
 Referat temagruppemøde Sundhed og beskæftigelse d. 20. juni 2016 

Oplæg Beskæftigelsesindikator projektet – Charlotte Hansen, Projekt- og forskningschef 

Vækshuset 

Resultater og erfaringer 

 Formål med BIP: At undersøge hvilke indikatorer for arbejdsmarkedsparathed der har en 

dokumenteret sammenhæng med job 

 Primær målgruppe: Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år 

 Helbredsmestring var en vigtig indikator – vigtigere end det objektive helbred 

 Medarbejdernes tro på at borgeren får job var også vigtigt 

 2 spørgeskemaer – et til borgerne og et til medarbejderne 

 Det mest omfattende progressionsstudie i hele verden – 24.500 målinger. Op til 14 pr. borger.  

 Progressionsdata kobles med DREAM-data (om borgere er kommet i beskæftigelse). Udmærker 

dem der kom i job sig på nogle indikatorer sammenlignet med dem der ikke kom i job. 

 Dem der er kommet i flexjob (ca. 3%) har fastholdt jobbet henover perioden på 2 år. Dem der er 

kommet i ordinært job (ca. 11 %) har været i job 55 % af tiden i perioden på 2 år. 

 27 % af målgruppen søger job. Dem der scorer højt på indikatorerne er bedre til at søge job 

 Hvad fremmer job og jobsøgning? Borgerindikatorer: Kunne mestre helbredsudfordringer, tror 

på at han kan klare et arbejde, har viden om hvordan han kan forbedre sine muligheder for at få 

job, har en realistisk forståelse af muligt grundniveau. Sagsbehandlerindikatorer: Tror på at 

borgeren kan få et job, mener at borgeren handler målrettet ift. at få et job. 

 Sagsbehandlers betydning: Borgers jobchancer og jobsøgning hænger sammen med den 

enkelte sagsbehandler. 40 % har haft sagsbehandlerskift i løbet af en 60 ugers periode. Det 

påvirker beskæftigelseschancen negativt.  

 Hvilke indsatser er bedst til at skabe progression på de mest virksomme indikatorer? (De 

førstnævnte er bedst): Ekstern virksomhedspraktik (23% får indsatsen), intern praktik (11 % får 

indsatsen), udredning/behandling (20 % får indsatsen), løntilskud (1 % får indsatsen), 

opkvalificering (3 % får indsatsen), jobsøgning (3 % kommer på jobsøgningskursus), vikartimer 

(under 1 %).  

 Hvis man klarer sig dårligt på indikatorerne, er der en tendens til, at man ingen indsats får 

overhovedet. 

 Helbredsindsatser styrker progressionen på indikatorerne, mens det modstatte er tilfældet for 

sociale indsatser 

 

Implementering af progressionsredskab 

 Projektet har understøttet med en række tiltag såsom startkurser, gå hjem møder m.m. (se 

slide).  

 Jobcentrene har også selv gjort noget såsom at dagsordensætte det på teammøder og 

ledermøder 

 Typiske udfordringer: Nogle finder det svært at integrere i hverdagen, medarbejdere kan have 

svært ved at se hvordan det skaber værdi, forskelligt ledelsesfokus, der er også andre 

progressionsmålingsredskaber (fx STAR), sagsbehandlerskift mindsker kontunuitet. 

 

Kvalitativt forløbsstudie (Phd) 



 Borgerne udtaler, at det skal være meningsfuldt, koordineret/sammenhængende og med 

progression 

 Figur omkring meningsfuldhed kan bruges til at skabe mening for både borger og 

sagsbehandler (at skabe det fælles tredje) 

 

Input fra kommuner: 

 Charlotte fra Væksthuset anbefaler, at man har et skema på tværs af sundhed, social og 

beskæftigelse som kan bruges som et progressionsredskab.  

 Klinisk funktion i Region Sjælland arbejder med kommuner på Sjælland i et ICF projekt 

inspireret fra Island ”Virk” ift. at bruge ICF indikatorerne. 

 Holbæk bruger ”Multiteoretisk praksis i socialt arbejde” af Leif Kochsgaard ift. samtalen. De 

har mange sundheds- og beskæftigelsesrettede tilbud, men det er en øvelse at få bragt 

tilbuddene i spil i samtalen 

Refleksionstid og drøftelse ved bordene med udgangspunkt i oplægget 

Drøftelse i plenum: 

 Fredericia har gode erfaringer med ”Lær at tackle” kurserne 

 I Fåborg-Midtfyn har man gode erfaringer med at bruge naturen i forbindelse med arbejdet 

med borgere i ressourceforløb 

 Der er et skema, hvor man kan udveksle erfaringer under temagruppen på Sund By 

Netværkets hjemmeside. Karen sender et link med ud med referatet. 

 Sund By Netværket har også fået midler til at lave en større database, hvor man som 

kommune kan få overblik over, hvad andre kommuner laver på forskellige områder.  

 Der bliver efterspurgt profilarbejde mellem sundhed og beskæftigelse fra Fåborg Midtfyn. 

Syddjurs arbejder sammen med Rfys Aps (cadion er en sundhedsprofil som man får lavet) på 

16 forskellige parametre. Randers har også arbejdet med sundhedsprofiler med samme 

samarbejdspartner. 

I Odense ønsker man, at arbejde med profilarbejde/progression ift. unge ledige, så man får større 

viden om de unges fysiske og psykiske helbred men også som et værktøj til at kunne målrette 

indsatserne så de matcher de unges udfordringer bedre. Hvis der er kommuner, der har samme 

tanker, må de gerne henvende sig. Det kunne være en mulighed at henvende sig hos partnerskabet 

omkring skolesundhed.dk som i forvejen har lavet en ungeprofil (SIF, Århus Universitet, Trygfonden 

mfl.) 

Frokost 

Praksiseksempel 1 

Praksiseksempel 2 

Refleksionstid og drøftelse ved bordene med udgangspunkt i oplæggene 

Oplæg om projekt ”Fysisk aktivitet og Beskæftigelse” – Christina Bjørk Petersen, 

adjunkt, ph.d, cand.scient.san.publ., Statens institut for folkesundhed. 

 Projektet er et randomiseret studie. Det bliver på jobcenterniveau.  

 Formålet er at afprøve effekten af en fysisk aktivitets indsats blandt unge ledige for at vurdere 

effekten på sandsynligheden for at komme i job og uddannelse.  

 Projektet bygger på en viden om at fysisk aktivitet giver mere overskud, bedre social trivsel, 



 

Og et indslag fra Center for forebyggelse praksis, Lene Dørfler: Centeret inviterer til temadage 

om henholdsvis alkohol i nattelivet og social ulighed i sundhed – se hjemmeside.  Centeret 

kan også komme ud i kommunerne og holde oplæg. Kontakt Lene for dette. 

mere selvtillid, øget handlekompetence, mere struktureret hverdag. Hypotesen er at 

styrkelsen af disse faktorer har en effekt ift. at unge kommer i uddannelse og arbejde.  

 Det første skridt i projektet er en kortlægning ift. indsatser i kommunerne omkring fysisk 

aktivitet. Derefter bliver indsatsen finpudset. Interviewe borgere ift. hvad de ønsker. Derefter 

kommer der en ansøgningsrunde, hvor kommuner kan søge om at være med.  

 Det anbefales at man tænker i brobygning så idrætsindsatsen ikke bliver isoleret, men at man 

tænker hele vejen rundt om borgeren (praktik, misbrug, mentale indsatser osv.). Også fokus 

på overgange ift. at blive meldt ind i en idrætsforening eller fitnesscentre.  

 DBU ”Bevæg for livet” fodboldfitness og håndboldfitness.  

 Rapport fra Hedensted omkring unge mænd. En gruppe der selv har bestemt aktiviteten 

(BMX) og en mere traditionel idrætsaktivitet.   

 Christina kommer gerne ud og snakker med kommunerne hvis man har gode ideer.  

 

Opsamling og næste skridt i temagruppen Sundhed og beskæftigelse – Karen Huld 

Mulige kommende emner: 

- Flygtninge/Indvandre. Manglende sundhed som barriere for arbejde 

 

- Hverdagsmestring, køn og motivation 

o I Hedensted er man optaget af, hvorfor det er 80 % kvinder der bliver henvist til 

sundhedstilbud. Det anbefales, at kontakte Svend Åge Madsen fra Fora For Mænds 

Sundhed omkring problemstillingen. 

 

- Fastholdelse og netværk 

o Unge i uddannelse 

o Fastholdelse i job 

o Fastholdelse af handlekompetencer opnået i indsatser – fx overgang til 

idrætsforeninger m.m. 

 

- Brobygning 

o Cases på tværs af kommunen men det kunne også være ud i lokalsamfundet fx med 

idrætsforeninger.   

 

http://www.kl.dk/Kommunale-opgaver/Center-for-Forebyggelse-i-Praksis/

