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FORORD  

Om rapportens tilblivelse 
 

Den frivillige forening Landsforeningen af Fleks- og Skånejobbere (LAFS) udarbejdede i begyn-

delsen af 2015 en ansøgning til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) om økono-

misk støtte til et Projekt, der fik titlen: Projekt Joballiancen – jobskabelse og jobformidling for 

psykisk sårbare ledige fleksjobbere (i det følgende kaldet Joballiancen).  

 

Joballiancen blev i 2015-2017 gennemført i samarbejde med den frivillige patientforening Dansk 

Fibromyalgi-Forening (DFF), 7 jobcentre og totalt set 59 ledige borgere. Joballiancen har samar-

bejdet med 7 kommuners jobcentre i Stevns, Køge, Høje Taastrup og Odsherred, Vejle, Holbæk 

og Aalborg. Joballiancen havde til formål, at udvikle og afprøve indsatsen for at få flere ledige 

borgere gjort parate til, at finde og fastholde fleksjob gennem forandrings – og mestringsforløb.  
 

Joballiancen inviterede eksterne eksperter til at understøtte kvaliteten af indsatsen. og til evalue-

ring af indsatsen med særligt fokus på de ledige borgeres udbytte af forløbet. Som fagperson 

blev psykolog, Henriette Cranil inviteret til, at gennemføre kursus i forhold til de ledige sårbare 

borgere, og har ydet en stor indsats.  Sabine Pedersen har ydet en stor arbejdsindsats med do-

kumentation, ved løbende at indsamle og bearbejde data. Det gælder også de deltagende bor-

gere og jobkonsulenter, der ud over at have deltaget i indsatsen, også har besvaret spørgeske-

maer, og deltaget i interviews, ved såvel start som afslutning af deres forandrings- og mestrings-

forløb.  

 

Evalueringen er gennemført i nært samarbejde Merete Hornecker, Hanne Rasmussen og Hans 

Dankert fra LAFS, Judi Olsen fra DFF og ekstern evaluator Tayo Lill Andreasen. Joballiancen er 

finansieret af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR), i henhold til Finanslovens kon-

to, Indslusning på arbejdsmarkedet og Rum til udsatte på arbejdsmarkedet.  Evalueringen er gen-

nemført i perioden juli – september 2017.  
 
 

Hans Dankert,  cand.techn.soc., 

tidligere formand for LAFS 

Merete Hornecker, formand for 

LAFS. 

Hanne Rasmussen, sekretariatsle-

der for LAFS. 

 

Judi Olsen, cand.mag. sekretari-

atschef for DFF. 

Sabine Pedersen, Stud. 

Cand.scient.san.publ. (Folke-

sundhed), DFF. 

Tayo Lill Andreasen, cand.mag. 

seniorkonsulent og ekstern evalu-

ator.  

 

Kbh. september 2017. 
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RESUMÈ  
 

Deltagerne i Joballiancen er meget tilfredse med projektets indsats, hvor de selv har arbej-

det med udgangspunkt i egne talenter og ressourcer, samtidig er med til at definere præ-

misser, perspektiver og fremtidsvisioner. Mere end halvdelen har fået et fleksjob eller prak-

tik. Jobkonsulenter er tilfredse med videns-og kompetenceløft om  psykisk sårbarhed.   
 

Et bemærkelsesværdigt resultat er, at ud af de 38 deltagere i Joballiancen, har 18 ledige borgere 

med psykisk sårbarhed skabt sig et fleksjob eller en praktik, 13 er fortsat i gang med at finde mu-

ligheder på arbejdsmarkedet. 7 faldt fra undervejs på grund af for høj fysisk og mental belast-

ningsgrad. 7 jobcentre med deres virksomhedskontakter deltog, og 2 frivillige interesseorganisa-

tioner stod for projektets samlede udførelse. Da det erfaringsmæssigt er markant vanskeligere, at 

få ledige med særlige behov tilknyttet arbejdsmarkedet på specielle vilkår, må Joballiancens ind-

sats betegnes som en succes.  
 

Joballiancen er gennemført i et nært samarbejde med Landsforeningen af Fleks- og Skånejobbere 

og Dansk Fibromyalgi-Forening i perioden 1. august 2015 til 1. juni 2017. 
 

Joballiancen gennemførte organisering, koordinering, formidling og kommunikation omkring im-

plementering af indsatsen. Herunder i samarbejde med syv jobcentre organisering og koordine-

ring vedrørende rekruttering og visitation af ledige borgere. Joballiancen indledte også et særde-

les frugtbart samarbejde med Konsulenthuset Cranil, der bidrog til udvikling og afprøvning af 

indsatsen.  
 

Formålet med Joballiancen var, at få flere ledige borgere med psykisk sårbarhed, til at opnå en 

tættere tilknytning til arbejdsmarkedet gennem fleksjob. Med inspiration fra ”Triple-Helix model”, 
(der er et samspil mellem frivillige interesseorganisationer, myndighedsinstitutioner, borgere og virksomhe-

der), udviklede og afprøvede Joballiancen et sammenhængende koncept med to hovedforløb, 

der havde fokus på, at øge viden og kompetencer om forandrings- og mestringsteorier, for såvel 

jobkonsulenter, som ledige borgere. Forløbene blev afprøvet med jobcentre på Sjælland og i 

Jylland. 
 

Forløbet for jobkonsulenter, samt forløbene for borgere, herunder tilrettelæggelse, form og ind-

hold, er udviklet og gennemført med høj faglig kvalitet. Tilbagemeldinger fra borgerne om deres 

udbytte af forløbene, ligger over middel.  Borgerne giver udtryk for, at de især har fået udbytte af 

det teoretiske overblik over mestring og resiliens, og i samarbejdet med andre, over egne talen-

ter og ressourcer, samt at de blev medinddraget igennem hele forløbet. Deres egen vurdering er, 

at de har haft stort udbytte af forløbet, og de i særdeleshed er positive i forhold til opfølgningen 

med Talentklubforløb, den individuelle coaching og 24/7 støtte, samt den forståelse de har mødt 

fra Joballiancens medarbejdere og undervisere. 
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Tilbagemeldingerne fra Jobkonsulenterne om deres udbytte af forløbet viser, at de har været 

meget tilfredse med kvaliteten i undervisningen, og hovedparten mener, at nogle af redskaberne 

var brugbare i en sådan grad, at de ville viderebringe det til kollegaer.  
 

Borgernes, såvel som jobkonsulenters, faglige udbytte af forløbet, vurderes at have været højt. 

For borgerne er der opnået forandringer fra fastlåste her og nu situationer, til selvindsigt og selv-

erkendelse der peger fremad. Resultatet med antallet af borgere, der er kommet i fleksjob eller 

praktik, taler for sig selv. For jobkonsulenterne vurderes det, at det faglige udbytte, specifikt hvad 

angår begrebet psykisk sårbarhed, har været højt.  
 

Joballiancen sigtede mod at opbygge kapacitet i organisationerne ved at udvikle et samlet kon-

cept, og en model for ledige sårbare borgere, der viste, at det godt kan lade sig gøre, at hjælpe 

psykisk sårbare borgere, med at finde en plads på arbejdsmarkedet. Desuden var det et ønske, at 

det samlede resultat fik en vis transferværdi, som model for jobskabelse, jobformidling og fast-

holdelse.  
 

Evalueringen her viser, at Joballiancens aktivitetsmål er nået for både jobkonsulenter og borgere, 

i form af en øget grad af viden og kompetencer om psykisk sårbarhed og mestringsstrategier. 

Desuden har det været virkningsfuldt, og haft effekt for borgere i forhold til at komme nærmere 

arbejdsmarkedet. Der er opbygget kapacitet og udviklet modeller, der kan anvendes direkte i 

Landsforeningen af Fleks- og Skånejobbere, samt i Dansk Fibromyalgi-Forening, i det daglige 

arbejde med medlemmerne. Konceptet som det er nu, kan desuden overføres direkte til yderlige-

re afprøvninger i samarbejde med jobcentrene. På sigt vil det være formålstjenligt, at samle op på 

langtidseffekter og overveje behov for justeringer og tilpasninger, samt eventuelt  at finde veje til 

at sprede det til andre veldefinerede målgrupper.  
 

Hvad er det, der har virket? 
Joballiancens indsats kan umiddelbart se ud til at være ”noget vi har prøvet før”. Hvad er det så 

der har virket?  Det er vanskeligt at pege på en enkelt faktor, det er mere helheden i Joballian-

cens indsats, sammensætningen af komponenter, og tilgangen til psykisk sårbare borgere, der ser 

ud til at have virket. En væsentlig forklaring er, at forandring-og mestrings processer er foregået i 

et ”magtfrit rum”, hvor borgerne i et tillidsfuldt fællesskab sammen, og hver for sig, har formået, 

at flytte sig fra en her-og nu fastlåst situation, til at se nye muligheder, og at mange er lykkedes 

med at få et fleksjob. En anden vigtig faktor er Joballiancens udvikling af begrebet Helhedsvurde-

ring og tilgang til at møde mennesker med gensidig respekt og forståelse, som grundlag for, at få 

mennesker til selv at skabe forandringer. En tredje faktor er Talentklubberne, hvor deltagerne 

arbejder med egne talenter og ressourcer, og med at definere egne perspektiver og visioner for 

fremtiden.  
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JOBALLIANCENS KONTEKST  

Nationale beskæftigelsesstrategier i forhold til fleksjob  
Gennem de seneste mange år har man i arbejdsmarkeds- og socialpolitikken haft fokus på udnyt-

telse af borgernes resterhvervsevne, og en bestræbelse mod at nedbringe antallet af borgere på 

passiv/offentlig forsørgelse. Disse bestræbelser på at ændre holdninger og adfærd, har været 

understøttet af en række politiske initiativer, blandt andet ændringer af lovgivning gennem refor-

men af førtidspension og fleksjob fra 1. januar 2013.1 

 

Intentionen har været at forsøge at begrænse adgangen til førtidspension (passiv/offentlig forsør-

gelse), for i stedet i højere grad at tage udgangspunkt i de ressourcer og den eventuelle rester-

hvervsevne, som den enkelte borger har i forhold til arbejdsmarkedet. Dette er sket blandt andet 

gennem en opprioritering af fleksjobordningen, som indebærer en potentiel tilknytning til ar-

bejdsmarkedet for den enkelte borger. Intentionerne med reformen af førtidspension og fleksjob 

er: 

• Flest muligt skal i arbejde og forsørge sig selv.  
• Adgangen til førtidspension begrænses, og der skal gives en tidlig, tværfaglig og sam-

menhængende indsats i et ressourceforløb eller minifleksjob med fokus på udvikling af ar-
bejdsevne.  

• Fleksjobordningen målrettes, så også personer med en lille arbejdsevne kan komme ind i 
ordningen.2 

Omstillingen har været dramatisk i den betydning, at mange borgere som tidligere ville have op-

nået tilkendelse af førtidspension, nu i stedet bliver visiteret til fleksjob, eller bliver omfattet af en 

række aktiveringstiltag, ressourceforløb og arbejdsprøvninger, som har til formål at afklare og 

afprøve deres resterhvervsevne med det formål, at skabe vej til arbejdsmarkedet. 

 

 Argumenterne for at tilskynde til en orientering hen mod arbejdsmarkedet, har været indhyllet i 

hensynet til den enkelte borger, blandt andet med det argument, at det for den enkelte borger er 

væsentligt at være en del af det fællesskab, som arbejdsmarkedet udgør i den enkeltes hverdag; 

noget af stå op til om morgenen, noget der skaber mening og giver identitet som medborger. 3 

 

Disse intentioner, som i sig selv giver mening, har vist sig vanskelige at omsætte til praksis. Admi-

nistrationen i kommunerne har vist sig at være meget forskellige, og har blandt andet manifeste-

ret sig i fx sengepraktik, raskmelding af borgere mens de var indlagt på sygehus til behandling 

                                                
1 Love, bekendtgørelser og vejledninger for reformen af førtidspension og fleksjob/Styrelsen for Arbejdsmarked og 

Rekruttering. 
2 Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. 
3 Avisen DK, diverse temaartikler om Fleksjobreformen 
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mv. Eksempler, hvor grænserne for en tilskyndelse til at være på arbejdsmarkedet, synes at være 

overskredet.4 

 

Bestræbelserne på at sikre borgernes orientering mod arbejdsmarkedet, nåede et nyt niveau i 

forbindelse med introduktionen af minifleksjob i forbindelse med reformen af førtidspension og 

fleksjob fra januar 2013, hvor man principielt fjernede den nedre grænse for hvilken resterhvervs-

evne, man ville forsøge at udnytte på arbejdsmarkedet.  

 

Minifleksjob har i et vist omfang vist sig at være en succes, idet der har været en kraftig vækst i 

tilkendelse af fleksjob under 10 timer. Der ses dog samtidig et kraftigt fald i tilkendelser af før-

tidspension. 

 

For at øge tilskyndelsen til en maksimal udnyttelse af resterhvervsevnen, blev der i reformen af 

januar 2013 også indbygget en økonomisk incitamentsstruktur, således at den enkelte borger fik 

en økonomisk fordel af, at forsøge at maksimere timeantallet på arbejdsmarkedet.5 

 

I september måned 2016 var 66.350 personer i fleksjob. Det er hele 29 procent flere end i samme 

måned i 2012, hvor 51. 591 var i fleksjob - altså få måneder før fleksjobreformen trådte i kraft den 

1. januar 2013. Tallene viser også, at hele 58 procent af de personer, som er kommet i fleksjob 

efter reformen, er i fleksjob på højest 10 timer om ugen, som særligt er målrettet borgere med en 

lille arbejdsevne. De seneste tal for antallet af små fleksjob dækker august 2016, hvor 8.864 fleks-

jobbere arbejdede 1 til 5 timer om ugen, mens 10.095 arbejdede 6 til 10 timer om ugen. Væksten 

er således primært sket på minifleksjobområdet.6 

 

                                                
4 Avisen DK , diverse artikler om konsekvenserne af fleksjobreformen 
5 Der er ingen nedre grænse for antallet af ugentlige arbejdstimer i et fleksjob.  

·  Arbejdsgiver udbetaler kun løn for det antal timer, medarbejderen reelt yder på arbejdspladsen.  
·  Lønnen suppleres med et fleksløntilskud direkte til personen.  
·  Fleksjobvisiterede har pligt til at være aktivt jobsøgende, deltage i kontaktsamtaler på jobcentret og have deres 
CV på jobnet.  
·  Et fleksjob bevilges for en periode på fem år. Derefter tages der stilling til, om den pågældende stadig er beretti-
get til fleksjob  
·  Der er øget brug af de sociale kapitler, når en person skal fastholdes i et fleksjob 
·  Den ansatte i fleksjob har et økonomisk incitament til at øge timetallet 

Se: http://www.cabiweb.dk/reformfleksjob/  
6 Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering 
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Det er indlysende, at en række borgere gennem minifleksjobordningen har opnået en positiv til-

knytning til arbejdsmarkedet, som har styrket den enkeltes selvværd og oplevelse af mening i 

hverdagen. Men som nævnt har der også været eksempler på fleksjob på få minutter og timer om 

ugen, som forekommer uhensigtsmæssigt. 

 

Det samfundsmæssige behov for at forsøge at begrænse væksten i antallet af borgere på passiv 

forsørgelse, har naturligvis været helt legitim set i forhold til den vækst, som har kunnet iagttages 

over de sidste 15-20 år, blandt andet i form af det stigende antal af personer, som blev tilkendt 

førtidspension og dermed overgik til passiv forsørgelse. (se tabel).  

 

Ideologisk og i den offentlige debat, har man dog samtidig introduceret en stigende mistænke-

liggørelse af borgerne med nedsat arbejdsevne i form af antydning af manglende lyst, vilje og 

motivation i forhold til en aktiv deltagelse på arbejdsmarkedet. 

 

Sideløbende med denne udvikling er der sket et paradigmeskift i social- og arbejdsmarkedspoli-

tikken, og i de metoder som anvendes, idet man har forsøgt at flytte fokus fra den enkelte bor-

gers begrænsning til borgerens ressourcer.  

 

Tidligere indgik de lægelige vurderinger og udtalelser med stor vægt i tilkendelse af førtidspensi-

on, og de deraf følgende helbredsmæssige begrænsninger i arbejdsevnen, indgik som mere eller 

mindre objektive mål for begrænsningen af arbejdsevnen. En utilsigtet virkning af dette, var i et 

vist omfang jagten på diagnoser, især forsøg på at få en diagnose anerkendt, og dermed bane 

vejen for på et objektivt grundlag at få tilkendt fx førtidspension. 

 

Ændringerne, fra at se på begrænsninger og til i stedet for at se på ressourcer, har især været 

italesat  gennem introduktion af ideerne om et helhedssyn på borgeren, som er blevet understøt-

tet gennem udviklingen af en række metoder i det sociale arbejde, som har fokus på, at kunne 
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afdække ressourcer, og se den enkelte borger i et helhedsperspektiv (f.eks. VUM, Voksen Udred-

nings Metoden).7 
 

Helhedssynet på borgerne har haft til formål, at flytte fokus fra lægeligt dokumenterede be-

grænsninger, til den enkelte borgers samlede ressourcer. Intentionen har være, at flytte fokus fra 

begrænsninger i form af fx erhvervede helbredsproblemer over tid, til i højere grad at tage ud-

gangspunkt i, her og nu situationen, og i en helhedsvurdering af muligheder og perspektiver for 

den enkelte borger.  
 

Udfordringerne og begrænsningerne i denne fremgangsmåde har været, at man har skullet ind-

drage helt nye og komplekse problemstillinger i vurderingen af borgernes arbejdsevne, såsom 

opvækstvilkår, traumer, familiemæssige relationer og udfordringer, succes og nederlag i tilværel-

sen, psykologiske barrierer og problemstillinger mv., altså en række meget komplekse problem-

områder, hvis intentionen om helhedssyn i praksis har skullet gennemføres.  
 

Man kan få det indtryk, at metodens kompleksitet har medført, at man i kommunernes sagsbe-

handling,  i stedet for at arbejde med disse komplekse problemstillinger, har valgt at udfordre 

den konkrete arbejdsevne i form af gentagne arbejdsprøvninger, praktikforløb mv., hvor man har 

forsøgt at finde ud af, hvordan den enkeltes udfordringer og begrænsninger, har omsat sig i en 

konkret arbejdsevne. Forklaringen er givetvis mangel på redskaber og ressourcer i forhold til, i 

praksis, at benytte informationer og viden fra den helhedsorienterede tilgang til borgeren. 
 

I den samme periode er der sket en voldsom vækst i antallet af borgere, som tildeles en førtids-

pension pga. psykiske vanskeligheder og udfordringer, ligesom borgere med ikke diagnosticere-

de problemer og udfordringer, har været i voldsom vækst (se tabel). 
 

Tabel Hoveddiagnose for tilkendte førtidspensioner til ansøgere uden pension.  
Procentandel 2014 
 2015  2016  2.kvt. 

2015  

3.kvt. 

2015  

4.kvt. 

2015  

1.kvt. 

2016  

2.kvt. 

2016  

3.kvt. 

2016  

4.kvt. 

2016  

Ændring ift. 4. 

kvt. 2015, 

pct.point  

Lidelser i 

bevæge

appa-

ratet  

13,1  13,7  15,5  13,9  12,0  13,8  15,4  15,8  15,6  15,1  1,3  

Psykiske 

lidelser  
39,4  41,5  43,6  40,5  40,0  41,5  42,0  42,4  43,9  45,8  4,3  

Andre 

lidelser  
47,5  45,1  40,9  45,6  48,0  44,7  42,6  41,8  40,5  39,1  -5,6  

I alt  100  100  100  100  100  100  100  100  100,0  100,0  

 
                                                
7 Socialstyrelsen.dk/tværgående/sagsbehandler, 1.udgave april 2011, 2.udgave juni 2012, 3. udgave, marts 2013. 
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Samtidig er antallet af borgere med stress symptomer og sygemeldinger på grund af stressrelate-

rede problemer vokset betydeligt. 8 

 

Dette giver i sig selv de kommunale systemer en række udfordringer. I disse tilfælde er erfaringer 

og oplevelser fra arbejdsmarkedet, den direkte årsag til de helbredsmæssige problemer, men 

samtidig er tilbagevenden til arbejdsmarkedet en del af medicinen, set ud fra et samfundsmæs-

sigt synspunkt.  

 

De psykiske problematikker udgør en voldsom udfordring for samfundet og for sagsbehandlere i 

kommunerne, på grund af deres kompleksitet, og ud fra en intention om en helhedsorienteret 

tilgang til den enkelte borger. 

 

Der er blandt kommunale sagsbehandlere en udbredt forståelse for den manglende viden, man 

som sagsbehandler har på området vedr. psykisk sårbare, hvilket blandt andet er baggrunden for 

Joballiancen.9 

 

Usikkerheden blandt de kommunale sagsbehandlere er stor, når det drejer sig om, ”hvad kan 

man gøre og hvad bør man ikke kan gøre”, når sagsbehandlere bliver konfronteret med en bor-

ger med psykiske udfordringer og problemer. Redskaberne er begrænsede og den samfunds-

mæssige målsætning er integration på arbejdsmarkedet. 

 

I Joballiancen har man taget de samfundsmæssige udfordringer op, og forsøgt at tage afsæt i 

helhedsvurdering af borgernes ressourcer fremfor begrænsninger. Gennem en helhedsorienteret 

indsats med udvikling af koncepter, afprøvning af metoder, gennemførelse af aktiviteter, kurser 

om forandrings- og mestringsprocesser samt videns-og kompetenceløft, er der sat fokus på be-

grebet ”psykisk sårbarhed”, og nye metoder til fremme af psykiske sårbare borgeres adgang til 

arbejdsmarkedet. 

Begrebet psykisk sårbarhed er ikke entydigt  
Psykisk sårbarhed er ikke et entydigt begreb eller diagnose. Det har mange forskellige årsager og 

fremtrædelsesformer. Det kan udløses af begivenheder og udfordringer i løbet af vores tilværelse, 

og kan betyde ændringer i vores adfærd og følelsesmæssige forandringer i form af bekymring, 

angst, isolation, oplevelse af afmagt mv. Begrebet psykisk sårbarhed er altså en tilstand, som 

mange kender til. Det kan også have baggrund i traumer, stress og belastninger. Uanset årsag, 

belastes evnen til at håndtere hverdags- og arbejdsliv på normale vilkår. Det påvirker kognitive 

funktioner, såsom mangel på koncentration, hukommelsesbesvær, vanskeligt ved at overskue, 

                                                
8 Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering 
9 Ugebrevet A4, Trine Lund, Psykiatrifonden, 9. jan. 2015. http://www.ugebreveta4.dk/psykisk-syge-svigtes-af-

jobcentre_19959.aspx En undersøgelse vedrørende ”Fleksjobambassadører”. 
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planlægge og strukturere selv mindre dagligdags situationer, samt udløser overdreven træthed. 

Alt i alt påvirker det derfor den enkeltes mulighed for, at varetage og fastholde et arbejde på or-

dinære vilkår.  

 

Det karakteristiske for borgere, som har betegnelsen ’psykisk sårbare’ er, at de i særlige situatio-

ner, eller som en generel tendens, reagerer voldsommere på ydre eller indre oplevelser i form af 

ændringer i adfærd, stigende bekymring, vanskelighed ved at træffe rationelle beslutninger, de 

oplever stemningsskift, mangler selvværd og selvtillid, og har ofte følelsen af at være anderledes. 

Disse oplevelser og erfaringer medfører ofte begrænsninger i den enkelte borgers livssyn og ad-

færd, samt troen på egne kræfter og muligheder mv. 

 

Det kan være vanskeligt for psykisk sårbare, at finde forståelse i omgivelserne for deres særlige 

behov, og de kan blive opfattet som besværlige blandt andet, fordi forskellige opfattelser af 

samme virkelighed kan være svære at diskutere. 

 

Modpolen i forhold til psykisk sårbarhed, er betegnet ved begrebet resiliens. Resiliens betyder 

egentlig elasticitet, spændstighed eller modstandsdygtighed. På det psykologisk område, bruges 

betegnelsen til at karakterisere robusthed og evne til at klare sig  godt, evne til at håndtere sit liv 

på trods af traumer, stress og belastninger. 

 

Joballiancen bygger på begrebet ”psykisk sårbarhed”, der ikke er et entydigt begreb, som vist 

ovenfor. Det ses ofte hos mennesker, der er ramt af to eller flere fundamentale livsomstændighe-

der, fysisk sygdom som f.eks. fibromyalgi, skader som følge af alvorlige ulykker, der kan være 

kombineret med tab og sorg. Alt i alt påvirker det derfor den enkeltes mulighed, for at varetage 

og fastholde et job under normale ansættelsesvilkår.  

OM JOBALLIANCEN  

Baggrund og ide 
Joballiancen er baseret på en undersøgelse foretaget af Psykiatrifonden, og offentliggjort i januar 

2015 10. Undersøgelsen viste, at de kommunale sagsbehandlere ikke følte sig tilstrækkeligt klædt 

på, med hensyn til viden og kompetencer hos borgere med psykiske belastninger. Det fremgår af 

Psykiatrifondens undersøgelse, at de såkaldte ”fleksjobambassadører” er en broget flok med 

                                                
10 Ugebrevet A4, Trine Lund, Psykiatrifonden, 9. jan. 2015. http://www.ugebreveta4.dk/psykisk-syge-svigtes-af-

jobcentre_19959.aspx  En undersøgelse vedrørende ”Fleksjobambassadører”, der kom i kølvandet på førtidspensions-

reformen pr. 1. januar 2013. 
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hensyn til baggrund og uddannelse. Undersøgelsen viser, at halvdelen ikke selv mener de er 

klædt på til opgaven.  

• Mindre end hver femte vurderer, at have forudsætninger i høj eller meget høj grad for at 

arbejde med problemstillinger, der er knyttet til psykiske lidelser. Næsten halvdelen oply-

ser, at det har de kun i mindre grad eller slet ikke.  

• Mindre end en fjerdedel mener, at de i høj eller meget høj grad ved, hvordan de skal vej-

lede virksomhederne i forbindelse med ansættelse og fastholdelse af mennesker med stor 

sårbarhed. Næsten en tredjedel ved det i mindre grad eller slet ikke.  

 

Usikkerheden blandt de kommunale sagsbehandlere er stor, når det omhandler borgere med 

sårbarheds problematikker. Redskaberne er begrænsede, og den samfundsmæssige målsætning 

er snæver i forhold til inklusion af psykisk sårbare borgere på arbejdsmarkedet. 

 

På denne baggrund tog Landsforeningen af Fleks-og Skånejobbere (LAFS) i begyndelsen af 2015 

initiativ til at udarbejde en projektbeskrivelse, der tog udgangspunkt i Psykiatrifondens rapport. 

Projektet fik titlen Projekt Joballiancen – jobskabelse og jobformidling for psykisk sårbare ledige 

fleksjobbere.) Joballiancen blev oprindeligt indgået med tilsagn om samarbejde fra Rådet for Psy-

kisk Sårbare på Arbejdsmarkedet 11. På grund af forskellige opfattelser af Joballiancens rammer, 

betingelser og intentioner, blev samarbejdet afbrudt. Dansk Fibromyalgi Forening (DFF) blev ef-

terfølgende kontaktet af LAFS. DFF var et relevant valg, da DFF har erfaringer med fleksjob igen-

nem deres medlemmer, frivillige og fleksjobansatte. DFF har også et omfattende kendskab til 

medlemmernes årelange sagsudredninger fra sundheds- og arbejdsmarkedssystemet, der ofte 

kan medføre belastninger psykisk, socialt og økonomisk.  

 

LAFS har en bred viden og erfaring baseret på deres medlemmers livssituation og daglige udfor-

dringer med at leve med en psykisk sårbarhed. Samme brede kendskab har LAFS til mange med-

lemmers udfordring i forbindelse med tilknytning til arbejdsmarkedet, sideløbende med, at nogle 

jobcentre ikke har fornøden viden og erfaring til at imødekomme de borgere, der er ekstra bela-

stet af sårbarhed.  

 

Da det er markant vanskeligt, at få ledige med særlige behov tilknyttet arbejdsmarkedet, og job-

centrenes konsulenter påviseligt ikke har tilstrækkelig viden om psykisk sårbarhed, har Joballian-

cen haft til hensigt at vise, hvordan det kan lade sig gøre, at inkludere ledige borgere med psykisk 

sårbarhed på arbejdsmarkedet gennem et sammenhængende forandrings- og mestrings koncept. 

 

                                                
11 Jv. Erklæring om samarbejde ”Rådet for Psykisk Sårbare på Arbejdsmarkedet”, 14. maj 2015. Erklæring blev overta-

get af Dansk Fibromyalgiforening, i praksis dog med et udvidet samarbejde og opgaveportefølje.   
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Joballiancen blev gennemført i en 2-årig periode fra august 2015 til juli 2017 og omfattede tre 

hovedfaser: 

1. En udviklingsfase, der bestod i planlægge og opbygge Joballiancens organisering, inklusiv 

intern / ekstern kommunikation og samarbejde med jobcentre/ jobkonsulenter. Indsamle ar-

bejdsmarkedsrelateret viden. Målgruppe afklaring. Rekruttering og visitation af målgruppen af 

borgere.  

2. En implementeringsfase til udvikling og afprøvning af koncept: Videns- og kompetenceforløb 

for jobkonsulenter, samt forandrings-og mestringsforløb for psykisk sårbare ledige borgere. 

Dokumentation og dataanalyser.  

3. Afslutningsfase opsamling, evaluering, forankring og spredning af viden om Joballiancen.  

 

Joballiancen blev endeligt formuleret, planlagt og gennemført af LAFS sammen med DFF, og i 

samarbejde med 7 kommuners jobcentre. Ekstern evaluering (Sabine Pedersen) blev inddraget 

tidligt i forløbet til indsamling af data og dokumentation, og ekstern evaluator (Tayo Lill Andrea-

sen) blev inddraget i afslutningsfasen, og fik til opgave, at udarbejde den endelige evaluering af 

Joballiancen for LAFS og DFF.   

Formål  
Hovedformålet med Joballiancen har således været, at påvise hvordan det er muligt, at bistå psy-

kisk sårbare ledige borgere med at komme i fleksjob, ved at understøtte dem i, at blive arbejds-

markedsparate og fastholde tilknytning til arbejdsmarkedet. Joballiancens ambitiøse sigte var, at 

inddrage 10 jobkonsulenter i en ny indsats, og at 30 ud af 40 ledige borgere, der skulle rektutte-

res til projektet, enten ville komme i fleksjob, virksomhedspraktik, aktivering, eller få tilsagn om 

job indenfor projektperioden.  

 

Målsætninger har således bestået i at understøtte:  

• Målgruppen af ledige borgere i at afprøve en forandrings- og mestringsproces. 

• Øge jobkonsulenters viden om begrebet ”psykisk sårbarhed”, deres kompetencer og ind-

sigt i forhold til målgruppen af borgere. 

• Samarbejde mellem hovedinteressenter: de frivillige interesseorganisationer og jobcentre-

ne.   

Midlet til den nye indsats bestod i, ud fra en Triple-Helix Model 12, at udvikle og afprøve special-

designede koncepter, henholdsvis for jobcentermedarbejdere og for ledige sårbare borgere, med 

henblik på at skabe inklusion og  jobåbninger.  

                                                
12 Marina Ranga and Henry Etzkowitz, Triple Helix Systems: An Analytical Framework for Innovation Policy and Practice 

in the Knowledge Society. Stanford University, CA, USA and Ediburg University Business School, UK. The Triple Helix 

model er en innovations model for nært knyttet samarbejde mellem forskellige former for institutioner  typisk mellem 
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Joballiancen havde et ønske om, at det samlede resultat fik en vis transfer-/ overførselsværdi, som 

koncept for jobskabelse, jobformidling og fastholdelse. På grundlag af erfaringerne med at for-

bedre borgernes tilknytning til arbejdsmarkedet, vil LAFS og DFF udbrede kendskabet til Jobal-

liancens model, koncept, delelementer og resultater til alle landets jobcentre, og andre relevante 

beskæftigelsesfremmende aktører, videns-og forskningsmiljøer, politiske interessenter m.fl.. Sam-

tidig vil erfaringerne blive forankret i LAFS og DFF, i samarbejde med relevante organisationer, 

f.eks. andre patientforeninger, handicaporganisationer og, om muligt, i samarbejde, eller i part-

nerskaber, med jobcentre.  

Målgrupper   
Joballiancens hovedmålgruppe var 10 jobcentre og 40 ledige psykisk sårbare borgere 13, med 

henblik på at få dem i fleksjob og fastholde dem i en arbejdsmarkedstilknytning. Desuden har 

Jobkonsulenter, sagsbehandlere og deres kontakter til virksomheder, været en sekundær mål-

gruppe til at understøtte indsatsen for ledige borgere.   

 

De kriterier målgruppen af borgere blev udvalgt fra, var bredt defineret i forhold til, at de var bo-

siddende i de kommuner, der deltog i Joballiancen. Det skulle være ledige borgere mellem 18-65 

år uanset køn, der selv skulle være interesseret i at få fleksjob.  

 

Målgruppen var psykisk sårbare ledige borgere, der modtager offentlige ydelser, og har en do-

kumenteret funktionsnedsættelse. Målgruppens fælles karakteristika skulle være, at de var psykisk 

sårbare. Joballiancen har bl.a. valgt, at tolke psykisk sårbarhed som problematikker i forbindelse 

med sygdom, stressbelastninger, i nogle tilfælde kombineret med livskriser, som følge af tab og 

sorg i nære omgivelser, og tab af kognitive funktioner, såsom koncentrations- og hukommelses-

besvær.  

 

Målgruppen af jobcentre var i princippet jobcentre i landets kommuner. Der var ingen kriterier i 

øvrigt for udvælgelse og afgrænsning af jobcentre. Virksomheder var ikke en selvstændig mål-

gruppe, da de indgik som en del af jobcentrenes virksomhedskontaktnetværk.  

 Joballiancen - ledelse og organisation 
Den organisatorisk ramme bestod af en styregruppe, der omfattede repræsentanter fra henholds-

vis LAFS og DFF politisk valgte bestyrelser, og en projektledelse, der varetog den konkrete ud-

møntning og implementering af Joballiancen.  Oprindeligt var det planlagt, at ledere fra jobcent-
                                                                                                                                                            
tre aktører universitet, regering og industri. Anvendt her som forståelsesramme for hvad Joballiancen i sit udgangs-

punkt har været inspireret af i sin sammentænkning af samarbejder mellem tre aktører: 1)civilsamfundsorganisationer – 

2) myndighedsinstitutioner dvs. kommuner -3) virksomheder. 

https://triplehelix.stanford.edu/images/Triple_Helix_Systems.pdf  
13 Ydelsesgrundlaget var underordnet ( f.eks. kontanthjælp, sygedagpenge, ledighedsydelse, ressourceforløbsydelse, 

revalidering mv.).  
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re skulle deltage, men grundet den meget lille bemanding fra det enkelte jobcenter, var dette 

ikke muligt. Styregruppen var ansvarlig for at sikre, at Joballiancens succes kriterier blev nået in-

denfor projekts rammer og tidshorisont.   

 

I forhold til projektledelsen varetog LAFS og DFF i fællesskab udvikling og implementeringen af 

rapportering, samt kommunikation af Joballiancen. Projektgruppen udførte opgaver med at plan-

lægge, organisere og udføre aktiviteter, samt sikre økonomi, regnskab og afrapportering i fælles-

skab. Projektgruppen blev udvidet ad hoc i forhold til udvikling og gennemførsel af kursusforløb 

med Konsulenthuset v/Henriette Cranil. Projektopgaverne bestod i kontakt og rekruttering, udvik-

ling og gennemførsel af de forskellige forløb, opsamling og håndtering af specifikke udfordringer, 

opbygning af netværk blandt deltagere, samt dokumentation og evaluering. Jobcentre fik, og 

påtog sig, ansvar for rekruttering og visitation af ledige borgere i målgruppen.  

 

Både LAFS og DFF har et omfattende netværk af andre organisationer og kontaktpersoner inden-

for både det arbejdsmarkeds- og sundhedspolitiske områder, der er blevet inddraget ad hoc. I 

særlig grad har Joballiancen samarbejdet med Handicapidrættens Videncenter, Inge Sørensen, i 

forhold til sparring og rådgivning omkring jobåbninger.   

Joballiancen og den ny indsats 
Joballiancens nye helhedsorienterede indsats bestod, kort fortalt, i inddragelse af flere aktiviteter, 

der skulle bidrage til at understøtte målgruppen af borgere i, at finde muligheder for fleksjob, 

eller at komme tættere på arbejdsmarkedet. Indsatsens væsentligste, organisatorisk og koordine-

rende arbejdsopgaver med implementering af aktiviteter bestod i: 

 

• Udvælgelse af jobcentre.  

• Samarbejde med jobcentre omkring rekruttering og visitation af borgerne 

• Forundersøgelse af jobcenterpraksis, viden og kompetencer i forhold til sårbare borgere. 

• Design, udvikling koncept til viden og kompetenceforløb for jobkonsulenter.  

• Design, udvikling af koncept til forandrings-og mestringsforløb for ledige psykisk sårbare 

borgere. 

• Afprøvning af den flerstrengede indsats med individuelle samtaler, talentkendskab og ta-

lentcoaching, kursus omkring mestring og handlemuligheder, opfølgning og progression 

på den enkelte deltager, afsøgning og afprøvning af konkrete individuelle jobåbninger og 

muligheder, netværksafsøgning  

• Dokumentation og afslutning med vidensdeling. 

 

Indsatsen beroede på LAFS og DFF’s rådgivning og et mangeårigt dybt kendskab til deres med-

lemmers vilkår, og indsigt i specifikke problemstillinger for målgruppen af borgere. En rådgivning 

der sker gennem peer-to-peer, og er baseret på specialistkompetencer inden for social- og ar-
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bejdsmarkedslovgivning, og med sagsbehandling og viden om forvaltningspraksis bl.a. indenfor 

fleksjoblovning.  

 

Både LAFS og DFF har opbygget kapacitet og erfaringer med at etablere forløb og rådgive med-

lemmer. I Joballiancen er indsatsen desuden suppleret med metoder, hvor forandringsprogressi-

on er bygget op med kurser, individuel rådgivning og talentcoaching. Understøttet af Joballian-

cens vejledning og coaching  har deltagerne sammen i fællesskab sat fokus på deres individuelle 

styrker, præferencer og talenter, med det formål at skabe afgørende forskelle med hensyn til de-

res forandringsparathed, syn på egne kapaciteter og hvordan disse kan bringes til udfoldelse i en 

arbejdsmæssig sammenhæng. 

 

Gennem Joballiancens aktiviteter og rammevilkår, har det været hensigten at etablere et ”magt-

frit rum” for refleksion, fordi Joballiancen ikke er en del af systemet, og dermed ikke omfattes af 

de eventuelle negative erfaringer fx sanktioner, som nogle af de deltagende borgere, havde med 

i bagagen.  

Samarbejde med jobcentre og virksomhedskontakt 
Kommunernes jobcentre i hele landet fik tilbud om deltagelse i Joballiancens indsats, og i alt  syv 

Jobcentre har indgået i Joballiancen, både som ressource, og som deltagere i vidensopbygning. 

Evalueringen viser, at kriterierne for udvælgelse af jobcentre, lå i et ønske om en så stor geogra-

fisk spredning som muligt til hele landet. I alt syv jobcentre tog mod tilbuddet. Det var jobcentre-

ne i Høje Tastrup, Odsherred, Stevns, Køge, Holbæk, Vejle og Aalborg. Umiddelbart inden op-

start faldt Aalborg fra pga. manglende ressourcer og geografisk afstand.   

 

Jobcentrene har selv ønsket at stå for kontakten med de virksomheder de kender til i lokalområ-

det, som er indstillet på at ansætte borgere i fleksjob, dog med undtagelse af Køge, som ønske-

de, at Joballiancen overtog virksomhedskontakt, etablering af praktikforløb, samt løbende op-

følgningssamtaler i praktikperioden. Derudover har LAFS og DFF i vid udstrækning også anvendt 

deres professionelle kontakter og netværk, suppleret med borgernes kontakter, ønsker og ideer. 

Sammenlagt har det givet et særdeles positivt resultat, med hensyn til at få skabt flere fleksjob 

eller praktik, for de borgere, der deltog i Joballiancen.  

Samarbejde om Rekruttering og visitation  
Kick start til rekruttering og visitation af psykisk sårbare ledige borgere, blev skudt i gang i August 

2016. Joballiancen forsøgte at rekruttere deltagere til Joballiancen blandt deres medlemmer ud 

fra et geografisk kriterie om, at de skulle være bosiddende i de kommuner, hvis jobcentre havde 

givet tilsagn om at deltage i Joballiancen. Det lykkedes kun i meget begrænset omfang.  
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LAFS og DFF’s medlemsdatabaser indeholder i henhold til persondatalov, ikke registreringer af 

medlemmernes personlige sundhedsdata, eller andre private informationer om, hvorvidt med-

lemmer er ledige eller i fleksjob, og kunne derfor ikke være mere præcise og målrettede ud fra 

sundhedskriterier. Derfor besluttede de to organisationer at ændre Joballiancens rekrutterings-

strategi, og indgik i dialog med jobcentrene om et intensiveret samarbejde med jobkonsulenter-

ne om, at rekruttere borgere, som de vurderede var i målgruppen. Joballiancen indgik derfor i 

september 2016 aftale med de deltagende jobcentre om, at jobcentrene skulle stå for rekrutte-

ring af ledige borgere til Joballiancen. Enkelte borgere havde selv henvendt sig direkte til LAFS 

og DFF, for at anmode om deltagelse i Joballiancen. Disse personer gennemførte alle forløbet. 

 

I praksis betød det, at der blev anvendt flere forskellige måder at rekruttere og/eller visitere på. 

Nogle jobcentre valgte, at Joballiancen selv gav en introduktion til Joballiancen og mødtes face-

to-face med borgerne på basis af frivillighed. Andre jobcentre valgte, at overlade rekrutteringen 

til Joballiancen via åbne Café-møder – også baseret på frivillighed. Et enkelt jobcenter valgte, at 

indkalde borgere på baggrund af en personlig jobplan med risiko for sanktioner, hvis ikke de del-

tog. Det betød i praksis, at der var flere fortolkninger af kriterierne for udvælgelse af målgruppe 

der kom i spil, og det blev en bred deltagerskarer, hvoraf nogle havde meget komplekse pro-

blemstillinger ud over det der var intentionen med Joballiancen. I alt blev 59 ledige borgere re-

krutteret, og de 40 blev endelig visiteret af Joballiancen til at deltage, hvoraf 38 mødte op.  

Opbygning af kapacitet  
Joballiancens indsats bestod i, at udvikle et samlet koncept om øget viden og kompetencer for 

jobkonsulenter. Samt et forløb om Forandrings- og mestringsforløb for borgere. Forløbet for job-

konsulenter var en del af indsatsen for det borgerrettede forløb. Samlet set vil det blive brugt til, 

at opbygge kapacitet, og på sigt forankres i LAFS g DFF. Det samlede resultat har en vis  

transfer-/overførselsværdi som koncept for jobskabelse, jobformidling og fastholdelse. 

OM EVALUERINGEN 

Design  
Evalueringen har først og fremmest til formål at fokusere på forandringsprocessen, og udbyttet af 

indsatsen for deltagerne: a) rekruttering og visitation, og samarbejde mellem LAFS, DFF og job-

centrene. b) videns- og kompetenceforløb  for jobkonsulenter, og forandrings-og mestringsforløb 

for borgere. c) borgernes og jobkonsulenternes udbytte af forløbene.  
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Metoder  
Evalueringen er gennemført ud fra et mixed methods design, der kombinerer forskellige typer af 

datakilder med forskellige metoder14.  Respondenterne er ledige borgere, der deltager i foran-

drings-og mestringsforløb. Det er jobkonsulenter, der deltager i videns- og kompetenceforløb,  

samt ledere og medarbejdere i LAFS og DFF, der har gennemført Joballiancen.  

 

Der forventes effekter i projektperioden på både kort, mellemlang og lang sigt. Effekterne er bå-

de af generel karakter og konkret i forhold til de borgere, der deltager i Joballiancen.  Joballian-

cens langsigtede mål er, at fastholde og få flere psykisk sårbare i fleksjob.  

 

Joballiancen indgik i STAR`s generelle evalueringsdesign og set up, som blev udarbejdet af Kon-

sulenthuset BDO i en indledende dialog om effekter. Dialogen mundede ud i, at Joballiancens 

fokus blev forandringsprocessen, som vist i følgende model:15 

 

 
 

Indsatsen er evalueret eksternt, og evaluator har bidraget til Joballiancen gennem løbende un-

derstøttelse af evalueringsprocessen. Hvilket betyder, at fokus ligger på  dialog, argument, sam-

arbejde og engagement, og med vægt på virkning og det anvendelsesorienterede. 16 

Evalueringen dækker perioden fra Joballiancens opstart ultimo 2015 til primo 2017.  

 

                                                
14 Peter Dahler-Larsen, 2013. 
15 BDO Metode notat, 2017.  
16 Peter Dahler-Larsen, 2013. 
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Evalueringen er så vidt muligt generaliseret, da et samlet billede af indsatsen, er mere relevant 

end en detaljeret  fremstilling af hver enkelte kommunes jobcentre, de individuelle jobkonsulenter 

og ledige borgere, der har  deltaget. Det bidrager også etisk til at sikre en høj grad af anonymi-

tet.  

Formål  
Evalueringens formål er at give et indblik i projektforløbet, med henblik på at være anvendelses-

orienteret og fremadrettet, mere end at være en minutiøs kvantitativ effektmåling. Især var der 

som udgangspunkt i Joballiancen ønske om at måle de langsigtede effekter af indsatsen17. Dette 

har i denne evaluerings øjemed imidlertid ikke været muligt grundet tidshorisonten for Joballian-

cens afslutning. Evalueringen har derfor mere fokus på virkninger og anvendelse ”Hvad har virket 

/ hvad har ikke virket? ” på kort og på mellemlangt sigt.  

 

Evalueringsrapporten offentliggøres og formidles særskilt til beskæftigelsesrettede interessenter, 

og relevante forskningsmiljøer i Danmark.  18 

 

På baggrund af evalueringsrapporten vil projektledelsen samle op på de indhøstede erfaringer, 

viden og metode. Dette formidles i en hands-on håndbog. I håndbogen vil der, så vidt muligt 

også indgå case-story og videoklip, forudsat at de involverede personer giver tilladelse i henhold 

til Persondataloven.  

Data- og metode grundlaget 
Joballiancen har løbende gennemført evalueringer af flere af de gennemførte projektaktiviteter, 

med henblik på, at undersøge hvilket udbytte hhv. jobkonsulenter og ledige borgere, har fået ud 

af, at deltage i de enkelte aktiviteter og projektforløbet som helhed.  

 

Dokumentation er indsamlet løbende og ligger til grund for den eksterne evaluering af Joballian-

cen. 19 Et af de første dokumentations tiltag i Joballiancen der blev udført, var en kvalitativ under-

søgelse blandt 16 jobkonsulenter fra deltagende jobcentre. Det blev udført før kursusstart for 

jobkonsulenter. Formålet var at dokumentere og indsamle viden om eksisterende praksis i job-

centre, samt jobkonsulenters viden og udfordringer i arbejdet med psykisk sårbare.  

 

Der blev også foretaget interviews, og gennemført individuelle samtaler med målgruppen af bor-

gere forud for kursusforløb. Formålet med samtalerne var, at få afklaret deltagerens generelle 

                                                
17 Ideen til konceptet tog afsæt i Forandringsteorimodellen, der er en lineær logistisk model, der måler input, output, 

resultater og effekter. Evalueringen har valgt en mere cirkulær model at vurdere indsatsen, fordi det matcher bedre 

både indsatsen og målgruppen af borgere og dermed giver mere mening og afspejler virkeligheden.  
18 Jv forord for en mere detaljeret beskrivelse af interessenter, der formidles til.  
19 Jv. Bibliografi og bilag 
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karakteristika i relation til oplevede barrierer i forhold til job kompetencer, deres styrker, skånebe-

hov, uddannelses- og erhvervserfaring, ønsker om fremtidigt job, samt forberedelse af den enkel-

te i forhold til det videre projektforløb. Endvidere at arbejde målrettet med udviklingen af kursus-

koncepterne.  

 

Derudover blev der indsamlet data ved hjælp af spørgeskemaer, i forbindelse med gennemførs-

len af projektaktiviteter for både borgere og jobkonsulenter. Kvantitativ data fra disse, er behand-

let som deskriptiv statistik. Til gennemførelse af dokumentation, dataindsamling og dataanalyse,  

ansatte Joballiancen en studentermedhjælp.  

 

Data der vedrører Joballiancen generelt omfatter ansøgning til STAR, statusrapport samt møde-

notater.   

 

Materialesamling til rekruttering og markedsføring af Joballiancen findes der til brug ved informa-

tionsmøder, for såvel jobkonsulenter som ledige borgere, to brochurer: en ”one-pager”, der blev 

forløberen for en ”two-pager” med den samme titel: Vil du være bedre rustet til at komme i job?  

 

I materialesamlingen er der desuden veldokumenterede data og brugerundersøgelser fra ledige 

borgere, der har deltaget i Joballiancens kursus og talentklub forløb. Det omfatter: Spørgeguide 

til afklaringssamtaler med borgere. Spørgeskema til ”baseline” karakteristik om  motivation, og 

tro på jobmuligheder. Det rummer også Brugerundersøgelse af første talentklub i december, 

samt brugerundersøgelse med spørgeskema for hver af de 1-3 teoretisk baserede kursusdage. 

Skemaerne blev uddelt og indsamlet i forlængelse af hver kursusdag, med 95-98 % besvarelse. 

Ved afslutning på det samlede forløb, er der afholdt afsluttende evaluerende workshop, og der 

blev desuden optaget to videoer af samtaler mellem borgere, der deltog i forløbet.   

 

Data der vedrører jobkonsulenterne, består af forudgående interviews af alle involverede jobkon-

sulenter, med fokus på graden af viden om målgruppen af borgere og dataindsamling af 1-3 og 

4. kursusdag, samt spørgeskema ved kursusforløbet som helhed. Skemaerne blev uddelt og ind-

samlet i forlængelse af hver kursusdag med 95-100 % besvarelse. Dataopsamlingen af interview-

undersøgelsen tager udgangspunkt i interviews med 16 medarbejder fra 7 forskellige jobcentre, 

og er derfor repræsentativ for projektet. 

 

Med hensyn til Virksomheder, findes der ingen data. De fleste jobcentre har haft opgaven med at 

have kontakt til virksomheder. Joballiancen har derfor ikke haft mulighed for at gennemføre data-

indsamling blandt virksomheder, og har heller ikke kunne pålægge jobcentrene opgaven. Jobal-

liancen har vægtet at bruge ressourcerne og kontakterne til at understøtte de ledige borgere til at 

få fleksjob, fremfor at bede virksomheder om, at bruge ressourcer og tid på dokumentation til 

Joballiancen.  
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Det foreliggende datagrundlag er tilstrækkeligt til, at evaluere processerne og udbyttet af indsat-

sen i Joballiancen.  

 

Ved Joballiancen afslutning er der samlet op på effekt af indsatsen for målgruppen af borgere, i 

forhold til hvor mange der er kommet i fleksjob mv., og hvilke virkninger og udbytte der i øvrigt er 

sket i projektperioden, set ud fra borgerens oplevelse af kurset og samarbejdet med jobcentret. 

ANALYSE AF JOBALLIANCEN 

Joballiancens indsats og kapacitetsopbygning  
I det følgende evalueres Joballiancens hovedindsatser:  

a) Rekruttering, visitation og samarbejde  

b) Videns- og kompetenceforløb  for jobkonsulenter og  

c) Forandrings-og mestringsforløb for borgere.  

d) Udbytte  af forløbene. 

Analyse af rekruttering og samarbejde  

Udvælgelse af jobcentre 
Kriterierne for udvælgelse af jobcentre lå oprindeligt i et ønske om en vis geografisk spredning, 

således at Jylland, Fyn og Sjælland var repræsenteret. En lang række jobcentre blev kontaktet. 

Der var i alt syv jobcentre, der tog imod tilbuddet om at deltage i Joballiancen: Høje Taastrup, 

Odsherred, Stevns, Køge, Holbæk, Vejle og Aalborg. Umiddelbart inden kursusopstart faldt Aal-

borg fra, pga. internt ressourcepres. Derudover ønskede Aalborg, at kurset for jobkonsulenter 

blev gennemført i Aalborg, men Joballiancen havde ikke økonomisk mulighed for, at gennemføre 

to identiske forløb på tværs af landet.  

 

En del jobcentre takkede nej med begrundelser i for stort internt arbejdspres, andre fordi de op-

fattede Joballiancens tilbud som identisk med psykiatrifondens kurser. Sidstnævnte tilbagemel-

dinger betød at Joballiancen præciserede forskellen mellem de to indsatser. Der var også en del 

jobcentre, der ikke besvarede henvendelsen fra Joballiancen.  

 

Målet var at rekruttere 10 jobkonsulenter fra 10 jobcentre. I praksis blev der rekrutteret 16 job-

konsulenter fra 7 jobcentre heraf fem på Sjælland og to i Jylland. Joballiancen vurderede, at det 

var formålstjenligt, at have flere jobkonsulenter fra samme jobcenter, fordi det gav bedre mulig-

hed for synergieffekt, og overførsel af viden i det daglige arbejde.  
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Partnerskab og Samarbejde  
I forbindelse med Joballiancen har samarbejdet involveret forskellige typer af frivillige foreninger, 

det vil sige en interesseorganisation, LAFS, en patientforening, DFF, private konsulentvirksomhe-

der, samt jobcentre.  

Partnerskabet LAFS og DFF 
Evalueringen viste, at det interne samarbejdet mellem de to frivillige organisationer, har beroet 

på et ligeværdigt partnerskab om projektudvikling og implementering. LAFS har været projekte-

jer, og har sammen med DFF ydet en stor arbejdsindsats.  

 

Det interne samarbejde har fungeret særdeles godt. Begge parter har løftet opgaverne i fælles-

skab, og hver for sig, med fokus på de respektive organisationers spidskompetencer.  

 

Begge parter har deltaget i alle faser i Joballiancens indsats med udvikling, gennemførelse og 

opfølgning. Centrale medarbejdere (LAFS og DFF) har deltaget i forløbene både for jobkonsulen-

ter og borgere. Desuden har de i fællesskab udført opgaver i forbindelse med kvalitetssikring, 

dokumentation, formidling og forankring. Det interne partnerskab har også været fælles om sam-

arbejdet med eksterne Jobcentre, og med de eksterne fagekspertiser. 

Samarbejdet med undervisning og metoder  
Joballiancen knyttede stærke eksterne kompetencer til projektet. Samarbejdspartnere blev ud-

valgt  på baggrund af erfaring i forhold til arbejdsmarkedsrelaterede indsatser og med fleksjob-

området, erhvervspsykologisk erfaring i at arbejde med psykisk sårbare borgere og samarbejde 

med jobkonsulenter. Samarbejdet med det private konsulentfirma: Konsulenthuset Cranill om 

konceptudvikling og undervisning er ifølge evalueringen foregået optimalt.20 

 

Det private konsulentfirma har deltaget i selve udviklingen af undervisningskoncepterne og gen-

nemført undervisning. I forhold til forløbene, er der taget udgangspunkt i Joballiancens materia-

ler, forundersøgelser, samt organisationernes store forhåndskendskab til målgruppen af borgere 

og jobkonsulenter. Underviseren er endvidere blevet rost, af både interne og eksterne samar-

bejdspartnere for høj fagligt niveau.   

Joballiancens samarbejde med jobcentre 
Joballiancen har haft mange forskellige samarbejdsflader med jobcentrene: 

• Indledende forventningsafstemning med præsentation af Joballiancens mål og succeskri-

terier, diskussion og dialog om fælles resultater, inkorporeret ønsker i forhold til Joballian-

cens konkrete afvikling, diskussion og afklaring af samarbejdsflader samt gensidige fordele 

ved samarbejdet mellem frivillige interesseorganisationer. 

                                                
20 Jv. Henriette Cranil, personprofil i denne rapport.  
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• Tilretning af Joballiancen efter input fra jobcentrene i den indledende runde. 

• Gennemførelse af interview af 16 jobkonsulenter. 

• Aftaler om roller ansvar for samarbejdsflader (f.eks. at jobkonsulenterne ville varetage virk-

somhedskontakten, og fælles opfølgning på deltager progression).  

• Virksomhedsopsøgning, inkl. det adminstrative arbejde vedrørende praktiketablering, 

blanketudfyldning samt løbende opfølgningssamtaler i praktikforløbet, for et enkelt af job-

centrene.  

• Afholdelse af midtvejsmøder. 

• Løbende kontakt til jobkonsulenterne omkring visitering, konkrete udfordringer undervejs i 

Joballiancen, sparring i forhold til fremdrift for den enkelte deltager og input til virksom-

hedskontakter og åbninger for fleksjob/praktik.  

• Afslutning og overlevering af borgerne i Joballiancen.  

 

Evalueringen viser, at det eksterne samarbejde mellem LAFS, DFF og jobcentrene har kunnet lade 

sig gøre, men også at kontakten og samarbejdet med de forskellige jobcentre, har været meget 

varierende, og at der er udviklet forskellige former for samarbejdsrelationer.  

 

Der kunne spores en vis skepsis fra nogle af jobcentrene i forhold til de frivillige organisationers 

kapacitet og kompetencer. Engagementet var spredt i forhold til de metoder og indsatser, som 

Joballiancen anvendte i forhold til det borgerrettede forløb. Udtalelse fra jobkonsulent ”jeg gider 

ikke sætte mig ind i projektets metoder, før jeg kan se om det virker”.   

 

Det var derfor nødvendigt at bruge ekstra ressourcer og tid på at forklare, og overbevise, flere  

jobkonsulenter om, at indsatsen differentierede sig væsentligt fra den indsats, som jobcentrene 

havde i forvejen. Eksempelvis opfattede nogle jobkonsulenter indsatsen vedr. Talentklubben, som 

det samme, der blev anvendt i deres eget ordinære tilbud om cafe/netværk. Det tog forholdsvis 

lang tid, at overbevise dem om, at Talentklubben var et nyt og anderledes dybtgående forløb.  

 

Evalueringen viser, at barrieren snarere har ligget i et forskelligt syn på hinandens roller, og i for-

ståelsen af at et af Joballiancens hovedformål, der netop også var, at skabe ny viden til jobcent-

rene, specifikt om begrebet ”psykisk sårbarhed”. LAFS og DFF har opfattet sig selv i rollen som 

projektleder, som en ekstra ressource og et supplement til jobcentrenes indsats i forhold til bor-

geren og ikke som anden aktør.   

 

Det har, ifølge LAFS og DFF, skinnet igennem i samarbejdet med jobcentrene, at jobcentrene i 

nogle tilfælde har opfattet Joballiancen som anden aktør, på lige fod med andre organisationer 

eller virksomheder, som jobcentrene samarbejder med. Det har undervejs, i samarbejdet, givet 

anledning til misforståelser, og i følge LAFS og DFF også til en vis modstand fra enkelte Jobkon-

sulenter, der snarere har haft fokus på, at deres opgave var at måle og veje kvaliteten af Jobal-
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liancens indsats, i stedet for på udbyttet af indsatsen. LAFS og DFF derimod, har ikke set sig selv 

som anden aktør, men derimod som en ligeværdig samarbejdspartner i et projekt, der har til for-

mål, at skabe viden og kompetencer, til fælles gavn, for at få flere borgere med særlige udfor-

dringer og behov i fleksjob. 21 Det er i høj grad lykkedes Joballiancen, at tilføre højt kvalificeret 

viden til målgruppen. 22 

ANALYSE VISITATION AF BORGERE  

Rekruttering af ledige psykisk sårbare til fleksjob  
Kick start til rekruttering og visitation af ledige psykisk sårbare borgere, blev skudt i gang August 

2016. Projektledelsen udsendte 400 e-mails til et udvalg af medlemmer fra de to frivillige forenin-

ger (LAFS og DFF). Heraf var de 270 til LAFS medlemmer og 130 til DFF medlemmer. Der foregik 

ikke en specifik udvælgelse via medlemssystemet. E-mailen blev derfor sendt ud til medlemmer af 

LAFS og DFF, som havde adresse indenfor de kommuner, hvis jobcentre er med i Joballiancen. E-

mail indeholdte generel information om  Joballiancen, samt invitation med tilbud om at deltage. 

Begge organisationer havde lavet omtaler af forløbet på deres respektive medlemsplatforme lang 

tid i forvejen (hjemmeside, Facebook, nyhedsbreve).   

 

I e-mailen blev medlemmerne opfordret til at deltage, ved at udfylde et elektronisk spørgeskema 

via internet programmet Monkey Survey. Spørgeskemaet indeholdte få og enkle spørgsmål ved-

rørende kontaktinformation, motivation for at deltage i Joballiancen, information om uddannel-

sesbaggrund og erhvervserfaring, samt baggrund for visitation til fleksjob. Valget af denne frem-

gangsmåde havde til formål, at forenkle rekrutteringsprocessen mest muligt. Dels skulle det være 

enkelt og let for medlemmerne at svare, og dels skulle det være administrativt enkelt og let, at 

opsamle og håndtere svardata til videre udvælgelse og visitations proces. Medlemmerne fik svar-

frist indenfor perioden fra 31.08 til 09.09 2016.  

 

Efter svarfristens udløb, var der meget få medlemmer, der havde responderet på e-mail henven-

delsen. Svarfristen blev derfor forlænget med en uge, og anden runde invitation blev også ud-

sendt pr. mail med henvisning til den første e-mail med det elektroniske spørgeskema, og med 

opfordring til at respondere.  Invitationen indeholdt også information om, at interesserede var 

velkomne til at kontakte LAFS direkte, og derigennem indgive en interessetilkendegivelse. Rekrut-

tering af psykisk sårbare ledige borgere blandt medlemmerne af LAFS og DFF, resulterede samlet 

set i få deltagere til Joballiancen. Dette var en overraskelse for projektgruppen, der havde andre 

                                                
21 Noter fra samtale med LAFS Hans Dankert, Merete Hornecker og Hanne Rasmussen, samt for DFF Judi Olsen 4.juli 

2017. 
22 Undervisning og kvalitet er beskrevet andet sted i denne rapport.  
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forventninger til respons fra deres medlemmer. Forventninger, der var baseret på LAFS og DFF’s 

viden og erfaringer fra deres daglige virke med medlemsservice og rådgivning. 

 

Projektledelsen reflekterede efterfølgende over processen, og hvad årsagen kunne være til mang-

lende respons. Brugen af elektronisk spørgeskema, mente de, muligvis kunne have været en for-

hindring. Den største udfordring, mente projektledelsen, lå dog snarere i spørgsmålet om, hvor 

stor en andel af de 400 medlemmer, der var sendt e-mails til, opfattede sig selv som hørende til 

målgruppen, defineret som ledige psykisk sårbare.  

 

Projektledelsen ændrede på baggrund af den manglende medlemsrespons rekrutteringsstrategi, 

og etablerede et fælles samarbejde med jobcentrene. Til det formål udarbejdede Joballiancen to 

informationsbrochurer de kaldte One-pager og Two-pager. Brochurerne blev uddelt til jobcentre-

ne, der brugte dem til uddeling blandt de rekrutterede deltagere i forbindelse med informati-

onsmøderne. 23  

 

Evalueringen vurderer dog, at hovedårsagen til medlemmernes manglende respons lå i opfattel-

sen af begrebet ”psykisk sårbarhed”.  Ved en tilfældig rundspørge efterfølgende blandt med-

lemmer i LAFS og DFF i forbindelse med medlemsservice og rådgivning, og blandt frivillige i 

LAFS og DFF, viste det sig, at svaret typisk var, at de ikke var interesserede fordi ”psykisk sårbar, 

det er ikke lige mig”. Af svarene fremgik det også, at de ikke umiddelbart opfattede sig selv som 

psykisk sårbare, og at det var uklart for dem om hvor vidt psykisk sårbarhed var det samme som 

psykisk lidelse, eller psykisk sygdom. Selvom der her ikke er tale om en egentligt undersøgelse, 

men et tilfældigt udpluk, så vurderes det, at det er tæt på kernen i hvorfor, medlemmer af LAFS 

og DFF ikke respondere på tilbuddet.  

 

Rekrutteringen blev efterfølgende gennemført på forskellige måder: 

1. Joballiancen præsenterede Joballiancen på netværks café arrangeret af jobcentrene. 

2. Jobkonsulenter inviterede deltagerne ind til info- og gennemgang af Joballiancens mulig-

heder om et frivilligt  tilbud. 

3. Jobkonsulenterne kontaktede deltagere mhp. at forløbet indgik i en decideret jobplan. 

Deltagelse blev herved forpligtende.  

Resultat af rekruttering og visitation 

 Joballiancen har, på trods af opstartsvanskeligheder med rekruttering og visitation, levet op til 

målsætningen om antal deltagere, og resultatet er særdeles tilfredsstillende sammenlignet med, 

hvor vanskeligt det i øvrigt er, at få ledige med funktionsnedsættelser i beskæftigelse. Herunder 

vises en oversigt over hvilke kommune der har deltaget, og hvor mange tilmeldte borgere fra hver 

kommune der har gennemført, og med hvilke resultater.  

                                                
23 Jv. Litt.liste: Two-pager og One-pager brochurer. 
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Oversigt: antal deltagende kommuner og ledige borgere 2016-2017. 

Kommuner  Tilmeldte  mødte  
ikke op 
* 

Ikke gennem-
førte**  

Gennemførte  I 
job 

Praktik  Ledig  

Høje Tå-
strup 

9 3 3 3 0 1 2 

Holbæk  4 2   3 2 1 0 
Odsherred 9 3 2 4 1   3 
Stevns 8 1 1 6 3 1 2 
Køge 10 1   9 5 1 3 
Vejle 11 4 1 6 1 2 3 
Aalborg 8  -  -  - - -  - 
  59 14 7 31 12 6 13 

*Antal, der ikke mødte op pga. helbredsproblemer /var ikke i målgruppen 

** Gennemførte ikke pga. helbredsproblemer 24  

 

Samlet set viser evalueringen, at Joballiancen er nået ud til målgruppen af ledige borgere. Mål-

gruppen blev, under de givne omstændigheder, bedst muligt tilpasset Joballiancen, og vurderes 

til at leve op til formålet med Joballiancen. Joballiancen har som målsætning, at gennemføre et 

forløb for 40 ledige psykisk sårbare borgere.  Der blev rekrutteret i alt 59 borgere hvoraf 14 ikke 

mødte op til de første informationsmøder. 7 borgere deltog i kursusforløb, i individuelle samtaler 

og i Talentklub, men kunne ikke gennemføre hele forløbet pga. helbredsproblemer, herunder 

både psykiske og fysiske udfordringer. Fx var en af deltagerne så dårlig, at vedkommende måtte 

ligge ned på en medbragt madras 15 minutter af hver time, en anden deltager, der var kørestols-

bruger, måtte forlade kursuslokalet ca. 1 gang i timen, for at lægge sig på en sofa, der var til-

gængelig i Danske Handicaporganisationernes Hus, hvor kurserne blev afholdt.  Aalborg jobcen-

ter var tilmeldt Joballiancen, forventet med minimum 8 deltagere. De faldt fra i opstarten. I alt 

deltog  38 personer heraf gennemførte 31 og målet på de 75 % blev opfyldt. Mere end halvdelen 

af dem som gennemførte, kom i job eller praktik, de øvrige er fortsat i gang med at finde mulig-

heder.  Resultatet har været særdeles tilfredsstillende, under de givne vilkår og omstændigheder. 

 

 

                                                
24 Kilde: Merete Hornecker, maj 2017 
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ANALYSE VIDEN OG KOMPETENCEFORLØB FOR JOBKONSULENTER  

Forundersøgelse og dialog 
Videns- og kompetenceforløbet for jobkonsulenterne var udviklet, som et sammenhængende 

forløb, der havde til formål, at bringe synergieffekt ved at sætte jobkonsulenternes viden og erfa-

ringer sammen med et specifikt fokus på målgruppen af borgere, og deres særlige udfordringer.  

 

Ved de indledende møder med jobcentrenes ledelse og medarbejdere, var der dialog om videns-

og kompetenceforløb, og hvor der samtidigt blev indsamlet data om ønsker til konceptudvikling 

med henblik på tilrettelæggelse af et kommende forløbs indhold og form.  Derudover gennem-

førte  Joballiancen en interviewundersøgelse blandt jobkonsulenter fra de deltagende jobcentre. 
25  

 

Formålet med interviewene var -dels at afdække jobkonsulenternes viden om  begrebet psykisk 

sårbarhed, og deres oplevelser af kompetencer i forhold til, at håndtere ledige borgere med psy-

kisk sårbarhed. Dels for at få inspiration til udvikling af koncepter både i forhold til indsatsen for 

jobkonsulenter, men også indsatsen i forhold til målgruppen af borgere. I forbindelse med Jobal-

liancen blev jobkonsulenterne således spurgt om,  hvad de forstår ved begrebet psykisk sårbar-

hed 26.  

 

Interviewundersøgelsen viser som helhed, at der i jobkonsulenternes svar, var en stor udstrækning 

af faglige og personlige kompetencer med hensyn til viden og sikkerhed i sagsbehandlingen. 

Faglige kompetencer: Bredt kendskab til arbejdsmarkedet og brancher, indgående kendskab til 

lovgivning, sagsbehandling og dokumentation, samt kommunikationsevner med borgere, virk-

somheder og samarbejdspartnere, salgsevner og troværdighed. Personlige kompetencer: Empati, 

god til at lytte, engagement, nysgerrighed, kreativitet der evner at tænke i og skabe nye mulig-

heder, turde have en ”skæv tilgang”. 27  

 

Evalueringen viser, at mindst halvdelen har svaret, at de selv mener, at de har utilstrækkelig viden 

specifikt med hensyn til psykisk sårbarhed. Antageligt skyldes det, at jobkonsulenterne i deres 

svar, ikke nødvendigvis skelner så præcist mellem hvad der er deres generelle, og hvad der er 

deres specifikke kompetencer, i forhold til målgruppen de spørges om. En række af deres faglige 

og personlige kompetencer rækker bestemt også langt hen ad vejen.  

 

                                                
25 Sabine Pedersen, Internt dokument: Opsamling af interview med jobcentermedarbejdere, juni-august 2016.  
26 Sabine Pedersen, Interviewundersøgelse, Internt dokument. Materialet er udelukkende baseret på udtalelser fra kon-

sulenter, som har deltaget i interviewundersøgelsen. Alle respondenter omtales generelt som ”jobkonsulenter”, uanset 

at de interviewede har mange forskellige stillingsbetegnelser.  
27 ibid. s. 14 og 15. 
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Men undersøgelsen viser, at det netop er specifik viden om ledige borgere med psykisk sårbar-

hed, der skaber udfordringer i jobbet som jobkonsulent. De har mange talemåder og udtryk for 

begrebet psykisk sårbarhed, ”har ondt i sjælen”, ”skæve personligheder”, ”psykisk udfordret”, 

”psykisk skrøbelige”, ”er gået i stykker indeni”.  Mange nævnte også diagnoser som stress, angst 

og depression.  

 

Også andre talemåder anvendes, ”tunge psykiske lidelser” og ”psykiatriske diagnoser”. Hvilket 

netop illustrerer, at begrebet psykisk sårbarhed ikke er et klart veldefineret begreb i jobcenter 

universet. Psykisk sårbarhed sammenblandes med begreber, der er betegnelser for psykiske lidel-

ser, og derfor hører til en helt anden kategori af psykiatriske diagnoser.  

 

Jobkonsulenterne gav også udtryk for deres usikkerhed, med hensyn til deres kompetencer, til at 

vurdere og håndtere udfordringer med at arbejde med psykisk sårbare borgere. Som én kort og 

koncist udtrykte det ”jeg er bange for at lave mere lort end lagkage, og i mit arbejde risikere jeg, 

at forværre borgerens situation og tilstand”. I følge jobkonsulenter, kan det “være svært at vurde-

re, hvor mange krav man kan stille til psykisk sårbare, således denne (borgeren) stadig kan hånd-

tere det”.   

 

Af interviewundersøgelsen fremgår det da også, at jobkonsulenternes egen vurdering af deres 

viden og kompetencer om psykisk sårbarhed og håndtering af borgere ikke er fuldt ud tilstrække-

ligt, 28 og at det er et omfattende begreb og svært at definere præcist 29. Det stemmer i øvrigt 

helt overens med Psykiatrifondens undersøgelse 2015 30. Begrundelsen de giver er,at de ofte ikke 

har mulighed for at være til rådighed i så fuld en udstrækning, som de godt ved, at borgere har 

behov for. Flere svarer, at de har begrænsede daglige telefontider og som konsulenterne selv 

påpeger, kan det være med til at skabe yderligere utryghed hos borgeren. 31  

 

Opsamlingen viste også , at der er stor faglig variation i gruppen af jobkonsulenter, i forhold til  

deres faglige kompetencer og uddannelsesbaggrund, samt med graden af erfaringer fra ar-

bejdsmarkedet. Kompetencerne spændte fra et indgående kendskab til de personlige udfordrin-

ger, som psykisk sårbare borgere har, (psykolog/coach baggrund) til jobkonsulenter med erfarin-

ger med en mere arbejdsmarkedsmæssig vinkel og kendskab til virksomheders behov for ar-

bejdskraft. Spændvidden i kompetencerne afspejlede udfordringerne i arbejdet, med at få etable-

ret konkrete job for psykisk sårbare, som både forudsætter en indsats for den enkelte ledige, samt 

at finde konkrete muligheder (jobåbninger) på arbejdsmarkedet.   

 

                                                
28 Gennemsnit i svarene lå på 6,5 på en skala fra 1-10, hvor 10 er lig med “tilstrækkelig” og har højeste værdi.   
29 Ibid s. 3 
30 Jv. Ugebrevet A4, Trine Lund, Psykiatrifonden, 9. jan. 2015. 
31 ibid side 24. 
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Alle jobkonsulenter gav udtryk for, at det var en fordel at få ny og supplerende viden. Størstede-

len af jobkonsulenterne lagde vægt på, at få viden til at arbejde med psykisk sårbare og arbejds-

markedet. De efterspurgte bedre redskaber til at håndtere og kommunikere med forskellige typer 

af borgere.   
 

Interviewrunden med jobkonsulenterne blev, som nævnt, anvendt i Joballiancen, som afsæt for 

udviklingen af to indbyrdes forbundne koncepter . Et videns- og kompetenceforløb for jobkonsu-

lenter. Et forandrings- og mestringsforløb for målgruppen af ledige borgere med psykisk sårbar-

hed. I det følgende evalueres de to forløb hver for sig.  

Viden-og kompetenceforløbets tilrettelæggelse, form og indhold  

Der er flere forhold, der er centrale i indsatsen for jobkonsulenter, som Joballiancen gennemførte 

på basis af interview med jobkonsulenter, informationsmøder, og med individuelle samtaler med 

ledige borgere. I det følgende har evalueringen fokus på følgende tre temaer: Forløbets tilrette-

læggelse, form og indhold.  Jobkonsulenternes oplevede udbytte af forløbet, og vurdering af 

viden og perspektiv.   
 

Forløbets tilrettelæggelse: Aktivitetsoversigt 
Viden og kompe-

tenceforløb  

jobkonsulenter 

Aktiviteter Indhold 

 

 

Udviklingsfase  

Indledende dialog og Interview undersøgelse  

Foranalyse. 

 

Jobkonsulenternes viden og praksis mht. 

ledige psykisk sårbare borgere.  

• Dialog med jobcentre  

• Interviewramme 

• Interviews 

• Opsamling 

Udvikling og design af koncept. 

 

• Formål 

• Målgruppe 

• Udfordringer 

• Læringsstrategi 

• Indhold og evaluering 

Rekruttering og visitering . Aftaler om konkret deltagelse  

Informationsmøder mv.  

Planlægning af forløb for jobkonsulenter  Tilrettelægge fælles forløb med undervisere. 

Indgå aftaler med undervisere. 

 

 

Implementeringsfase  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afprøve koncept. Videns- og kompetenceforløb 4 dage inkl. 1 

opfølgningsdag 

1. Teori og praksis 

2. Redskaber, og teknikker 

3. Implementering af teori og praksis 

4. Fokuserede på borgersamarbejde 

5. Opfølgning og anvendelse af metoder 

og viden 
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Dokumentation. Indsamling af data og tilfredshedsundersø-

gelser. Dataanalyse samt evaluering. 

Afslutningsfase Afslutning med vidensdeling.  

 

Spredning af viden om Joballiancen og dets 

virkninger og resultater.  

 

Oversigten viser, at Joballiancen har gennemført en række aktiviteter, der knytter sig til udvikling 

af koncept, tilrettelæggelse, planlægning, afprøvning. Aktiviteterne er relevante, og Joballiancen 

har opnået de aktivitetsmål, der er nødvendige, for at kunne gennemføre et videns-og kompeten-

ceforløb for jobkonsulenter.  

 

Kurser blev afholdt i Høje Taastrup for alle jobkonsulenterne. I alt deltog 11 jobkonsulenter fra de 

deltagende jobcentre. I kursuskonceptet for jobkonsulenterne fremgår det, at det blev udviklet 

som ét sammenhængende fire-dages forløb, med en vis progression fra teoretisk viden, fulgt op 

med relevante redskaber.  I planlægningen var der taget højde for jobcentrenes ønsker med hen-

syn til opdeling af forløbet, så det for dem, var praktisk muligt at gennemføre. Begrundelsen var, 

at jobcentrene ikke havde ressourcer til at undvære jobkonsulenter i flere sammenhængende da-

ge. Det viste sig dog, at være meget vanskeligt for jobcentrene at gennemføre forløbet med den 

samme gruppe  jobkonsulenter.  Det var ikke de samme personer der deltog hver gang. Det gav 

Joballiancen en vis udfordring med hensyn til organisering og koordinering.  

Forløbets form og indhold  
Videns- og kompetenceforløbet blev udviklet i samarbejde med Konsulenthuset Cranil, og er ba-

seret på baggrund af interviewundersøgelsen med jobkonsulenterne, som nævnt ovenfor. Hoved-

temaet var forandringsproces “fra ledighed til fleksjob”, og nogle af de udfordringer, der kan væ-

re i forhold til jobkonsulenternes arbejde med at støtte sårbare borgere til at starte i fleksjob. Kur-

susprogrammet indeholdt temaer såsom: Motivation, ambivalens, tvivl på egen kapacitet eller 

udholdenhed, samt psykiske og fysiske udfordringer. I forløbet blev der givet flere teoretiske op-

læg og øvelser med følgende overskrifter:  

• Fokus på mestring og forandring og hvordan man får inspiration og opnår ny motivation til 

sin proces. 

• Om at være i tvivl om egne kompetencer og kapacitet. Fokus på det at overkomme tviv-

len, skærpe overblikket og få mod på forandring. 

• Om opnåelse af fleksjob på trods af helbredsmæssige udfordringer. Indledningsvis fokus 

på tilstande, hvor en belastning har stået på over længere tid. 

• Fokus på håndtering af udfordringer, herunder depression, angst og smerter med henblik 

på, at opnå forandring, bedre livskvalitet og mod på job. 

 

Kurset foregik i en vekselvirkning mellem teoretisk undervisning og en række praksis orienterede 

opgaver, der tilsammen sigtede mod øget viden og indsigt i, hvordan det er muligt at støtte mål-
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gruppen af borgere i retning af forandring, bedre trivsel og et potentielt velfungerende arbejdsliv 

i fleksjob. 

 

Evalueringen viser, at konceptets indhold og form har stemt overens med intentionerne om at 

øge jobkonsulenternes viden om psykisk sårbarhed og kompetencer til at håndtere og mestre 

sårbare mennesker og støtte dem i forløb med forandring og mestring.  

 

Det understøttes af Konsulenthuset Cranils undervisningsmaterialer,32 der i meget høj grad inde-

holder relevant teori og praksis opgaver, der bygger på solid viden om forandringsteori af en af 

de førende amerikanske forskere James O. Prochaska 33.  Modellen for forandringsprocesser har 

fokus på: 

• Adfærdsændring som en proces med flere stadier 

• Varig forandring 

• Indsatser 

• Øje for tilbagefald 

 

I sammenhæng med forandringsteori indeholdt kurset således også en progression i viden og 

indsigter om sårbarhed og resiliensprocesser. Samt om indsatser i forandringsprocessen fra stadie 

til reaktion, og til handling. Undervejs i forløbet, er der anvendt refleksive øvelser og konkrete 

redskaber såsom “forandringscirklen”, og skemaer til at “undersøge ambivalens” og “undersøge 

symptomer”.  34 

 

Evalueringen af kursets tilrettelæggelse, form og indhold, samt afprøvning viser, at indholdet har 

været særdeles relevant og har øget jobkonsulenternes viden og kompetencer i forhold til, bedre 

at kunne håndtere og mestre mennesker, der utilsigtet er havnet i en livssituation med svære psy-

kiske livsbetingelser med sociale og økonomiske konsekvenser til følge. Evalueringen viser at så-

vel niveauet som kvaliteten af undervisningen har været høj, relevant og direkte brugbar.  Den 

bagvedliggende erkendelsesfilosofiske tilgang er beskrevet i afsnit om det borgerettede forløb, 

som videns- og kompetenceforløbet er en del af.  

Jobkonsulenternes oplevede udbytte af forløbet  
Evalueringen  af det samlede kursusforløb blev udsendt via det internetbaserede Survey Monkey. 

I alt blev spørgeskemaet udsendt til 11 jobkonsulenter, som har deltaget på en eller flere kursus-
                                                
32 ® Konsulenthuset Cranil v/ Henriette Cranill har copyright på undervisningsmaterialet. Evaluator har haft materialerne 

til rådighed til vurdering. 
33 James O. Prochaska, Ophavsmand til teorien ”the Transtheoretical Model of Behavior Change”. Modellen er en af 

grundstenene i forbindelse med forskning i forandringsprocesser  
34 jv. Illustrationerne i denne rapports evaluering af “det borgerrettede forløb” En del af undervisningsmaterialet er 

også anvendt her.  
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dage, hvoraf 9 jobkonsulenter valgte at besvare. Opsummerende er der spurgt til relevans af kur-

susforløbet, udbytte i forhold til viden om psykisk sårbarhed og arbejde med målgruppen, til ud-

byttet af metoder og redskaber, til dialog med virksomheder, erfaringsudveksling med andre job-

konsulenter. Og endeligt til vurdering af deres egen indsats og af det samlede kursusforløb.  

 

På baggrund af udfordringen med skiftende deltagere, geografisk afstand til og fra kursussteder, 

vurderes det, at kurset blev evalueret grundigt. Det vil sige at alle kursusdage indgik i evaluerin-

gen, og undersøgelsen vurderes som værende valid og troværdig.  

 

Da der er tale om konceptudvikling og afprøvning, er opsamlingen af de udsendte spørgeskema-

er interessant, lærerigt og relevant, både bagudrettet og fremadrettet. Her præsenteres resultatet 

af opsamlende analyse af de indsamlede spørgeskemaer.  

 

 

Kursusforløbets relevans (Figur 1) 

Jobkonsulenterne angav generelt, at de 

temaerne som blev taget op på 

kursusforløbet samlet set, har afspejlet de 

udfordringer, jobkonsulenter oplever i 

deres arbejde, med at få psykisk sårbare 

borgere i job. Deres samlede evaluering 

stemmer overens med jobkonsulenternes 

evaluering af relevansen af de enkelte 

kursusdage.  

 

 
Figur 1 

 

Jobkonsulenternes udbytte i forhold til viden om psykisk sårbarhed og arbejde med mål-
gruppen (Figur 2-3). 
Størstedelen af jobkonsulenter har angivet i ”nogen grad” at have opnået mere viden om mulige 

problematikker, som psykisk sårbarhed kan medføre, samt nye perspektiver på deres arbejde med 

målgruppen.  

 

56% 
44% 

0% 

I hvilken grad synes du, at temaerne 
der er blevet taget op på det samlede 

kursusforløb, afspejler de udfordringer 
du oplever i dit arbejde med at få 

psykisk sårbare fleksjobbere i job? 

I høj grad 

I nogen grad 

I mindre grad 

Slet ikke 
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      Figur 2                      Figur 3 

 

Jobkonsulenternes udbytte ift. metoder og redskaber (figur 4-5) 

I evalueringen blev jobkonsulenterne i et åbent 

spørgsmål spurgt om, hvilke konkrete metoder de 

havde fået med hjem fra det samlede kursusforløb. 

Kun få konsulenter valgte at kommentere på dette. En 

konsulent kommenterede at kursusforløbet generelt 

”har opfrisket psykologiske teorier og metoder”, en 

kommenterede ”ingen konkret”, og to andre kom-

menterede på angst problematikken.  

De få besvarelser og indholdet af disse er bemærkel-

sesværdige, når jobkonsulenter i næste spørgsmål i 

skemaet generelt angiver, at have fundet ”metoderne” 

anvendelige. Jobkonsulenterne har tilsyneladende haft 

svært ved at sætte ord på, hvad de helt konkret de har 

fået ud af kurset. 

 

Redskaber: I udformningen af spørgeskemaerne var det en refleksion, at ovennævnte problematik 

kunne opstå. Jobkonsulenterne fik derfor senere i spørgeskemaet mulighed for at vælge ud fra en 

liste, hvilke konkrete redskaber de er blevet præsenteret for i løbet af kursusforløbet, og dernæst 

spurgt, hvilke af disse de ville anbefale til en kollega. Jobkonsulenterne havde mulighed for at 

vælge ved at afkrydse alle redskaber.   

 

89% 

11% 

I hvilken grad har du gennem det 
samlede kursuforløb opnået 

mere viden om mulige 
problematikker som psykisk 

sårbarhed kan medføre? 

I høj grad 

I nogen grad 

I mindre grad 

Slet ikke 

78% 

22% 

I hvilken grad har det samlede 
kursusforløb givet dig nye 

perspektiver på dit arbejde med 
psykisk sårbare fleksjobbere? 

I høj grad 

I nogen grad 

I mindre grad 

Slet ikke 

33% 
67% 

I hvilken grad er disse 
metoder* anvendelige i dit 

arbejde med psykisk 
sårbare fleksjobbere?  

I høj grad 

I nogen grad 

I mindre grad 

Slet ikke 

Figur 4 
*Med disse metoder refereres til det nævnte 

forudgående spørgsmål om hvilke konkrete 

metoder jobkonsulenten havde taget med 

hjem fra kursusforløbet 
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Figur 5 

 

Af besvarelserne fremgår det, at ca. halvdelen af konsulenterne vil anbefale de fleste af redska-

berne til deres kollegaer.       

 
       

Jobkonsulenternes udbytte ift. dialog med 
virksomheder (Figur 6) 
Konsulenterne har i lavere grad angivet, at det 

samlede kursusforløb har påvirket deres dialog 

med virksomhederne om integration af psykisk 

sårbare borgere. Disse besvarelser skal ses i lyset 

af, at kursusforløbet i højere grad har fokuseret på 

jobkonsulenternes arbejde med de psykisk sårbare 

borgere, og i mindre grad på dialogen med 

virksomheder.  
Figur 6 

       

 

 

 

0% 

20% 

40% 

60% 

80% 

100% 

V
irk

so
m

m
e 

be
sk

yt
te

ls
es

fa
kt

or
er

 i 
fo

rh
ol

d 
til

 o
pb

yg
ni

ng
 a

f r
es

ili
en

s 

Fo
ra

nd
rin

gs
ci

rk
le

n 

In
ds

at
s i

 fo
ra

nd
rin

gs
pr

oc
es

se
n 

D
ia

lo
gr

ed
sk

ab
 ti

l 
un

de
rs

øg
el

se
 a

f a
m

bi
va

le
ns

 

D
ia

lo
gr

ed
sk

ab
 ti

l 
un

de
rs

øg
el

se
 a

f 
be

sl
ut

ni
ng

sp
ro

ce
s 

D
ia

lo
gr

ed
sk

ab
 ti

l 
un

de
rs

øg
el

se
 a

f s
ym

pt
om

er
 

In
ds

at
se

r i
 fo

rh
ol

d 
til

 st
re

ss
 

D
en

 k
og

ni
tiv

e 
di

am
an

t 

A
ng

st
en

s o
nd

e 
ci

rk
el

 

H
yp

ot
es

ea
fp

rø
vn

in
g 

og
 

an
gs

te
ks

po
ne

rin
g 

10
-tr

in
s p

la
n 

til
 ta

ck
lin

g 
af

 
an

gs
t 

St
ra

te
gi

er
 ti

l a
t g

en
ne

m
le

ve
 

an
gs

tv
æ

kk
en

de
 si

tu
at

io
ne

r 

Pe
rs

on
lig

he
ds

ty
pe

r i
 fo

rh
ol

d 
til

 jo
bp

er
sp

ek
tiv

er
 

I løbet af kursusforløbet er du blevet præsenteret for forskellige 
redskaber. Hvilke af disse ville du anbefale til dine kollegaer? 

(Sæt gerne flere krydser) 

33% 

22% 
45% 

Har deltagelse i det samlede 
kursusforløb påvirket din dialog 

med virksomhederne om 
integration af psykisk sårbare 

fleksjobbere? 

Ja, i høj grad 

Ja, i nogen grad 

Ja, i mindre grad 

Nej, ikke rigtigt 
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Jobkonsulenternes udbytte af 
erfaringsudveksling med andre 
jobkonsulenter  (Figur 7) 
I interviewrunden i sommeren 2016, nævnte 

jobkonsulenterne at der var mulighed for 

erfaringsudveksling med andre jobkonsulenter. 

Jobkonsulenternes evaluering af hvilken grad 

erfaringsudveksling med andre konsulenter på 

selve kursusforløbet har givet dem nye 

perspektiver på deres arbejde med psykisk 

sårbare borgere er derfor lidt overraskende, da 

vi ville have forventet en mere positiv 

evaluering. Enkelte konsulenter var særligt 

skeptiske, hvilket evt. kan ses i lyset af, at de 

allerede indgår i netværk med andre 

jobkonsulenter.  

Jobkonsulenternes vurdering af egne indsats 

Jobkonsulenterne blev bedt om at vurdere deres egen indsats i forløbet på en skala fra 1-5, hvor-

af besvarelserne variere mellem 2-5, hvor 5 er lig stor indsats. Konsulenterne blev derudover bedt 

om at angive deres tilfredshed med deres egen indsat på en skala fra 1-5, hvoraf svarerne variere 

mellem 2-5 ( 5= tilfreds, 1=utilfreds).  

 

Jobkonsulenternes vurdering af det samlede kursusforløb 
 Samlet set ville 8 ud af 9 jobkonsulenter i nogen eller høj grad anbefale kursusforløbet til andre 

jobkonsulenter, og stemmer således overens med besvarelserne generelt. En enkelt jobkonsulent 

vil slet ikke anbefale kurset til andre konsulenter. Det er særligt en jobkonsulent, der gennemgå-

ende har været meget skeptisk i sin evaluering af kursusforløbet.  

jobkonsulenterne oplevede udbytte af forløbet 

Jobkonsulenterne har været positive, men også kritiske i forhold til forløbet. Generelt har udbyttet 

af teorier om psykisk sårbarhed, mestringsstrategier og redskaber haft positiv virkning. Jobkonsu-

lenterne føler sig bedre klædt på til at imødekomme borgere med særlige udfordringer. Og de 

vurderer det faglige udbytte har høj faglig kvalitet.   

Kommentarer fra jobkonsulenterne omkring deltagelse i forløb 

• ”Super godt med undervisningsformen som bestod i faglige input/undervisning og drøf-

telser i plenum”  

33% 

45% 

22% 

I hvilken grad har 
erfaringsudveksling med andre 

jobkonsulenter på 
kursusforløbet givet dig nye 

perspektiver på dit arbejde med 
psykisk sårbare fleksjobbere?  

I høj grad 

I nogen grad 

I mindre grad 

Slet ikke 

Figur 7 
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• ”Rigtig fint forløb - god sparring. Og dejligt at høre, at der er samme målsætning, uanset 

hvem borgeren taler med.”  

• ”Psykologens oplæg var rigtigt interessant og fagligheden var høj”.  

• ”Psykologens undervisning er i en klasse for sig. Det synes mere målrettet, at lade hende 

undervise direkte uden resten af projektets elementer.”  

De udvalgte kommentarer fra jobkonsulenterne viser, at de selv mener, at de har haft et godt og 

anvendeligt udbytte af indhold og form.  

Opsamling på analyse om jobkonsulent forløbet  
Jobkonsulenterne har uden tvivl fået et stort udbytte af kursusforløbet. De har både øget deres 

viden om psykisk sårbarhed og de har fået øgede kompetencer i at håndtere og mestre menne-

skers reaktioner i livskriser, og de har fået mulighed for at bruge kursets redskaber, til at støtte 

psykisk sårbare uden at intimidere og overskride grænser. Evalueringen viser, at jobkonsulenter-

nes udbytte er øget i forhold til fagligt udbytte, og i arbejds- og et mestringsperspektiv. Dette er 

opsummeret herunder:  

 
Fagligt udbytte 

- Øget viden om begrebet ”Psykisk sårbarhed”. 

- Øget viden om redskaber til at håndtere ledige borgere med psykisk sårbarhed.  

- Indsigt og viden om teorier og metoder om forandrings- og mestringsteorier. 

- Indsigt og viden om menneskelige processer mht. barrierer , modstand og forsvarsmeka-

nismer.  

- Øget kompetencer i forståelse for betydningen af konsekvenserne af livskriser og psykisk 

sårbarhed.  

 

Arbejdsperspektiv 
- Øget mestring i forhold til at anvende redskaber på en hensigtsmæssig måde i forhold til 

ledige borgere med psykisk sårbarhed. 

- Større forståelse for at processer tager tid.  

- Øget anvendelig af metoder i arbejdet med psykisk sårbare borgere.  

 

Mestringsperspektiv 
- Større indsigt i og forståelse for egne udfordringer i forhold til mestring af borgere med 

psykisk sårbarhed.  

- Nye perspektiver på at arbejde med psykisk sårbare borgere.  
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ANALYSE DET BORGERRETTEDE FORANDRINGS- OG  
MESTRINGSFORLØB 

Forløbets tilrettelæggelse, indhold og form 
Der er flere forhold, der er centrale i indsatsen for det borgerettede forløb, som Joballiancen 

gennemførte på basis af, interview med jobkonsulenter, informationsmøder og individuelle samta-

ler med ledige borgere. I det følgende har evalueringen fokus på følgende tre temaer: Forløbets 

tilrettelæggelse, indhold og form. Borgernes oplevede udbytte af forløbet. Vurdering af viden og 

perspektiv.  
 

Forløbets tilrettelæggelse: Aktivitetsoversigt 
Forandrings- og 
mestringsforløb 
Borgere 

Aktiviteter Indhold 

Informationsmøder om Joballiancen á 3-4 

timers varighed afholdt i Vejle, Stevns, Kø-

ge, Høje Taastrup, Odsherred, Holbæk og 

Aalborg.  

Information om Joballiancens formål og 

indhold. Krav til deltagelse og forvent-

ningsafstemning. Afklaring af spørgsmål. 

Dokumentation  Uddeling, indsamling og analyse af spør-

geskemaer i forbindelse med rekruttering 

af deltagere.   

Informationsmaterialer og markedsføring.  Produktion og uddeling af 2 brochurer om 

Joballiancen til borgere.  

Spørgeguide til personlige samtaler og 

sparring med borgere og visitation til Jobal-

liancen.  

Afklaring af borgerens aktuelle situation, 

funktionsnedsættelser, motivation og 

tanker om fremtiden.  

Samarbejde med jobcentre.  Dialog, koordinering og administration.  

 

Udviklingsfase  

 

Rekruttering og visitation af  borgere. Optagelsesprocedurer og formalia.  

Udvikling af indsatsen og koncept. ”Puslespilsmodel” og kursusforløb. 

Gennemførelse af Joballiancens indsats og 

koncept afprøvning.  

Planlægning, implementering,  

 

Udvikling af kursusforløb • Design af kursus  

• Formål 

• Målgruppe 

• Udfordringer 

• Læringsstrategi 

 

Implementerings 

fase  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gennemførsel af kursusforløb Hold1:  Høje Taastrup, Odsherred, Hol-

bæk. 

Hold 2: Stevns og Køge. 

Hold 3: Vejle.  
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Oversigten viser, at Joballiancen har gennemført en række aktiviteter, der knytter sig til udvikling 

af koncept, tilrettelæggelse, planlægning, og afprøvning. Som det fremgår af projektmaterialet, 

er forløbene blev gennemført med to kursusforløb i Høje Taastrup, talentklubber blev afholdt i 

Køge, Odsherred og Høje Taastrup, der samlede deltagere fra Sjælland og et samlet forløb blev 

 Dokumentation Uddeling, indsamling og analyse af spør-

geskemaer. 

 Planlægning af individuelle forløb for borge-

re. 

Tilrettelægge individuelt forløb inkl. del-

mål og visioner med borgerne. Plan og 

logistik. 

 Talentklub udvikling og talentklub gennem-

førelse.  

Opbygning af øget mestring og resiliens  

 

Opbygning af netværk, med mulighed for at  

møde ligesindede og hvor alle har mulighed 

for at sparre med hinanden i forhold til job-

søgning og jobmuligheder og med at op-

bygge præsentation overfor potentielle 

arbejdsgivere.  

Netværksmøder om begrebet Talent, 

individuel og fælles coaching omkring 

styrker og kompetencer, succeshistorier, 

jobåbninger, hurdler og løsninger, job-

søgning teknikker, personlig fremdrift. 

Bearbejdning af respons fra kontakter og 

arbejdsgivere  

 

Balance arbejdsplads/skånebehov. Jo-

båbninger.  

 Ad hoc Workshops (behovsbestemt indhold 

og intervention).  

 

Målrettet arbejde med deltagernes CV, 

præsentation og personlig fremtræden, 

jobsamtalen. Workshop med praktiske 

værktøjer og konkret jobsøgning. 

 24/7 Sparring og rådgivning. Personlige 

samtaler, sparring og løbende dialog. 

Løbende individuel rådgivning og vejled-

ning efter deltagernes behov 

Joballiancens medarbejdere stod til rå-

dighed for individuelle samtaler, telefonisk 

og face-to-face.  

Afprøve mestring i dagligdagen, fall-back 

og afprøve igen. Forankre afprøve fleks-

job /praktik. 

 Samarbejde med jobcentre  Kontakt med jobkonsulenter omkring 

deltagerprogression og evt. støtteforan-

staltninger, input omkring jobåbninger for 

den enkelte.  

 Dokumentation.  

 

Indsamling af data og tilfredshedsunder-

søgelser. Dataindsamling og dataanalyse 

samt evaluering. 

Afslutningsfase 

 

Afrunding af forløb med borgere.  

 

Fælles afslutning. Videooptagelser med 

samtaler mellem borgere.  

Seminar og spredning af info om Jobal-

liancen.  
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afholdt i Vejle for deltagere i Jylland. Tilrettelæggelsen af aktiviteterne er relevante og Joballian-

cen har opnået de aktivitetsmål, der er nødvendige for at kunne gennemføre et forandrings- og 

mestringsforløb for målgruppen af borgere. I det følgende beskrives tilrettelæggelse, form og 

indhold i de væsentligste hovedaktiviteter.  

Informationsmøder :  ”Vil du være bedre rustet til at komme i job?”   
Informationsmøderne for borgere blev afholdt flere steder. Ifølge Joballiancen havde informati-

onsmøderne samme indhold og form, mens tilrettelæggelsen varierede fra sted til sted, alt efter, 

hvad der var muligt / realistisk at gennemføre i samarbejde med jobcentrene. Nogle steder del-

tog jobkonsulenterne, andre deltog de ikke. Det var alt fra kort introduktion til Joballiancen, til 3 - 

4 timers informationsmøder med borgerne, alene eller sammen med jobkonsulenterne.   

 

Ud over velkomst og præsentation blev der sat fokus på at forklare indholdet i to brochurer: ”Vil 

du være bedre rustet til at komme i job”?  og ”Din vej gennem projekt Joballiancen til du finder 

et fleksjob”. I de to brochurer blev borgerne informeret om Joballiancens formål, og at de ville få 

en ekstra / supplerende chance for at optimere deres jobmuligheder, i samarbejde med Jobal-

liancen. Deltagerne fik oplyst, at forløbet var et sammenhængende forløb med forskellige ind-

gangsvinkler og værktøjer, der havde til formål, at forstærke muligheden for at komme i fleksjob.35  

 

På infomøderne blev der også informeret generelt om Joballiancen, som et pilotprojekt udført i et 

samarbejde mellem de to uafhængige frivillige interesseorganisationer (LAFS og DFF), samt al-

mindelige praktiske oplysninger om tid, varighed og kontaktoplysninger. Desuden blev der infor-

meret dybtgående om intentionerne, formål, tilrettelæggelse, og indhold i det samlede forløbs 

aktiviteter, og at deltagerne undervejs i forløbet også selv ville blive involveret og forventedes at 

bidrage. De fik også at vide at formen i forløbet ville bestå af en blanding af fælles forløb, indivi-

duel rådgivning og vejledning, personlige samtaler, opbakning og konkrete redskaber. Derudover 

blev borgerne præsenteret for nøglepersonerne i Joballiancen, deres kompetencer, og hvad de 

kunne bidrage med. Møderne sluttede af med gensidig forventningsafstemning, og indsigt i en 

plan for det videre forløb. Informationsmøderne blev fulgt op af individuelle sparringssamtaler 

med den enkelte borger. 

 

Visitationssamtalerne af 1,5 times varighed tog udgangspunkt i den enkelte borgers ønsker og 

overvejelser i forhold til et fremtidigt fleksjob, samt om behov for støtte og rådgivning. Borgeren 

blev informeret om, at sparringssamtalen var med til at skabe rammerne for, og retningen af den 

personlige rådgivning i forløbet. Det indeholdt også foreløbige ideer til hvordan individuel råd-

givning bedst muligt kunne tilrettelægges. Samtalerne udgjorde en stor del af grundlaget for det 

videre forløb.  

 
                                                
35 Jv. one-pager og two-pager brochurer.  
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Det er værd at bemærke, at det i følge Joballiancen, er erfaringen, at de informationsmøder der 

blev afholdt ”face-to-face”, og endnu bedre også inkluderede forplejning, var de møder, der gav 

de største og bedste resultater med hensyn til, at rekruttere og visitere borgere til forløbet. Det er 

samtidig på de informationsmøder, at borgerne var de mest positive og motiverede.  

Spørgeskemaundersøgelse: Borgere  
Informationsmøderne blev fulgt op af en spørgeskemaundersøgelse. Følgende opsamling og ana-

lyse af spørgeskemaerne er baseret på i alt 29 besvarelser. 36 I Spørgeskemaerne blev der indhen-

tet oplysninger om borgernes baggrundsforståelse af deres egen situation i forhold til grad af 

arbejdsmarkedsparathed. Der blev stillet spørgsmål til motivation, barrierer for deltagelse på ar-

bejdsmarkedet, selvopfattelse af egen styrke og kompetencer. Desuden om deres viden med 

hensyn til deres rettigheder med fokus på muligheder i forhold til fleksjobordningen. I det følgen-

de sammenfattes borgernes svar ud fra de spørgsmål de blev stillet.  

 

Motivation og tro på at finde et fleksjob. Generelt gav de fremmødte borgere udtryk for at de 

er meget motiverede for at finde et fleksjob, og de mente selv, at det vil have stor betydning 

for dem. En del havde desuden en positiv forventning om, at de kunne finde et fleksjob, som 

passede til deres behov. Andre var knap så optimistiske.  

 

Nervøsitet for at skulle ud på arbejdsmarkedet og præsentation af sig selv og skånebe-

hov over arbejdsgiver 
Der er meget stor forskel på, hvor nervøse borgerne var i forhold til at skulle ud på arbejds-

markedet igen på fleksjob vilkår. Den samme tendens gør sig gældende i forhold til, hvorvidt 

borgerne syntes, at det var problematisk at præsentere sig overfor en arbejdsgiver, samt at 

tale med arbejdsgiver om sine personlige behov.  

 

Borgernes syn på egne styrke og kompetencer, samt i hvilken grad de synes, at have 

noget at tilbyde en arbejdsgiver 
Der er stor forskel på, i hvilken grad borgerne syntes, at de havde noget at tilbyde en ar-

bejdsgiver, men samlet set var svaret overvejende positivt. Der var f.eks. en af borgerne, der 

udtrykte det således: ”Jeg har mange gode ting jeg kan tilbyde en arbejdsgiver”. Tilsvarende 

er der stor forskel på, hvor nemt borgerne havde ved at se deres egne kompetencer. 

 

Borgernes viden om, rettigheder og muligheder som fleksjobber 

Generelt var der stor variation i, hvor sikre borgerne var på deres viden om deres rettigheder 

og muligheder som borgere. Et typisk svar illustreres med dette citat: ”jeg er meget usikker 

på mine rettigheder og muligheder som fleksjobber”. Andre var knap så usikre.  

                                                
36 ”Analyse af deltagerevalueringer fra informationsmøder for forløb for ledige psykisk sårbare fleksjobbere”, november 

2016. 
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Fleksjob i forhold til borgernes generelle helbred  

Samlet set, angiver 19 borgere, at de tror på, at et fleksjob vil påvirke deres generelle hel-

bred positivt i en eller anden grad. De øvrige var mere usikre på, om et fleksjob vil være en 

løsning i forhold til deres helbred.  

Samlet set viser svarene i forhold til begrebet arbejdsmarkedsparathed, at der er en del borgere, 

der var motiverede for, og også troede på, at de kunne finde et fleksjob. Men der var også en 

del, der ikke responderer, hvilket kunne indikere, at der også var en del, der ikke nødvendigvis var 

demotiverede, men snarere var nervøse, manglede det fornødne overskud, eller ganske enkelt 

ikke magtede et fleksjob. Hvorvidt det var udtryk for en permanent tilstand, fremgår ikke af un-

dersøgelsen. Det må dog formodes, at begge begrundelser spillede ind, og at flere gav udtryk 

for, at de følte sig meget pressede og stressede af, at skulle leve op til jobcentrenes krav.  

Denne baggrundsforståelse om borgernes motivation og tanker, som kom frem via spørgeskema-

erne, blev anvendt til at udvikle konceptets indhold og form i forhold til Joballiancens indsats og 

borgerrettede forandrings- og mestringsforløb.   

Forandrings- og mestringsforløb  
Forandrings- og mestringsforløbets forskellige komponenter, var sat sammen af forskellige og 

afvekslende aktiviteter, der til sammen udgjorde et samlet og sammenhængende forløb, der bil-

ledligt talt fik navnet Puslespilsmodel.  

 

Puslespilsmodellen 
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Evalueringen kan påvise, at samtlige aktiviteter under hver af komponenterne i det borgerrettede 

forløb er gennemført. Der har i praksis været en god og balanceret vekselvirkning mellem teori-

praksis, og mellem fælles–individuelle komponenter og samtidig megen fleksibilitet, hvor Jobal-

liancens medarbejdere i høj grad har været til rådighed og imødekommende, både i forhold til 

holdets fælles behov, og til de enkelte deltageres behov.  

 

Det er som udgangspunkt ikke evalueringens opgave, at evaluere hver enkelt komponent for sig, 

men derimod at dykke ned i den bagvedliggende forståelsesramme for form og indhold i koncep-

tet, og i de to væsentlige komponenter, kursusforløb og talentklub, samt borgernes udbytte. Ind-

holdet i den individuelle coaching og den personlige 24/7 rådgivning, er af etiske grunde ude-

ladt, fordi det er nære personlige livsfortællinger, der er vanskelige at anonymisere.  

 

Forandrings- og mestringsforløbet bestod således af flere komplekse og sammenhængende dele, 

der kombinerede teori og praksis og vekslede mellem fælles, individuelle og personlige elemen-

ter. Tilsammen sigtede det mod øget viden og indsigt i hvordan det er muligt, at støtte målgrup-

pen af borgere i retning af forandring, bedre trivsel og et potentielt velfungerende arbejdsliv med 

et fleksjob. Resultatet taget i  betragtning, ser det ud til at have virket. I det følgende evalueres 

indhold og form i to væsentlige komponenter: Kursusforløb og Talentklub efterfulgt af borgernes 

udbytte af forløbet.  

Kursusforløb 
Den overordnede bagvedliggende tilgang til udvikling af konceptmodellen og det tilhørende 

undervisningsmateriale, var baseret på et erkendelsesfilosofiske tankesæt. Erkendelse bestod i en 

personlig udviklingsproces, hvorved deltagerne blev sat i gang med at indsamle, behandle og 

anvende informationer for derigennem, at opnå viden om ”væren” eller måder at være tilstede i 

verden på. Denne tilgang blev omsat dels i psykologisk teorier om adfærds forandring 37 samt i 

coaching i praksis om mestring og resiliens. 38 Desuden blev der anvendt en socio-politologisk 

forståelse af begrebet ”det magtfrie rum”, hvor deltagerne sammen, og hver for sig, kunne ud-

folde deres potentiale uden ydre krav og pres. Det magtfrie rum skal ikke (mis)forstås derhen, at 

der ikke foregår forhandling, konflikter og udøves magt mellem mennesker, tværtimod. For hvis 

der ikke gjorde det, ville det i stedet være et ”tomrum”. Når Joballiancen italesætter det ”magt-

frie rum” er det ud fra, at de værdier der er i centrum, er med afsæt i anerkendelse, ligeværdig-

hed, tillid, respekt, støtte og hjælpsomhed (modsat kontrol), som grundlag for fremdrift i foran-

dring og mestring.  

 

                                                
37 Forandringsteori: James O. Prochaska, Ophavsmand til teorien ”the Transtheoretical Model of Behavior Change”. 

Modellen er en af grundstenene i forbindelse med forskning i forandringsprocesser. 
38 Mestring og resiliens er inspireret af: Ida Skytte Jakobsen, Resiliens processer, begreb, forskning og praksis, Akade-

misk Forlag, 2014. Samt af Ebbe Lavendt. 
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Baggrunden for konceptudviklingen og indholdet i forandrings- og mestringsforløbet fremgik af 

Joballiancens kursusprogram Fra ledighed til fleksjob samt i undervisningsmaterialet, der blev 

udviklet i samarbejde med Konsulenthuset Cranil.39 

  

Kursets hovedtema de to første kursusdage, havde fokus på teori om forandringsprocesser og 

nogle af de problemstillinger, der kan være i forhold til at skulle mestre vanskelige udfordringer, 

både i forhold til psykisk sårbarhed og mentale traumer, der oftest følger I kølvandet på ændrede 

livsvilkår, og som kan opleves som reelle hindringer i forhold til  at kunne fungerer optimalt i et 

fleksjob, samtidig med en velfungerende hverdag.  

 

Indholdet i kursusdagene havde således fokus på temaer såsom motivation, ambivalens, tvivl på 

egen kapacitet eller udholdenhed, samt psykiske og fysiske udfordringer. Der var flere oplæg, 

med følgende overskrifter:  

- Fokus på mestring og forandring, og hvordan man får inspiration og opnår ny motivation 

til sin proces. 

- Om at være i tvivl om egne kompetencer og kapacitet. Fokus på det at overkomme tviv-

len, skærpe overblikket og få mod på forandring. 

- Om opnåelse af fleksjob på trods af helbredsmæssige udfordringer. Indledningsvis fokus 

på tilstande, hvor en belastning har stået på over længere tid. 

- Fokus på håndtering af udfordringer, herunder depression, angst og smerter med henblik 

på at opnå forandring, bedre livskvalitet og mod på job. 

 

I følge kursusprogram og undervisningsmaterialer, blev der fulgt op på forandringsteorien og me-

stringspraksis på den tredje kursusdag med, om deltagerne havde bemærket, om der var opstået 

nye opmærksomheder siden sidste kursusdage. Derfra blev dagen indholdsmæssigt udvidet, til at 

have fokus på den aktuelle livssituation og på visioner for fremtiden.  Det materiale, som delta-

gerne bragte med sig, om sig selv og deres livssituation, blev inddraget til at sætte turbo på te-

maer med at turde forandring: “hvordan overvinde frygt for ikke at kunne holde til et arbejde?”  

Og “hvordan kan jeg slutte fred med fortiden, og orientere mig mod fremtiden og job" og ende-

lig blev der sat gang i praktiske processer i forhold til at komme i fleksjob.  

 

Kursusdagene vekslede således mellem teori og praksis, der satte gang i deltagernes foran-

dringsproces, og gav dem konkrete værktøjer, til at mestre de fysiske og mentale udfordringer de 

havde, med at fungere i en hverdag og udfylde jobfunktioner, ikke mindst at overvinde usikker-

heder i forhold til at kontakte virksomheder med henblik på fleksjob.  

 
                                                
39 ® Henriette Cranil undervisningmateriale i forbindelse med konceptudvikling og gennemførelse af undervisning, 

2016. Konsulenthuset Cranil v/ Henriette Cranill har copyright på undervisningsmaterialet. Evaluator har haft materialer-

ne til rådighed. 
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Kurset har været nøje tilrettelagt med henblik på at skabe fremdrift og progression, og det frem-

går af evalueringsmaterialet af borgernes udbytte, at det også i praksis er lykkedes 40. Forløbet 

har haft positiv virkning for deltagerne, og det er altid vanskeligt at sige, hvad det præcist er, der 

foregår inde i andre mennesker, så forsøget med følgende forandrings- og mestrings model, gi-

ver et godt indblik i hvad det er for en proces, som deltagerne har været igennem.  

 
Model: forandring og mestring 41 
 

 
 

Evalueringen viser, at der har været en klar progression i konceptet i tilrettelæggelse, og at kur-

sets indhold og form i høj grad har stemt overens med intentionerne om, at øge borgernes viden 

om forandrings- og mestringsprocesser. Deres kompetencer til at kunne håndtere udfordringer i 

hverdagen, er øget i takt med progressionen i kursusforløbet. Det har bidraget til at give dem 

flere redskaber, og større grad af afklaring i forhold til at starte i fleksjob som f.eks. motivation, 

ambivalens, tvivl på egen kapacitet eller udholdenhed samt psykiske og fysiske udfordringer.  

 

De fælles kursus dage varede hver dag 4 timer, og det har givet Joballiancens undervisere og 

tilrettelæggere en del praktiske udfordringer, fordi deltagerne, på grund af helbredsmæssige år-

sager, havde svært ved at være tilstede i hele undervisningstiden. Det gav Joballiancen ekstra 

opgaver med hensyn til organisering og koordinering. Joballiancen har håndteret udfordringerne 

                                                
40 (jv. denne rapports afsnit om borgernes udbytte) 
41 Kilde: ® Henriette Cranil, 2016. 
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undervejs ved at være særdeles fleksible og finde her-og-nu løsninger, således at konceptkompo-

nentet kunne blive gennemført indenfor tidsrammen.  

Talentklubber  
Kursusdagene blev fulgt op af Talentklubber. Joballiancens intention med Talentklubberne var at 

fortsætte deltagernes positive udvikling, udbygge deltagernes netværk, og fortsætte med at støt-

te hinanden og give konkret sparring om, fleksjobskabelse, ansøgninger og til at understøtte del-

tagernes vej, til et fleksjob eller virksomhedspraktik.  

Talentklubberne bestod af en række delkomponenter: afsøgning og identifikation af deltagernes 

talenter udover CV, fokus på hvordan disse kun bruges i en jobsammenhæng, afsøgning af kon-

krete muligheder, coaching, netværksopbygning, opsamling og løsning af specifikke udfordringer 

og barrierer for fleksjob, etablering af ad hoc workshops. Talentklubberne blev i projektperioden 

fra januar 2017 og frem gennemført med 14 dages interval.  

I Talentklubberne blev der arbejdet videre i Talent-workshop, der gav en introduktion til begrebet 

talent, og til hvordan deltagerne kunne bruge det til positive formuleringer af egne kompetencer. 

Det var et yderst procesorienteret forløb, hvor der hele tiden blev fulgt op, og bygget ny viden 

og erfaringer på, og hvor de andre delelementer - kursus, personlige samtaler og netværk blev 

bundet sammen.   

Talentklubberne stillede coaching og personlig coach til rådighed for deltagerne, hvor der blev 

arbejdet indgående, med hver enkelt deltagers faglige og personlige succeshistorier, for at finde 

frem til ”hvad gemmer der sig i skattekisten”.  Hele processen bestod i, at åbne op for de kvalite-

ter og kompetencer, som lå bag succeshistorierne og sætte ord på kompetencerne. Der blev ar-

bejdet med, hvordan pointerne i succeshistorierne, kunne omsættes til at varetage konkrete ar-

bejdsopgaver.  

Det betød at deltagerne fik udbygget deres viden og erfaringer til, at kunne overskride egene 

barrierer, og kunne forstærke et positivt billede af hvad de kunne ud over hvad der stod på CV’et. 

På denne måde blev de bedre til at få øje på nye jobperspektiver, og ligeledes til at se, hvordan 

de kunne præsentere sig bedre over for potentielle arbejdsgivere. Da coaching ofte foregik i fæl-

lesskab, blev deltagerne meget aktive i forhold til at genere muligheder og kontakter på hinan-

dens vegne. Italesættelsen af talenter, og det at blive ”set” som et værdifuldt menneske med 

ressourcer, var med til at give fornyet energi, til at komme ud på arbejdsmarkedet. Ikke at det 

fjernede forhindringerne, men det fik deltagerne til at springe ud af ”hamsterhjulene” og se sig 

selv fra en ny side. Dette førte også til, da talentklubberne virkede bedst, at deltagerne fik mod 

på at afprøve uvante muligheder.  
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Talentklubberne arbejdede i netværksform, og med indhold i følgende aktiviteter:   

• Introduktion til talent.  

• Talent versus kompetencer og kvalifikationer.  

• Coaching i at forstå og sætte ord på eget talent.  

• Coaching i opbygning af faglige og personlige netværk, og netværk deltagerne indbyrdes.   

• Konkretisering og analyse af deltagernes succeshistorier. 

• Coaching i forhold til personlig strategi med at finde jobåbninger.  

• individuel vejledning og rådgivning i forhold til den enkeltes specifikke udfordringer.  

• Bearbejdning af deltagernes (negative) erfaringer.  

• Håndtering af skånebehov i en jobmæssig sammenhæng, herunder kommunikation og af-

taler med arbejdsgiver.  

• Rådgivning og vejledning i opbygning af resiliens i forhold til et kommende job.  

• 24/7 sparring og personlig rådgivning. 

• Opsamling på konkrete fælles udfordringer, herunder etablering af ad hoc workshops med 

konkret skrivning af ansøgninger, og CV mv. 

• Jobsøgningsteknikker generelt og i forhold til den enkelte. 

• Udvikling af lister over konkrete virksomheder, og vejledning og opbakning i at kontakte 

virksomheder, herunder præsentation til arbejdsgiver, ud fra succeshistorier. 

• Opfølgning på henvendelser til arbejdsgiver og bearbejdning af respons. Udvikling af nye 

muligheder.   

• Opbygning af netværk.  

 

Fleksjobsøgning blev for hver enkelt deltager aftalt med jobcentrenes sagsbehandlere, eller virk-

somhedskonsulenterne, hvis opgave på borgernes vegne var, at indgå konkrete og formelle afta-

ler med virksomhederne, om fleksjob eller praktik.  

 

Evalueringen påviser, at Talentklubberne havde en funktion som Joballiancens ”maskinrum”, der 

byggede videre på kursusdagenes undervisning, med konkret opfølgning på, at fastholde foran-

dring og mestring, men i større grad med inddragelse af borgerne. Det meget procesorienterede 

forløb, var med til at forstærke deltagernes progression, og øge følelsen af mestring.  I forhold til 

evalueringen betød den positive spejling på egne talenter- at deltagerne fik fornyet tiltro og tillid 

til sig selv. (jvf. videooptagelser).  

 

Evalueringen påviser også, at Joballiancens Talentklubber typisk arbejdede med helheden om-

kring borgernes samlede livssituation, i form af personlig coaching, og med at overvinde barrierer 

i forbindelse med jobansøgning. De fik helt nye måder at ”sælge sig selv” og at se muligheder på 

et bredt defineret arbejdsmarked. Ikke mindst fik de brudt den negative spiral og tænkning, ”der 

er ikke brug for mig, eller plads til mig på arbejdsmarkedet ”.  
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Talentklubberne havde et mere fleksibelt fysisk og mentalt rum, at bevæge sig indenfor end de 

fastlagte kursusdage. Talentklubberne blev organiseret og tilrettelagt af Joballiancen efter bor-

gernes behov.  Desuden arbejdede Joballiancen med muligheder for borgerne i, at møde hinan-

den og udveksle erfaringer med ligestillede. Joballiancens medarbejdere har således ydet en res-

sourcemæssig indsats, der i rolle, funktion, opgaver og ikke mindst forbrug af tid, rækker vidt og 

ud over det normale. 

 

Borgernes oplevede udbytte af forløbet 

Forløbet med Kursusdage og borgernes tilfredshed  

Kursusforløb 1. og 2. dag 
Konceptet blev afprøvet første gang, med de to første kursusdage i november og december 

2016. Der blev uddelt og indsamlet tilfredshedsdata gennem spørgeskemaer. Opsamlingen af 

data er en kvantificeret statistisk analyse, der er baseret på 29 besvarelser ud af de i alt 31 der 

gennemførte hele forløbet. Deltagerne blev spurgt til deres tilfredshed, med kursets relevans, 

indhold og om tid og undervisere.  

 

Svarresultatet viser at deltagerne generelt, har været overvejende positive med de første kursus-

dage. I alt 96 % svarer at de henholdsvis er ”meget tilfredse” og ”tilfredse” med kursusdagene 

samlet set, og at kurset har relevans. Sammenfatningen vises herunder.  

 

Tilfredshed og opfattelse af relevans 
Deltagerne er langt overvejende meget tilfredse og tilfredse, i deres opfattelse af relevans af kur-

sets første dage.   

 

 

 
Figur 8    Figur 9 
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Indhold på 1. og 2. Kursusdag  (Figur 8-9) 

Indholdsmæssigt omhandlede de første dage om stress og belastninger, samt angst og depressi-

on, set i relation til forandringsstrategier og mestring af svære livssituationer. Tilfredshedsmålin-

ger viser at deltagerne generelt har fundet emnerne relevante. Der er lidt forskelle på holdenes 

vurderinger, i forhold til hvordan de vægter temaerne.  Hovedparten af deltagerne angiver, at 

have fået praktiske øvelser med hjem ”i nogen grad”.  

 

Antallet af timer 
Kursusdagenes varighed var 4 timers varighed med 30 minutters indlagte pauser. Kursusdagene 

blev afholdt med en uges mellemrum på de to af holdene. I gennemsnit angav ca. 50% af delta-

gerne at antallet af timetal var for højt. På det hold, hvor kurset blev afholdt på to sammenhæn-

gende dage, var andelen 70%, der mente at timetallet var for højt.  

 

Undervisere  
Deltagerne udtrykker generelt stor tilfredshed med undervisernes evne til, at formidle indholdet 

på kursusdagen, samt underviserens evne til at forstå deltagerne udfordringer, og vilkår i deres 

hverdag.  

Kursus 3. dag  
 

Tilfredshed og relevans  (Figur 10-11) 

Deltagernes tilfredshed med 3. kursusdag følger tendensen, fra de to foregående kursusdage. 

Generelt er de henholdsvis ”meget tilfredse” og ”tilfredse”. Der er dog en nedadgående ten-

dens, i tilfredshed i forhold til de to foregående kursusdage. Til gengæld er der en større andel, 

som angav at de ”i høj grad” fandt dagen relevant. 

 

 

Figur 10                       Figur 11 
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Indhold på kursusdagen 
Den tredje kursusdag også på 4 timer havde to temaer, der primært handlede om at se fremad. 

Det første tema var at give slip på hidtidige forestillinger og selvopfattelser, og se sig selv i et nyt 

lys, og med nye perspektiver på længere sigt.  Det andet tema var hvordan den enkelte kan hånd-

tere barrierer og frygt for, at skulle fungere i et fremtidigt fleksjob, med de skånehensyn de trods 

alt har med i bagagen.  

Opfølgning med Talentklubber 
Konceptet for kurserne, blev undervejs videreudviklet med et Talentklub forløb, der tog direkte 

sigte på deltagernes sårbarhed, samtidig med fokus på det fremadrettede livsperspektiv. Her er 

deltagerne stillet de samme spørgsmål, som ved de foregående tilfredshedsundersøgelser, med 

de tre kursusdage.   

 

Deltagernes opfattelse af Talentklubbernes relevans  
(Figur 12) 
Deltagerne fandt at det første møde med 

Talentklubben var relevant. Dog skiller et enkelt hold 

sig markant ud fra den totale fordeling af deltagernes 

svar. Det er det samme hold, der gennemgående har 

en  

nedadgående indstilling, og derfor er det et 

gennemgående træk for den samlede undersøgelse.  
             Figur 12 

 

Succeshistorier som metode  (Figur 13) 

Metoden med succeshistorier, blev anvendt ved det 

første møde i Talentklubben. Talentklubben indeholdt 

en introduktion til Talentbegrebet. Dette blev fulgt op 

af en workshop om, hvordan succeshistorier kan 

anvendes til at sætte fokus på evner og kompetencer. 

Der blev arbejdet konkret med dette i workshoppen,  

både i forhold til CV og ansøgningsteknikker. Det blev 

afprøvet hvordan dette kan præsenteres overfor andre, 

og for potentielle arbejdsgivere. 

 

84 % af deltagerne fandt at Talentklubbens arbejde 

med succeshistorier, i høj grad og i nogen grad, var et 

godt redskab til at finde frem til egne kompetencer og 

evner. 16% i mindre grad eller ved ikke.  

Figur 13 
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Talentforløb samlet set (Figur 14-15) 
Konceptet med Talentforløbet, dvs. alle kursusdage og talentklub inkl. workshop, har været en 

succes i forhold til, at det har rykket på deltagernes selvforståelse, udfordringer og givet inspirati-

on til hvad de selv kan gøre for at få et fleksjob.  

 

Deltagernes forståelse af egen situation og udfordring 
Indeværende måling viser, at det samlede kursusforløb har formået at give ca. 3 ud af 4 af delta-

gere en bedre forståelse af, deres egne situation og deres udfordringer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                    Figur 14     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    Figur 15 
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Inspiration til deltagere omkring, hvad de selv kan gøre ift. at få et fleksjob 
Indeværende måling viser, at kursusforløb har formået at give 3 ud af 4 af deltagerne ny inspirati-

on til, hvad de selv kan gøre for at komme i fleksjob.  
 

Vurdering af eget arbejdsmarkedsparathed og perspektiv 
Som afslutning på forløbet blev der arrangeret en fælles opsamling i form af gruppesamtaler, og 

en-til-en samtaler mellem deltagerne. To af disse samtaler blev optaget på video. 

 

Videosamtalerne viser hvilken betydning Joballiancen ekstraordinært har haft for deltagerne. Det-

te gengives i et udpluk af citater. I øvrigt henvises og opfordres til at se og høre videosamtalerne, 

der er meget illustrative i forhold til, hvad der har virket og hvilket udbytte deltagerne har haft.42 

 

Hvis ikke jeg havde mødt jer, var jeg aldrig blevet mig selv igen. 

 

Merete, Hanne og Judi er fantastiske, de er ikke fordømmende og de tænker ander-

ledes. 

Jeg fik sat de sidste brikker på plads, bakket op i det jeg selv helst vil. 

 

Hjulpet til at sparke døre ind hos virksomheder. 

 

Jeg fik øje på mine egne kvaliteter, og hvordan de kan omsættes til arbejdsmarke-

det. 

 

Afmagt er erstattet af resultater. 

  

Samlet set viser svarene i forhold til begrebet arbejdsmarkedsparathed, at der er en del borgere, 

der er motiverede for, og tror på at kunne finde et fleksjob. Men der er også en del, der ikke re-

sponderer, hvilket kan indikere, at der er mange, der ikke nødvendigvis er demotiverede, men er 

nervøse, mangler det fornødne overskud, eller ganske enkelt ikke magter det, hverken fysisk eller 

psykisk. Hvorvidt det er udtryk for en her-og-nu tilstand, eller for en permanent tilstand, fremgår 

ikke af undersøgelsen. Men det må formodes, at begrundelserne for begge tilstande kan være 

tilstede, og at de føler sig pressede og stressede af at skulle leve op til krav, de ikke oplever, de 

kan honorere i den aktuelle situation.   

                                                
42 Videoerne kan i sin helhed ses og høres via LAFS og DFF hjemmesider. Der er indhentet samtykkeerklæringer fra 

deltagerne om at LAFS og DFF må anvende videoerne. 
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Puslespilforløbet viser, at forandring og mestring er muligt, og at forløbet har virket. Borgere der 

gennemførte, har opnået større selverkendelse og selvindsigt som forudsætning for forandring. 

De har fået redskaber til at mestre og håndtere deres livssituation, fået øget selvværd og selvtillid. 

De har fået et større livsperspektiv og visioner for fremtiden. De har øget deres forestillinger om, 

at det er muligt at finde et fleksjob, der matcher deres ønsker og kompetencer.  

Videosamtalerne understøtter yderligere, at deltagerne er opløftede, og har fået en stærkere tro 

på, at de er noget værd, og at der er flere jobmuligheder end de hidtil har oplevet. Det viser og-

så, at de har fået meget ud af at deltage i forløbet, og at relationer er en væsentlig faktor. Relati-

oner både deltagerne imellem, men også til Joballiancens medarbejdere, der har sat rammerne 

om ”det, der har virket”. 

Vurdering af viden og perspektiv   
Borgerne har uden tvivl fået et stort udbytte, af det samlede forløb. Personlig mestring, håndte-

ring af ”det nye jeg”; talentbegrebet, individuel coaching og rådgivning har vist sig at være et 

givende koncept, for langt hovedparten af de, der gennemførte det fulde forløb. Evalueringen 

viser, at borgernes udbytte af forandrings- og mestringsproces, kan inddeles i forhold til arbejds-

markedsperspektiv, mestringsperspektiv, fagligt udbytte og netværk. 

 

Arbejdsperspektiv 
• Borgerne er blevet bedre til at matche funktionsniveau til nye jobåbninger/jobfunktioner. 

• Flere borgere er i stand til at identificere virksomheder, hvor de kan agere med succes. 

• Borgerne er blevet mere fortrolige og tillidsfulde med, at foretage et eventuelt branche-

skift. 

• Borgerne har fået større ejerskab, i forhold til egen jobsøgning. 

• Borgerne har fået større forståelse for, nye typer af jobsøgningsmetoder. 

• Borgerne er blevet bedre til, at anvende netværksmetoder. 

• Borgerne har fået større forståelse for vigtigheden i at følge op på kontakter. 

• Nogle borgere er blevet understøttet i, at fastholde deres personlige og realistiske job-

perspektiv, eksempelvis borgere med akademisk baggrund. 

 

Mestringsperspektiv 
• Større forståelse for egne udfordringer, i forhold til arbejdsmarkedet. 

• Øget mestring i forhold til at agere på borgernes ”nye jeg” og ikke det ”gamle jeg”, dvs. 

det ”jeg” borgerne havde før, og som kan influere på borgernes jobperspektiver, (borger-

nes identitet hhv. før og efter fleksjob).  

• Øget forståelse for egen struktur- og håndteringsmekanismer. 

• Øget forståelse for, hvordan de konkret kan arbejde med deres skånebehov på arbejds-

pladser. 
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Fagligt udbytte  
• Øget kompetence i præsentation af deltagernes talenter og styrker. 

• Øget kendskab til betydningen af succeshistorier og formidling af disse. 

• Indsigt og viden om teorier og metoder omkring talentbegrebet. 

• Indsigt og viden om teorier og metoder omkring mestring. 

• Indsigt i barriere og modstand for, at nå sit mål om nyt fleksjob. 

• Indsigt i hvordan deltagerne bliver i stand til at beskytte sig selv, og tage vare på skåne-

behov, på en konstruktiv måde i en jobsammenhæng. 

• Markant forbedring af deres jobansøgning. 

 

Netværk 

• Borgere har gjort dynamisk brug af hinandens netværk og netværkskontakter, og omsat 

det til konkrete jobsøgningsmuligheder. 

Borgernes samspil med jobkonsulenter 
I løbet af Joballiancens indsats med borgerne og samarbejdet med jobcentrene, var det en vi-

dens-og erfaringsopsamling, at deltagerne havde helt andre forventninger til kontakten med job-

centrene, end jobcentrene omvendt havde till dem, og at jobkonsulenterne ikke tydeligt eksplici-

terede jobcentrenes succeskriterier. Viden og erfaringer omkring samspillet mellem borger og 

jobcenter, er sammenfattet i denne model om ”Intention om den gode løsning”: 

 
Model: Intention om den gode løsning 

 
Jobcentrets forventninger 
• Borgeren er en aktiv medspiller. 

• Borgeren skal hurtigt ud i job. 

• Borgerens skal overholde aftaler, ellers 

brug af sanktioner. 

• Jobsøgning er borgerens ansvar. 

• Fokus på relation til borger.  

Borgerens forventninger ti jobkonsu-
lent/jobcenter 
• Forventning om velfærdsydelse. 

• Individuel sagsbehandling med udvikling af 

specifikke løsninger, skræddersyet til bor-

geren i et realistisk perspektiv. 

• Forventning om at blive behandlet respekt-

fuldt. 

• Videreudvikle borgerne fra det ”stadie” 

man er på. 

• Forventning om at sagsbehandleren har sat 

sig din i deres specifikke sag. 

• Forventning om at jobkonsulenten ”åbner” 

virksomheder op.  

• Hjælp til udvikling af potentiale. 
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Fremmende faktorer 
• Anerkendelse, tillid, empati, aktiv lytning til 

borgeren. 

• Fælles succeskriterier. 

• Inddragelse af borgeren. 

• Fokus på borgerens talent og potentiale. 

• Forståelse for borgerens situation ikke er 

selvvalgt. 

• Åbne/skabe nye perspektiver på borgeren 

kompetencer og jobmuligheder. 

• Tilgængelig jobkonsulent. 

• Hurtig opfølgning.  

Hæmmende faktorer 
• Borgeren skal ud i job, for enhver pris. 

• Fokus på myndighedsrolle og brug af sank-

tioner. 

• Manglende anerkendelse og mistillid til 

borgeren. 

• Borgeren behandles som ”næste sag i ræk-

ken” 

• Manglende forståelse og indsigt i, hvilken 

betydning det har, at være ”lammetævet” 

på arbejdsmarkedet. 

• Symptombehandling. 

• Generalisering af fleksjobvisiterede, som en 

gruppe, der er ”noget galt med”.  

 

Erfaringerne, som det fremgår af modellen viser, at der er en høj grad af diskrepans mellem, hvad 

borgerne har af forventninger til kontakten og mødet med jobcentrene, og omvendt hvad job-

centrene har af forventninger til borgerne. Borgerne møder op med positive forventninger til, at 

de kan få et midlertidig forsørgelsesgrundlag, og hjælp til jobsøgning/ jobåbninger, men oplever, 

at de i stedet mødes af negative forventninger, mistillid og kontrol. Det er således slående, at der 

er så stor forskel og diskrepans, imellem hvad der er borgernes oplevelser, og hvad der er job-

konsulenternes oplevelser.  
 

Det er Joballiancens erfaring, at samspillet mellem borger og jobcenter ofte kollapser, fordi job-

centret udøver magt i form af kontrol og sanktioner overfor borgeren, fremfor tillid, respekt og 

forståelse.  

Afslutning med vidensdeling 
Joballiancens intention er at afslutte evalueringsrapporten for projektet, med vidensdeling om 

metoder og resultater.  
 

Rapporten offentliggøres via pressen gennem en pressemeddelelse, og der udarbejdes en kronik, 

og en artikel til faglige tidsskrifter, desuden udarbejdes en hands-on håndbog. Rapport, artikler 

og håndbog kan rekvireres elektronisk via LAFS og DFF’s hjemmesider, så snart materialet ligger i 

færdig form. Rapporten formidles særskilt til Joballiancens primære interessenter: Styrelsen for 

Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR), Kommunernes jobcentre og til deltagerne. Til lands-og 

kommunalpolitikere, samt til fagfolk ved Roskilde Universitetscenter, Institut for Samfundsviden-

skab og Erhverv, fagområdet Socialvidenskab, samt ved Aalborg Universitet, Institut for Sociologi 

og Socialt Arbejde. University Colleges afdelinger for socialt arbejde og pædagogik. Den vil også 

blive spredt til øvrige beskæftigelsesrettede interessenter, såsom CABI-Bedre arbejde.  
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KONKLUSION  
 

Evalueringen har forsøgt at svare på de væsentligste spørgsmål om hvor vidt Joballiancens ind-

sats har haft betydning for udvikling, hos de ledige borgere med psykisk sårbarhed, i forhold til 

før og efter de startede på forandrings- og mestringsforløb. Overordnet set, med et blik udefra 

vurderes det, at Joballiancen har formået at udvikle en ny sammensat indsats, der har virket posi-

tivt, og at der er opbygget grundlag for kapacitet. En kapacitet, det er muligt at forankre i job-

centrene evt. i samarbejde med de frivillige organisationer. 

 

Joballiancens ambitiøse målsætning var, at få flere psykisk sårbare ledige borgere gjort arbejds-

markedsparate, bringe dem tættere på arbejdsmarkedet, og komme i fleksjob eller praktik. Inten-

tionen var at rekruttere borgerne, fra egne rækker blandt medlemmerne af LAFS og DFF. Det 

lykkedes ikke i tilstrækkeligt omfang. Medlemmerne opfattede ikke sig selv som hørende til mål-

gruppen ”psykisk sårbare”. Hvorfor der indledtes et tættere samarbejde med jobcentrene om, at 

rekruttere og visitere borgere til Joballiancen. Det viste sig dog at give en del udfordringer i, at 

nogle af de visiterede borgere havde større og mere komplekse problemer, end Joballiancens 

definerede målgruppe. Det gav større udfordringer, i forhold til forudsætninger med at skaffe 

fleksjob, og bidrage til, at håndtere de psykisk sårbare borgerne, med at kunne mestre et fleks-

job.  

 

Det er væsentligt at pege på, at det er en succes, at deltagerne er kommet tættere på en afkla-

ring af arbejdsmarkedstilknytning, og en endnu større succes, når det er lykkedes at skabe et 

fleksjob. De ledige borgere i Joballiancen, har udover psykisk sårbarhed, forskellige fysiske og 

kognitive udfordringer, som de slås med i dagligdagen, og i forhold til fortsat arbejdsmarkedstil-

knytning. Joballiancen har ydet en stor indsats med at give rum for refleksion, erkendelse, forstå-

else og indsigt i egen og andres situation, med et positivt resultat.  

Resultat 
Evalueringen påviser at Joballiancens indsats har givet håndgribelige resultater. Med en målsæt-

ning på 40 psykisk sårbare ledige borgere, rekrutterede og visiteredes 59 borgere, hvoraf 40 blev 

optaget i Joballiancen og 38 mødte frem. 31 borgere gennemførte, hvoraf 18 kom i fleksjob eller 

praktik og 13, er fortsat aktive i proces med at finde egnede muligheder. 7 faldt fra undervejs i 

forløbet, primært fordi de ikke fysisk magtede at deltage. Med en målsætning på 10 jobkonsulen-

ter deltog 16 jobkonsulenter i forundersøgelse, og 11 gennemførte videns- og kompetenceforløb. 

Deltagerne vurderer selv, at forløbene var på et fagligt højt og kvalificeret niveau, som de har haft 

stort udbytte af.  

 

Der er således på kort og mellemlang sigt, opnået særdeles gode resultater. Det er endnu for 

tidligt at vurdere, om effekten af de opnåede resultater, på lang sigt vil fastholde borgerne i deres 
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fleksjob. Da det generelt og statistisk set er markant vanskeligt, at få ledige med særlige skåne-

behov tilknyttet arbejdsmarkedet, er Joballiancens resultat bemærkelsesværdigt.  

 

Det skal samtidig bemærkes, at der var et frafald på det borgerrettede forløb på 7. Borgernes 

begrundelser for frafald var, at de ikke magtede fysisk eller psykisk at være tilstede, sammenlagt 

fire timer dagligt på grund af de fysiske og kognitive udfordringer. Det kan ikke direkte dokumen-

teres, at nogle jobcentre kan have visiteret borgere til forløbet, som lå udenfor målgruppen. Jo-

balliancens medarbejdere oplevede også, at nogle af de visiterede borgere, pga. massive pro-

blemer både psykisk og fysisk, ikke ville være i stand til at gennemføre forløbet. 

 

Forløbet for jobkonsulenter med viden og kompetenceløft, specifik tilrettet målgruppen af borge-

re, var en del af det, at understøtte indsatsen for det borgerettede forløb. Evalueringen viser, at 

det for Joballiancen havde nogle praktiske og ressourcemæssige vanskeligheder med at blive 

gennemført. Koordinering af tid og sted var en udfordring. Og det var en udfordring at få gen-

nemført et optimalt kontinuerligt forløb, idet jobkonsulenterne havde svært ved at finde den for-

nødne tid, til at deltage alle dage. Udbyttet vurderede de selv var på et højt fagligt niveau. Set i 

et evalueringslys, vurderes transferværdien, til at der i nogen udstrækning vil forekomme kollegial 

udveksling, og overførsel af viden med redskaber til inspiration. Men at transferværdi forstået som 

systematisk og metodisk overførsel af viden og kompetencer ind i jobcentrene som helhed, vil 

være relativt beskedent.  

Udbyttet af samarbejdet om indsatsen 

Diskrepans mellem borgernes og jobcenterets oplevelse af tilbud og disses relevans 

Borgernes forventninger til hvilke ydelser jobcentrene skal levere, og hvordan de ønsker at blive 

mødt af jobkonsulenterne, vurderes til at være realistiske. Mange af de ydelser borgerne forven-

ter, anses for kerneopgaver i jobcentrene, og jobkonsulenter vil argumentere for at de opfylder 

mange af borgernes forventninger. Joballiancen har imidlertid erfaret, at der en markant diskre-

pans, imellem, på den ene side jobkonsulenternes opfattelse af de leverede ydelser, og på den 

anden side, borgernes oplevelser af ydelserne.  

 

Borgerne forventer at få en velfærdsydelse, dvs. forventning om at få individuel hjælp til at finde 

et fleksjob, som matcher / er skræddersyet til borgerens kompetencer. De forventer også at blive 

mødt af jobkonsulenter, der har indsigt i og forståelse for, at borgeren utilsigtet har nedsatte 

funktionsevner, og ofte er blevet ”lammetævet på arbejdsmarkedet”, og deraf har behov for støt-

te og omsorg, i større eller mindre grad.  Borgeren oplever i stedet, at blive mødt af et system, 

som lægger vægt på en kontrollerende myndighedsrolle, der tager sigte på at få borgeren hur-

tigst muligt ud i job, uden hensyntagen til de reelle funktionsbelastninger, og hvor borgeren ikke 

føler sig tilstrækkeligt inddraget i udvikling af løsninger.  
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Jobkonsulenternes viden og arbejdsmetoder, oplevelse af modstand 
Borgerne oplever at blive mødt af manglende anerkendelse, af deres person og situation, af de-

res egen indsigt og erkendelse af forandret livssituation, og desuden manglende kendskab til, 

hvilken betydning borgerens behov har set i et arbejdsmarkedsperspektiv. Det skaber uhensigts-

mæssigt mistillid i relationen mellem borger og jobkonsulent.  Jobkonsulenterne udfordres såle-

des af, at kunne skelne mellem borgernes ”symptomadfærd” og de underliggende årsager, som 

borgernes udfordres af ift. at komme i job.  Joballiancens erfaringer er, at jobkonsulenter i nogen 

grad gemmer sig bag myndighedsrollen. Derudover er jobcentrene meget defensive overfor nye 

ideer og kritik af deres arbejdspraksis.  

 

Evalueringen er ikke gået i dybden med at undersøge samarbejdsrelationerne, men er stødt ind i 

nogle enkle udfordringer, i samarbejdet mellem de forskellige typer af institutioner. Samarbejdet 

mellem de to frivillige interesseorganisationer er stort set gået gnidningsfrit. Hvilket skyldes et tæt 

parløb om at implementere Joballiancen. Det har også været et plus, at de to organisationer har 

kendt hinanden på forhånd.  

 

Dialogen med jobcentrene, blev hurtigt udvidet til et samarbejde om rekruttering og visitation. 

Det, at samarbejdet dermed blev tættere, har formentligt haft en afgørende betydning for at vi-

dens-og kompetenceforløb for jobkonsulenterne lykkedes med at blive gennemført. Det var lidt 

vanskeligere at få koordineret indsatsen. Hvilket skyldtes manglende ressourcer, men også, at der 

ikke var helt præcist klarhed over, at Joballiancen var et tidsbegrænset projekt og ikke en perma-

nent ”anden aktør” institution.  

 

I det store hele, er samarbejdet lykkedes med, at gennemføre Joballiancen, og der er skabt 

grundlag for konstruktivt samarbejde – ikke at udfordringerne er løst – men, at der er skabt syn-

lighed og erkendelse af hvor hurdlerne ligger, og at de ikke er større end at de kan overkommes 

fremover. Evalueringen anbefaler derfor, at der holdes fast i erfaringerne med samarbejdet om 

indsatser, der gavner målgrupper af borgere, de er fælles om, og at den åbning, der er sket bru-

ges gensidigt til, at kontakte hinandens jobcentre og organisationer.  

Hvad er det, der har virket? 
Joballiancens indsats kan umiddelbart se ud til at være ”noget vi har prøvet før”. Hvad er det, så 

der har virket? Det er vanskeligt at pege på en enkelt faktor, det er mere helheden i Joballiancens 

indsats, sammensætningen af komponenter og tilgangen til målgruppen af ledige psykisk sårbare 

borgere, der ser ud til at have virket. En væsentlig forklaring er at forandring-og mestrings pro-

cesser er foregået i et ”magtfrit rum”, hvor borgerne i et tillidsfuldt fællesskab sammen, og hver 

for sig har formået at flytte sig fra en her-og nu fastlåst situation til, at se nye muligheder, og at 

mange er lykkedes med at få et fleksjob. En anden vigtig faktor er Joballiancens udvikling af be-

grebet Helhedsvurdering, og tilgang til at møde mennesker med gensidig respekt og forståelse, 
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som grundlag for at få mennesker til selv at skabe forandringer. En tredje faktor er Talentklubber-

ne, hvor deltagerne både sammen, og hver for sig arbejder med egne talenter og ressourcer, og 

med at definere perspektiver og visioner for fremtiden.  

Hvad er det, der ikke har virket?  
Samtidigt må det også påpeges, at der var et relativt stort frafald på 7 borgere undervejs fra start 

til slut. Den største forklaring de selv gav var, at de ikke fysisk var i stand til og/eller psykisk ikke 

magtede at deltage. Der var ingen, der begrundede det i, at forløbet ikke var interessant eller 

relevant. Set i et arbejdsmarkedsperspektiv, må det derfor også konkluderes, at der er borgere, 

der rent faktisk ikke er i stand til at opnå arbejdsmarkedsparathed, og hvor indsatsen uhensigts-

mæssigt også i jobkonsulenternes optik, kan forværre borgerens i forvejen belastede situation. 

Frafaldet bekræfter således blot  Joballiancens indsats som en succes.   

 

I det følgende går evalueringen mere i dybden med refleksioner over nogle af de forhold, der kan 

begrunde, hvad der har virket. 

PERSPEKTIV OG REFLEKSIONER   

”There is no one size that fits all” 

Indsatsens succes  
Evalueringen viser, at det Joballiancen er lykkedes med er, at skabe rammerne for en kvalificeret 

helhedsorienteret indsats, der har gjort det muligt for borgerne, at udfolde deres potentiale, frem 

mod en tættere tilknytning til arbejdsmarkedet.  

 

Joballiancen har formået at skabe de nødvendige tillidsbaserede betingelser og rammer, omkring 

et i teoretisk forståelse ”magtfrit rum”, med plads til refleksion og selvrefleksion. Der er næppe 

tvivl om, at Joballiancens erkendelsesfilosofiske tilgang og humane menneskesyn, har haft stor 

betydning og været en medvirkende årsag til, de positive erfaringer, som er opnået i relation til 

målgruppen af psykisk sårbare ledige borgere. Evalueringen viser også, at det er Joballiancens 

erfaring, at ledige borgere har brug for ”et magtfrit rum” at udfolde sig i. Det rejser spørgsmålet 

om et sådant rum, kan og skal etableres på systemniveau i jobcentrene? 

Joballiancen er lykkedes med at videreudvikle begrebet helhedsvurdering, med udgangspunktet i 

borgerens ressourcer. Intentionen er opfyldt ved at Joballiancen er lykkedes med at gå fra res-

sourcer, forstået som en her-og-nu situationen for den enkelte borger, til at se på en mulig poten-

tiel fremtid gennem det, at arbejde med udviklingen af nye ressourcer og perspektiver for ens 

egen fremtid. Groft sagt kan det siges, at Joballiancen gennem dets aktiviteter, har opnået at gå 
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fra tidligere tiders fokus på begrænsninger i her og nu ressourcer, til potentialer og perspektiver, 

altså en form for paradigmeskift i det sociale og arbejdsmarkedsorienterede arbejde. 

Joballiancens fokus på forandring, mestring og resiliens er som sådan ikke en ukendt tilgang og 

metode. Det nye i Joballiancens indsats, som evalueringen viser, består i sammensætningen af 

forskellige elementer og aktiviteter, hvor det er kombinationen af ”gruppen og individet” der er i 

fokus. Det viser sig, at erfaringen fra Joballiancens forløb, er at deltagerne hver for sig ofte ople-

ver sig selv som ”alene i verden” og at ”det er mig” der er problemet. Den enkelte er ofte yderli-

gere presset og stresset af, at de samtidigt med egne udfordringer også skal tage sig af familien 

og være medforsørger, samt skal forholde sig til deres omgivelser samtidig med, at de skal leve 

op til ydre krav og pres fra jobcentre m.v.  

 

Det er ofte en diskussion i tilgangen til ledige borgere, også i jobcentre sammenhæng, om vær-

dien af hvorvidt det er en gruppeorienteret/holdbaseret tilgang overfor en individuel tilgang, der 

er mest virkningsfuld. Joballiancen peger i den forbindelse mest i retning af, at det netop er hel-

hed og vekselvirkningen mellem det fælles holdbaserede og det individuelle forløb, der har været 

virkningsfuldt. De ledige borgere har således, i en kombination af fællesskab og individuelle res-

sourcer, fået en fælles referenceramme, med viden, der har igangsat en proces, der har løftet 

dem som gruppe, og dermed givet energi og styrke til den enkeltes forandrings- og mestrings-

proces. Det er også troen på og visioner for fremtiden, der har virket.  

Det har således i høj grad været samspillet borgerne og Joballiancen imellem, der har virket i po-

sitiv retning. Succesen ligger derfor tilsyneladende mere på en kombineret gruppe/individ niveau, 

end på systemniveau.  

 

Udbyttet af Joballiancens forløb med teoretisk viden, det understøttende talentudvikling og coa-

chende elementer, fulgt op af individuelle og personlige samtaler, har virket i positiv retning. Ho-

vedparten giver positivt udtryk for, at de er meget tilfredse med at have deltaget i Joballiancen. 

De begrunder det i, at de har fået mere viden om resiliens og sårbarhed, og at de er blevet mere 

bevidste og forstående overfor egne og andres udfordringer og mestring af skånebehov.  

 

Borgernes motivation for at finde fleksjob, har været stor og de fleste havde på forhånd en ople-

velse /opfattelse af, at det stort set var umuligt at få fleksjob, viste det sig i Interviewundersøgel-

ser forud og undervejs i forløbet. De er undervejs i Joballiancens forløb blevet mere bevidste om, 

og åbne overfor flere muligheder, og at fleksjob er noget, de selv skal/kan være med til at skabe. 

Det viser også, at der er behov for understøttende, smidige funktioner og løbende tillidsfuld kon-

takt. Evalueringen viser, også at praktik kan være en god indgang til et fleksjob, også for psykisk 

sårbare, når det rigtige match, er tilstede. Det har i kontakten med de ledige borgere vist sig at 

være Joballiancens erfaring, at borgerne kun i meget begrænset omfang, er blevet introduceret 

til fleksjobmulighederne i den frivillige sektor og frivillige organisationer. Joballiancen har konkret 
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bidraget til at finde fleksjob og praktikpladser, gennem egne netværk og kontakter i den frivillige 

sektor, blandt frivillige organisationer. Der er næppe heller tvivl om, som evalueringen også viser, 

at jobkonsulenternes arbejdsindsats er mangfoldig, i forhold til at udføre den myndighedsopgave 

det er for jobcentrene, at bringe borgere tættere på arbejdsmarkedstilknytning i en eller anden 

form.  

 

Psykisk sårbarhed er ikke et entydigt begreb og evalueringen har påvist, at der er i høj grad er 

behov for mere viden på systemniveau om psykisk sårbarhed og resiliens for at kunne forstå, at 

menneskelige forandringsprocesser tager tid. Desuden er der behov for kompetencer til at imø-

dekomme borgere, der er ramt psykisk, fysisk og kognitivt af en livssituation, der gør, at de ikke 

magter, det samme som de har kunnet tidligere.  Der er også brug for, at de støttes i at få familie 

og samliv til at fungere, som forudsætning for at kunne fungere med nedsat funktionsevne på en 

arbejdsplads. Helhedsvurdering med borgeren i centrum har været Joballiancens absolutte force.  

 

”There is no one size that fits all”. Sammenfattende er det evalueringens resultat at, der er et 

stort behov for at jobcentrene kan differentiere, i forhold til de psykiske, fysiske og kognitive ud-

fordringer borgere har, og yde en anden indsats, der hvor det er tydeligt, at det ingen mening 

giver, at presse borgere yderligere, så deres situation forværres.  

 

Set i et overordnet samfundsmæssigt perspektiv, er der et akut behov for, at der i lovgivningen 

gives klarere retningslinjer for, hvad kommunerne skal/kan/bør kræve af borgerne og til at skabe 

en bedre ligevægt mellem borgerens ret og pligt i forhold til systemets, for at opretholde borger-

nes almene tillid til lovgivere og administration. Der er også et stærkt behov for at revurdere love 

og bekendtgørelser, og ikke mindst de politiske beslutningsprocesser, der medvirker til at skabe 

uhensigtsmæssige strukturer og systembarrierer, der begrænser muligheder for at etablere et 

samarbejde om de fælles udfordringer. Kommunernes ”her kan vi spare” økonomiske kassetænk-

ning skal erstattes af et større perspektiv og en humanistisk tilgang med borgeren i centrum, både 

til borgernes og til samfundets fordel.  

 

Set på et mere konkret niveau bør der tænkes mere i at skabe større interaktion og samarbejde 

mellem borgerne, jobcentrene og virksomhederne, hvor det er borgeren selv, der er i centrum, 

hvor det er det enkelte menneskes både styrker og begrænsninger, der fokuseres på og hvordan 

det kan omsættes til arbejdsfunktioner på en arbejdsplads. Når borgere med nedsat funktionsev-

ne skal inkluderes på arbejdspladsen er der behov for, at virksomheden og virksomhedskulturen 

giver reelt plads til borgere, der har viljen til at tilpasse sig.  
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PRÆSENTATION AF PERSONGALLERI 

Landsforeningen af fleks-og skånejobbere (LAFS), Merete Hornecker 
Merete Hornecker, sekretariatsleder, faglig sekretær og kontorfuldmægtig og formand i i 

Landsforeningen Af Fleks- og Skånejobbere 
 

Merete Hornecker har gennem de seneste 15 år arbejdet med inklusion af personer med perma-

nent nedsat arbejdsevne på arbejdsmarkedet. Merete Hornecker var i 2001 medstifter af Lands-

foreningen af Fleks- og skånejobbere (LAFS), og har i alle årene været formand eller næstfor-

mand. Fagligt har Merete en mangeårig baggrund bl.a. som sekretariatsleder i LAFS og gennem-

ført Projektledelse Satspuljeprojekt ”Flere ledige borgere i arbejde”  i samarbejde med mindre 

virksomheder. Hun har været faglig sekretær i FOA’s forbundshus med arbejdsmarkedsområdet 

og har specielt varetaget opgaver indenfor arbejdskadeområdet, med fokus på medlemmer som 

pga. sygdom, ulykke m.m. ikke længere kunne fortsætte på det ordinære arbejdsmarked. I flere år 

var Merete Kontorfuldmægtig i Udviklingscenter for Beskæftigelse på Særlige Vilkår (UVCB), med 

opgaver indenfor Rådgivning af kommuner, jobcentre, arbejdsgivere m.fl. om mulighederne in-

denfor Det Rummelige Arbejdsmarked og med undervisning og som oplægsholder. Endelig har 

Merete været ansat i Pædagogisk Medhjælper Forbund som kursus- og uddannelsessekretær.  

Tillidsposter:  Bestyrelsesmedlem i Albertslund FrivilligCenter. Hovedbestyrelsesmedlem og ho-

vedkasserer i Dansk Fibromyalgi-Forening. Desuden har hun bestridt tillidsposter som Medlem af 

Det Regionale Arbejdsmarkedsråd på Sjælland og som Medlem af Det Lokale Beskæftigelsesråd i 

Odsherred, udpeget af Danske Handicaporganisationer. 

 

Landsforeningen af fleks-og skånejobbere (LAFS), Hanne Rasmussen  
Hanne Rasmussen, sekretariatsleder og næstformand i Landsforeningen Af Fleks- og Skåne-

jobbere 
 

Hanne har arbejdet med inklusion af mennesker med permanent nedsat arbejdsevne de seneste 9 

år bl.a. som jobkonsulent i det offentlige, såvel som hos anden aktør, og har tidligere deltaget 

som projektleder i et pilotprojekt ”Virksomheden Møn”, som omhandlede inklusion af langtidsle-

dige kontanthjælpsmodtagere. Hanne har før det, arbejdet som kundeservicechef indenfor It- og 

telebranchen, hvor hun bl.a. har undervist i kommunikation og andre branchespecifikke emner. 

Hanne har siden 2012 arbejdet som sekretariatsleder i Landsforeningen Af Fleks- og Skånejobbe-

re, hvor hun udover ledelse af sekretariatet, udarbejder undervisningsmateriale, underviser frivilli-

ge, er oplægsholder, samt næstformand i Landsforeningens hovedbestyrelse. Derudover er Han-

ne fast deltager i Handicapidrættens Videncenter for beskæftigelse. 

Tillidsposter: Hanne er tillige bestyrelsesmedlem i HUMANTA Aps, som er anden aktør indenfor 

beskæftigelse på særlige vilkår. 
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Landsforeningen af fleks-og skånejobbere (LAFS), Hans Dankert 
Hans Dankert, cand. techn.soc. 

Cand.techn.soc., Roskilde Universitet med speciale i industriudvikling og arbejdsforhold.  
 

Hans har siden sin uddannelse som cand.techn.soc. arbejdet med psykisk og fysisk arbejdsmiljø, 

sundhedsfremme samt virksomhedernes sociale ansvar og udvikling af rummelighed på arbejds-

markedet.  

Arbejdet er især foregået indenfor politisk ledet organisationer bl.a. som konsulent i DBTF, SID, 

3F, og har sigtet mod analyse- og udviklingsarbejde. Som projekt- og sekretariatsleder har han 

samarbejdet med Landsforeningen af Fleks- og Skånejobbere omkring udviklingen af øget rum-

melighed på arbejdsmarkedet. Hertil kommer, at han har arbejdet på en række projekter, bl.a. 

projektet: ”Fleksjob på mindre virksomheder” ligesom han har været projektleder for et satspul-

jeprojekt under LAFS. Sideløbende har han arbejdet som konsulent med udgangspunkt i hans 

eget firma ”Det Inkluderende Arbejdsliv”. 

 

Dansk Fibromyalgi-Forening, Judi Olsen  
Judi Olsen er sekretariatschef i Dansk Fibromyalgi- Forening og Cand. Mag fra Århus Univer-
sitet.  
Desuden certificeret diplom coach uddannelse i somatisk-psykologi og bodynamic.  
 

Judi har mere end 20 års erfaring med ledelse /projektledelse fra både det private erhvervsliv 
(Novo Nordisk), offentlig forvaltning (Arbejdsmarkedsstyrelsen), uddannelsesinstitutioner, (AMU 
Randers) faglige organisationer (bl.a. Teknisk Landsforbund) samt patientorganisationer. Omdrej-
ningspunktet har altid været forandrings og kapacitetsopbygning i organisationer eller hos det 
enkelte menneske.  Judi har især arbejdet med at skabe strategiske og konkrete samarbejdsflader 
og sikre implementering af nye programmer, koncepter eller metoder. Hun har mere end 10 års 
erfaring med individuel coaching, kompetenceafklaring og talentudvikling og en eb bred erfaring 
med rekruttering og ansættelse, herunder folk i fleksjob. Hun har især arbejdet med at udvikle det 
enkelte menneskes potentiale så dets unikke karakter og kvalitet kommer frem og bliver synlig- 
ikke mindst i en arbejdsmæssig/ karrieremæssig sammenhæng. Hun har efteruddannet sig inden-
for Cross- Media Communications og har en 4- årig certificeret terapeutisk uddannelse fra Institut 
for somatisk psykologi. Hun har derudover været ansvarlig for flere udgivelser af flere publikatio-
ner, særlig omkring kompetenceudvikling. 
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Dansk Fibromyalgi-Forening, Sabine Pedersen  
Sabine Pedersen, stud. cand.scient.san.publ., studentermedhjælper i Dansk Fibromyalgi-
Forening 
 

Sabine er bachelor i folkesundhedsvidenskab, og kandidatstuderende i folkesundhedsvidenskab 

(stud. cand.scient.san.publ.) på Københavns Universitet. Sabine har beskæftiget sig med kvantita-

tiv og kvalitativmetode, proces- og effektevaluering og statistik, særligt indenfor sundhed og det 

danske sundhedsvæsen.  

Sabine har været ansat som studentermedhjælper på Projekt Joballiancen, primært med ansvar 

for dokumentation og evaluering af projektaktiviteter foruden gennemførsel af en kvalitativ under-

søgelse af udvalgte jobcentres arbejde med ledige fleksjobvisiterede borgere.    
 

Øvrige:  

Konsulenthuset: Cranil Consult, Henriette Cranil 
Henriette Cranil, Cand.psych. Fra Københavns Universitet, 2002. Autoriseret af Socialministeriet 

2007.  
 

Henriette Cranil er autoriseret psykolog fra Københavns Universitet 2002. Som psykolog og leder 

har hun arbejdet med at skabe positiv forandring hos mennesker på individuelt niveau og bedre 

trivsel, øget handlekraft og udvikling i organisationer. Henriette har en baggrund som erhvervs- 

og organisationsleder fra ansættelser som afdelingsleder  i henholdsvis Contra A/S og i Køben-

havns Kommune. Desuden som erhvervspsykolog og key account chef i Psykiatrifonden og som 

psykologfaglig chef i Væksthuset, som psykolog i Psykologcentret City og endelig har Henriette 

erfaring med undervisning som Seminarielærer i psykologi i hhv. Nuværende UCC og Metropol. 

Tillidsposter: Henriette har været Frivillig psykolog i Mødrehjælpen og Frivillig rådgiver på Aids-

linien.  

Ekstern evaluator, Tayo Lill Andreasen  
Tayo Lill Andreasen, Seniorkonsulent ID-Advice Aps og Up Front Europe. 

cand.mag. i historie og samfund Fra Aarhus Universitet, 1990.  
 

Tayo Lill Andreasen, arbejder med projekter, projektrådgivning og ledersparring. Hun har en solid 

baggrund i at arbejde med kapacitetsopbygning og netværk, udvikle og gennemføre nationale 

og EU projekter samt afrapporteringer.  

Tayo har en baggrund som EU udviklingskonsulent fra ansættelser i amt/region, kommuner og 

Aarhus Universitet samt som selvstændig projektkonsulent. Desuden har hun arbejdet som under-

viser og censor ved Danmarks Forvaltningshøjskole (nu Metropol) i samfundsfaglig videnskabsteo-

ri og metode og i afgangsprojekter. 

Tillidsposter: Tayo har gennem årene bestridt diverse bestyrelsesposter, skolebestyrelser, Dansk 

Kano- og Kajakforbund, Dansk Magisterforenings sektion for offentligt ansatte m.fl. 
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LITTERTURLISTE OG KILDER  
Ida Skytte Jakobsen, Resiliens processer, begreb, forskning og praksis, Akademisk Forlag, 2014.  

Finansministeriet, Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Finansloven for 2013 – 11. nov. 

2012. 

James O. Prochaska,”the Transtheoretical Model of Behavior Change”. 

http://web.uri.edu/cprc/meet/1-2/  

Peter Dahler-Larsen,  Evaluering af projekter – og andre ting, som ikke er ting, Syddansk Universi-

tetsforlag 2013.  

Ulriksen, L. M., & Primdahl, L. F. (2001). En fælles europæisk model for lærerkvalificering? Anden 

rapport fra ALS-projektet. Randers: Roskilde Universitet. 
http://forskning.ruc.dk/site/files/4339415/lars_ulriksen_3.pdf  

 

Kilder 
Evalueringsmaterialet er baseret på Joballiancens dokumenter samt løbende dataindsamling. Sa-

bine Pedersen har udført indsamling af data, opsamlinger og kvantitative analyser af data. Tayo 

Lill Andreasen, ekstern evaluator har forestået den endelige evaluering.  
 

Projekt generelt  
Ansøgningsskema, Finansloven: Indslusning på arbejdsmarkedet og Rum til udsatte på arbejds-

markedet, 2015.   

Erklæring om samarbejde ”Rådet for Psykisk Sårbare på Arbejdsmarkedet”, 14. maj 2015. Aftale 

overtaget af Dansk Fibromyalgi-Forening, 2015. 

Opsamling og dataanalyse af evalueringsskema uddelt ved Informationsmøder om Joballiancen 

forløb for borgere, en baseline måling november 2016.  

Notater fra møder med Joballiancens ledelse 4.juli 2017 og 15. august 2017 og 4. september 

2017.  
Statusrapport 

Projekt Skitse 1: PJ styring og organisering (PowerPoint)  

Metodenotat, Joballiancen – Jobskabelse og jobformidling for ledige psykisk sårbare borgere, 

BDO, 13. september 2017 

 

Borgere  
Opsamling og dataanalyse af baseline data på spørgeskema uddelt til kursister, 2016. 

Opsamling og dataanalyse af første og anden kursusdage, november-december 2016,  

Opsamling af Brugerundersøgelse af tredje kursusdag, januar 2017. 

Opsamling af Brugerundersøgelse af første Talentklub december 2016. 

Opsamling af interview med jobcentermedarbejdere, juni-august 2016. 
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Jobkonsulenter og Jobcentre  
Joballiancen opsamling af evalueringer af kursusdagen august-september 2016. 
Interviewguide til kvalitativ undersøgelse af eksisterende praksis hos fleksjobambassadører, 

09.Maj 2016, DFF 2016. 

Opsamling af evalueringer af fjerde kursusdag 24. januar 2016. 

Opsamling af evalueringer af jobkonsulenternes kursusforløb 2016. 

Analyse af jobkonsulenternes kursusforløb 2016. 

Jobkonsulenten, input fra deltagere fra to jobcentre. 

Spørgeskemaguide  

 

Informationsmaterialer 
One-page informations brochure, 2015. 

Two-pager brochure, Vil du være bedre rustet til at komme i job? 2016 

 

Video 
2017-06-15 / 14.05.55.mov.  

2017-06-15 /13.54.56.mov. 

 

Undervisningsmaterialer   
De skriftlige undervisningsmaterialer er udarbejdet af Konsulenthuset Cranil, af Henriette Cranil ® 

og består af PowerPoint pptx og Word dokumenter (docs): 

Borgerettede forløb: 

- Kursusprogram 1. og 2. Dag, docs. 

- Kursusdag 1. og 2. Dag, pptx. 

- Kursusprogram 3. Dag, docs.  

- Kursusdag 3. Dag, pptx. 

- Kursusdag 4. Dag inkl., Kursusprogram, pptx. 

- Kursusdag 5. september 2016, pptx.  

- Illustration af møde mellem jobcenter og borger, pptx. 

- Kontakt til jobcentre, docs.  

Jobkonsulenter 
- Kursusdag for jobkonsulenter 1.dag, pptx. 

- Kursusdag for jobkonsulenter 2.dag, pptx. 
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BILAG OG FAKTA  
Bilag 1 Status arbejdsmarkedet  

Kilde: Tal fra Ankestyrelsen, her fra hjemmesiden Bedre Psykiatri: 
 
http://bedrepsykiatri.dk/vidensbank/arbejdsmarked/  
 

Nedenfor oplistes tal for udviklingen og status på arbejdsmarkedet, hvad angår gruppen af 

borgere med psykiske problemer og udfordringer: 

Beskæftigelse 
• Knap 20 pct. af psykiatriske patienter i 2015 er i ordinær beskæftigelse mod 70 pct. 

blandt øvrige borgere i alderen 18-64 år. Dertil kommer ca. 11 pct. under uddannelse 

og 2 pct. i fleksjob i begge grupper. link  

• Fra 2012 til 2015 er andelen af psykiatriske patienter, der enten er i job (inkl. fleksjob) 

eller under uddannelse steget fra 27,6 pct. til 31,9 pct. link  

• Hver femte psykisk syg i arbejde vil gerne arbejde flere timer link 

• Kun 28 pct. af de danskere mellem 18 og 65 år, som var i kontakt med et psykiatrisk 

sygehus i 2013, var i beskæftigelse eller under uddannelse i hovedparten af året. link 

• Andelen i beskæftigelse blandt personer med en psykisk sygdom er kun 24 pct. link 

• Kun 41 pct. af personer med psykisk sygdom har en kompetencegivende uddannelse. 

link 

• Det samfundsøkonomiske gevinstpotentiale af, at en ledig psykisk syg finder ordinær 

beskæftigelse er over 6 år ca. 682.000 kr. link 

• Norsk IPS projekt har vist, at 10 pct. flere psykisk syge er i job med IPS (dvs. jobkonsu-

lent i samarbejde m. psykiatrien) end traditionelt opfølgning link. Norsk litteraturstu-

die viser dertil, at dobbelt så mange psykisk syge kommer i arbejde med metoden 

IPS link. Studier fra England i øvrigt viser, at ca. 60 % af psykisk syge, der modtager 

IPS  og psykiatrisk behandling, på et tidspunkt i opfølgningsperioden er i arbejde. link 

Offentlig forsørgelse 
• Blandt voksne patienter i psykiatrien har 75 pct. modtaget kommunale ydelser. link 

• I alt modtog knap 94.000 personer med en psykisk sygdom en offentlig forsørgelses-

ydelse per 1. januar 2012. Godt 69.000 personer modtog ikke en offentlig forsørgel-

sesydelse og må dermed antages at være selvforsørgende. link 

• Ydelsesmodtagere med psykiske sygdomme udgør 13,8 pct. af alle ydelsesmodtage-

re og er primært modtagere af førtidspension, kontanthjælp og sygedagpenge. link 

Førtidspension 
• 29 procent af de personer, som var i kontakt med behandlingspsykiatrien i 2013, var 

på førtidspension link 

• Følg udviklingen her link  
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Sygefravær 
• Det anslås, at psykisk sygdom er ansvarlig for 35-45 pct. af fravær fra arbejde link 

• Ca. 24 pct. af alle sager om sygedagpenge kan henføres til psykiske problemer link 

Jobcentre 
• Mindre end hvert femte jobcenter føler sig klædt godt nok på til at hjælpe unge med 

psykiske problemer link 

• 73 pct. af kommunerne har ikke en systematisk opsporing af mentale helbredspro-

blemer i jobcentrene link 

• Iflg. OECD er jobcentre i Danmark dårlige til at tackle psykisk sygdom. link 

• Hver 10. sygemeldte, der har psykisk problemer, er utilfredse med jobcentrenes ind-

sats. link 

• Mellem hver fjerde og hver femte langtidssygemeldte har en uopdaget psykisk lidel-

se. (Doktorafhandling 2013) 

Kontanthjælp 
• Et studie af kontanthjælpsmodtageres selvrapporterede problemer viser, at omkring 

en tredjedel af gruppen har på et eller andet tidspunkt været til behandling for psyki-

ske lidelser eller personlige problemer, mens omkring en femtedel har været ude i et 

misbrug af alkohol eller stoffer. link 

• 25 procent af de personer, som var i kontakt med behandlingspsykiatrien i 2013 var 

ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere link 

• Kvinder og unge under 30 år er overrepræsenteret blandt kontanthjælpsmodtagere 

med psykiske sygdomme. Blandt kontanthjælpsmodtagere med psykiske sygdomme 

er 8 pct. matchet jobklar, hvilket er betydeligt færre end blandt alle kontanthjælps-

modtagere under ét, hvor 25 pct. er matchet jobklar. link 

Holdning til psykisk syge på arbejdsmarked 
• 39 pct. af lønmodtagere er i høj eller nogen grad betænkelige ved at skulle arbejde 

sammen med en person, der lider af skizofreni eller maniodepressivitet. link 

Relateret viden og fakta 
• 2017: Rummelighed i praksis - inklusion på kommunale arbejdspladser 

• 2016: Health at glance Europe 2016 link 

• 2015: Kommunernes arbejde med implementeringforebyggelsespakker link 

• 2015: Virksomheders holdning og syn på psykisk syge SFI 

• 2015: Handicap og beskæftigelse. Udviklingen 2002-2014. SFI  

• 2014: Handicap & Beskæftigelse - litteraturstudie, SFI 

• 2013: De fælles psykiatriske patienter KORA link 

• 2012: 40 virksomheders erfaringer med psykisk syge link 

• 2012: Sick on the Job? OECD 

• 2012: Svære sindslidelser har massive sociale konsekvenser, Rockwool. 

• 2010: Bedre koordination mellem sundheds og beskæftigelsesområdet, COWI 
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• 2010: Hvidbog om mentalt helbred, sygefravær og tilbagevenden til arbejde, NFA 

• 2008: VIDEN OM SYGEFRAVÆR - Arbejdsmarkedsstyrelsen (30pct. psykisk lidelse) 

Pårørendes vilkår 
Mere end 0,5 mio. danskere lider af psykisk sygdom – hver tredje dansker er pårørende.  

© Landsforeningen af fleks-og skånejobbere og Dansk Fibromyalgi-Forening 

 


