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Revalidering – den gode afgørelse
Faggruppeseminar 2021                        
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Den socialfaglige vurdering

Lægeligt – videnskabeligt
niveau

Socialfagligt vurderingsniveau Arbejdsmarkeds-/handleniveau

Lægen (biologisk):
Objektive fund
Diagnose, prognose
Funktionsbegrænsninger
Behandlingsmuligheder
Psykiateren: (bio-psykologisk):
Obj./subjektive iagttagelser
Diagnose, prognose
Behandling

Psykologen: 
Kval. subjektive iagttagelser
Diagnose, prognose
Behandling

Sagsbehandleren m.
borgeren

Helhedssynet: alle borgerens forhold

Subjektiv dimension: ressourcer
til håndtering af situationen, 
omstillingsberedskab mv.
barrierer for udvikling

Refleksion: grundlaget?

Refleksion: grundlaget?

Særligt tilrettelagte afklarings-
forløb

Alternative afklaringsmodeller

Tværfaglige undersøgelser

tilbagemelding

tilbagemelding

Faglig forklaring?

Virksomhedspraktik

Beskæftigelsesindsats
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De integrerede skøn

• Helbredsforhold

• Sociale forhold

• Arbejdsmarkedserfaring

• Personlige ressourcer

• Omstillingsberedskab

• Fritid

• Økonomi

1+1 ≠ 2

Smerter

• Smerter giver træthed

• Smerter dulmes med medicin

• Smerter påvirker: 

• det sociale liv

• koncentrationsevne

• det mentale overskud

• gør andre problemer sværere

er ikke bare smerter
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Henrik

• 42 år

• 18 års fysisk hårdt arbejde

• Nedslidt, smerter, medicin

• Ledig 1 år

• Sygemeldt 1 år

• Fraskilt, 3 børn

Kvalitative
sammenhænge

STRUKTUR
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SYSTEMATIK
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Begrænsninger i arbejdsevnen

• Udgangspunkt: på lige fod

• Hvad skal trækkes fra?

• Helbredsforhold

• Pykiske forhold

• Sociale forhold
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Personkreds

Begrænsninger i 
arbejdsevnen 

• Mere end midlertidige?

• Indgribende?

• Brede?

• Kombinationer?

• Sammenhænge?

• Fastlåst?

• En portør

• Ryg- og knæproblemer

• Selvlærte it-færdigheder

Indgribende begrænsninger

Servicefag
Kontorfag IT

Fysiske
erhverv
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• En account manager fra IT-firma

• Psykisk lidelse, angst, social fobi

• Alkoholproblemer

Brede begrænsninger

Servicefag

Kontorfag

IT

Fysiske
erhverv

Personkreds

Begrænsninger i 
arbejdsevnen 

Subsidiaritetsprincippet

• Mere en midlertidige?

• Nuværende eller fremtidige?

• Indgribende?

• Brede?

• Kombinationer?

• Sammenhænge?

• Fastlåst?

• Kan behovet for støtte og indsats 
dækkes gennem andre 
almindelige ordninger?
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Hvorfor reva?

Hvad har været forsøgt? Særlige grunde Hvad er det reva kan?

• Indsats

• Hvor lang tid på offentlig forsørgelse?

• Hvorfor gik indsatsen galt?

• Er personen kommet tættere på eller 
længere væk fra arbejdsmarkedet?

• Helbredsforhold

• Familiesituation

• Andre sociale forhold

• Kompetence

• Ro til fokus

• Ydelse

• Den varige/bæredygtige løsning

Susanne, 42 år, selvstændig frisør med 
allergier og nedslidte skuldre. 
Enlig med datter på 8 år.

To praktikker til afklaring 

17

18



04-11-2021

10

19

•Yusuf, 38 år, selvlært it-programmør med PTSD

•To løntilskudsansættelser afbrudt.

•På kontanthjælp. Gift med Fatima. 3 børn.

Personkreds

Begrænsninger i 
arbejdsevnen 

Subsidiaritetsprincippet Behovsprincippet

• Mere en midlertidige?

• Nuværende eller fremtidige?

• Indgribende?

• Brede?

• Kombinationer?

• Sammenhænge?

• Fastlåst?

• Kan behovet for støtte og indsats 
dækkes gennem andre 
almindelige ordninger?

• Kan borgeren fastholdes eller 
komme ind på arbejdsmarkedet, 
så personens mulighed for at 
forsørge sig selv og sin familie 
forbedres?

Potentiale
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Susanne, 42 år, selvstændig frisør med 
allergier og nedslidte skuldre. 
Enlig med datter på 8 år.

To praktikker til afklaring

Gode boglige evner 

22

•Yusuf, 38 år, selvlært it-programmør med PTSD

•To løntilskudsansættelser afbrudt.

•På kontanthjælp. Gift med Fatima. 3 børn.

•Utrolig flair for IT
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Uformelle kompetencer
• Arbejdsevnekriteriet

• Færdigheder

• Interesser

• Fritid

• Erfaringer

• Personlighed

Er personlighed vigtigere end uddannelse?

Selvforsørgelse….?
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Hvor langt skal forløbet være? 

Arbejdsmarkedets
behov

Borgerens ønsker og 
behov (medvirken)

Realistisk plan Hurtigheds-princippet Kompensations-
princippet
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Arbejdsmarkedets behov

• Selvforsørgelse:

• Jobmål så vidt muligt mod 
områder med mangel på 
arbejdskraft

• Reel (formel) erhvervskompetence

• HR: bredest muligt

• U: nicherevalidering

• Klart beskæftigelsesmål

Eksempel
• Trine, 42 år

• Ønske: uddannelse til 
afspændingspædagog

• Mindre gode 
beskæftigelsesmuligheder

• Problemer med skulderen
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Borgerens ønsker og behov

Ønsker = Motivation

Behov: hvad kan borgeren profitere af?

Evner og talenter

Medvirken

Eksempel
• Kristian, 35 år

• I militæret, PTSD efter udsendelse til 
Irak

• I praktik som gartner – særlige evner

• Gartneruddannelsen?
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Realistisk plan

• Skånebehov

• Forudsætninger

• Realistisk opfattelse

• U: nicherevalidering?

Eksempel
• Amanda, 44 år

• Knæproblemer

• 3 års ledighed

• Ønske: Læreruddannelsen
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Hurtighedsprincippet

• Så kort tid som muligt

• Nok, men ikke mere

• Varig arbejdsmarkedstilknytning

Eksempel
• Lukas, 40 år

• Ønske: Bygningskonstruktør (3½ år)

• Bygningstekniker (2 år)
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Kompensationsprincippet

• Kompensation for store begrænsninger i 
arbejdsevnen

• Evner til en videregående uddannelse?

• 5 års grænsen

Eksempel
• Fiona, 25 år

• Handicappet, i kørestol, hjælper

• Student med 12 i snit

• Ønske: videregående uddannelse 
inden for naturvidenskab
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Arbejds-
markedets
behov

Borgerens 
ønsker og 
behov 
(medvirken)

Realistisk plan Hurtigheds-
princippet

Kompensations-
princippet

- er planen 
rettet mod 
områder med 
mangel på 
arbejdskraft?

-giver forløbet 

en reel 

erhvervs-

kompetence?

- tager 
forløbet 
hensyn til 
borgerens 
egne ønsker 
og behov ift. 
fremtidig 
beskæftigelse
?

er der tale om 
en 
realistisk 
plan, som
er forenelig 
med 
skånebehov 
og forud-
sætninger?

- er der tale om 
den hurtigste 
vej til 
beskæftigelse/ 
selvforsørgelse?
(varig arbejds-
markeds-
tilknytning)

- er der tale om 
særlige 
kompensatoriske 
behov på grund 
af store 
begrænsninger i 
arbejdsevnen?

Afvejning

Har du noget du mangler?
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Timingens kunst
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1999 ctr. 2021
• Fatima er 34 år og enlig mor til 3

•

• Tidligere voldeligt ægteskab

• Har arbejdet i 10 år på Grønttorvet

• Oplever tiltagende gener i skuldre, arme, 
hænder – prognosen er dårlig på længere sigt

• Sygemeldt i tidligere tilbud

• Intelligent, gode boglige egenskaber

• Vil gerne uddannes inden for kontorområdet
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