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Kan der bygges bro  

mellem  

sundhed og beskæftigelse ? 

Ulrik Steen  

ledende regionssocialoverlæge 



Agenda 

 Præsentation 

 Behov for fælles sprog 

 Hvorfor skal der bygges bro? 

 Hvad ligger af hidtidige erfaringer og   

    viden 

 Rehabilitering 

 Den socialmedicinske faglighed 

 Tendenser  - Hvad sker der lige nu ? 

 

 

 

 



 
Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering 

  

Tværfagligt bemandet socialmedicinsk afdeling i Region Midtjylland:  

Socialmedicinere (almen-), uddannelseslæger, psykiater, psykologer, socialrådgivere, 
tilknyttede reumatologiske konsulenter. I alt 34 personer. 

 

Lægekonsulent- og psykologkonsulenttjeneste til jobcentre og revacentre 
 

Specialistteamet - Tværfaglig undersøgelse af borgere, henvist fra kommuner. 
 

Udstrakt telefonkonsultation til sagsbehandlere. 

 
 

Klienterne modtages i Århus og Herning. 



CFK – Folkesundhed og Kvalitetsudvikling  

– et center forskning og udvikling på social- og sundhedsområdet 



Samarbejde mellem sundhedssektor og 
beskæftigelsessektor ?? 
 
Fokus for flere undersøgelser/projekter de senere år 
 
Et eksempel: 
 
Indenrigs – sundhedsministeriets rapport fra 2010: 
”Bedre koordination mellem sundheds- og beskæftigelsesområdet”  
 med henblik på at få afdækket hvorledes den kommunale   
 forebyggelses- rehabiliterings- og beskæftigelsesindsats kan  
 sammentænkes 
  
-En analyse fra syv kommuner 
 
På de næste plancher følger nogle ”high-lights” : 
 



Effektiv koordination  - brobygning  nødvendig da: 
 
 Mange aktører på banen  - flere fået nye opgaver 

 
 Fra flere sektorer, fra flere fag(sundheds -, beskæftigelses- og  
   socialområdet) forskellige kulturer, organisation og arbejdsgange 
  
 Forskellige  - nye – aktører private og kommunale  
   sundhedsaktører  udvikler indsatser ift sdp-modtagere 

 
 Aktørerne kan have forskellige mål med indsatsen:   
   beskæftigelsesområdet har fokus på tilbagevenden til arbejdet,    
   sundhedsområdet på behandling og genoptræning 



 
 Især udfordringer i den gruppe af sdp-modtagere som har både  
   psykiske problemer og lidelser i bevægeapparatet   

 
 Der var ligefrem oplevelser af at parterne direkte havde   
   modarbejdet hinanden i 13 % af sagsforløbene 
 
 Det er i det hele tage den gruppe  af sdp-modtagere som særlig   
   finder at koordinationen af sdp-forløbene har været dårlig. 
  
 Særlig behov for koordination hos personer med mere diffuse  
   sygdomsbilleder med både fysiske og psykiske komponenter som  
   påvirker deres funktionsevne ift til at varetage et arbejde.  
   Borgere med kort eller ingen uddannelse er overrepræsenteret i  
   denne gruppe 
  



 
Barrierer for god koordination var: 
 
Organisatoriske 
 
•Interne organisering  - søjler/siloer 
•Manglende ledelsesmæssig understøttelse 
•Geografisk afstand 
•Manglende tradition for at arbejde på tværs 
•Manglende systematik – præg af tilfældighed 
 
Vidensmæssige 
 
•Manglende indblik i øvrige aktørers viden , kompetencer og 
udfordringer og indsatser 
•Mangel på fælles sprog og mangel på gensidig forståelse af 
rammebetingelserne 
•Mangel på et fælles elektronisk system 
•Begrænset adgang til lægefaglig viden 
  
 



Økonomiske 
 
•Manglende midler til koordination på tværs 
•Forbehold over for at bruge gode, men ”dyre” tilbud 
 
  
Eksterne  - i forhold til  samarbejdspartnere uden for kommunen 
 
•Indirekte og usystematisk dialog 
•Manglende koordination af og et stort tidsforbrug i forbindelse 
med speciallægeerklæringer 
•Begrænset inddragelse af praktiserende læge 
•Manglende fælles elektronisk kommunikationssystem. 
  



Idéer og forslag: 
  

TIDLIG TVÆRFAGLIG AFKLARING !   Fordrer flere aktørers 
medvirken og understreger behovet for koordination.   

 
Inspiration til TTA – forsøget  - derom senere 
 
Tættere samarbejde mellem jobcentre og regionale 
socialmedicinske/arbejdsmedicinske enheder  bl. a. vedr. 
målrettede spec-lægeerklæringer  
 
Styrkelse af sundhedsaftalerne mellem kommuner og region.  

 
Forløbsprogrammer  -  Derom senere!  Vil kunne bidrage til 
afklaring ikke mindst af behandlingsforløbene 

 
Fælles møder om sdp-sager  - eks psyk. afd/andre hospitalsafd.  
og jobcentre 
 



 

 

Vigtigt med styrkelse af sdp-modtagernes handlekompetencer  
mhp øgning af arbejdsevnen og mulighederne for tilbagevenden 
til arbejde. 

 
 
 

 En række tilbud iht til sundhedsloven og den 
bogerrettede/patientrettede forebyggelse i kommunen som 
fordrer et tæt samarbejde mellem jobcenteret og 
sundhedsområdet i kommunerne , mhp at motivere og henvise 
sdp-modtagere til disse tilbud.  

 
 



 

 
Videndeling nødvendig!!! 
  

På beskæftigelsessiden  - brug for mere viden om: 
  
Hvad fejler sdp-modtagerne ? 
  
Hvad er prognosen for helbredelse og arbejde i forbindelse med 
forskellige helbredsproblemer? 
  
Er der aftalt forløbsprogram for de forskellige sygdomsforløb? 
Hvilke særligt sårbare grupper er der blandt sdp-modtagerne? 
Hvordan identificere disse grupper  (spørgeskema, interviewguide) 
? 
Hvilke opflg. tilbud i sundhedsområdet kan jobcentrene henvise til 
– med hvilke effekt? 
  
Hvilke sdp-modtagere vil have glæde af opfølgende tilbud? 
  
  



 

 
Videndeling nødvendig!!! 
  

 

På sundhedssiden 
  
Vigtigt med kendskab til de lovgivningsmæssige rammer  
 
Jobcentrets tilbud til de forskellige grupper af sdp-modtagere 
 
Helbredsmæssige oplysninger som er særligt relevante for 
jobcentrene 
 
Viden om sammenhæng mellem sygdom/sundhed og 
arbejdsevne/muligheder 
  
  
  



Forekomsten af svær overvægt hos personer med og uden 

arbejde samt motivationen hos disse for at tabe sig 

Pct med svær 

overvægt 

Pct blandt de svært 

overvægtige, der ”i høj grad” 
ønsker at tabe sig 

I arbejde Ikke i 

arbejde 

I arbejde Ikke i arbejde 

25-34 13 17 68 75 

35-44 15 24 63 68 

45-54 14 20 59 66 

55-64 

 
14 20 54 59 

Svær overvægt = BMI 30+ Kilde: Hvordan har du det? 2010 Region 

Midtjylland 



Et andet eksempel: 
 

 
Det store TTA – forsøg 
 

Støttet af  Forebyggelsesfonden med mere en ¼ 
milliard dkr. 

 













Klinisk Socialmedicin 

 

 

Historisk er klinisk socialmedicin den 
lægelige praksis, der har til formål at 
bevare og udvikle optimal funktionsevne 
på trods af tilstedeværende eller oplevet  

sygdom eller svækkelse 
 



Vores grundlag 
 
 
 
Sundhedsbrøken:   
 
 
 
ICF – en bio-psyko-social model der er gangbar i alle sektorer 
 
 
 
Rehabiliteringsdefinitionen – der har fokus på funktionsevne og kontekst. 







2 eksempler 

 

”Forgrund” 

 38 årig kvinde behandlet for depression (grad x) med medicamina y 

og psykoterapi z. Sygemeldt. 

 Rehabilitering omfatter et møde med socialforvaltning i relation til 

sygedagpengeopfølgning. Har ikke taget imod tilbud om 

koordinatorhjælp. Er i arbejde efter ½ år. 

 

 38 årig kvinde behandlet for depression (grad x) med medicamina y 

og psykoterapi z. Sygemeldt. 

 Rehabilitering omfatter 18 kontakter med koordinator over 18 mdr., 

gentagende sygedagpengeopfølgning (ekstern aktør), social støtte til 

børn. Magter kun lidt hjemme og kan ikke se sig på arbejdsmarkedet. 
Er på vej til at opgive. 

 



 
 

 
  
 

 
 
2 eksempler 

 
 ”Baggrund” 
  

38-årig kvinde behandlet for depression (grad x) med 

medicamina y og psykoterapi z. Ingen andre sygdomme. 

Ægtefælle i arbejde, 18-årig datter, student velfungerende.  

Resursestærkt netværk, forstående arbejdsplads. Er god til at  

håndtere livets trængsler. 

 

38-årig kvinde behandlet for depression (grad x) med  

medicamina y og psykoterapi z. Ingen andre sygdomme. 

Ægtefælle i arbejde, ingen accept af sygdommen. Tre børn 6, 12, 13. 
Den yngste store problemer i skolen. Svagt netværk.  

Har haft meget fravær på arbejdspladsen, som har truet med fyring 

før sygdom. Tvivler på sig selv og egne resurser. Føler sig tit 
misforstået af de offentlige myndigheder. 



Det er ikke kun tilstedeværelsen af sygdom, der er 
afgørende for, hvordan man klarer sin dagligdag!! 



Lidelsen 
(ICD10-diagnoser) 

   Kropssymptomer (smerter) 
Kognitive funktionsproblemer 

Psykisk funktionsbesvær 

 

Aktuelle sociale belastninger 
 

Støttende foranstaltninger 
 

Funktion og funktionsproblemer  
i dagligdagen og i arbejdslivet 

 

Copingstrategier 
 

Den samlede ICF-tankegang i vurderingen    

Personlighed 



REHABILITERING 

 

 

Rehabilitering er en målrettet og tidsbestemt samarbejdsproces  

mellem en borger, pårørende og fagfolk 
 

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

begrænsninger i sin fysiske, psykiske og/eller sociale funktionsevne,  

opnår et selvstændigt og meningsfuldt liv.  

 
Rehabilitering baseres på borgerens hele livssituation og beslutninger  

og består af en koordineret, sammenhængende 

og videnbaseret indsats. 

 

 
 
Hvidbog om rehabiliteringsbegrebet. MarselisborgCentret, 2004. 

 



Førtidspensions- og fleksjobreform 1. jan 2013 



Formål 
 

• Flest mulige i arbejde  
    størst mulige grad af selvforsørgelse 
    – færre førtidspensioner, særligt <40 
 
• Arbejdsevnen skal ikke afprøves, men udvikles 
 
• Ressourceforløb skal sikre en tidligere, tværfaglig og  
  sammenhængende indsats for at undgå førtidspension 
 
• Ny opgavefordeling mellem regioner og kommuner 
 
• Fleksjobordningen målrettes, og tilskuddet omlægges  
  for at sikre, at personer med en lille arbejdsevne kan  
  komme ind i ordningen, og at personer med en høj  
  indkomst ikke får det højeste tilskud 



Særligt nyt eller?? 

• Færre førtidspensionister – det har vi hørt før: men nu 
er der ingen førtidspension til unge under 40! 

• Arbejdsevne skal udvikles – ikke afprøves. Delvist nyt -
 ”elendighedens teater” skal mindskes! 

• Borgeren skal have ejerskab og indflydelse – det har vi 
hørt før, men nu skal vi arbejde med rehabilitering og 
rehabiliteringsplaner! 

• Indsatsen skal være helhedsorienteret, 
sammenhængende og individuelt tilrettelagt – det har vi 
hørt før tilbage i den socialpolitiske historie, men det 
sammenhængende er dog nyt – bl.a. omfatter det også 
sundhedsindsatsen! 

• Beskæftigelse og sundhedsindsats skal følges ad. 
Gennemtænkte parallelforløb. Den er i høj grad ny!! 



Særligt nyt – eller? 

• Ressourceforløb i op til 5 år med gennemgående 

sagsbehandler og uafhængig forløbsydelse – særdeles nyt! 

• Midlertidige fleksjob i 5 år med skærpet tildeling for unge 
under 40 år, løn for arbejdstimer plus offentlig ydelse – 

særdeles nyt! 

• Kommunale tværfaglige rehabiliteringsteam med regional 

sundhedskoordinator deltagelse – særdeles nyt! 

• Regional klinisk funktion til de svære sager – nyt!! 

• Tvungen lægefaglig bistand fra regional klinisk funktion i 
sager om ressourceforløb, fleksjob og førtidspension – nyt! 

• Kommunen kan rekvirere speciallægeattester via 
sundhedskoordinator og klinisk funktion – meget nyt! 



Interessante emner – fakta: 

• Kommunerne skal betale gildet. 

• Man kan øjensynligt ikke fravælge regional klinisk funktion. 

• Inddragelse af egen læge er et ”must”. 

• Mette Frederiksen gider ikke flere trælse 
lægekonsulentsager i pressen. 

• Mange socialfaglige glæder sig til at lave ordentligt socialt 
arbejde. 

• Det lugter en del af TTA arbejde. 

• Der er i virkeligheden ikke ret mange, der synes denne 
reform er dårlig – undtagen KL (og Enhedslisten). 

• Mange læser mellem linjerne, at det er en rigtig god idé, at 
sundhedskoordinator er en socialmedicinsk læge – men det 
står ikke direkte i teksten! 

 

 



Rehabiliteringsteam 
 

• Kommunerne skal etablere tværfaglige rehabiliteringsteam  

  med kompetente fagpersoner fra beskæftigelses-, sundheds-, social-,  

  socialpsykiatri- og undervisningsområdet samt  

  en regional sundhedskoordinator fra klinisk funktion 

 

• Alle sager om ressourceforløb( op til 5 år, kan gentages), fleksjob, tilskud til   

  selvstændigt erhvervsdrivende og førtidspension skal behandles i rehab.- 

  teamet 

 

• Teamet er et dialog- og koordineringsforum, der afgiver indstilling om  

  tværfaglig indsats, koordinering, ressourceforløb, parallel indsats, udredning  

  m.v. 

  Teamet skal have et beskæftigelses- og uddannelsesfokus  

 

• Ansvarlig sagsbehandler og borger deltager i teamets møder 



Målgruppe - ressourceforløb 
 

• komplekse problemer udover ledighed, hvor sociale, beskæftigelses- og  

  sundhedsmæssige udfordringer skaber barrierer i forhold til arbejdsmarkedet 

 

• kendetegnet ved betydelige og komplekse problemstillinger, der ikke kan løses  
  gennem ordinær indsats efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om en  

  aktiv socialpolitik, fx revalidering, kurser, løntilskud eller fleksjob  

 

• brug for en helhedsorienteret og længerevarende indsats, der går på tværs af  

  sektorer og forvaltninger 
 

 - altså ikke de nemmeste… 
 





Klinisk Funktion 

Regionen skal stille klinisk funktion til rådighed for rehabiliteringsteam. 

 

Klinisk funktion skal forsyne rehabiliteringsteamet med de 
speciallægevurderinger, der er påkrævet. 

 

Sundhedskoordinator er visitator ind til klinisk funktion. 

 

Hvor klinisk funktion påpeger et behandlingsbehov, kontaktes egen læge, der 

uændret står for visitationen ind i det behandlende sundhedsvæsen. 

 

Den praktiske udformning af  

klinisk funktion aftales mellem  

region og kommuner. 

     



Sundhedskoordinator 

Rehabiliteringsteam suppleres med sundhedskoordinator fra regionen. 

 

Sundhedskoordinators opgaver:  

• Koordinator mellem sundheds- og socialsektorer 

• Sundhedsfaglig rådgiver for Rehabiliteringsteam 

• Forbindelsesled til Klinisk Funktion 

 

     



Sundhedskoordinator 

Sundhedskoordinator sikrer, at den fornødne helbredsdokumentation (hverken mere 

eller mindre) er til stede, inden en sag behandles i Rehabiliteringsteam. 

 

Sundhedskoordinator sikrer primært et tillidsfuldt og effektivt samarbejde med 

borgerens egen læge! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sundhedskoordinator kender sundhedsvæsenets struktur og funktion, særligt det 

lokale, dygtige fagfolk, ventetider etc. og bruger denne viden i sin vejledning. 

     



Klinisk funktion i regionen 

Bemanding 

Socialmedicinere/arbejdsmedicinere/
almenmedicinere  

Psykologer   

Socialfaglige konsulenter 
Evt. fys-/ergoterapeuter 

 
Opgaver: Undersøgelser, 

anbefalinger, vejledning, 

undervisning, hotline, udvikling 
m.m. 

 Regionspsykiatrien 

Andre specialer:   

FFL 
Smerteklinik 

Neurologi 

 Reumatologi 

Praksis-

konsulent 

Sundheds 

koordinator 

Socialmedicinsk 

hotline til de 
praktiserende 

læger 



Nye initiativer  -  styrkelse af indsatser 

 

Forløbsprogram for depression  

Region Midtjylland 

 

Inddragelse af psykiatrifaglig viden i  

jobcentrenes sygedagpengeindsats 

 

Regeringens reformer på  

Beskæftigelsesområdet 

 

Sundhedsaftaler med direkte fokus  

på sygedagpengeområdet  

 



Forløbsprogrammer 
 

 

 
 
 
 
Et forløbsprogram beskriver den samlede tværfaglige, tværsektorielle og 
koordinerede indsats for en given kronisk sygdom, der sikrer anvendelse af 
evidensbaserede anbefalinger for den sundhedsfaglige indsats, en præcis 
beskrivelse af opgavefordelingen, samt koordinering og kommunikation 
mellem alle de involverede parter. 
 
 



Forløbsprogrammer 
 

 

 
Formålet med med et forløbsprogram er at opnå kvalitet i indsatsen i hele 
patientforløbet samt en hensigtsmæssig ressourceudnyttelse 
 
I region Midtjylland: 
 
KOL   
Hjerte-karsygdom (AKS)  
Type 2 diabetes,  
Lænderygsmerter   
Depression 
 



Forløbsprogram for depression – Region Midtjylland 

Kompetent tværfaglig, tværsektoriel gruppe  
 
 
Både en sundhedsfaglig indsats OG  en social – OG 
 arbejdsmarkedsindsats 
 
 
 Sammenhæng – et fokuspunkt ! 
        
 
Programmet forventes godkendt i regionsrådet  
medio 2013 

 
 
 
 
       

http://www.information.dk/268532


Sundhedsaftaler  - temaer som kan indgå 
 
 

•Videndeling og gensidig kompetenceudvikling 
 

•Procedurer for samordning af beskæftigelses- og 
behandlingsindsatsen i konkrete patientforløb 
 

•Samarbejde mellem kommune og sygehus om hurtigere udredning 
og diagnostik 
   samt udfærdigelse af speciallægeerklæringer på sygehuse/amb. 
 

•Styrkelse af kommunikationskanaler mellem kommune og region    
    -  fælles system og procedurer for udveksling af information om  
       patienter  



Hvad er vejen frem ?  

Tværfagligt samarbejde – et must 

 

Tværsektorielt samarbejde – ditto 

 

Fokus på rehabiliteringsteam – forløb 

 

Koordineret – samtidighed 

 

Fælles sprog: 

Sundhedssektor - socialsektor  - arbejdsmarkedssektor 

 



TAK FOR ORDET ! 


