, at LÆ 261 er så udfoldet, at de vurderer, 

at de ikke kan bidrage med yderligere oplysninger. De praktiserende læger understreger således, at høj 

kvalitet i LÆ 265 kræver høj kvalitet i LÆ 261. 

På den baggrund foreslår Deloitte: 

 Kommunerne og de praktiserende læger i forbindelse med det social-lægelige samarbejde 
inddrager de regionale sundhedsenheder i udarbejdelsen af en kogebog for udfyldelse af LÆ 
261. Alle parter anser LÆ 265 for at være et centralt dokument for en god forberedelse af rehabilite-
ringsteammødet. Det er samtidig tydeligt, at kvaliteten af LÆ 265 varierer og dermed også får ind-
flydelse på brugen og værdien af attesten. Den varierende kvalitet skyldes i vidt omfang, at bestil-
lingen i LÆ 261 ikke er tilstrækkelig præcis – eller omvendt er for fyldestgørende. For at løfte kvali-
teten og sikre et mere ensartet kvalitetsniveau i LÆ 265 foreslår Deloitte, at kommunerne og de 
praktiserende læger i forbindelse med det social-lægelige samarbejde inddrager de regionale sund-
hedsenheder i udarbejdelsen af en kogebog for udfyldelse af LÆ 261. Endvidere foreslår Deloitte, 
at sundhedskoordinatorerne efter behov inddrages direkte i formuleringen af LÆ 261, for eksempel i 
forbindelse med de foreslåede forberedelseskonsultationer. Til udarbejdelse af kogebogen samt det 
løbende arbejde med attesterne kan sagsbehandler og læge endvidere begge hente yderligere støt-
te i ”Vejledning i Socialt-lægeligt samarbejde”, som netop er udkommet i en nyrevideret udgave og 
findes på KL’s og Lægeforeningens hjemmesider. 

 Styrket dialog mellem kommunerne og de praktiserende læger. Flere kommuner har med suc-
ces udviklet og udvidet deres lægesamarbejde specifikt i forhold til afstemning af forventninger, rol-
ler og indhold i processen omkring rehabiliteringsteammøderne. Dette omfatter for eksempel styrket 
anvendelse af etablerede dialogfora og udarbejdelse af skriftligt materiale til understøttelse af sam-
arbejdet. Deloitte foreslår, at alle kommuner fastlægger en formaliseret samarbejdsramme, hvor 
kommunerne og de praktiserende læger forpligter sig til dialog om rehabiliteringsteammøderne, 
hvor det er nødvendigt. Der findes i dag en række forskellige dialogfora, som kan anvendes som af-
sæt, fx attestudvalg, læge-kommune udvalg mv. En styrket inddragelse af de praktiserende læger i 
en drøftelse af vanskelige sager, vil endvidere kunne give lægerne en bedre forståelse for jobcen-
trets måde at vurdere helbredsforhold på i sociale sager. På den måde vil det blive lettere for læ-
gerne at skrive LÆ attester med de oplysninger, som jobcentrene efterspørger. 
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6. Samarbejdet på 
rehabiliteringsteammødet 

Rehabiliteringsteammødet er et dialog- og koordineringsforum, der giver indstillinger i sager om res-

sourceforløb, fleksjob, jobafklaringsforløb og førtidspension. Det er intentionen med rehabiliterings-

teammødet, at det skal være tværfagligt og gennem inddragelse af borgerne bidrage til at motivere dem 

til en rehabiliterende indsats. På rehabiliteringsteammødet skal borgerne inddrages direkte i formulerin-

gen af konkrete mål og delmål og drøftelser af, hvilke indsatser borgerne finder relevante og har behov 

for. 

Intentionen om et tværfagligt møde indebærer, at rehabiliteringsteamet skal være sammensat med re-

præsentanter fra de forskellige forvaltningsområder – beskæftigelsesområdet, sundhedsområdet, soci-

alområdet og uddannelsesområdet (hvis borgeren er under 30 år) – og som en helt central part den 

regionale sundhedskoordinator. Den tværfaglige sammensætning skal sikre, at de borgere, der har 

behov for det, får en tværfaglig og helhedsorienteret indsats på tværs af forvaltninger og myndigheder, 

der kan understøtte deres vej tilbage til arbejdsmarkedet. 

Det er endvidere intentionen med den tværfaglige sammensætning af teamet, at teamet er i stand til 

sammen med borgerne at formulere specifikke mål for indsatsen, der kan give en tydelig retning for 

indsatsen i forhold til arbejdsmarkedet, eventuelt helt specifikt med navngivne tilbud fra den tilgængelige 

tilbudsvifte og anbefalinger om starttidspunkt, omfang, varighed mv. 

Mål og indsatser skal dække bredt på tværs af områder afhængigt af borgernes ønsker og behov. Som 

minimum skal indstillingen fra møderne omfatte beskæftigelsesmål, hovedindsatser, områder for fremti-

dig beskæftigelse, anvendelse af mentor og overvejelser om sundheds-/sociale indsatser og fastlægge 

timing af indsatserne, i forhold til om de iværksættes nu eller senere. 

Det er intentionen, at sundhedskoordinatorerne i denne sammenhæng bidrager med sundhedsfaglig 

rådgivning og på lige fod med resten af teamet indgår i dialog med borgerne om deres muligheder for at 

arbejde og komme i uddannelse, herunder indgår i dialog om den nødvendige beskæftigelsesmæssige, 

sociale og sundhedsrettede indsats. Dermed skal sundhedskoordinatorerne varetage en bred tværfaglig 

rolle, der ikke er begrænset til spørgsmål om helbred og sundhed. 

I det følgende vurderes status for samarbejdet på rehabiliteringsteammøderne op mod denne overord-

nede intention. Evalueringen undersøger således rehabiliteringsteamets sammensætning (afsnit 6.1), 

rolle- og ansvarsfordelingen i rehabiliteringsteamet (afsnit 6.2), borgerinddragelsen (afsnit 6.3) og mål 

og delmål i sagsindstillinger fra rehabiliteringsteamet (afsnit 6.4). 

6.1. Rehabiliteringsteamets sammensætning 

Som nævnt er det intentionen, at rehabiliteringsteamet skal være tværfagligt sammensat med repræ-

sentanter fra de forskellige forvaltningsområder – beskæftigelsesområdet, sundhedsområdet, socialom-
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rådet og uddannelsesområdet (hvis borgeren er under 30 år) – og som en helt central part den regiona-

le sundhedskoordinator. Den tværfaglige sammensætning skal sikre et tværfagligt perspektiv på bor-

gerne, og at der er kendskab til relevante indsatser og tilbud på tværs af forvaltnings- og myndigheds-

områder. 

For at sikre tværfaglig koordinering og helhedsorienterede indsatser på tværs af forvaltninger og myn-

digheder, er det fastsat i samarbejdsmodellen, at der på rehabiliteringsteammødet skal deltage repræ-

sentanter fra en række forvaltningsområder i kommunen. Det gælder følgende områder:  

 Beskæftigelsesområdet 

 Sundhedsområdet 

 Socialområdet 

 Uddannelsesområdet i sager vedrørende borgere under 30 år uden erhvervskompetencegivende 
uddannelse og i øvrige sager efter behov. 

Herudover deltager den regionale sundhedskoordinator i alle møder i rehabiliteringsteamet. Hvis den 

regionale sundhedskoordinator bliver forhindret, aflyses mødet i rehabiliteringsteamet. 

Der deltager typisk 4-6 kommunale repræsentanter i rehabiliteringsteammøderne, jf. nedenstående 

figur. 

Figur 7. Kommunernes angivelse af, hvor mange repræsentanter fra kommunen der typisk del-
tager i møderne? 

 

Med de 4-6 kommunale deltagere er de nævnte fire centrale kommunale områder stort set altid repræ-

senteret på rehabiliteringsteammøderne. Alle kommuner svarer, at beskæftigelsesområdet normalt er 

repræsenteret, og de kvalitative interview viser, at det typisk er her, mødeledelsen er forankret. For 

social- og sundhedsområdet er det henholdsvis 93 og 94 procent af kommunerne, der tilkendegiver, at 

repræsentanter fra disse områder normalt deltager i møderne. I 88 procent af kommunerne er medar-

bejdere på uddannelsesområdet normalt repræsenteret, selvom områdets repræsentation kun er obliga-

torisk i sager med unge under 30 år uden kompetencegivende uddannelse. Som besvarelserne viser, er 

der således generelt både politisk og ledelsesmæssig opbakning til at prioritere deltagelsen i rehabilite-

ringsteammøderne og finde ressourcerne hertil. I en del kommuner har ledelsen gjort meget ud af at 

sikre den tværfaglige opbakning og prioritering af møderne, jf. blandt andet eksemplet i boksen på den 

følgende side. 
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Ledelsesmæssig opbakning til rehabiliterings-
teamet i Viborg Kommune 

Viborg Kommune har forsøgt at skabe særlig godt samar-
bejde i rehabiliteringsteamet ved at afholde kvartalsvise 
teamkoordineringsmøder, hvor der drøftes både rammer 
og indhold i forhold til afholdelse af rehabiliteringsteam-
møderne. På dagsordenen til møderne kan for eksempel 
være længden af møderne, præsentationen, borgerind-
dragelsen og lokalerne. Et af målene med møderne er at 
strømline praksis, så der ikke er den store forskel på, 
hvilke mødeledere og teammedlemmer der deltager. 

Foruden koordineringsmøderne afholdes der årligt et 
møde med lederne af henholdsvis beskæftigelses-, sund-
heds- og socialområdet og fleksjobteamet. Her drøftes det 
primært, hvordan ressourcerne – både økonomisk og 
personalemæssigt – hænger sammen med det antal mø-
der, der skal afholdes. Den tætte dialog og det tætte sam-
arbejde gør, at medlemmerne i teamet og deres bagland 
oplever det som et fælles ansvar at få rehabiliteringstea-
met til at fungere. 

Familierelaterede problemstillinger er ofte en central 

del af drøftelserne i rehabiliteringsteamet i sager, 

hvor borgeren har hjemmeboende børn, ligesom 

også handicaprelaterede problemstillinger, herunder 

for eksempel hjælpemidler, ofte indgår i sagerne. I 

de fleste kommuner ligger familieområdet og handi-

capområdet som en del af social- og/eller sundheds-

forvaltningerne, men som særskilte områder inden-

for forvaltningerne. Derfor er der i surveyen til kom-

munerne også spurgt, om disse specifikke områder 

normalt er repræsenteret på rehabiliteringsteammø-

derne. Handicapområdet er normalt repræsenteret i 

lige over halvdelen (59 procent) af kommunerne. 

Derimod er det kun i én ud af fem kommuner normal 

praksis, at familieområdet er repræsenteret på mø-

derne. Dette understøttes af de kvalitative data fra 

interview og observationer fra rehabiliteringsteam-

møder, hvor familieområdet sjældent er repræsente-

ret. 

Nedenstående figur viser kommunernes angivelse af, hvilke forvaltningsområder der normalt er repræ-

senteret på møderne i rehabiliteringsteamet. 

Figur 8. Kommunernes angivelse af, hvilke forvaltninger/områder der normalt er repræsenteret 
på møderne i rehabiliteringsteamet (n=69) 

 

I de ganske få tilfælde, hvor social- eller sundhedsområdet ikke er repræsenteret, indikerer de kvalitati-

ve interview, at dette blandt andet kan skyldes logistiske udfordringer i opstarten af arbejdet med reha-

biliteringsteammøderne med planlægning af møder på tværs af forvaltningerne, så alle har haft mulig-

hed for at deltage. 

I halvdelen af kommunerne sammensættes rehabiliteringsteamet altid på en sådan måde, at der er 

minimum én medarbejder fra hvert af de lovpligtige områder, jf. nedenstående figur. På en del af rehabi-
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literingsteammøderne i de øvrige kommuner sammensættes teamet således, at den enkelte medarbej-

der kan repræsentere flere af de lovpligtige områder. I hver femte kommune sker dette dog kun nogle 

gange, mens det i en tredjedel af kommunerne er mere fast praksis og sker ofte eller altid. 

Figur 9. Kommunernes angivelse af, om der er medarbejdere, der typisk repræsenterer flere fag-
områder på de enkelte møder? (n=69) 

 

Den konkrete organisering og udpegning af medemmer til rehabiliteringsteamet har kommunerne tilret-

telagt på lidt forskellig vis. Den primære organiseringsform er faste teammedlemmer, som kommuner 

med denne model vurderer bedst sikrer kontinuitet, kendskab til hinandens personlighed og faglighed 

samt en tryg stemning for borgerne. I andre kommuner organiseres deltagelsen i rehabiliteringsteamet 

med løbende udskiftning i teamet. I disse kommuner er rationalet at understøtte, at teamet forbliver 

tværfagligt og ikke kommer til at tale med én og samme stemme. Endvidere vurderer disse kommuner, 

at løbende rotation og udskiftning i teamet er med til at fastholde medarbejdernes motivation i arbejdet. 

De regionale sundhedsenheder har alle som ambition, at kommunerne som udgangspunkt skal have én 

eller flere faste sundhedskoordinatorer tilknyttet deres rehabiliteringsteam. De regionale sundhedsen-

heder peger samtidig på, at det i praksis kan afhænge af kommunernes størrelse og geografi (køreaf-

stande), om dette kan lade sig gøre i alle tilfælde. I enkelte tilfælde har de regionale sundhedsenheder 

udskiftet sundhedskoordinatorerne med udgangspunkt i en vurdering af deres faglige specialer i forhold 

til de sager, der er fastsat på en konkret mødedag. Det store antal sager og møder gør dog, at dette kun 

er muligt i meget begrænset omfang. De fleste kommuner udtrykker således også en oplevelse af, at 

det er den eller de samme sundhedskoordinatorer, der deltager i rehabiliteringsteammøderne, hvilket 

opleves som positivt, da det medvirker til at øge den gensidige tillid og forståelse i teamet. 
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6.2. Rolle- og ansvarsfordeling i rehabiliteringsteamet 

6.2.1. Anvendelse af formøder 

I mange kommuner afholder rehabiliteringsteamet formøde, forud for at borgerne kommer til mødet. I 

dette møde deltager teamets medlemmer, mens det varierer, om borgernes sagsbehandler er med. 

Formødet bruges til at få en fælles forståelse af borgernes primære problemområder og ressourcer, 

afklare foreløbige vurderinger af borgerne og formulere tvivlsspørgsmål. I nogle kommuner bruger mø-

delederen også formødet til få sat rækkefølge på spørgsmålene til borgerne, herunder hvem der stiller 

hvilke spørgsmål og hvornår. 

I de kommuner, hvor man afholder formøder, udtrykker både sundhedskoordinatorerne og de resteren-

de teammedlemmer, at formøderne giver stor værdi, da de giver teamet et fælles afsæt for dialogen 

med borgeren og mulighed for at få vendt eventuelle manglende oplysninger eller tvivlsspørgsmål i for-

hold til sagen og den forberedende plan. Nogle kommuner giver imidlertid udtryk for, at formøder kan 

være problematiske, idet medlemmerne kan lægge sig fast på en indstilling, inden de overhovedet har 

mødt borgeren. 

I forbindelse med observationsstudierne fremgik det, at møderne blev brugt til at sikre, at alle havde 

fælles forståelse af borgerens situation, og afklare eventuelle spørgsmål og uklarheder. I denne sam-

menhæng var der en generel tendens til, at sundhedskoordinatoren tog teten på de sundhedsfaglige 

oplysninger og således gav et kort resume af oplysningerne, herunder omfang og konsekvenser for 

arbejdsevne. I langt de fleste tilfælde havde de resterende teammedlemmer en række spørgsmål til 

disse oplysninger, som sundhedskoordinatoren kunne svare på. 

6.2.2. Rolle- og ansvarsfordeling under mødet 

Udover de fastlagte rolle- og ansvarsfordelinger fra regionen, beskæftigelses-, social- og sundhedsom-

rådet eksisterer der en række formelle og uformelle roller under rehabiliteringsteammødet. 

De formelle roller er mødelederen og en referent. Mødelederen har ansvar for at lede og afvikle mødet 

og sikre inddragelse af borgerne. Mødelederen har også ofte ansvar for at skrive indstillingen. I de fleste 

kommuner er det fast udpegede medarbejdere i kommunen, der på skift er mødeleder på rehabilite-

ringsteammøderne. Mødelederen er oftest fra beskæftigelsesforvaltningen og i nogle tilfælde fra social-

forvaltningen. Mødelederen er oftest en erfaren medarbejder, da det fra både de kommunale ledelses-

repræsentanter og sundhedskoordinatorerne understreges, at mødeledelsen er helt afgørende for flo-

wet i møderne, stemningen, kvaliteten i den faglige diskussion og vurderingen på mødet. I interviewene 

peges der således på, at det er væsentligt, at rollen varetages af en person, der har autoritet til at påta-

ge sig ledelsesrollen, og som forstår teamets kompetencer og kan bringe dem i spil i dialogen med bor-

gerne. 

På hvert møde er der endvidere en referent, der er ansvarlig for at dokumentere drøftelserne og de 

konklusioner, der drages på rehabiliteringsteammødet. 

Udover de formelle roller ligger der en tydelig rollefordeling i den tværfaglige organisering af teamet. I 

denne sammenhæng er det for eksempel naturligt, at sundhedskoordinatorerne sammen med de kom-

munale repræsentanter fra sundhedsområdet har rollerne som de primære sundhedsfaglige profiler, der 

spørger ind til borgerne omkring de sundhedsfaglige problemstillinger. Netop i forbindelse med sund-

hedskoordinatorernes rolle beskriver kommunerne, at de er meget tilfredse med det, sundhedskoordina-

torerne bidrager med i forbindelse med mødet. I denne sammenhæng nævnes det blandt andet, at det 
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har stor betydning, at sundhedskoordinatorerne til forskel fra lægekonsulenterne møder borgerne og 

dermed får et langt mere helhedsorienteret billede af barrierer og ressourcer. 

Derudover peger kommunerne på, at sundhedskoordinatorerne ofte er gode til at stille de svære 

spørgsmål – også selvom de ikke nødvendigvis har noget med det sundhedsfaglige område at gøre. 

Det skyldes både, at de har en anden tilgang til borgerne, og at borgerne ofte har respekt for den læge-

faglige person. Enkelte sundhedskoordinatorer udtrykker dog i interviewene, at de bevidst kun varetager 

en traditionel lægefunktion og udelukkende bidrager i forhold til sundhedsperspektivet ud fra deres læ-

gefaglighed. 

Der er således forskellig praksis omkring og forventninger til, hvor aktive sundhedskoordinatorerne skal 

være på rehabiliteringsteammøderne, og hvor meget de skal blande sig i drøftelserne, når de omhand-

ler områder, der formelt er under kommunernes kompetence. I nogle kommuner er sundhedskoordina-

torernes bidrag på mødet i forhold til spørgsmål og afklaring af borgerne snævert relateret til den hel-

bredsmæssige situation, mens andre kommuner beskriver sundhedskoordinatorer, der går aktivt i dialog 

med borgerne om et bredere spekter af problemstillinger, udfordringer og ressourcer. Den overvejende 

del af kommunerne vurderer, at det virker bedst i forhold til at skabe den helhedsorienterede indsats 

overfor borgerne, hvis sundhedskoordinatorerne kan agere tværfagligt i teamet og kan forholde sig bre-

dere end blot til de helbredsfaglige spørgsmål. Det understøttes af observationsstudier fra rehabilite-

ringsteammøderne, at det skaber den bedste dynamik på møderne, hvis sundhedskoordinatorerne spil-

ler en aktiv rolle i alle dele af drøftelserne. 

6.3. Borgerinddragelse 

Ligesom forberedelse af borgeren inden mødet er borgerinddragelse og borgerens oplevelse af mødet 

essentielt for udbyttet af samtalen og det efterfølgende arbejde med en eventuelt indsatsplan og fokus 

på progression. Mange kommuner har haft stort fokus på at arbejde med borgerinddragelse og skabe 

god stemning på møderne. Flere kommuner har forsøgt at skabe gode rammer for mødet, så borgeren 

føler sig tryg, for eksempel: 

 Stolene omkring mødebordet er stillet op, så borgeren ikke kommer til at sidde alene overfor alle 
rehabiliteringsteamets medlemmer. 

 Der er etableret et særligt venterum, hvor borgeren kan være alene, mens der voteres om indstillin-
gen. 

 Der er projektor til rådighed, som alle kan følge med i referenten løbende dokumentation af borge-
rens vigtigste udtalelser, for på den måde at sikre, at borgeren bliver forstået korrekt. Borgerens ud-
talelser bliver efterfølgende skrevet ind i indstillingen. 

 Indstillingen og anbefalingerne skrives og formuleres sammen med borgeren under mødet. På den 
måde synliggøres borgerens inddragelse i forhold til den fremadrettede anbefalede indsats. 

På denne baggrund beskriver de fleste af de adspurgte teammedlemmer og sagsbehandlere, at de 

overordnet set oplever stemningen som værende god og tryg for borgerne, og at de løbende er blevet 

bedre til at skabe det rette miljø på møderne. Hertil tilføjes, at stemningen i starten af et møde næsten 

altid vil bære præg af en meget nervøs borger, og at det her er helt afgørende med en god fast struktur, 

i forhold til hvem der byder velkommen, præsenterer teamet og beskriver formålet med mødet. 

Observationsstudierne fra rehabiliteringsteammøderne giver et generelt indtryk af, at rehabiliterings-

teamet tager borgerne seriøst, inddrager borgerne fra start til slut og lader dem tale. I langt de fleste af 

de observerede rehabiliteringsteammøder har der således været en god balance mellem at lytte til bor-



 

 
63 Tættere på job og uddannelse – Evaluering af samarbejdet mellem kommuner og regioner  
 om sundhedsfaglig rådgivning og vurdering fra de regionale sundhedsenheder 
 Kapitel 6: Samarbejdet på rehabiliteringsteammødet 

gernes ønsker, udfordringer og problemstillinger og samtidig få drejet samtalen ind på ressourcer og 

udviklingsmuligheder. 

6.3.1. Borgernes oplevelse af rehabiliteringsteammødet 

De adspurgte borgere, der har været gennem rehabiliteringsteamet, beskriver, at de generelt følte sig 

meget sårbare på mødet og nervøse for at møde op på grund af de mange mennesker, der skulle vur-

dere dem. Men langt de fleste udtrykker, at stemningen på mødet var god, at de blev behandlet pænt, 

og at der generelt blev lyttet til, hvad de havde at sige. Overordnet set tilkendegiver de fleste borgere 

ligeledes, at teamet virkede godt forberedt på deres sag, og at det var en god oplevelse at komme ind til 

et tværfagligt team, der kunne byde ind med forskellige tilgange og tilbud. 

Borgerne peger imidlertid også på enkelte udviklingsmuligheder og dermed ønsker til forbedring, for 

eksempel: 

 Hvert teammedlem bør have et navneskilt med angivelse af forvaltning/stilling, så borgerne har 
mulighed for løbende at holde styr på de forskellige deltagere i mødet. 

 Det er ikke hensigtsmæssigt, at borgeren sidder alene for bordenden, da dette opleves at bidrage til 
følelsen af at være til eksamen og en dig-mod-os-stemning. 

 Borgeren vil gerne i forbindelse med mødets start bydes på vand eller kaffe, fordi det kan være med 
til at bløde stemningen op. 

 Der er et ønske om fra starten af mødet at få at vide, hvem der primært kommer til at køre dialogen, 
herunder om det er én eller flere personer. Nogle borgere oplevede i forbindelse med deres rehabili-
teringsteammøde, at det kun var mødelederen, der førte ordet, hvilket oplevedes som underligt og 
utrygt. 

 Flere borgere har givet udtryk for, at det var svært for dem at rumme for mange spørgsmål fra for-
skellige personer på én gang. De havde svært ved at holde styr på, hvem der var hvem, og hvad de 
egentlig skulle svare på. 

Flere af kommunerne peger på, at det er helt afgørende for borgernes oplevelse af møderne, at møde-

lederen kan tage bestik af samtalesituationen med borgerne og få strukturen på mødet tilpasset til den 

enkelte borgers behov. I nogle kommuner understøttes dette af, at mødelederen på forhånd får input fra 

borgerens sagsbehandler, hvis der er nogle særlige forhold, teamet skal være opmærksomt på, for ek-

sempel hvordan borgeren har det med at være sammen med så mange mennesker på én gang. 

6.4. Mål og delmål i sagsindstillinger fra 
rehabiliteringsteamet 

En af intentionerne med samarbejdsmodellen er, at rehabiliteringsteamet skal sætte fokus på et hel-

hedsorienteret forløb med udgangspunkt i forskellige indsatser på tværs af forvaltninger og myndighe-

der med udgangspunkt i den enkelte borgers samlede situation. I denne sammenhæng kan rehabilite-

ringsteamet således indstille til, at borgeren tilkendes førtidspension eller visiteres til fleksjob, ressour-

ceforløb eller jobafklaringsforløb, eller at borgeren skal have en anden indsats. 

Som nævnt i kapitlets indledning er det en af intentionerne med den tværfaglige sammensætning af 

teamet, at teamet er i stand til sammen med borgerne at formulere specifikke mål for indsatsen, der kan 

give en tydelig retning for indsatsen i forhold til arbejdsmarkedet, eventuelt helt specifikt med navngivne 

tilbud fra den tilgængelige tilbudsvifte og anbefalinger om starttidspunkt, omfang, varighed mv. 
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Udover den kvalitative dataindsamling tager nedenstående afsnit udgangspunkt i en analyse af 150 

gennemgåede sagsindstillinger fra 15 rehabiliteringsteam. Blandt disse har udfaldet været 93 indstillin-

ger til ressourceforløb, 36 til fleksjob, 17 til førtidspension og 4 indstillinger, hvor sagen er sendt tilbage 

til sagsbehandleren. 

6.4.1. Udarbejdelse af indstillingerne i praksis 

I de fleste kommuner udarbejdes indstillingerne under eller lige efter rehabiliteringsteammødet. Dette 

gøres blandt andet for at sikre, at de tværfaglige input, herunder i særdeleshed input fra sundhedskoor-

dinatorerne, beskrives korrekt. I nogle kommuner bliver indstillingerne sendt til gennemlæsning hos 

sundhedskoordinatorerne inden udsendelse for at sikre, at det er de korrekte oplysninger, der fremgår. 

I ni ud af ti kommuner bliver borgerne informeret mundtligt om udfaldet af rehabiliteringsteammødet i 

forbindelse med eller i umiddelbar forlængelse af rehabiliteringsteammødet. Indstillingen gives på bag-

grund af teamets drøftelser, der foregår, enten mens borgeren er til stede, eller mens borgeren venter 

udenfor. 

Figur 10. Tidspunkt for, hvornår borgeren informeres om rehabiliteringsteamets indstilling 
(n=69) 

 

Til den endelige indstilling benytter de fleste kommuner det skema, som Styrelsen for Arbejdsmarked og 

Rekruttering har udarbejdet til udformning af indstillinger, jf. nedenstående illustration. Når indstillingen 

skal skrives, er der flere rehabiliteringsteam, der kun udfylder den del af skemaet, der er relevant for 

den konkrete indstilling, men fastholder alle dele af skabelonen inkl. tomme felter. I praksis kan denne 

fremstillingsform godt virke en kende uoverskuelig, da borgerne er nødsaget til eksempelvis at bladre 

forbi tomme rubrikker om førtidspension og fleksjob for at komme til ressourceforløbsdelen. 
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Kilde: star.dk. 

6.4.2. Indhold i indstillingerne 

Det er rehabiliteringsteamets opgave at sikre grundlaget for det efterfølgende arbejde med borgernes 

rehabiliteringsplan ved at identificere og beskrive borgernes rehabiliteringsbehov ud fra fagspecifikke 

vurderinger. I denne sammenhæng skal det vurderes, hvilke mål og delmål borgerne skal opnå for at 

øge tilknytningen til arbejdsmarkedet, og hvilke typer indsatser det kræver. Med afsæt heri skal teamet 

komme med anbefalinger til indsatser, der kan imødekomme de enkelte rehabiliteringsbehov. 

Gennemgangen af de 150 indstillinger viser, at der generelt på tværs af kommunerne er store forskelle i 

dels detaljeringsgraden af baggrund for indstillingen, beskrivelsen af de anbefalede indsatser samt mål 

og delmål. Nogle indstillinger indeholder fyldige beskrivelser af borgernes historik på både social-, 

sundheds-, og beskæftigelsesområdet, herunder for eksempel tidligere og nuværende indsat-

ser/foranstaltninger, mens andre indstillinger nærmest helt mangler denne introduktion. 

Rehabiliteringsteamet har som udgangspunkt som målsætning at sætte fokus på en helhedsorienteret 

og tværfaglig indsats overfor borgerne i ressourceforløb og jobafklaringsforløb. Graden af tværfaglighed 

vil variere, afhængigt af om indstillingen handler om fleksjob, ressourceforløb eller førtidspension. Det er 

især i forhold til tildelingen af et ressourceforløb, at der er krav om en helhedsorienteret indsats, mens 

der i forbindelse med fleksjob ikke nødvendigvis skal anbefales tværfaglige indsatser. 

Figur 11. Oversigt over indhold i indstillinger fra rehabiliteringsteamet 
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Gennemgangen af 150 sagsindstillinger viser, at der i indstillingerne til ressourceforløb i meget vidt om-

fang anbefales kombinerede indsatser på de centrale områder omkring beskæftigelse, uddannelse, 

social og sundhed, jf. nedenstående figur. Særligt indgår beskæftigelses- og uddannelsesrettede ind-

satser (81 procent af ressourceforløbsindstillingerne) og helbredsrettede indsatser (81 procent af res-

sourceforløbsindstillingerne) i indstillingerne til ressourceforløb, men også sociale indsatser indgår i vidt 

omfang (66 procent af ressourceforløbsindstillingerne). 

Familierettede indsatser indgår derimod blot i færre end hver tiende ressourceforløbsindstilling, hvilket 

blandt andet skal ses i sammenhæng med, at familieområdet kun i begrænset omfang er repræsenteret 

på rehabiliteringsteammøderne uanset at sagerne ofte har familierelaterede problemstillinger, jf. afsnit 

6.1. 

I de 36 fleksjobindstillinger er det stort set udelukkende helbredsrettede indsatser, der anbefales. De 

helbredsrettede indsatser indgår i 67 procent af indstillingerne om fleksjob, mens beskæftigelses- og 

uddannelsesrettede indsatser stort set ikke indgår (6 procent af fleksjobindstillingerne). De helbredsret-

tede indsatser omhandler overvejende anbefalede skånehensyn i forhold til at kunne varetage et fleks-

job. Disse skånehensyn er oftest velbeskrevne, hvilket kan have stor betydning for den fremadrettede 

jobsøgning. I knap en tredjedel af fleksjobindstillingerne indgår ingen indsatser. Indstillingerne til fleks-

job går således i meget begrænset omfang på tværs af indsatser. 

De 17 gennemgåede indstillinger til førtidspension indeholder stort set ikke indsatser. Mere end fire ud 

af fem indstillinger til førtidspension indeholder ingen anbefalinger til indsatser. 

Figur 12. Anbefalede indsatstyper opdelt efter indstillingstype 

 

I forbindelse med ressourceforløbsindstillingerne skal rehabiliteringsteamet sikre, at anbefalingerne til 

indsatser rettes mod borgernes problemstillinger. Evalueringen viser, at der i høj grad er sammenhæng 

mellem de borgerrelaterede problemstillinger, der præsenteres i indstillingen, og de indsatser, der anbe-

fales på henholdsvis social- og sundhedsområdet. I mere end fire ud af fem indstillinger til ressourcefor-

løb anbefales en indsats, der matcher borgernes beskrevne problemstillinger. 

På familieområdet forekommer der sjældent anbefalinger til specifikke indsatser, selvom det beskrives, 

at borgerne har problemer på dette område. Af de 20 gennemgåede indstillinger til ressourceforløb, 
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hvor der indgår familierelaterede problemstillinger, er der kun i hver fjerde en anbefaling til en familieret-

tet indsats, jf. nedenstående figur. 

Figur 13. Andel af ressourceforløbsindstillinger, hvor der anbefales en indsats, der matcher de 
beskrevne problemstillinger, opdelt efter henholdsvis social-, familie- og helbredsrettede pro-
blemstillinger (n=93) 

 

6.4.3. Mål og delmål i indstillinger til ressourceforløb 

Som nævnt er det endvidere intentionen med den tværfaglige sammensætning af teamet, at teamet er i 

stand til sammen med borgerne at formulere specifikke mål for indsatsen, der giver en tydelig retning i 

forhold til job og uddannelse, og hvis det er muligt en beskrivelse af de nærmere omstændigheder i 

forhold til målet, for eksempel timetal, arbejdsforhold, specifikt funktionsniveau mv., og at indstillingen 

fra rehabiliteringsteamet indeholder anbefalinger til specifikke, navngivne tilbud fra den tilgængelige 

tilbudsvifte og anbefalinger om starttidspunkt, omfang, varighed mv. 

Gennemgangen af indstillingerne til ressourceforløb viser, at rehabiliteringsteamene er bedst til at be-

skrive konkrete mål, der vedrører de beskæftigelsesrettede indsatser, mens målene på socialområdet 

og sundhedsområdet er væsentlig mindre konkrete. Mere end halvdelen af indstillingerne til ressource-

forløb indeholder mål på beskæftigelses- og uddannelsesområdet, der i høj eller nogen grad er specifik-

ke. At indstillingen i høj grad indeholder et specifikt mål for indsatsen indebærer en beskrivelse af de 

nærmere omstændigheder i forhold til målet såsom timetal, arbejdsforhold, specifikt funktionsniveau mv. 

(Eksempel: Borgerens mål er at få job som køkkenassistent, hvor der er de nødvendige hjælpeforan-

staltninger til stede, herunder hæve-sænke-bord og mulighed for hvile.). At indstillingen i nogen grad 

indeholder et specifikt mål for indsatsen indebærer, at nærmere omstændigheder i forhold til målet ikke 

er defineret (Eksempel: Borgeren får job som køkkenassistent.). 

En fjerdedel af indstillingerne til ressourceforløb indeholder ingen mål på det beskæftigelses- og uddan-

nelsesrettede område. I disse indstillinger fremgår det oftest, at rehabiliteringsteamet vurderer, at der 

ikke på nuværende tidspunkt kan fastsættes et beskæftigelses- eller uddannelsesmål (Eksempel: Bor-

geren skal afklares nærmere i forhold til fremtidig tilknytning til arbejdsmarkedet. Ud fra det allerede 

oplyste vil der sandsynligvis blive tale om uddannelse eller beskæftigelse på særlige vilkår.). 

Halvdelen af indstillingerne til ressourceforløb indeholder mål for den sociale indsats, og halvdelen af 

indstillingerne indeholder mål for den helbredsrettede indsats. Størstedelen af de beskrevne mål for de 
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to områder er dog kun i mindre grad specifikke. Det vil sige, at der er skrevet et mål, men på et over-

ordnet niveau (Eksempel: Borgeren kommer i arbejde). Samtidig indeholder halvdelen af indstillingerne 

ingen mål for henholdsvis socialområdet og sundhedsområdet, hvilket er relativt få, eftersom der i hen-

holdsvis 66 og 81 procent af alle ressourceforløbsindstillingerne er anbefalet en social eller sundheds-

rettet indsats. 

Figur 14. Andel af ressourceforløbsindstillinger, hvor der indgår beskæftigelses- og uddannel-
sesmål, sociale mål og sundhedsmål 

 

6.4.4. Mål og delmål i indstillinger til fleksjob 

Gennemgangen af indstillingerne til fleksjob viser, at rehabiliteringsteamet i alle indstillinger opstiller 

beskæftigelses- eller uddannelsesrettede mål. I en tredjedel af indstillingerne er målet i høj eller nogen 

grad specifikt såsom rehabiliteringsteamet vurderer, at borgerens beskæftigelsesrettede mål er et fleks-

job, herunder et fleksjob, der indeholder en formidler- eller overvågningsfunktion, administrativt arbejde, 

let butiksarbejde, undervisning eller lignende. I 2 ud af 3 indstillinger er målet dog kun i mindre grad 

konkret og fastlægger for eksempel kun, at borgerens beskæftigelsesrettede mål er et fleksjob. 

Indstillinger til fleksjob omfatter generelt beskæftigelsesmål, men indeholder ingen mål på sundhedsom-

rådet og socialområdet. 
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Figur 15. Andel af fleksjobindstillinger, hvor der indgår beskæftigelses- og uddannelsesmål, 
sociale mål og sundhedsmål 

 

6.5. Konklusioner og forslag 

Rehabiliteringsteammødet er et dialog- og koordineringsforum, der giver indstillinger i sager om res-

sourceforløb, fleksjob, jobafklaringsforløb og førtidspension. Det er intentionen med rehabiliterings-

teammødet, at det skal være tværfagligt og gennem inddragelse af borgerne bidrage til at motivere dem 

til en rehabiliterende indsats. På rehabiliteringsteammødet skal borgerne inddrages direkte i formulerin-

gen af konkrete mål og delmål og drøftelser af, hvilke indsatser borgerne finder relevante og har behov 

for. 

Intentionen om et tværfagligt møde indebærer, at rehabiliteringsteamet skal være sammensat med re-

præsentanter fra de forskellige forvaltningsområder – beskæftigelsesområdet, sundhedsområdet, soci-

alområdet og uddannelsesområdet (hvis borgeren er under 30 år) – og som en helt central part den 

regionale sundhedskoordinator. Den tværfaglige sammensætning skal sikre, at de borgere, der har 

behov for det, får en tværfaglig og helhedsorienteret indsats på tværs af forvaltninger og myndigheder, 

der kan understøtte deres vej tilbage til arbejdsmarkedet. 

Det er endvidere intentionen med den tværfaglige sammensætning af teamet, at teamet er i stand til 

sammen med borgerne at formulere specifikke mål for indsatsen, der kan give en tydelig retning for 

indsatsen i forhold til arbejdsmarkedet, eventuelt helt specifikt med navngivne tilbud fra den tilgængelige 

tilbudsvifte og anbefalinger om starttidspunkt, omfang, varighed mv. 

Mål og indsatser skal dække bredt på tværs af områder afhængigt af borgernes ønsker og behov. Som 

minimum skal indstillingen fra møderne omfatte beskæftigelsesmål, hovedindsatser, områder for fremti-

dig beskæftigelse, anvendelse af mentor og overvejelser om sundheds-/sociale indsatser og fastlægge 

timingen af indsatserne, i forhold til om de iværksættes nu eller senere. 

Det er intentionen, at sundhedskoordinatorerne i denne sammenhæng bidrager med sundhedsfaglig 

rådgivning og på lige fod med resten af teamet indgår i dialog med borgerne om deres muligheder for at 

arbejde og komme i uddannelse, herunder indgår i dialog om den nødvendige beskæftigelsesmæssige, 

sociale og sundhedsrettede indsats. Dermed skal sundhedskoordinatorerne varetage en bred tværfaglig 

rolle, der ikke er begrænset til spørgsmål om helbred og sundhed. 
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På baggrund af analyserne konkluderer Deloitte: 

Rehabiliteringsteamets sammensætning 

 Der deltager typisk 4-6 kommunale medarbejdere i teamet. De fire centrale kommunale områder er 
stort set altid repræsenteret. 

 I alle kommuner er beskæftigelsesområdet repræsenteret, og det er typisk her, mødeledelsen er 
forankret. For social- og sundhedsområdet er det henholdsvis 93 og 94 procent af kommunerne, der 
tilkendegiver, at repræsentanter herfra normalt deltager i møderne. I 88 procent af kommunerne er 
medarbejdere på uddannelsesområdet normalt repræsenteret, selvom dette kun er obligatorisk i 
sager med unge under 30 år uden kompetencegivende uddannelse. 

 Handicapområdet er normalt repræsenteret i lige over halvdelen (59 procent) af kommunerne. 

 Kun i én ud af fem kommuner er det normal praksis, at familieområdet er repræsenteret på møder-
ne. 

 I halvdelen af kommunerne sammensættes rehabiliteringsteamet altid på en sådan måde, at der er 
minimum én medarbejder fra hvert af de lovpligtige områder. På en del af rehabiliteringsteammø-
derne i de øvrige kommuner sammensættes teamet således, at den enkelte medarbejder kan re-
præsentere flere af de lovpligtige områder. I hver femte kommune sker dette nogle gange, mens det 
i en tredjedel af kommunerne er mere fast praksis og sker ofte eller altid. 

På den baggrund foreslår Deloitte: 

 Fortsat ledelsesmæssig opbakning til deltagelse i rehabiliteringsteammøder. For at realisere 
intentionen om tværfaglige drøftelser og indsigt i de relevante tilbud og indsatser på de enkelte om-
råder er det afgørende, at som minimum de fire lovpligtige områder altid er repræsenteret på mø-
derne. Deloitte foreslår derfor, at alle kommuner sikrer, at der på alle de relevante forvaltningsom-
råder er ledelsesmæssig og politisk opbakning til at prioritere deltagelse i rehabiliteringsteammø-
derne. Ledelsen i kommunerne skal endvidere sikre, at medlemmerne i teamet har de rette kompe-
tencer i forhold til viden om indsatser og borgerinddragelse til at kunne indgå i en prioritering af ind-
satserne. Herunder skal det sikres, at hvert forvaltningsområde repræsenteres af én medarbejder, 
så den samme medarbejder ikke repræsenterer flere forvaltningsområder. 

 Familieområdet bør være repræsenteret i sager, hvor borgeren har børn. Familieområdet er 
kun repræsenteret i få af kommunernes rehabiliteringsteam. Ofte indeholder sagerne dog familiere-
laterede problemstillinger. Deloitte foreslår, at der i kommunerne er et styrket fokus på at sikre re-
præsentation fra familieområdet på rehabiliteringsteammøderne. 
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Rolle- og ansvarsfordelingen i rehabiliteringsteamet 

I mange kommuner afholder rehabiliteringsteamet formøde, forud for at borgerne kommer til mødet. I 

dette formøde deltager teamets medlemmer, mens det varierer, om borgernes sagsbehandler deltager. 

Formødet bruges til at få en fælles forståelse af borgernes primære problemområder og ressourcer, 

afklare foreløbige vurderinger af borgerne og formulere tvivlsspørgsmål, herunder især afklarende 

spørgsmål til sundhedskoordinatoren. 

De formelle roller er mødelederen og en referent. Mødelederen har ansvar for at lede og afvikle mødet 

og sikre inddragelse af borgerne. I de fleste kommuner er det fast udpegede medarbejdere i kommu-

nen, der på skift er mødeleder på rehabiliteringsteammøderne. Mødelederen er oftest fra beskæftigel-

sesforvaltningen og i nogle tilfælde fra socialforvaltningen. Mødelederen er oftest en erfaren medarbej-

der, da det fra både de kommunale ledelsesrepræsentanter og sundhedskoordinatorerne understreges, 

at mødeledelsen er helt afgørende for flowet i møderne, stemningen, kvaliteten i den faglige diskussion 

og vurderingen på mødet. 

Den overvejende del af kommunerne vurderer, at i forhold til at skabe den helhedsorienterede indsats 

overfor borgerne virker det bedst, hvis sundhedskoordinatorerne kan og vil agere tværfagligt i teamet og 

kan forholde sig bredere end blot til de helbredsfaglige spørgsmål. Observationsstudier fra rehabilite-

ringsteammøderne understøtter, at det skaber den bedste dynamik på møderne, hvis sundhedskoordi-

natorerne spiller en aktiv rolle i alle dele af drøftelserne. 

På den baggrund foreslår Deloitte: 

 Sundhedskoordinatorerne indgår bredt i drøftelserne. Der er forskel fra kommune til kommune 
og fra sundhedskoordinator til sundhedskoordinator i forhold til, hvor aktiv en rolle sundhedskoordi-
natorerne spiller på rehabiliteringsteammøderne. På baggrund af evalueringen foreslår Deloitte, at 
sundhedskoordinatorerne spiller en aktiv rolle og har en holdning til alle forhold omkring borgerne, 
da evalueringen viser, at der i disse tilfælde opnås den bedste dynamik i og de bedste resultater af 
rehabiliteringsteammøderne. Sundhedskoordinatorerne bør således indgå bredt i drøftelserne og 
som minimum fungere som kommunernes vejviser i forhold til sundhedssystemet, medvirke til at 
sikre, at borgerne selv har en klar forståelse af de helbredsmæssige forhold, og aktivt bidrage til af-
klaring af en klar retning for relevante sundheds-, social- og beskæftigelsesrettede indsatser. 

Borgerinddragelse 

Mange kommuner har stort fokus på at arbejde med borgerinddragelse og skabe god stemning på mø-

derne. De fleste kommuner har med forskellige tiltag forsøgt at skabe gode rammer for møderne, så 

borgerne føler sig trygge. 

De adspurgte borgere, der har været gennem rehabiliteringsteamet, beskriver, at de generelt følte sig 

meget sårbare på mødet og nervøse for at møde op på grund af de mange mennesker, der skulle vur-

dere dem. Men langt de fleste udtrykker, at stemningen på mødet var god, at de blev behandlet pænt, 

og at der generelt blev lyttet til, hvad de havde at sige. 

De fleste borgere tilkendegiver, at teamet virkede godt forberedt på deres sag, og at det var en god 

oplevelse at komme ind til et tværfagligt team, der kunne byde ind med forskellige tilgange og tilbud. 

På den baggrund foreslår Deloitte: 

 Fortsat fokus på rammerne omkring rehabiliteringsteammøderne. De fleste kommuner har 
arbejdet med forskellige tiltag for at skabe trygge rammer for borgerne omkring rehabiliterings-
teammøderne, hvilket er godt modtaget af de borgere, der har deltaget i rehabiliteringsteammøder-
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ne. Deloitte foreslår, at kommunerne kontinuerligt har fokus på at udvikle og forbedre rammerne 
omkring møderne. Særligt anbefales det, at der er fokus på stoleopstillingen, så borgeren ikke sid-
der alene overfor teamet, og at borgeren kan se, hvad der bliver skrevet i indstillingen under mødet, 
for eksempel ved brug af projektor, hvor borgeren og det øvrige team løbende kan se, hvad der no-
teres fra mødet. 

Mål og delmål i sagsindstillingerne 

I ni ud af ti kommuner bliver borgerne mundtligt informeret om udfaldet af rehabiliteringsteammødet i 

forbindelse med eller i umiddelbar forlængelse af rehabiliteringsteammødet. Indstillingen gives på bag-

grund af teamets drøftelser, der foregår, enten mens borgeren er til stede, eller mens borgeren venter 

udenfor. 

I sagsindstillingerne fra rehabiliteringsteammøderne er mål på beskæftigelses- og uddannelsesområdet 

de primære mål, mens mål på socialområdet og sundhedsområdet har en understøttende karakter. 

Gennemgangen af 150 sagsindstillinger viser, at der i indstillingerne til ressourceforløb i meget vidt om-

fang anbefales kombinerede indsatser på de centrale områder omkring beskæftigelse, uddannelse, 

social og sundhed. Særligt indgår beskæftigelses- og uddannelsesrettede indsatser (81 procent af res-

sourceforløbsindstillingerne) og helbredsrettede indsatser (81 procent af ressourceforløbsindstillinger-

ne) i indstillingerne til ressourceforløb, men også sociale indsatser indgår i vidt omfang (66 procent af 

ressourceforløbsindstillingerne). 

Familierettede indsatser indgår i færre end hver tiende ressourceforløbsindstilling, hvilket blandt andet 

skal ses i sammenhæng med, at familieområdet kun i begrænset omfang er repræsenteret på rehabili-

teringsteammøderne. 

I de 36 gennemgåede fleksjobindstillinger er det stort set udelukkende helbredsrettede indsatser, der 

anbefales. De helbredsrettede indsatser indgår i 67 procent af fleksjobindstillingerne, mens beskæfti-

gelses- og uddannelsesrettede indsatser stort set ikke indgår (6 procent af fleksjobindstillingerne). 

Der er i høj grad sammenhæng mellem de borgerrelaterede problemstillinger, der præsenteres i indstil-

lingerne, og de indsatser, der anbefales på henholdsvis socialområdet og sundhedsområdet. I mere end 

fire ud af fem indstillinger til ressourceforløb anbefales en indsats, der matcher borgerens beskrevne 

problemstillinger. 

På familieområdet forekommer der sjældent anbefalinger til specifikke indsatser, selvom det beskrives, 

at borgerne har problemer på dette område. Af de 20 gennemgåede indstillinger til ressourceforløb, 

hvor der indgår familierelaterede problemstillinger, er der kun i hver fjerde en anbefaling til en familieret-

tet indsats. 

Gennemgangen af indstillingerne til ressourceforløb viser, at rehabiliteringsteamene er bedst til at be-

skrive konkrete mål, der vedrører de beskæftigelsesrettede indsatser, mens målene på socialområdet 

og sundhedsområdet er væsentlig mindre konkrete. Det hænger godt sammen med, at mål på beskæf-

tigelses- og uddannelsesområdet er de primære mål, mens mål på socialområdet og sundhedsområdet 

har en understøttende karakter. Mere end halvdelen af indstillingerne til ressourceforløb indeholder mål 

på beskæftigelses- og uddannelsesområdet, der i høj eller nogen grad er specifikke. At indstillingen i 

høj grad indeholder et specifikt mål for indsatsen indebærer en beskrivelse af de nærmere omstændig-

heder i forhold til målet såsom timetal, arbejdsforhold og specifikt funktionsniveau (Eksempel: Borge-

rens mål er at få job som køkkenassistent, hvor der er de nødvendige hjælpeforanstaltninger til stede, 

herunder hæve-sænke-bord og mulighed for hvile.). At indstillingen i nogen grad indeholder et specifikt 
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mål for indsatsen indebærer, at nærmere omstændigheder i forhold til målet ikke er defineret (Eksem-

pel: Borgeren får job som køkkenassistent.). 

En fjerdedel af indstillingerne til ressourceforløb indeholder ingen mål på det beskæftigelses- og uddan-

nelsesrettede område. I disse indstillinger fremgår det oftest, at rehabiliteringsteamet vurderer, at der 

ikke på nuværende tidspunkt kan fastsættes et beskæftigelses- eller uddannelsesmål (Eksempel: Bor-

geren skal afklares nærmere i forhold til fremtidig tilknytning til arbejdsmarkedet. Ud fra det allerede 

oplyste vil der sandsynligvis blive tale om uddannelse eller beskæftigelse på særlige vilkår.). 

Halvdelen af indstillingerne til ressourceforløb indeholder mål for den sociale indsats, og halvdelen af 

indstillingerne indeholder mål for den helbredsrettede indsats. Størstedelen af de beskrevne mål for de 

to områder er dog kun i mindre grad specifik. Det vil sige, at der er skrevet et mål, men på et overordnet 

niveau (Eksempel: Borgeren kommer i arbejde.). Samtidig indeholder halvdelen af indstillingerne ingen 

mål for henholdsvis socialområdet og sundhedsområdet, hvilket er relativt få, eftersom der i henholdsvis 

66 og 81 procent af alle ressourceforløbsindstillingerne er anbefalet en social eller sundhedsrettet ind-

sats. 

Gennemgangen af indstillingerne til fleksjob viser, at rehabiliteringsteamet i alle indstillinger opstiller 

beskæftigelses- eller uddannelsesrettede mål. I en tredjedel af indstillingerne er målet i høj eller nogen 

grad specifikt. I to ud af tre indstillinger er målet dog kun i mindre grad konkret og fastlægger for ek-

sempel kun, at borgerens beskæftigelsesrettede mål er et fleksjob. 

På den baggrund foreslår Deloitte: 

 Mere specifikke mål i alle indstillinger fra rehabiliteringsteammøderne. Indstillinger og anbefa-
linger til indsatser er i vidt omfang tværfagligt funderet. Men Deloitte foreslår, at der er større fokus 
på, at mål formuleres konkret, så indstillingerne indeholder specifikke mål for indsatserne. Endvide-
re skal der sikres tydeligt samspil mellem beskæftigelses- og uddannelsesmålene som de overord-
nede mål og målene indenfor sundhedsområdet og socialområdet som centrale understøttende 
mål. Endvidere bør der, når det er muligt, være en beskrivelse af de nærmere omstændigheder i 
forhold til målene, for eksempel det konkrete tilbud, timetal, arbejdsforhold og specifikt funktionsni-
veau. Dette gælder især på sundhedsområdet og socialområdet, hvor målene i indstillingerne i dag 
kun i mindre grad er specifikke. 

Særligt fokus på opstilling af mål på familieområdet. Blot hver fjerde indstilling med familierela-
terede problemstillinger indeholder anbefalinger til familierettede indsatser. Deloitte foreslår, at der i 
rehabiliteringsteamene sættes stærkere fokus på at omfatte familierelaterede indsatser, når dette er 
relevant. 
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7. Samarbejdet efter mødet i 
rehabiliteringsteamet 

Intentionen i samarbejdsmodellen er, at sundhedskoordinatorerne efter mødet med rehabiliteringstea-

met skal tage kontakt til borgerens praktiserende læge, hvis der i indstillingen er anbefalet yderligere 

helbredsmæssig undersøgelse. 

Derudover har sundhedskoordinatorerne til opgave at varetage rådgivning i de løbende sager. I de lø-

bende sager er det sundhedskoordinatorernes opgave at bidrage med sundhedsfaglig rådgivning om 

borgernes muligheder for arbejde eller uddannelse. Sundhedskoordinatorernes rådgivning i løbende 

sager skal foregå i form af udtalelser til brug for sagerne. Centrale rådgivningsområder er: 

 Rådgivning om mulighederne for at borgere kan fortsætte i et ressourceforløb eller et fleksjob. 

 Rådgivning om mulighederne for at borgere kan fortsætte i et jobafklaringsforløb, herunder om bor-
gerne fortsat er uarbejdsdygtige på grund af sygdom. 

 Give anbefaling om, at borgeres helbredsforhold i forhold til at kunne arbejde vurderes i klinisk funk-
tion. 

 Opfordre borgere til at opsøge egen praktiserende læge for udredning/behandling efter de alminde-
lige regler i sundhedslovgivningen. 

 Afholde samtaler med borgere i jobafklaringsforløb om deres mulighed for at udvikle arbejdsevnen, 
når der er risiko for, at de fortsat er uarbejdsdygtige på grund af sygdom fire år efter ophør af syge-
dagpenge. 

 Drøfte borgeres sager med deres praktiserende læge (hvis borgerne giver samtykke hertil) eller 
drøfte sundhedsfaglige aspekter med borgerne selv efter forudgående aftale med kommunen. 

Sundhedskoordinatorernes rådgivning i løbende sager skal foregå i form af udtalelser til brug for sager-

ne. 

I det følgende vurderes status for samarbejdet efter rehabiliteringsteammøderne op mod denne over-

ordnede intention. Evalueringen undersøger således samarbejdet mellem kommuner, sundhedskoordi-

natorer og de praktiserende læger (afsnit 7.1), rådgivningen fra sundhedskoordinatorerne i de løbende 

sager (afsnit 7.2), igangsættelse af og opfølgning på indsatser (afsnit 7.3) og borgernes oplevelse af 

processen efter rehabiliteringsteamet (afsnit 7.4). 

7.1. Samarbejdet mellem kommuner, sundheds-
koordinatorer og de praktiserende læger 

Intentionen med samarbejdsmodellen i forhold til de praktiserende læger er at sikre, at der er enighed 

om og opbakning til de anbefalede indsatser, og at identificere eventuelle uenigheder, som det er vigtigt 
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at være opmærksom på. En forudsætning for dette efterfølgende samarbejde om de udsatte borgere er 

derfor, at de praktiserende læger informeres om, hvad den videre plan for borgerne er, hvis planen in-

volverer lægens deltagelse, opbakning og aktive medvirken i form af behandling eller yderligere under-

søgelser. De praktiserende læger skal derfor opleve transparens i kommunerne og det regionale sund-

hedsvæsen i forhold til, hvilke forløb der iværksættes for deres patienter. 

De fleste kommuner har en proces, hvor de praktiserende læger orienteres om indstillingerne fra rehabi-

literingsteamet. 42 procent af kommunerne orienterer ofte eller altid de praktiserende læger om deres 

indstilling, mens 26 procent nogle gange orienterer de praktiserende læger. Omvendt er det blot hver 

femte kommune, der svarer, at de aldrig eller sjældent orienterer de praktiserende læger. 

Figur 16. I hvilken grad orienterer kommunerne de praktiserende læger om deres indstilling/ 
afgørelse? (n=69) 

 

Mange praktiserende læger får en orientering om borgernes plan elektronisk via Mediconnect Proces, 

og når dette system udbredes til alle landets kommuner, forventes ønsket om informationsdeling i end-

nu højere grad at blive imødekommet, eftersom dette system automatisk kan sende indstillingerne til de 

givne borgeres praktiserende læge. De praktiserende læger efterlyser imidlertid dialog om den videre 

plan og ser et potentiale i, at det er sundhedskoordinatorer, der varetager dialogen med de praktiseren-

de læger, så de kan få en læge-til-læge-samtale om det videre forløb. Men det er kun en ud af ti kom-

muner, der har en aftale med sundhedskoordinatorerne om, at de systematisk kontakter de praktiseren-

de læger. 

I de kommuner, hvor kommunikationen fra rehabiliteringsteamet og fra kommunen til de praktiserende 

læger ikke foregår systematisk og i fastlagte rammer, peger sundhedskoordinatorerne på, at de altid 

kontakter de praktiserende læger, hvis der er noget presserende, eller hvis sagerne er særlig komplice-

rede, og de mener, det er gavnligt, at de praktiserende læger sættes ind i baggrunden for de indstillin-

ger, der foretages på rehabiliteringsteammødet, for eksempel hvis der er opstået mistanke om en lidel-

se, der bør undersøges yderligere. 

Nogle kommuner har arbejdet aktivt med at få skabt dialog mellem praktiserende læger, sagsbehandle-

re, borgere og øvrige involverede. Blandt disse tiltag er, at den koordinerende sagsbehandler efter re-

habiliteringsteammødet indkalder den praktiserende læge og borgeren til en rundbordssamtale, hvor 

dette har været relevant, for på den måde at få afklaret den fremadrettede proces. Erfaringerne hermed 

er gode og bidrager til det efterfølgende samarbejde, fordi der på denne måde er sikret fælles fodslag 
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mellem læge, sagsbehandler og borger. I denne sammenhæng bør det pointeres, at et sådant tiltag 

kræver opbakning fra de praktiserende læger, hvilket nogle steder har vist sig vanskeligt at få etableret. 

Nogle sundhedskoordinatorer genkender billedet af, at det kan være vanskeligt at få praktiserende læ-

ger til at indgå i et samarbejde. 

I nogle rehabiliteringsteam har sundhedskoordinatorerne opgaven med at kontakte de praktiserende 

læger fast eller ad hoc, hvis kommunens indstilling er potentielt konfliktstof, for eksempel går imod bor-

gernes ønske, eller hvis der er særlige omstændigheder omkring yderligere sundhedsfaglig udredning 

eller behandling og manglende lægefaglige oplysninger i sagerne. 

7.2. Rådgivningen fra sundhedskoordinatorerne i 
de løbende sager 

Efter mødet med rehabiliteringsteamet skal sundhedskoordinatorerne stå til rådighed i de løbende sa-

ger, hvis kommunen har behov for sundhedsfaglig rådgivning. På den måde skal sundhedskoordinato-

rerne løbende give sundhedsfaglig sparring om borgernes muligheder for arbejde eller uddannelse, og 

om det vurderes, at der er behov for indhentning af flere lægelige oplysninger eller udredning og be-

handling. 

En del kommuner har indgået aftale med sundhedskoordinatorerne om rådgivningen i de løbende sa-

ger. Denne sparring finder typisk sted på den dag, hvor rehabiliteringsteammøderne afvikles, og i et 

tidsrum, hvor der ikke er sager, der skal på rehabiliteringsteammødet. I denne sammenhæng er det 

ligeledes forskelligt, hvordan rammerne omkring rådgivningen er struktureret. I nogle kommuner foregår 

rådgivningen som ad hoc-sparring, hvor sagsbehandlerne kan komme uanmeldt, mens det i andre 

kommuner bliver skemalagt, og sagerne bliver formidlet til sundhedskoordinatorerne, før rådgivningen 

finder sted. 

Der er fortsat en del kommuner, der peger på, at samarbejdet mellem sundhedskoordinatorerne og 

kommunerne efter rehabiliteringsteammøderne er meget begrænset. Den primære årsag er på den ene 

side, at nogle kommuner fortsat ikke har haft behov for at modtage efterfølgende sparring fra sund-

hedskoordinatorerne, og på den anden side oplever nogle kommuner, at det ikke er afklaret, hvordan 

rådgivningen skal finansieres og tilrettelægges i praksis. 

7.3. Igangsættelse af og opfølgning på indsatser 

En af intentionerne med samarbejdsmodellen er, at rehabiliteringsteamet skal sætte fokus på en hel-

hedsorienteret indsats på tværs af forvaltninger og myndigheder og have fokus på beskæftigelse og 

uddannelse med udgangspunkt i den enkelte borgers samlede situation. 

I en stor del af kommunerne opstår der ofte barrierer for igangsættelse af indsatser, eftersom det ikke 

altid er muligt for sagsbehandlerne at efterkomme anbefalingerne i indstillingerne på grund af manglen-

de økonomi eller bevillingskompetence til at igangsætte de anbefalede indsatser. 

Nogle kommuner har forsøgt at sikre denne forankring ved at lade medarbejdere med beslutningskom-

petence sidde i rehabiliteringsteamet. I disse tilfælde er det oftest nemmere at igangsætte indsatserne 

efterfølgende, da bevillingen af disse indsatser er afklaret på mødet, inden borgerne overgår til de koor-

dinerende sagsbehandlere. 
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7.4. Borgernes oplevelse af processen efter 
rehabiliteringsteammødet 

Størstedelen af de adspurgte borgere, der har været gennem rehabiliteringsteammødet, oplever, at de 

er kommet godt i gang med et forløb, og at der bliver taget godt hånd om dem i processen. I denne 

sammenhæng fremhæves det som positivt, at de ikke tidligere har haft så tæt og hyppig en kontakt til 

kommunen, som de har nu. 

Der er samtidig et stort mindretal af de adspurgte borgere, der i modsætning hertil giver udtryk for en 

oplevelse af, at de endnu ikke er kommet i gang med et rehabiliterende forløb efter rehabiliterings-

teammødet. Denne gruppe borgere udtrykker, at de har oplevet lang ventetid på tilbagemeldingen fra 

kommunen efter mødet og tilkendegiver, at den lange ventetid er med til at mindske deres motivation. 

Enkelte af de interviewede borgere har efter mødet været i tvivl om, hvem de fremadrettet skulle rette 

henvendelse til, da der deltog mange forskellige mennesker i rehabiliteringsteammødet. Borgerne har 

ikke oplevet, at deres egen sagsbehandler har gjort det tydeligt, om det fortsat er den samme koordine-

rende sagsbehandler, der har ansvaret, eller om ansvaret på rehabiliteringsteammødet er placeret et 

andet sted. I forlængelse heraf giver flere borgere udtryk for, at de efter mødet har haft svært ved kon-

kret at få et overblik over, hvad der er besluttet, og hvad den videre proces er. Her efterlyser borgerne 

en opsamlende kontakt eller dialog med kommunen om den fremadrettede proces. Det er dog ikke De-

loittes samlede indtryk, at dette er udbredte problemer i kommunerne. 

7.5. Konklusioner og forslag 

Intentionen i samarbejdsmodellen er, at sundhedskoordinatorerne efter mødet med rehabiliteringstea-

met skal tage kontakt til borgerens praktiserende læge, hvis der i indstillingen er anbefalet yderligere 

helbredsmæssig afklaring, udredning eller behandling. 

Derudover har sundhedskoordinatoren til opgave at varetage rådgivning i de løbende sager. I de løben-

de sager er det sundhedskoordinatorens opgave at bidrage med sundhedsfaglig rådgivning om borge-

rens muligheder for arbejde eller uddannelse. Sundhedskoordinatorens rådgivning i løbende sager skal 

foregå i form af udtalelse til brug for sagen. 
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På baggrund af analyserne konkluderer Deloitte: 

Samarbejdet mellem kommune, sundhedskoordinator og praktiserende læge 

 De fleste kommuner har en proces, hvor den praktiserende læge orienteres om indstillingen fra 
rehabiliteringsteamet. 42 procent af kommunerne orienterer ofte eller altid den praktiserende læge 
om kommunens indstilling, mens 26 procent nogle gange orienterer den praktiserende læge. Om-
vendt er det blot hver femte kommune, der aldrig eller sjældent orienterer den praktiserende læge. 

 Mange praktiserende læger får en orientering om borgerens plan elektronisk via Mediconnect Pro-
ces, og når dette system udbredes til alle landets kommuner, forventes ønsket om informationsde-
ling i endnu højere grad at blive imødekommet, eftersom dette system automatisk kan sende indstil-
lingen til den givne borgers praktiserende læge. 

 I de kommuner, hvor kommunikationen fra rehabiliteringsteamene og fra kommunerne til de prakti-
serende læger ikke foregår systematisk og i fastlagte rammer, peger sundhedskoordinatorerne på, 
at de altid kontakter de praktiserende læger, hvis der er noget presserende, eller hvis sagerne er 
særlig komplicerede, og de mener, at det er gavnligt, at de praktiserende læger sættes ind i bag-
grunden for de indstillinger, der foretages på rehabiliteringsteammøderne. 

På den baggrund foreslår Deloitte: 

 Fast proces for kontakt til den praktiserende læge, hvis der er særlige forhold. Med den fulde 
udrulning af Mediconnect Proces etableres en it-understøttelse, der sikrer, at den praktiserende læ-
ge altid får indstillingen fra rehabiliteringsteammødet og eventuelt også den konkrete indsatsplan. 
Deloitte foreslår, at alle kommuner har dialog med de praktiserende læger om så vidt muligt at sikre, 
at lægerne er i stand til at modtage indstillingerne. Endvidere foreslår Deloitte, at regionerne i sam-
arbejde med kommunerne beskriver en fast procedure for sundhedskoordinatorens opfølgende kon-
takt til den praktiserende læge i sager med særlige forhold. Det aftales på rehabiliteringsteammø-
det, hvornår sundhedskoordinatoren skal tage opfølgende kontakt til den praktiserende læge. 

Rådgivning fra sundhedskoordinatoren i løbende sager 

I en del kommuner har kommunen indgået aftale med sundhedskoordinatoren om rådgivningen i de 

løbende sager. Denne sparring finder typisk sted på den dag, hvor teammødet afvikles. 

I nogle kommuner foregår rådgivningen som ad hoc-sparring, hvor sagsbehandlerne kan komme uan-

meldt, mens det i andre kommuner bliver skemalagt, og sagerne bliver formidlet til sundhedskoordinato-

ren, før rådgivningen finder sted. 

Der er fortsat en del kommuner, der peger på, at samarbejdet mellem sundhedskoordinatorerne og 

kommunerne efter rehabiliteringsteammøderne er meget begrænset. De primære årsager hertil er, at 

nogle kommuner fortsat ikke har haft behov for at modtage efterfølgende sparring fra sundhedskoordi-

natoren, og at nogle kommuner oplever, at det ikke er afklaret, hvordan rådgivningen skal finansieres og 

tilrettelægges i praksis. 

På den baggrund foreslår Deloitte: 

 Rammer for finansiering og praktisk tilrettelæggelse af sparring om løbende sager. I samar-
bejdsaftalerne mellem kommunerne og de regionale sundhedsenheder skal det tydeliggøres, hvilke 
rammer der er for sparringen i de løbende sager. Kommunerne skal til brug herfor estimere behovet 
for den løbende sparring. 
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Igangsættelse af og opfølgning på indsatser 

I en stor del af kommunerne opstår der ofte barrierer for igangsættelse af indsatser, eftersom det ikke 

altid er muligt for sagsbehandlerne at efterkomme anbefalingerne i indstillingerne på grund af manglen-

de økonomi eller bevillingskompetence til at igangsætte de anbefalede indsatser. 

Nogle kommuner har forsøgt at sikre denne forankring ved at lade medarbejdere med beslutningskom-

petence sidde i rehabiliteringsteamet. I disse tilfælde er det oftest nemmere at igangsætte indsatserne 

efterfølgende, da bevillingen af disse indsatser er afklaret på mødet, inden borgeren overgår til den 

koordinerende sagsbehandler. 

På den baggrund foreslår Deloitte: 

 Retningslinjer for igangsættelse af anbefalede indsatser. Deloitte foreslår, at alle kommuner 
udarbejder retningslinjer, der kan sikre, at anbefalede indsatser igangsættes. Herunder bør den en-
kelte kommune afsætte særskilt budget til finansiering af indsatser anbefalet af rehabiliteringstea-
met. 

Borgerens oplevelse af processen efter rehabiliteringsteammødet 

Størstedelen af de adspurgte borgere, der har været gennem rehabiliteringsteammødet, oplever, at de 

er kommet godt i gang med et forløb, og at der bliver taget godt hånd om dem i processen. Der er sam-

tidig et stort mindretal af de adspurgte borgere, der i modsætning hertil giver udtryk for en oplevelse af, 

at de ikke er kommet i gang med et rehabiliterende forløb efter rehabiliteringsteammødet. 

Enkelte af de interviewede borgere har efter mødet været i tvivl om, hvem de fremadrettet skal rette 

henvendelse til, da der har deltaget mange forskellige personer i rehabiliteringsteammødet. 

Flere borgere giver udtryk for, at de efter mødet har haft svært ved konkret at få overblik over, hvad der 

er besluttet, og hvad den videre proces er. Her efterlyser borgerne en opsamlende kontakt eller dialog 

med kommunen om den fremadrettede proces. 

På den baggrund foreslår Deloitte: 

 Borgerne skal have umiddelbar tilbagemelding på indstilling og beslutning. Flere af de inter-
viewede borgere har haft svært ved at få overblik over, hvad der konkret er besluttet på rehabilite-
ringsteammødet. Deloitte foreslår, at der på dagsordenen for rehabiliteringsteammødet altid indgår 
et afsluttende punkt i forbindelse med/umiddelbart efter mødet med opsummering af teamets indstil-
ling. Dette skal sikre, at borgerne har en klar retning for mål og indsatser, når de går fra mødet i re-
habiliteringsteamet. Endvidere foreslår Deloitte, at borgerens sagsbehandler, der har sagen på mø-
det (kan være den borgernes koordinerende sagsbehandler) altid sætter tid af efter rehabiliterings-
teammødet til en individuel opsamling med borgerne. 

 Skriftlig konklusion fra mødet senest efter en uge. Udover den mundtlige tilbagemelding på 
selve mødet foreslår Deloitte, at borgerne senest efter en uge modtager en skriftlig tilbagemelding 
fra rehabiliteringsteammødet. Den skriftlige tilbagemelding skal som minimum indeholde indstillin-
gen fra mødet og en beskrivelse af den videre proces. I mange kommuner udleveres udkastet til 
indstillingen allerede i dag i forbindelse med selve mødet. 
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8. Økonomi 

Det har været intentionen med udformningen af reformen, at etablering af den nye samarbejdsmodel 

vedr. sundheds- og lægefaglig rådgivning som udgangspunkt skal være udgiftsneutral for kommunen. 

Det har ligeledes været udgangspunktet, at regionernes udvidede rolle i forhold til sundheds- og læge-

faglig rådgivning skulle være økonomisk neutral for regionerne, idet kommunerne finansierer træk på 

regionens ressourcer. På længere sigt er målet en mere effektiv anvendelse af ressourcerne såvel i 

kommunen som i regionen. 

I implementeringen af reformen er der lagt op til, at der på regionalt niveau aftales specifikke vilkår og 

priser knyttet til de ydelser, som leveres af sundhedskoordinatorerne og klinisk funktion. Fra kommu-

nernes side har det i denne proces været vigtigt at sikre, at reformen ikke var udgiftsdrivende som følge 

af et stort træk på regionernes ydelser, mens der fra regionernes side har været fokus på, at der ikke 

må forekomme underfinansiering af regionernes indsats, som vil indebære, at der vil blive anvendt mid-

ler, der er tiltænkt regionernes øvrige opgaver på sundhedsområdet 

I det følgende vurderes den samlede økonomi i samarbejdsmodellen for hhv. kommunerne (afsnit 8.1) 

og regionerne (afsnit 8.2). 

8.1. Samlet økonomi for kommunerne 

Med reform af førtidspension og fleksjob blev den tidligere model for vurdering af mulighederne for at 

arbejde for borgere i målgruppen for førtidspension, fleksjob og revalidering samt længerevarende sy-

gedagpengesager afskaffet, herunder anvendelsen af ressourceprofilen. Med reformen er der indført en 

ny model, hvor omdrejningspunktet for at vurdere mulighederne for at arbejde for borgere med kom-

plekse problemer er det kommunale rehabiliteringsteam. Rehabiliteringsteamet skal i den forbindelse 

sikre en koordineret og sammenhængende indsats for borgere i risiko for at ende på førtidspension. 

Der blev forud for reformen af førtidspension og fleksjob gennemført en undersøgelse af kommunernes 

udgifter til sundhedspersonale og lægeattester til brug for afklaring af sager om kontanthjælp, sygedag-

penge og førtidspension2 med henblik på at afdække mulighederne for at omlægge anvendelsen af 

sundhedsfagligt personale og lægeattester i forhold til udsatte borgere med komplekse problemstillinger 

i regi af den nye model. 

Det blev i undersøgelsen skønnet3, at kommunerne årligt, alene i sager om sygedagpenge samt førtids-

pension, havde udgifter til sundhedsfagligt personale og lægeattester på i alt 415 mio. kr. (2011-priser). 

Hertil kom kommunernes udgifter til sundhedsfagligt personale og lægeattester for borgere på kontant-

hjælp, revalidering, ledighedsydelse mv.  

                                                      

2 Slotholm: ”Undersøgelse af kommunernes udgifter til sundhedspersonale og lægeattester.” Marts 2012 samt 
”Lægeattester i kontanthjælpssager” April 2012. 

3 Skønnet baserede sig i undersøgelsen på interview med 21 kommuner og gennemgang af 435 sager i 10 kom-

muner. 
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På baggrund af undersøgelsen af udgifter til sundhedspersonale og lægeattester blev det estimeret, at 

udgifterne til de sager vedrørende borgere i målgruppen for førtidspension, fleksjob samt ressourcefor-

løb, som fremover skulle behandles i regi af rehabiliteringsteamet, årligt udgjorde ca. 221 mio. kr. 

(2014-priser). Disse midler kunne derfor omprioriteres til den nye model. De 221 mio. kr. blev anvendt til 

lægeattester (ca. 175 mio.) og sundhedsfagligt personale (ca. 46 mio.). Det var hensigten, at den reste-

rende del af de anslåede udgifter til sundhedsfagligt personale og lægeattester fortsat skulle indgå i den 

almindelige indsats til brug for afklaring af sygedagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere, revali-

dender mv. 

Deloittes kortlægning viser, at kommunerne i 2014 har anvendt 98 mio. kr. til betaling til regionerne for 

at levere ydelserne i den nye samarbejdsmodel. Kommunerne har i 2014 således samlet brugt ca. 123 

mio. kr. mindre end det råderum til brug for sundhedsfaglig rådgivning og vurdering, der blev estimeret 

før reformen. Der er dog fortsat elementer, der skal leveres og finansieres før den fulde samarbejdsmo-

del er leveret. I den sammenhæng udestår der en fuld udfoldelse/implementering af følgende: 

 Rådgivning om enkeltsager forud for forelæggelse for rehabiliteringsteam, herunder særligt om be-

hov for yderligere oplysning af borgerens helbredsmæssige situation i forhold til mulighederne for at 

kunne arbejde. 

 Afklarende dialog med praktiserende læge og/eller borger forud for behandling på rehabiliterings-

teammøder, når dette er relevant for at sikre en tilstrækkelig oplysning af sagen 

 Opfølgende dialog med praktiserende læge efter mødet i rehabiliteringsteamet, hvis der i indstillin-

gen er anbefalet yderligere helbredsmæssig afklaring, udredning eller behandling 

 Rådgivning i løbende sager 

I forhold til vurdering af den samlede økonomi for kommunerne i samarbejdsmodellen er det samtidig 

vigtigt at være opmærksom på, at modellen fortsat har været under implementering i 2014. Antallet af 

ressourceforløb var i begyndelsen af 2014 lavere end forventet og det kan derfor fremadrettet forventes, 

at antallet af rehabiliteringsteammøder vil stige yderligere. I den sammenhæng kan den foreløbigt be-

grænsede aktivitet i klinisk funktion også give mulighed for at efterspørgslen efter speciallægeattester vil 

stige i takt med implementeringen.  

Disse forhold kan over tid samlet set medvirke til at reducere det kommunale råderum væsentligt. 

I tabellen nedenfor fremgår den samlede økonomiske udgift og aktivitet knyttet til reformen for de tre 

udgiftsområder. 
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Tabel 10. Totaløkonomi i ordningen for kommunerne (2014-priser) 

 Faktisk 2014 

Sundhedskoordinator  

Antal sager behandlet på rehabiliteringsteammøder 26.700 

Samlet udgift, mio. kr. 56,21 

Speciallægeattester m.m. fra klinisk funktion  

Antal speciallægeattester rekvireret i klinisk funktion 861 

Opkrævet for lægeattester fra klinisk funktion, mio. kr. 10,3 

Lægeattester fra praktiserende læger, LÆ 265  

Antal attester 20.6002 

Samlet udgift, mio. kr. 31,9 

Samlet økonomi for samarbejdet med regionerne, mio. kr. 98,4 

Kilder: Beskæftigelsesministeriet og regionernes egne indmeldinger. 
1 Det anførte beløb afspejler for to af regioner det faktisk opkrævede beløb i de første 10 måneder af 2014 opregnet til helårsplan. 
2 Det faktiske antal rekvirerede LÆ 265 kendes ikke og er estimeret. 

Som det fremgår af tabel 10 er hovedparten af kommunernes udgifter anvendt til køb af sundhedskoor-

dinatorer (56 mio.), mens knap en tredjedel er anvendt til køb af lægeattester hos praktiserende læger 

(32 mio.).  

Der har som tidligere nævnt været en begrænset aktivitet i klinisk funktion i 2014, hvilket også på øko-

nomisiden giver sig udslag i, at kommunerne blot har anvendt 10 mio. til køb af speciallægeattester i 

klinisk funktion. Som anført i kapitel 3 skal dette ses i sammenhæng med, at en stor del af sagerne er 

veloplyste forud for behandlingen i rehabiliteringsteamet. Det relativt begrænsede forbrug til indkøb af 

speciallægeattester kan også være sammenhængende med, at sundhedskoordinatorfunktionen alt-

overvejende er bemandet med erfarne læger, som er mindre tilbøjelige til at foreslå indhentning af yder-

ligere attester. 

8.2. Samlet økonomi for regionerne 

Det er som nævnt indledningsvis i dette kapitel udgangspunktet for reformen, at regionernes leverancer 

i form af sundheds- og lægefaglig rådgivning skal være økonomisk neutrale for regionerne, idet kom-

munernes betaling skal finansiere ydelserne fuldt ud. I implementeringen af reformen er der lagt op til, 

at der på regionalt niveau aftales specifikke vilkår og priser knyttet til de ydelser, der leveres af sund-

hedskoordinatorerne og klinisk funktion. 

Gennemgangen og vurderingen af regionernes samlede økonomi i 2014 knyttet til sundhedskoordina-

torfunktionen og klinisk funktion er præget af, at der har været tale om et etablerings- og opbygningsår, 

hvilket har betydet, at processer i forhold til styring, rapportering og registrering ligeledes har været un-

der opbygning. Som konsekvens heraf foreligger der ikke opgørelser af den samlede driftsøkonomi 

knyttet til sundhedskoordinatorfunktionen og klinisk funktion for alle regioner. De tilgængelige opgørel-

ser varierer mellem fuld økonomisk balance og underskud i størrelsesordenen 12-19 %. Der er således 

nogen variation i, om regionernes drift af sundhedskoordinatorfunktionen ved den hidtidige tilrettelæg-

gelse har været fuldt udgiftsneutral for regionerne. Dertil kommer, at der fortsat er behov for, at regio-

nerne leverer en række yderligere aktiviteter med kommunal finansiering med henblik på etablering af 

en fuldt udbygget samarbejdsmodel, jf. evalueringen i de tidligere kapitler. 

De samlede opkrævede beløb for 2014 for sundhedskoordinatorfunktionen og klinisk funktion opdelt på 

regionsniveau fremgår af tabellen nedenfor sammen med centrale nøgletal. 
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I de følgende afsnit ses der nærmere på centrale elementer i økonomien for sundhedskoordinatorfunk-

tionen, der omfatter afregningspraksis, sundhedskoordinatorernes produktivitet, herunder i hvilken grad 

der leveres de forudsatte ydelser, og opgørelse af overhead. 

Tabel 11. Nøgletal per region for 2014 (2014-priser) 

 Region 
Hovedstaden 

Region 
Sjælland 

Region 
Syddanmark 

Region 
Midtjylland 

Region 
Nordjylland I alt 

Sundhedskoordinator       

Opkrævet fra kommunerne for  
sundhedskoordinator (mio. kr.) 

17,0 9,4 14,0 9,6 6,2 56,2 

Opkrævet per sag i gennemsnit (kr.) 2.500 2.509 1.958 1.591 2.074 2.106 

Antal sager per mødedag, gns. 4,9 6,0 5,2 6,5 5,6 5,5 

Opkrævet per mødedag, gns. (kr.) 12.143 14.989 10.319 10.375 11.584 11.602 

Lægeattester fra klinisk funktion       

Opkrævet i forbindelse med læge-
attester fra klinisk funktion (mio. kr.) 

3,4 2,0 0,1 3,3 1,5 10,3 

Antal sager, hvor der er indhentet 
lægeattest 

246 266 11 2111) 127 861 

Gennemsnitspris per attest 13.821 7.412 10.000 - 11.789 - 

Kilde: Regionernes egne indmeldinger. 

Note: Ovenstående er baseret på indberetninger fra de enkelte regioner. Tallene for Region Syddanmark, Region Hovedstaden 
(kun omsætning) og Region Nordjylland er de faktiske tal for hele 2014. De øvrige tal er baseret på opregning af indberetninger 
for perioden 1. januar til 31. oktober 2014 til helårsplan.  
1 Antallet af sager i Region Midtjylland er opgjort som antal personer, som der er udarbejdet en eller flere attester for. Som følge 
heraf er der ikke beregnet gennemsnitspris per attest. 

For så vidt angår sundhedskoordinatorfunktionen, fremgår det, at der er variation i det opkrævede beløb 

per sag, der varierer mellem 1.600 og 2.000 kr. i Region Midtjylland og Region Syddanmark og mellem 

2.400 og 2.900 kr. i de tre øvrige regioner.  

Det fremgår ligeledes af tabellen, at antallet af sager per mødedag har varieret fra 4,9 i Region Hoved-

staden til 6,5 i Region Midtjylland. Der har således været forskel på, hvor godt det er lykkedes for kom-

munerne at pakke mødedagene, så de understøtter en effektiv arbejdsplanlægning for sundhedskoordi-

natorerne. Forskellene i antallet af sager per mødedag og det opkrævede beløb per sag indebærer 

endvidere, at det opkrævede beløb per mødedag varierer mellem regionerne. 

Det samlede opkrævede beløb for lægeattester fra klinisk funktion udgør cirka 10 mio. kr. fordelt på de 

fem regioner. Særligt Region Syddanmark skiller sig ud ved stort set ikke at have nogen aktivitet af 

denne karakter. Niveauet er dog lavt i alle regioner, idet der samlet set er tale om, at der indhentes at-

tester i cirka 3 procent af det samlede antal behandlede sager. 

Speciallægeattester rekvireret hos klinisk funktion afregnes per gennemført undersøgelse i henhold til 

ydelseskatalogets priser, jf. den tidligere præsentation heraf i kapitel 3. I bekendtgørelsen er fastsat en 

forventet maksimal gennemsnitspris på 14.000 kr. for lægeattester per sag. Af tabel 11 fremgår det, at 

den faktiske gennemsnitspris i 2014 i tre af regionerne har været væsentlig under de 14.000 kr. Den 

samlede økonomiske balance for regionerne for dette ydelsesområde er ikke belyst yderligere. 
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Bekendtgørelsens tilbagefaldsmodel for prissætning af regionernes ydelser 

Der er i bekendtgørelsen fastsat en tilbagefaldsmodel for prissætningen af både sundhedskoordinatorfunktionen og lægeattester 

fra klinisk funktion, der anvendes, hvis man ikke decentralt aftaler andet. Det har været intentionen med tilbagefaldsmodellen, at 

den skulle balancere henholdsvis kommunernes og regionernes bekymringer som beskrevet ovenfor. 

For sundhedskoordinatorfunktionen er tilbagefaldsmodellen bygget op på følgende måde: 

Tilbagefaldsmodel for prissætning af sundhedskoordinator 

 

Modellen tager udgangspunkt i det antal sager, som hver kommune i regionen påregner skal behandles. Dette sammenholdes 

med en forventet produktivitet per sundhedskoordinatorårsværk i bekendtgørelsen på 606 sager per sundhedskoordinatorårs-

værk, hvorved det nødvendige antal årsværk fremkommer. Dette ganges med gennemsnitslønnen per sundhedskoordinatorårs-

værk, og der tillægges endelig 20 procent til dækning af overhead i bred forstand, det vil sige alle andre udgifter end dækning af 

lønudgifterne til selve sundhedskoordinatorrollen. 

For lægeattester fra klinisk funktion er det tilsvarende fastsat, at disse i gennemsnit maksimalt må have en pris på 14.000 kr. i 

2011-priser per sag. 

8.2.1. Sundhedskoordinatorfunktionen 

I de følgende afsnit ses der nærmere på centrale elementer i økonomien for sundhedskoordinatorfunk-

tionen, der omfatter afregningspraksis, sundhedskoordinatorernes produktivitet, herunder i hvilken grad 

der leveres de forudsatte ydelser, årsværkspriserne for sundhedskoordinatorerne og opgørelse af over-

head. 

Afregning 

Afregningsform og -praksis har vist sig at være et centralt element i samarbejderne, herunder især 

hvordan det fungerer i forhold til at understøtte en effektiv udnyttelse af sundhedskoordinatorernes tid 

og dermed sikre en høj kapacitet og kapacitetsudnyttelse. Af nedenstående tabel fremgår de centrale 

aftaleelementer på tværs af regionerne, for så vidt angår afregning. Som det fremgår, vil alle regioner i 

2015 afregne per mødedag. 

Tabel 12. Afregningsform 

 Region 
Hovedstaden 

Region 
Sjælland 

Region 
Syddanmark 

Region 
Midtjylland 

Region 
Nordjylland 

Afregningsform  
(per sag/per mødedag) 

Per mødedag  
(fra 1. januar 2015) 

Per mødedag  
(fra 1. juli 2014) 

Per mødedag  
(fra 1. juli 2014) 

Per mødedag  
(fra 1. januar 2015) 

Per mødedag  
(fra 1. januar 2015) 

Acontoafregning forventet 
antal møder/sager eller 
per faktisk afholdt møde 

Bagudrettet ud fra 
faktisk aktivitet  

(fra 1. januar 2015) 

Bagudrettet ud fra 
faktisk aktivitet 

Bagudrettet ud fra 
faktisk aktivitet 
(fra 1. juli 2014) 

Bagudrettet ud fra 
faktisk aktivitet  

(fra 1. januar 2015) 

Aconto ud fra 
forventet aktivitet 

I starten har regionerne afregnet med kommunerne per sag, men er enten i løbet af 2014 eller fra og 

med 2015 overgået til at afregne per møde. Denne ændring af praksis er især sket for at skærpe inci-

tamentet til, at der afvikles så mange sager som muligt på møderne for at anvende sundhedskoordina-

torerne så effektivt som muligt blandt andet ved en reduktion i transporttiden. Derudover angives det, at 

det for regionerne er markant nemmere at administrere afregning per mødedag end afregning per sag. 

Fire af de fem regioner opkræver bagudrettet ud fra faktisk gennemførte mødedage. I forhold til praksis 

skal det bemærkes, at denne i flere af regionerne er blevet ændret i løbet af 2014 eller fra og med 2015. 

Forventet antal 
sager til 

behandling i 
rehabiliterings-

teamet  

Antal sager per 
sundheds-

koordinator-
årsværk

Gennemsnits-
pris pr. 
årsværk

20 pct. 
overhead

Årlig pris for 
sundheds-

koordinator-
funktionen

: X X =
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Der er endvidere regionerne imellem forskel på, hvordan der afregnes i forhold til løbende sager, der er 

sager, der er behandlet i rehabiliteringsteamet, og hvor der efterfølgende er behov for yderligere rådgiv-

ning fra sundhedskoordinatoren. I henhold til lovgivningen har sundhedskoordinatoren pligt til at give 

denne rådgivning. Af nedenstående tabel fremgår det, hvordan sagerne håndteres i hver region. 

Tabel 13. Håndtering af løbende sager i afregningsmodel 

Region 
Hovedstaden 

Region 
Sjælland 

Region 
Syddanmark 

Region 
Midtjylland 

Region 
Nordjylland 

De løbende sager er  
en del af den løbende 
betjening af kommuner-
ne, og de håndteres 
eller faktureres ikke 
separat. 

Rådgivning indenfor 
seks måneder fra be-
handling i rehabilite-
ringsteamet indgår i 
afregningsprisen for den 
pågældende sag. Be-
handling herefter tæller 
som en ny sag. 

De løbende sager 
behandles løbende 
indenfor eksisterende 
møder eller skriftligt via 
Mediconnect og afreg-
nes ikke separat. 

Umiddelbart rådføres på 
nuværende tidspunkt 
ikke i forhold til de 
løbende sager, idet 
sundhedskoordinatoren 
ikke har tid hertil. Det er 
centralt at bemærke, at 
de løbende sager ikke 
indgår i regionens 
kapacitetsbetragtning. 

De løbende sager 
behandles løbende 
indenfor eksisterende 
møder og afregnes ikke 
separat. 

Som det fremgår af ovenstående, er der variation i forhold til, hvordan afregningen af de løbende sager 

håndteres. Med det omfang af løbende sager, der forekom i 2014, har afregningshåndteringen ikke haft 

væsentlig betydning, men hvis de løbende sager fremadrettet kommer til at fylde mere, kan det være 

relevant at se på, hvordan disse sager indgår og vægter i prisen for sundhedskoordinatorernes indsats. 

Sundhedskoordinatorernes produktivitet 

I bekendtgørelsen om kommunernes og regionernes samarbejde om sundhedsfaglig rådgivning er det 

antaget, at en sundhedskoordinator kan varetage 606 sager per år, hvilket svarer til tre sager i gennem-

snit per disponibel arbejdsdag for et årsværk. Når dette deles med det forventede antal sager i regio-

nen, fås behovet for antal årsværk til sundhedskoordinatorfunktionen. 

I de 606 sager er der søgt taget højde for, at der foruden deltagelse i rehabiliteringsteammøder skal 

bruges tid på forberedelse, efterfølgende sparring i løbende sager, tid til interne konferencer i klinisk 

funktion, kontakt til praktiserende læger mv. 

Evalueringen har afdækket, at de fire regioner har søgt at tilrettelægge sundhedskoordinatorernes ar-

bejde ud fra, at de skal opnå den forudsatte produktivitet, jf. blandt andet regionernes samarbejdsafta-

ler, mens der i én region er arbejdet ud fra en afvigende forudsætning om antallet af sager per sund-

hedskoordinatorårsværk. Således anfører Region Midtjylland, at der her arbejdes med en norm på 750 

sager per sundhedskoordinatorårsværk. I forhold hertil er det dog centralt at bemærke, at sundhedsko-

ordinatoren primært har fokus på den umiddelbare mødeforberedelse og selve mødedeltagelsen, mens 

tidsanvendelsen på screening, løbende sager og opfølgning er minimal. Hvis disse andre opgaver skal 

varetages vil det ifølge regionen fordre en tilpasning af den opstillede norm. 

I Region Nordjylland anføres det modsat, at det i praksis ikke er muligt at gennemføre 606 sager per 

sundhedskoordinatorårsværk, der ellers har været udgangspunktet for regionens samarbejdsaftaler. 

Dette begrundes primært med betydelig transporttid for sundhedskoordinatorerne (blandt andet givet 

regionens geografi) og en ugentlig konference for alle sundhedskoordinatorerne, hvilket medfører, at 

sundhedskoordinatorernes disponible arbejdstid til de enkelte sager begrænses. 

Det er centralt at bemærke, at produktiviteten i høj grad påvirkes af, i hvilken grad sundhedskoordinato-

rerne realiserer intentionerne i forhold til deres rolle og funktion før og efter rehabiliteringsteammøderne. 

Som det fremgår af kapitel 5 og 7, udestår der fuld udfoldelse heraf på følgende områder: 
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 Sparring om enkeltsager forud for forelæggelse for rehabiliteringsteamet, herunder især om behovet 

for yderligere oplysning af borgerens helbredsmæssige situation. 

 Afklarende dialog med den praktiserende læge og/eller borgeren forud for behandlingen på rehabili-

teringsteammødet, når dette er relevant for at sikre tilstrækkelig oplysning af sagen. 

 Opfølgende dialog med den praktiserende læge efter rehabiliteringsteammødet, hvis der i indstillin-

gen er anbefalet yderligere helbredsmæssig afklaring, udredning eller behandling. 

 Sparring i løbende sager. 

Produktiviteten påvirkes endvidere af de konkrete rammer for sagsbehandlingen, herunder forhold så-

som transporttid, intern tid til koordinering og kvalitetssikring (fx interne konferencer, der afholdes ugent-

lig eller hver anden uge i alle regioner), tid til efteruddannelse og tid, der bruges på uddannelseslæger. 

Disse forhold vil kunne bidrage til produktivitetsforskelle på tværs af regionerne. Særligt vurderer to af 

regionerne, at tiden, der bruges på uddannelseslæger, er en central barriere for at kunne indfri ovenstå-

ende produktivitetsforventning. I Region Nordjylland regnes således med, at en uddannelseslæge har 

en 50 procent lavere faktureringsgrad end de øvrige sundhedskoordinatorer, da uddannelseslægerne 

på grund af mindre erfaring ikke kan forberede sager lige så hurtigt som de færdiguddannede special-

læger. Derudover vil den støtte, som uddannelseslægerne skal have fra de øvrige sundhedskoordinato-

rer, udfordre deres kapacitet. 

Regionernes overhead 

Det tredje centrale element i totalomkostningerne for sundhedskoordinatorerne er det overhead, der 

skal tillægges de direkte lønudgifter til sundhedskoordinatorerne. Baseret på almindelig god praksis i 

den offentlige sektor i forhold til fastsættelse af priser og takster, interview med regionerne og gennem-

gang af regnskaber for de kliniske funktioner kan de væsentligste elementer i forhold til beregning af 

overhead samles i de nedenstående kategorier: 

 Ledelse og administration. Dette omfatter en andel af den ledende læges løn, idet lægen ikke kan 
indgå med fuld kapacitet i løsningen af sundhedskoordinatorfunktionen. Udover ledelse omfatter det 
tid til møder med kommuner, praktiserende læger mv., der har en mere overordnet karakter. Derud-
over omfatter det udgifter til sekretærer og økonomer (deltids), der varetager den relativt betydelige 
mængde administrative opgaver såsom daglig planlægning og fakturering. 

 Husleje og bygningsdrift. Uanset om funktionen er placeret på et hospital eller en anden separat 
lokation vil der være tilknyttet udgifter til bygninger, herunder (internt beregnet) leje, varme, el og 
rengøring. Der er forskel på, hvordan disse udgifter fordeles (afregnes) internt i regionerne, og der-
med på, hvordan de synliggøres i de interne regnskaber for de kliniske funktioner, men uanset dette 
skal de indgå i overheadberegningen. 

 Transportudgifter. Idet sundhedskoordinatorerne deltager fysisk i rehabiliteringsteammøderne i 
kommunerne, knytter der sig betydelige transportudgifter til ordningen i form af kørselsgodtgørelse, 
taxa mv. Den tid, sundhedskoordinatorerne er under transport, indgår som en direkte lønudgift. 

 It-support og infrastruktur. Dette omfatter generelle udgifter til it-infrastruktur, it-udstyr og licenser 
til almindelige kontorapplikationer. Det varetages og administreres typisk af tværgående enheder i 
den pågældende region, og der foretages typisk intern afregning herfor. 

 Udgifter til fagspecifikke licenser. Dette angår især udgifter til Mediconnect Proces, der afholdes i 
regionerne. 

 Øvrige udgifter. Dette omfatter mindre udgifter til eksempelvis eksterne kurser og forplejning til 
seminarer, der afholdes med kommunerne. 
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Derudover kommer øvrige generelle overheadudgifter til tværgående ledelses- og administrationsfunkti-

oner såsom regnskab, løn og HR. 

I fire af regionerne er der til dels som led i forhandlingerne om priserne for 2015 (og eventuel forhand-

ling for 2014 med tilbagevirkende kraft) gennemført interne opgørelser af de til funktionen tilknyttede 

totaludgifter, jf. nedenstående tabel, mens Region Sjælland alene henholder sig til det i bekendtgørel-

sen opgjorte estimat for størrelsen af de samlede overheadomkostninger (20 procent). 

Der er dog forskel mellem de fire regioner i forhold til, hvilke typer udgifter de har medregnet i opgørel-

sen af overheadudgifterne. Som det fremgår af tabellen, medtager tre af de fire regioner ikke alle typer 

overheadudgifter i deres opgørelser. 
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Tabel 14. Oversigt over indhold i interne omkostningsopgørelser i regionerne 

 
Region  

Hovedstaden 
Region  

Sjælland 
Region  

Syddanmark 
Region 

Midtjylland 
Region  

Nordjylland 

Ledelse og administration  -    

Husleje og bygningsdrift  -    

Transportudgifter  -    

It-support og infrastruktur  -    

Udgifter til fagspecifikke licenser  -    

Øvrig generelt overhead  -    

 Indeholdt i beregning 

 Delvis indeholdt i beregning 

 Ikke indeholdt i beregning 

Som led i den oprindelige samarbejdsaftale fra 2013 har Region Midtjylland opgjort en samlet pris for et 

sundhedskoordinatorårsværk til 1,25 mio. kr. (dog er der her ikke indregnet visse koncernfunktioner 

såsom HR-support, lønudbetaling og it-support). Afhængigt af det underliggende mix af læger svarer 

det til et overhead i niveauet 35-45 procent. Der har ikke været adgang til resultaterne af tilsvarende 

opgørelser fra de øvrige regioner. 

Dette indikerer, at de 20 procent overhead, der er anført i bekendtgørelsens tilbagefaldsmodel, og som 

har været udgangspunktet for prisfastsættelsen i tre af regionerne i 2014 (jf. samarbejdsaftalerne i Re-

gion Nordjylland, Region Hovedstaden og Region Sjælland), ikke er dækkende for de samlede omkost-

ninger, der knytter sig til modellen. Dette er ligeledes gennem interview bekræftet af flere af regionerne 

med afsæt i deres forberedelser til forhandlingerne om priserne for 2015. 

Med forbehold for korrektioner af afregningen for 2014 gennemført med tilbagevirkende kraft sidst i 

2014 er det Deloittes vurdering, at i hvert fald de tre regioner, der har taget direkte afsæt i tilbagefalds-

modellens overheadberegning, ikke har fået fuld dækning for de faktiske overheadudgifter. 

8.3. Konklusioner og forslag 

Det har været intentionen med udformningen af reformen, at etableringen af den nye samarbejdsmodel 

vedrørende sundheds- og lægefaglig rådgivning som udgangspunkt skulle være udgiftsneutral for 

kommunerne. På længere sigt er målet en mere effektiv anvendelse af ressourcerne såvel i kommuner-

ne som i regionerne. 

Det har ligeledes været udgangspunktet, at regionernes udvidede rolle i forhold til sundheds- og læge-

faglig rådgivning skulle være økonomisk neutral for regionerne, idet kommunerne finansierer træk på 

regionernes ressourcer. 

I implementeringen af reformen er der lagt op til, at der på regionalt niveau aftales specifikke vilkår og 

priser knyttet til de ydelser, der leveres af sundhedskoordinatorerne og klinisk funktion. Fra kommuner-

nes side har det i denne proces været vigtigt at sikre, at reformen ikke var udgiftsdrivende som følge af 

et stort træk på regionernes ydelser, mens der fra regionernes side har været fokus på, at der ikke måt-

te forekomme underfinansiering af regionernes indsats, der ville indebære, at der ville blive anvendt 

midler, der var tiltænkt regionernes øvrige opgaver på sundhedsområdet. 
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På baggrund af analyserne konkluderer Deloitte: 

Samlet økonomi for kommunerne 

 Før reformen blev det estimeret, at kommunernes udgifter til sundhedspersonale og lægeattester i 
sager om førtidspension, fleksjob samt ressourceforløb, som fremover skulle behandles i regi af re-
habiliteringsteamet, årligt udgjorde ca. 221 mio. kr. (2014-priser), heraf ca. 175 mio. kr. til lægeatte-
ster og ca. 46 mio. kr. til sundhedsfagligt personale. Som beskrevet ovenfor var intentionen med re-
formen, at disse midler skulle omfordeles og anvendes til finansiering af den nye samarbejdsmodel. 

 Deloittes kortlægning viser, at de faktiske udgifter for kommunerne til sundheds- og lægefaglig råd-
givning vedrørende målgruppen for rehabiliteringsteamene med den nye samarbejdsmodel har væ-
ret væsentlig lavere end forudsat før reformen. I 2014 har kommunerne anvendt 98 mio. kr. til beta-
ling til regionerne for at levere ydelserne i samarbejdsmodellen. Samlet har kommunerne således 
brugt ca. 123 mio. kr. mindre i 2014 end det råderum til brug for sundhedsfaglig rådgivning og vur-
dering, der blev estimeret før reformen. Dette skal ses i sammenhæng med, at der dog fortsat er 
elementer, der skal leveres og finansieres, før den fulde samarbejdsmodel er leveret.  

 I forhold til vurderingen af den samlede økonomi for kommunerne i samarbejdsmodellen er det 
samtidig vigtigt at være opmærksom på, at modellen fortsat har været under implementering i 2014, 
hvorfor antallet af rehabiliteringsteammøder kan forventes at stige yderligere. I den sammenhæng 
kan den foreløbig begrænsede aktivitet i klinisk funktion også føre til, at efterspørgslen efter special-
lægeattester stiger i takt med implementeringen. Disse to forhold kan over tid medvirke til at reduce-
re det kommunale råderum, der er nævnt ovenfor.  

Samlet økonomi for regionerne 

Gennemgangen og vurderingen af regionernes samlede økonomi i 2014 knyttet til sundhedskoordina-

torfunktionen og klinisk funktion er præget af, at der har været tale om et etablerings- og opbygningsår, 

hvilket har betydet, at processer i forhold til styring, rapportering og registrering ligeledes har været un-

der opbygning. Som konsekvens heraf foreligger der ikke opgørelser af den samlede driftsøkonomi 

knyttet til sundhedskoordinatorfunktionen og klinisk funktion for alle regioner. De tilgængelige opgørel-

ser varierer mellem fuld økonomisk balance og underskud i størrelsesordenen 12-19 %. Der er således 

nogen variation i, om regionernes drift af sundhedskoordinatorfunktionen ved den hidtidige tilrettelæg-

gelse har været fuldt udgiftsneutral for regionerne.  

Dertil kommer, at der fortsat er behov for, at regionerne leverer en række yderligere aktiviteter med 

kommunal finansiering med henblik på etablering af en fuldt udbygget samarbejdsmodel.  

En væsentlig udgiftskomponent er det overhead, der knytter sig til sundhedskoordinatorerne. Med for-

behold for korrektioner af afregningen for 2014 gennemført med tilbagevirkende kraft sidst i 2014 er det 

Deloittes vurdering, at i hvert fald de tre regioner, der i 2014 har taget direkte afsæt i tilbagefaldsmodel-

lens beregning af et overhead på 20 procent, ikke har fået fuld dækning for de faktiske overheadudgif-

ter. 

De indgåede aftaler om betaling for sundhedskoordinatorernes ydelser, der har været gældende i 2014, 

har stillet store krav til det antal sager, sundhedskoordinatorerne skal behandle per år, og indebærer i 

praksis, at hovedparten af ressourcerne anvendes til mødeforberedelse og mødedeltagelse, jf. også 

kapitel 5-7. Det har betydet en mere begrænset indsats i forhold til de øvrige forudsatte ydelser, herun-

der kontakt til den praktiserende læge og borgeren før rehabiliteringsteammødet, når dette er relevant, 

rådgivning af kommunen før mødet i forhold til sagens oplysninger om helbredsmæssige forhold, tilba-

gemelding til praktiserende læge og rådgivning i løbende sager. Derfor er det Deloittes vurdering, at en 

fremadrettet fuld realisering af intentionerne alt andet lige vil indebære større krav til sundhedskoordina-
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torernes gennemsnitlige tidsanvendelse per sag og dermed trække i retning af et lavere antal sager per 

sundhedskoordinator. 

På den baggrund foreslår Deloitte: 

 Kommunerne kan anvende råderummet i den samlede model til finansiering af ydelser fra de 
regionale sundhedsenheder, der ikke leveres i dag. Den nye samarbejdsmodel er i vidt omfang 
leveret. Som evalueringen har vist, er der dog fortsat en række elementer i modellen, der ikke er 
blevet leveret i henhold til intentionerne med modellen, ligesom der fortsat kan forventes en stigning 
i omkostningerne i takt med yderligere implementering og et stigende antal rehabiliteringsteammø-
der. Deloitte foreslår, at det sikres, at økonomiaftalerne mellem kommunerne og de regionale sund-
hedsenheder fremadrettet udarbejdes, så de ca. 123 mio. kr., der indgår i kommunernes råderum, 
anvendes til at finansiere køb af de nødvendige ekstra ydelser i regionerne, som en fuld implemen-
tering og de foreslåede ændringer af samarbejdsmodellen kræver. Det vil især dreje sig om køb af 
forberedelseskonsultationer, sparring og rådgivning i løbende sager og eventuelt et stigende antal 
rehabiliteringsteammøder og speciallægeattester fra klinisk funktion i takt med den videre imple-
mentering.  

 Regionerne skal sikre transparens i forhold til økonomien i de regionale sundhedsenheder. 
Det er centralt for efterlevelsen af den overordnede intention om, at ordningen er udgiftsneutral for 
regionerne, at der ved de decentrale aftaleindgåelser på regionalt niveau tages hensyn til de fakti-
ske driftsmæssige vilkår for sundhedskoordinatorfunktionen og den kliniske funktion i øvrigt, herun-
der især i forhold til produktivitet og overhead. For at understøtte, at der fortsat er fuld finansiering af 
aktiviteterne i de regionale sundhedsenheder, foreslår Deloitte, at regionerne går modellen igennem 
og sikrer, at kontoplaner, kontering og aktivitetsregistrering muliggør fuld transparens i ressource-
forbruget i de regionale sundhedsenheder. Dette skal understøtte, at de aftalte priser til enhver tid 
afspejler de faktiske driftsmæssige vilkår for sundhedskoordinatorfunktionen og klinisk funktion. 

 De aftalte priser skal baseres på realistiske og transparente forudsætninger om sundheds-
koordinatorernes tidsanvendelse hen over det samlede sagsforløb. I sammenhæng med 
ovenstående foreslår Deloitte at gøre forudsætningerne om tidsanvendelsen for sundhedskoordina-
torerne mere eksplicitte i samarbejdsaftalerne, så de kan afstemmes med de faktiske forventninger 
til dybde og kvalitet i sagsbehandling og rådgivning hen over det samlede sagsforløb, for eksempel 
ved at fastlægge det faktisk forventede timeforbrug til en forberedelseskonsultation, sundhedskoor-
dinatorernes gennemlæsning af sagen, opfølgende aktiviteter efter rehabiliteringsteammødet mv. 
Dette vil medvirke til at sikre ressourcemæssigt råderum, til at sundhedskoordinatorerne kan udfyl-
de de roller og funktioner, der indgår i intentionerne, herunder kontakt til den praktiserende læge og 
borgeren før rehabiliteringsteammødet, når dette er relevant, rådgivning af kommunen før mødet i 
forhold til sagens oplysninger om helbredsmæssige forhold, tilbagemelding til praktiserende læge 
og rådgivning i løbende sager.
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Bilag 1: Evalueringens metode 

I det følgende beskrives de datakilder, der har været anvendt under gennemfø-
relsen af evalueringen. 

Evalueringen bygger på en række forskellige aktiviteter, der er gennemført for at sikre en bredt dæk-

kende evaluering, der evaluerer såvel de grundlæggende rammer for samarbejdet i modellen, herunder 

organisation, økonomi og it, som samarbejdet mellem de mange aktører involveret i samarbejdsmodel-

len for sundhedsfaglig rådgivning. 

I nedenstående tabel fremgår det, hvordan evalueringens opstillede undersøgelsestemaer er belyst, 

herunder hvilke datakilder der er anvendt til at belyse evalueringens centrale temaer. 

Tabel 15. Datamodel for evalueringens undersøgelsestemaer 
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Organisatoriske rammer         

- Etablering og organisering af klinisk funktion         

- Kapacitet         

- Regionernes ydelser         

Økonomi         

Dokumentation, dataudveksling og it         

Forberedelse af sager til teamet         

Møder i rehabiliteringsteamet         

Samarbejdet efter møder i rehabiliterings-
teamet 

        

  Anvendt målemetode  Målemetode ikke anvendt 

Dataindsamlingen er foregået i to tempi. Der er indledningsvis gennemført en forundersøgelse med 

det formål at afdække de overordnede tendenser og udfordringer i forhold til samarbejdsmodellen for 

derigennem at foretage en endelig specificering af fokus i selve evalueringen. Samtidig har formålet 

med forundersøgelsen været at skabe overblik over relevante datakilder. Som led i forundersøgelsen er 

der afholdt 11 interview med henholdsvis lederne af de fem kliniske funktioner og de seks kommuner, 

der sidder i evalueringens høringsgruppe. Følgende kommuner er inddraget: 
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 Aalborg Kommune 

 Vejle Kommune 

 Helsingør kommune 

 Ringsted Kommune 

 Silkeborg Kommune 

 Køge Kommune. 

Der er endvidere i forundersøgelsen gennemført observation af en mødedag i rehabiliteringsteamet og 

interview med næstformanden i Lægeforeningen, ligesom de fem samarbejdsaftaler mellem kommuner 

og regioner er blevet gennemgået. 

Med afsæt i forundersøgelsens resultater er den primære dataindsamling gennemført. Der er her 

gennemført deskresearch, opfølgende interview med regioner, interview med EG A/S, der er udbyder af 

systemerne Mediconnect Proces og NetForvaltning Sundhed, 23 interview med borgere, 25 interview 

med praktiserende læger, 5 fokusgrupper med kommunale ledelsesrepræsentanter, 5 fokusgrupper 

med sagsbehandlere, 5 fokusgrupper med klinisk funktion og sundhedskoordinatorer samt observatio-

ner af en møderække i rehabiliteringsteamet i hver region. Der er gennemført en survey blandt alle lan-

dets kommuner. Endelig er der gennemgået 150 indstillinger fra rehabiliteringsteamene indhentet fra 

hver af de fem regioner. 

Det samlede datagrundlag består således af: 

 5 enkeltinterview med ledere af de kliniske funktioner i de fem regioner. 

 6 enkeltinterview med de seks kommuner, der sidder i evalueringens høringsgruppe. 

 15 fokusgrupper med kommunale ledelsesrepræsentanter, (koordinerende) sagsbehandlere, klinisk 
funktion og sundhedskoordinatorer. 

 23 interview med borgere, hvis sag har været for rehabiliteringsteam. 

 25 interview med praktiserende læger. 

 Observationer af fem mødedage i rehabiliteringsteam i de fem regioner. 

 Survey til alle landets jobcentre. 

 Deskresearch af lovgrundlag og samarbejdsaftaler mellem kommuner og regioner. 

 Sagsgennemgang af 150 sagsindstillinger fra rehabiliteringsteamene. 

 Gennemgang af aktivitets- og ressourcedata fra alle fem regioner og opfølgende interview med 
regionerne i forhold til disse data. 

 Interview med repræsentant fra it-udbyder af systemerne Mediconnect Proces og NetForvaltning 
Sundhed. 

Samtlige aktiviteter er gennemført i perioden oktober 2014 til januar 2015. 

De anvendte metoder beskrives nærmere i det følgende. 
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Deskresearch 

Som udgangspunkt for dataindsamlingen er der gennemført en omfattende deskresearch med hovedfo-

kus på samarbejdsmodellens lovmæssige grundlag og de samarbejdsaftaler mellem kommuner og re-

gioner, der fastsætter de økonomiske og indholdsmæssige rammer for regionens ydelser. 

Nedenstående følger en kortfattet beskrivelse af, hvad der har været centrale elementer i deskresear-

chen. 

Gennemgang af lovgivningen har været et centralt udgangspunkt for at muliggøre en vurdering af, om 

samarbejdsmodellen fungerer efter lovgivningens intentioner. Gennemgangen har inddraget de relevan-

te lovgivninger såvel som tilhørende bekendtgørelser og vejledninger. 

Gennemgang af eksisterende samarbejdsaftaler mellem kommuner og regioner har været anvendt til 

systematisk at identificere graden af forskellighed i samarbejderne de enkelte regioner imellem, herun-

der hvilke ydelseskategorier og ydelsespakker der anvendes samt betalingen herfor, opstillede tidsfri-

ster såvel som øvrige aftaleelementer. 

Interview 

Til dataindsamlingen er der gennemført en lang række personlige og telefoniske enkeltinterview dels 

under forundersøgelsen, dels under den primære dataindsamling. I førstnævnte var informanterne le-

delsesrepræsentanter fra de fem kliniske funktioner, kommunale ledelsesrepræsentanter fra evaluerin-

gens høringsgruppe og næstformanden i Lægeforeningen. 

Under den primære dataindsamling er der gennemført interview med borgere og praktiserende læger. 

Udvælgelsen af borgere og læger til interview er foretaget af udvalgte kommuner i hver region, så der i 

udgangspunktet er gennemført interview med fem borgere og fem praktiserende læger i hver region. 

I flere kommuner har kommunen på vegne af Deloitte indgået aftale med praktiserende læger, mens 

Deloitte andre steder har ringet rundt til en række praktiserende læger. I forhold til rekruttering af prakti-

serende læger er kommunerne blevet bedt om at formidle kontakter til læger, dels hvor samarbejdet 

vurderes til at fungere godt, dels hvor samarbejdet vurderes at fungere problematisk. 

I forhold til borgere er kommunerne blevet bedt om at formidle kontakt til borgere fra både kontant-

hjælpsområdet og sygedagpengeområdet, og hvor resultatet af rehabiliteringsteammødet har været en 

af de fire indstillinger (ressourceforløb, fleksjob, jobafklaringsforløb og førtidspension), som rehabilite-

ringsteamet kan give. Hovedparten af interviewene har været med borgere, der blev indstillet til res-

sourceforløb og fleksjob. I Region Nordjylland er der kun gennemført tre interview med borgere, da det 

på grund af aflysninger ikke har været muligt at gennemføre de resterende to interview indenfor evalue-

ringens tidsramme. 

Fælles for gennemførelsen af de personlige og telefoniske enkeltinterview har været, at de er gennem-

ført som semistrukturerede interview med fokus på de oplevelser, informanterne har haft. 

De hovedtemaer, der dannede udgangspunkt for interview under forundersøgelsen, var: Hvor er 

kommunerne i arbejdet med at implementere samarbejdsmodellen og de intentioner, der danner grund-

lag for samarbejdsmodellen? Hvilke udfordringer er der i forhold til at realisere intentionerne? Hvilke 

datakilder er tilgængelige? 
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De hovedtemaer, der dannede udgangspunkt for interview med borgerne, var indholdet i forberedel-

sen af borgeren frem til mødet i rehabiliteringsteamet og borgerens oplevelse og vurdering af forbere-

delsen samt indholdet i rehabiliteringsteammødet, herunder hvordan dialogen med teamet og drøftelsen 

af indstillingen forløb og borgerens oplevelse af at deltage i mødet. Efter mødet er der blevet spurgt ind 

til, hvad der skete umiddelbart efter mødet, og om borgeren er kommet i gang med indsatserne. 

I interviewene med de praktiserende læger var det primære omdrejningspunkt indholdet i samarbej-

det med kommunen om LÆ 261 og LÆ 265, dialogen med kommune og sundhedskoordinatorer, do-

kumentflowet og it-understøttelsen af samarbejdet. 

Som opfølgning på fokusgrupper, øvrige interview og survey er der gennemført interview med EG A/S, 

der er udbyder af systemerne Mediconnect Proces og NetForvaltning Sundhed. Formålet var mere 

grundlæggende at forstå funktionalitet, begrænsninger og udbredelse af de it-systemer, der understøtter 

samarbejdet mellem kommuner, regioner og praktiserende læger. 

Fokusgruppeinterview 

Der er gennemført 15 fokusgruppeinterview i forbindelse med den primære dataindsamling. For hver 

region er der gennemført en fokusgruppe med 5-9 kommunale ledelsesrepræsentanter, der er tæt på 

arbejdet i rehabiliteringsteamet (typisk teamledere), en fokusgruppe med 5-7 (koordinerende) sagsbe-

handlere og en fokusgruppe med ledelsen i klinisk funktion og 4-6 sundhedskoordinatorer. 

I rekrutteringen til fokusgrupper med kommunale ledelsesrepræsentanter er der lagt vægt på en bred 

repræsentation af dels mødeledere fra rehabiliteringsteamene, dels ledelsesrepræsentanter fra kom-

munens beskæftigelses-, social- og sundhedsforvaltning. I rekrutteringen til fokusgrupper med sagsbe-

handlere er der lagt vægt på repræsentation af både sagsbehandlere, der forbereder sager, og koordi-

nerende sagsbehandlere, der overtager borgerne efter indstilling fra rehabiliteringsteamet. 

Fælles for gennemførelsen af de enkelte fokusgrupper har været, at de er gennemført som semistruktu-

rerede interview, hvor der har været plads til at fokusere på særlig relevante problemstillinger og be-

tragtninger i forhold til de erfaringer, informanterne har gjort sig. 

De hovedtemaer, der var styrende for fokusgruppen med kommunale ledelsesrepræsentanter, var 

organisering (geografisk, kompetencemæssig og ressourcemæssig), økonomimodel, indhold og samar-

bejdet med praktiserende læger, sundhedskoordinatorer og klinisk funktion, forløbet forud for mødet i 

rehabiliteringsteamet, samarbejdet og indhold under mødet, samarbejdet og indhold efter mødet i reha-

biliteringsteamet, løbende sager samt læringspunkter. 

Hovedtemaerne i fokusgruppeinterview med (koordinerende) sagsbehandlere var indhold og sam-

arbejdet med praktiserende læger, sundhedskoordinatorer og klinisk funktion, forløbet forud for mødet i 

rehabiliteringsteamet, samarbejdet og indhold under mødet, samarbejdet og indhold efter mødet i reha-

biliteringsteamet, løbende sager samt læringspunkter i samarbejdet. 

I fokusgruppeinterview med klinisk funktion og sundhedskoordinatorer var de primære fokus-

punkter organisering (samarbejde, kompetencemæssig og ressourcemæssig), kapacitet, ydelser, 

screeningprocedurer, samarbejdet i forberedelsesfasen, indholdet i samarbejdet i rehabiliteringsteamet, 

indholdet og samarbejdet efter rehabiliteringsteammødet, løbende sager samt læringspunkter. 
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Observation af møder i rehabiliteringsteamet 

Der er gennemført observationer af en møderække i rehabiliteringsteamet i fem udvalgte kommuner, én 

i hver region. Der har typisk været 3-5 sager per observationsdag. Borgerne er blevet orienteret om 

Deloittes deltagelse og har givet samtykke hertil. Typisk har mødelederen indledt hvert møde med en 

kort præsentation af den udsendte fra Deloitte, hvor formålet med tilstedeværelsen blev gentaget og 

præciseret. 

Hovedfokus for observationerne har været forløbet forud for det enkelte møde med borgeren, an-

svars- og rollefordelingen på mødet, tværfaglighed og fælles fodslag, inddragelsen af borgeren og moti-

vationsarbejdet, arbejdet med mål og delmål, forløbet omkring indstillingen og forløbet efter det enkelte 

møde. 

Gennemgang af sagsindstillinger fra rehabiliteringsteamet 

Der er indsamlet 150 indstillinger fra 15 kommuner. Der er indsamlet indstillinger fra tre kommuner i 

hver region. Kommunerne er blevet bedt om tilfældigt at udvælge indstillinger fra rehabiliteringsteamet 

til henholdsvis ressourceforløb, fleksjob og førtidspension med hovedvægt på de to førstnævnte. 

Der er udviklet et analyseredskab i Excel, hvor samtlige indstillinger er indtastet og analyseret. I neden-

stående tabel fremgår temaer og enkeltvariable i analyseredskabet. 

Tabel 16. Temaer og variable i analyseredskab 

Tema Variabel 

Stamoplysninger 1. Region 

2. Kommune 

3. Indstillingens art 

4. Indstillingens længde i antal A4-sider 

Oplysninger om borgerens 
forhold 

5. Fremgår borgerens beskæftigelses-/uddannelsesmæssige erfaringer (ja/nej) 

6. Fremgår der problemstillinger om borgerens sociale forhold (ja/nej) 

7. Fremgår der problemstillinger om borgerens familieforhold (ja/nej) 

8. Fremgår der problemstillinger om borgerens helbredsmæssige forhold (ja/nej) 

Tværfaglige indsatser/ 
tilbud 

9. Anbefales der en beskæftigelses-/uddannelsesrettet indsats (ja/nej) 

10. Anbefales der konkrete beskæftigelses-/uddannelsesrettede tilbud (lav til høj grad) 

11. Anbefales der en indsats på det sociale område (ja/nej) 

12. Anbefales der konkrete sociale tilbud (lav til høj grad) 

13. Anbefales der en indsats på det familierettede område (ja/nej) 

14. Anbefales der konkrete tilbud på det familierettede område (lav til høj grad) 

15. Anbefales der en helbredsrettet indsats (ja/nej) 

16. Anbefales der konkrete helbredsrettede tilbud (lav til høj grad) 

17. Fremgår det, om borgeren skal have/skal tilbydes en mentor (ja/nej) 

Tværfaglige delmål/mål 18. Fremgår der tydelige beskæftigelses-/uddannelsesrettede mål/delmål (lav til høj grad) 

19. Fremgår der tydelige sociale mål/delmål (lav til høj grad) 

20. Fremgår der tydelige sundhedsrettede mål/delmål (lav til høj grad) 

Survey 

Der er gennemført en survey blandt alle landets jobcentre. Surveyen er udviklet i samarbejde med 

STAR og er inden udsendelse pilottestet i tre kommuner, der er repræsenteret i evalueringens hørings-

gruppe. Formålet var her at sikre forståelighed samt relevante og udtømmende svarkategorier. 
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Surveyen er efterfølgende sendt til samtlige kommuner adresseret til arbejdsmarkedschef, jobcenter-

chef eller tilsvarende. Udsendelsen er foretaget jævnfør kontaktliste udarbejdet af beskæftigelsesregio-

nerne og leveret til Deloitte af STAR. Det er centralt at bemærke, at i forhold til de kommuner, der sam-

arbejder om fælles jobcenter/beskæftigelsesafdeling, er der kun sendt til den primære kommune. Dette 

giver en respondentgruppe på 95. 69 kommuner har svaret på skemaet, hvilket giver en svarprocent på 

73. Af nedenstående figur fremgår det, hvilke kommuner der har svaret på skemaet opdelt efter regio-

ner. Som det fremgår, er kommunerne godt repræsenteret i samtlige regioner. 

Figur 17. Svarprocent fordelt på regioner 

 

Aktivitets- og ressourcedata 

For at sikre et billede af aktivitet, omkostninger og organisering i klinisk funktion er der rekvireret en 

række data fra regionerne vedrørende aktivitet og ressourceforbrug knyttet til sundhedskoordinatorerne 

og klinisk funktion. Regionerne er blevet bedt om i videst muligt omfang at fordele omkostninger og 

aktivitet på de enkelte kommuner. De indkomne data er efterfølgende blevet valideret ved telefoninter-

view. 

Til at analysere og vurdere overhead i regionerne er der desuden indsamlet yderligere budgetmateriale. 

▪ Region Midtjylland (84 kommuner) 

▪ Region Syddanmark (71 kommuner) 

▪ Region Nordjylland (73 kommuner) 

▪ Region Sjælland (65 kommuner) 

▪ Region Hovedstaden (70 kommuner) 
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Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Center for Arbejdsmarked

Målgruppe (LAB) Antal borgere med kontaktforløb ultimo juni

LAB 2.1 Forsikret ledig 1.716

LAB 2.5 Sygedagpengemodtager 758

LAB 2.3 Kontanthjælp 534

LAB 2.12 Uddannelseshjælp 324

LAB 2.2 Kontanthjælp 300

LAB 2.13 Uddannelseshjælp 240

LAB 2.11 Ressourceforløb 137

LAB 2.4 Revalidend 113

LAB 2.14 Jobafklaringsforløb 61

Sum: 4.183

Målgruppe (LAB) Antal personer med kontaktforløb

LAB 2.1 Forsikret ledig 973
LAB 2.3 Kontanthjælp 495
LAB 2.5 Sygedagpengemodtager 458
LAB 2.2 Kontanthjælp 231
LAB 2.13 Uddannelseshjælp 205
LAB 2.11 Ressourceforløb 163
LAB 2.12 Uddannelseshjælp 140
LAB 2.4 Revalidend 108
LAB 2.14 Jobafklaringsforløb 75
LAB 2.7 Fleksjobberettiget 55
Ingen ydelse 14
LAB 2.10 Selvforsørgende 7

Sum: 2.924

I juli måned 2015 gennemført Center for Arbejdsmarked en organisationstilpasning medhenblik på at bringe balance i
budgettet. Denne rapport følger løbende op på indsatsen med henblik på at vurdere effektiviteten i organisationstilpasningen.

Tabellen neden for til venstre viser, hvor mange kontaktforløb CAM havde på de enkelte målgrupper ved udgangen af juni måned
2015. Tabellen til højre viser, hvor personerne fra juni er i systemet på den seneste opdaterede måned. Figurerne giver dermed
mulighed for at følge udviklingen i indsatsen. Forskellen mellem de to tal er et udtryk for, hvor mange personer der er blevet
selvforsørgende.  

Senest opdaterede måned

SEP

Antal borgere som er blevet selvforsørgende siden juni måned 2015

1.259
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Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Center for Arbejdsmarked

Neden for er selvforsørgelsesgrad præsenteret. Den er et udtryk for hvor stor en andel af dem der havde et kontaktforløb i juni
måned 2015, som er blevet selvforsørgende. Selvforsørgende betyder, at den pågældende person ikke længere modtagere en
offentlig forsørgelsesydelse. Selvforsørgelsesgraden følges løbende og benchmarkes med samme periode i 2014. Det giver
mulighed for at vudere om der den samme afgang til selvforsørgelses som sidste år. Organisationstilpasningen har til hensigt at
opnå, at flere bliver selvforsørgende og dermed burde andelen hver måned være større end sidste år. 

Måned JUL AUG SEP

Andel 15 % 25 % 30 %

Nedenfor fremgår selvforsørgelsesgraden med juni måned 2015 som
udgangspunkt. Er andel højere end i 2014 fremhæves måneden med grøn

Nedenfor fremgår selvforsørgelsesgraden med juni måned 2014 som udgangspunkt

Måned JUL AUG SEP

Andel 10 % 16 % 23 %
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Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Center for Arbejdsmarked

Neden for er udviklingen i antallet af kontaktforløb præsenteret for udvalgte målgrupper. Det skal bemærkes at opgørelsen er baseret
på antallet af kontaktforløb og ikke antal fuldtidspersoner (i kan dermed ikke sammenligne udviklingen direkte med prognosetallene
som er omregnet til antal fuldtidsledige).
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Fraværsstatistik Frederikshavn Kommune Dato: 13. august 2015 

Nedenstående figur viser udviklingen i den sygdomsrelaterede fraværsprocent i 

Frederikshavn Kommune i 2013, 2014 og 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frederikshavn 

Kommune 

Sygefravær (%) 

2013 2014 2015 

Januar 5,65 4,99 4,67 

Februar 5,29 4,59 4,85 

Marts 3,90 4,91 5,03 

April 3,42 3,78 3,66 

Maj 3,52 3,60 3,26 

Juni 3,55 3,42 3,49 

Juli 2,83 2,91 2,54 

August 3,19 3,47  

September 4,27 4,49  

Oktober 4,16 4,22  

November 4,71 4,64  

December 4,24 4,02  

Gennemsnit 4,06 4,09 3,93 

 

Ovenstående data er trukket i KMD Opus Fravær; ”Sygdomsrelateret fraværsprocent” den 

11. august 2015. 
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Nedenstående figur viser den sygdomsrelaterede fraværsprocent for centrene i 

Frederikshavn Kommune for de seneste 13 måneder (fra juli 2014 til og med juli 2015). 

Farverne illustrerer direktørområderne. Rapporten omfatter sygefraværsårsagerne: 

Sygdom, Delvist syg, Nedsat tjeneste, § 56 og Arbejdsskade. 

 

 

 

Data er trukket 11. august 2015 i KMD Opus Fravær ”Sygdomsrelateret fraværsprocent” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sygdomsrelateret 
 fraværsprocent 

Juli 
2014 

Aug. 
2014 

Sept. 
2014 

Okt. 
2014 

Nov. 
2014 

Dec. 
2014 

Jan. 
2015 

Feb. 
2015 

Marts 
2015 

Apr.. 
2015 

Maj 
2015 

Juni 
2015 

Juli 
2015 

Gennem 
snit 

Økonomi & Personale 0,36 0,64 0,47 0,72 0,52 0,26 0,36 0,57 0,73 0,55 0,23 0,32 0,25 0,46 

Udvikling og Erhverv 2,90 3,70 4,98 3,16 2,70 2,01 6,20 3,03 2,91   0,62  2,41 

Arbejdsmarked 5,02 6,62 8,37 7,03 6,35 6,17 6,61 6,40 6,96 3,47 3,65 4,29 2,58 5,65 

Ejendomscenteret 3,04 3,50 4,18 3,80 3,72 3,60 5,60 6,25 5,75 3,08 3,17 2,95 3,34 3,97 

Teknik og Miljø 3,39 2,73 4,31 4,25 4,13 3,18 3,60 4,45 3,88 3,75 3,78 5,99 3,48 3,91 

Park og Vej. 8,72 9,77 9,47 9,62 7,76 4,55 5,10 5,79 6,91 3,19 3,28 4,83 3,96 6,13 

Familie 1,94 2,42 3,08 5,64 5,38 2,95 3,56 3,40 3,66 2,65 2,50 3,67 2,64 3,34 

Skole 1,53 2,37 3,80 3,47 4,58 3,80 4,05 3,24 3,44 2,54 2,22 2,52 1,04 2,98 

Bibliotek og 
Borgerservice 

2,58 1,81 4,50 4,64 5,43 4,35 4,83 6,13 5,45 3,72 1,41 2,67 1,95 3,81 

Kultur og Fritid 1,59 1,69 3,40 2,62 2,76 0,19 1,03 1,14 0,94 0,43 0,96 1,07 0,88 1,42 

Dagtilbud- og Fritidstilbud 2,38 2,81 3,51 3,23 4,01 3,80 4,27 4,88 4,89 4,09 3,40 3,77 2,78 3,69 

Ungeenhed 1,74 1,49 1,40 1,27 1,84 1,57 2,61 2,91 2,87 2,43 2,26 2,56 1,87 2,05 

IT, Digitalisering og 
Velfærdsteknologi 

5,91 6,41 9,85 4,71 5,24 7,12 0,92 2,58 3,52 1,41 1,09 1,91 1,19 4,02 

Ledelsessekretariatet  2,45 4,35 0,97 0,96 0,30 0,62  0,63 0,65    0,81 

Social- og 
Sundhedsmyndighed 

1,17 1,00 3,33 2,06 0,83 0,84 2,48 3,82 4,55 2,59 3,45 3,26 3,02 2,46 

Sundhed og Pleje 4,62 5,08 6,41 6,11 6,48 5,93 7,18 7,48 7,30 5,41 4,99 5,20 3,97 5,83 

Handicap og Psykiatri 3,70 4,96 6,22 6,00 6,60 6,08 6,62 7,41 9,30 6,94 5,54 4,73 4,11 5,99 
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