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Rehabilitering i  

beskæftigelsesindsatsen 

Reform af førtidspension og fleksjob, i kraft januar 2013 

Reform af kontanthjælp, i kraft januar 2014 

Reform af sygedagpenge 

 

Rehabiliteringsteam 

Ressourceforløb 

Koordinerende sagsbehandler 

Øget fokus på mentorordninger 

Helhedsorienteret og koordineret indsats 

 



Hvilke udfordringer skal  

rehabiliterende indsats være svaret på? 

Kommunikation mellem instanser og sektorer 

Faglig koordinering/fagligt samarbejde 

Tidskoordinering mellem parallelle indsatser og forløb 

 

Tidlig indsats 

 

Borgerinddragelse 

Caswell et al. 2012; Weibel & Madsen 2012 



Kommunikationsproblemer 

”De er ikke altid alt for gode til at få meldt tilbage til 

sagsbehandleren her. De har en ok relation til borgeren, nogle af dem, 

men så er det som om, at det bliver glemt, at det faktisk også skal 

bruges til noget, det de render og laver. Så skal man have fat i dem hver 

gang, man skal have et eller andet at vide med, hvordan det går. 

Det er sådan lidt frustrerende, hvis borgeren ringer herind, og man sidder der 

som blind makker og ikke rigtig ved, hvad det er de taler om, fordi man ikke 

har fået nogen tilbagemelding.” 

Kontanthjælpssagsbehandler (Weibel & Madsen 2012) 



Faglig koordinering og samarbejde 

”Jeg synes også at der er andre parallelindsatser, hvor man ser at de 

har et snit af en borger. ’Det her er mit fokusområde, det er 

misbrug, det er det jeg skal koncentrere mig om og ikke så meget andet. I 

forhold til mit sigte vil pension være rigtig godt, for det tror jeg kan gøre 

vedkommende stoffri. Fordi det er mit mål.’  

Sådan tror jeg at der er flere - jo mere specialiseret det bliver og jo 

mindre et stykke af kagen man har, så har de hver deres mål for hvad 

som skal lykkes (...)”  

Kontanthjælpssagsbehandler (Caswell et al. 2012) 

 



Inddragelse af borgeren 

”Kan man bibringe [borgerne] den forståelse, at der faktisk er en mening 

med galskaben – fordi sådan kan det somme tider komme til at se ud 

for dem: nu har vi rykket rundt i det her, hvad skal det bruges til? 
Men det har faktisk et formål, det er bare svært at se. - Kan man bibringe 

dem den forståelse, så er man nået et godt stykke hen ad 

vejen. Men det tager tid.” 

  Kontanthjælpssagsbehandler (Caswell et al. 2012) 



Rehabilitering 

 

Rehabilitering er en målrettet og tidsbestemt samarbejdsproces mellem 

en borger, pårørende og fagfolk.  

 

Formålet er at borgeren, som har eller er i risiko for at få betydelige begrænsninger i 

sin fysiske, psykiske og/eller sociale funktionsevne, opnår et selvstændigt og 

meningsfuldt liv.  

 

Rehabilitering baseres på borgerens hele livssituation og beslutninger og består 

af en koordineret, sammenhængende og vidensbaseret indsats. 

 

 

Rehabiliteringsforum Danmark & MarselisborgCentret 2004: Rehabilitering i Danmark. Hvidbog 

om rehabiliteringsbegrebet. Aarhus, MarselisborgCentret 

 



Rehabilitering i  

beskæftigelsesindsatsen? 

En målrettet og tidsbestemt proces mellem en borger og fagfolk. 

 

Formålet er, at borgeren, som har betydelige fysiske, psykiske og/eller sociale 

begrænsninger i arbejdsevne, opnår størst mulig grad af selvforsørgelse. 

 

Rehabilitering i beskæftigelsesindsatsen baseres på borgerens  

hele livssituation, som den relaterer sig til arbejdsmarkedet, og består 

af koordineret, sammenhængende og faglig indsats. 

 

 

- Et ”paradigmeskifte”? 



Betydning for praksis 

Nye roller for jobcentersagsbehandlerne? 

- Beslutningskompetence og myndighed 

- Helhedsorientering og/eller koordinering 

- Tværfaglighed som socialfaglig kompetence 

 

Faglige/individuelle faktorer 

- Interesse og villighed 

- Faglig sikkerhed og forståelse af (grænser for) egen ekspertise 

- Grundlæggende indsigt i samarbejdspartnernes faglighed 

- Kommunikationsevner 

 

Organisatoriske faktorer 

- Arbejdsvilkår 

- Ledelsesmæssig opbakning 

- Organisatoriske grænser (og ‘huller’ herimellem) 

- Budget/økonomi – forskellige budgetmodeller, omkostninger/gevinster 

- Målsætninger og fleksibilitet i forhold hertil 
Rehabilitering i praksis – de mange virkeligheder, Nyborg Strand 30. oktober 2013 
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